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UCHWAIA NR XIV/104/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 5 wrze`nia 2Ńńń r. 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭźachód IIIｬ 

w Szczecinku. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

Dz. U. z 2005 r.: Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2008 r.: Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.: Nr 24, poz. 124, 

Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 

poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159 oraz Nr 153, poz. 9Ńń) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIII/469/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 marca 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭźachód IIIｬ w Szczecinku uchwalonego uchwaJą Nr XLII/386/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

ｭźachód IIIｬ w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 100, poz. 1874) oraz po stwierdze-

niu zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczeci-

nek, uchwalonym uchwaJą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecinek, 
uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭźachód IIIｬ w Szcze-

cinku, obejmującego dwa obszary ”oJowone przy ulicy gen. Stefana Grota-Roweckiego, o Jącznej ”o-

wierzchni 1,42 ha, oznaczone na rysunku zmiany planu w skali 1: 1000. 

2Ł Przedmiotem zmiany ”lanu są tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 

usJug, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug - usJugi turystyki, zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej. 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek zmiany planu - stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecinek - 

stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu zmiany ”lanu - stanowiące 
zaJącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych - stanowiące zaJącznik nr 4. 

4Ł Na rysunku zmiany ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) granice obszarów objętych zmianą ”lanu; 
2) ”rzeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 

zagospodarowania; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy przez to ro-

zumieć linię, ”rzy której mowe być umieszczona `ciana budynku lub altany bez ”rawa jej ”rzekraczania 
w kierunku linii rozgraniczającej, ”rzy czym mogą być usytuowane ”rzed linią zabudowy takie elementy 
architektoniczne jak: balkon, wykusz, schody wej`ciowe, gzyms, oka” dachu, rynna oraz inne elementy 
o wysięgu nie większym niw ń,5 m. 
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RozdziaJ II 

ZASADY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI 

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, warunków zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczeL w ich uwytkowaniu: 

ńŁ do”uszcza się wy”osawenie wszystkich terenów w obiekty maJej architektury, altany, obiekty in-

frastruktury technicznej, których wysoko`ć nie mowe być większa niw 5 m, a takwe inne obiekty budowlane, 
wzbogacające ich ”rzeznaczenie, z uwzględnieniem ”kt 6; 

2Ł do”uszcza się stosowanie dowolnych wskauników dotyczących ”owierzchni zabudowy i po-

wierzchni terenu biologicznie czynnego dla dziaJek gruntu ”rzeznaczonych na cele infrastruktury technicz-

nej, o których mowa w § 5 pkt 2; 

3Ł do”uszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków zJowonej maksymalnie z trzech kolorów; 

4. zakaz lokalizacji wiat; 

5Ł zakaz lokalizacji od strony terenów dróg ogrodzeL wykonanych z ”refabrykatów betonowych, do-

”uszcza się lokalizację ogrodzeL wyJącznie awurowych o wysoko`ci do ń,7 m; 

6Ł zakaz lokalizacji masztów, anten i innych konstrukcji, których wysoko`ć lub Jączna wysoko`ć wraz 
z budynkiem, na którym mogą być umieszczone ”rzekracza 2Ń m, z wyJączeniem inwestycji celu ”ublicz-

nego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, dla których do”uszcza się ksztaJtowanie wysoko`ci w s”osób dowolnyŁ 

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. zakaz prowadzenia i lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze i ”otencjalnie znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko okre`lonych w ”rze”isach szczególnych z wyJączeniem lokalizacji inwestycji celu ”u-

blicznego; 

2Ł stosowanie technologii za”ewniających obniwenie emisji benzo(a)”irenu w ”rzy”adku lokalizacji usJug; 

3Ł zakaz s”alania od”adów drzewnych z zawarto`cią klejów i innych substancji chemicznych, z za-

strzeweniem § 6 pkt 7; 

4Ł zachowanie warto`ciowych zadrzewieL o charakterze le`nym; 

5Ł nakaz wywowenia od”adów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czysto`ci i ”orządku 
na terenie miasta Szczecinek; 

6Ł zagos”odarowanie innych od”adów niw wymienione w pkt 5 zgodnie z ustawą o odpadach. 

§ 5. Ustalenia w zakresie zasad scalania, ”odziaJu i ”arametrów nieruchomo`ci: 

ńŁ nie wyznacza się obszarów wymagających scalenia i ”odziaJu nieruchomo`ci na podstawie przepi-

sów odrębnych; 

2Ł do”uszcza się ”odziaJ terenów na ”otrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, ”rzy czym 
”owierzchnia wydzielonej dziaJki gruntu nie mowe być większa niw Ń,Ń2 ha. 

§ 6. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

ńŁ ”owiązanie z ukJadem zewnętrznym i dostę” do drogi ”ublicznej obszarów, o których mowa w § 1 

ust. ń ”o”rzez istniejącą ulicę genŁ Stefana Grota-Roweckiego (”oza zmianą ”lanu); 

2. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej øń6Ń-200 w ulicy gen. Stefana Grota-Roweckiego, 

z zastrzeweniem ”kt 9; 

3Ł od”rowadzenie `cieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej ø2ŃŃ-315 w ulicy gen. Stefa-

na Grota-Roweckiego, z zastrzeweniem ”kt 9; 

4. odprowadzenie wód o”adowych ”owierzchniowo lub systemem kanalizacji deszczowej ø3ń5-400 

w ulicy gen. Stefana Grota-Roweckiego, z zastrzeweniem ”kt 9; 

5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci niskiego lub `redniego na”ięcia, z zastrzeweniem ”kt 9; 

6. zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego lub `redniego ci`nienia, z zastrzeweniem ”kt 9; 

7Ł wykorzystywanie do celów grzewczych miejskiej sieci cie”lnej lub gazu ziemnego, ”om” cie”Ja, oleju, 
energii sJonecznej, energii elektrycznej; zakaz wykorzystywania kotJowni na ”aliwo staJe; 

8Ł mowliwo`ć docelowego ”odJączenia budynków w Jącza telefoniczne, telewizji kablowej, teleinfor-

matyczne i inne w zalewno`ci od ”otrzeb; 
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9Ł do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej, w tym zmia-

ny parametrów technicznych i kierunków obsJugi terenówŁ 

§ 7. Stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

RozdziaJ III 

ZASADY I WARUNKI KSźTAITOWANIA PRźśSTRźśNI ŚLA POSźCźśGÓLNYCH TśRśNÓW 

§ 8. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1.MN,U: 

1. przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug; 

2Ł zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) teren stanowi jedna dziaJka budowlana z mowliwo`cią ”odziaJu na zasadach, o których mowa w lit. b; 

”rzedstawiony na rysunku zmiany ”lanu ”odziaJ ma charakter ”ro”onowany, 

b) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: - szeroko`ci frontu nie mniejszej niw 
20 m, - ”owierzchni nie mniejszej niw Ń,ńń ha, - bez”o`redniego dostę”u do drogi publicznej; 

3. zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: a) budynki mieszkalne jednorodzinne wol-

nostojące, 

b) do”uszcza się dodatkowo, ”oza budynkami, o których mowa w lit. a budynki: usJugowe, garawowe, 

c) wysoko`ć budynków: 

- do 12,5 m - w przy”adku budynków, o których mowa w lit. a, 

- do 5 m - w ”rzy”adku budynków, o których mowa w litŁ b, 

d) liczba kondygnacji: 

- do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze ｦ w ”rzy”adku budynków, o których mowa 
w lit. a, 

- jedna kondygnacja nadziemna - w ”rzy”adku budynków, o których mowa w litŁ b, 

e) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 2Ń°-5Ń°, 

f) powierzchnia zabudowy - do 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej, ”rzy czym ”owierzchnia zabu-

dowy budynków, o których mowa w lit. b nie mowe być większa niw 4Ń% Jącznej ”owierzchni zabudowy 
wszystkich budynków na dziaJce budowlanej, 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

i) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków, o których mowa w litŁ b 

`cianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odlegJo`ci ń,5 m od granicy dziaJki budowlanej lub ”rzy 
granicy, 

j) zakaz lokalizacji reklam o Jącznej ”owierzchni większej niw ń,5 m² na dziaJkę budowlaną; 

4Ł obsJuga komunikacyjna - ”arkowanie ”ojazdów: 

a) minimum jedno stanowisko postojowe na lokal mieszkalny, z zastrzeweniem lit b, 

b) na ”otrzeby ”owierzchni usJug nalewy zagwarantować co najmniej jedno stanowisko postojowe. 

§ 9. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2.MN/UT: 

1. przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug - usJugi turystyki; 

2Ł zasady ”odziaJu geodezyjnego: 

a) teren stanowią trzy dziaJki budowlane - zgodnie z istniejącym ”odziaJem geodezyjnym, 

b) do”uszcza się Jączenie albo wtórny ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”rzy za”ewnieniu: 

- szeroko`ci frontu nie mniejszej niw 25 m, 

- ”owierzchni nie mniejszej niw Ń,Ń9 ha, 

- bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej; 

3. zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, budynki usJugowe - pensjonaty, 

b) do”uszcza się dodatkowo, ”oza budynkami, o których mowa w litŁ a budynki garawowe, 
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c) wysoko`ć budynków: 

- do 15 m - w ”rzy”adku budynków, o których mowa w litŁ a, 

- do 5 m - w ”rzy”adku budynków, o których mowa w litŁ b, 

d) liczba kondygnacji: 

- do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze ｦ w ”rzy”adku budynków, o których mowa 
w lit. a, 

- jedna kondygnacja nadziemna - w ”rzy”adku budynków, o których mowa w litŁ b, 

e) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 2Ń°-5Ń°, 

f) powierzchnia zabudowy - do 4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, ”rzy czym ”owierzchnia zabu-

dowy budynków, o których mowa w litŁ b nie mowe być większa niw 2Ń% Jącznej ”owierzchni zabudowy 
wszystkich budynków na dziaJce budowlanej, 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 2Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

i) do”uszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków, o których mowa w litŁ b 

`cianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odlegJo`ci ń,5 m od granicy dziaJki budowlanej lub ”rzy 
granicy, 

j) zakaz lokalizacji reklam o Jącznej ”owierzchni większej niw 2,5 m² na dziaJkę budowlaną; 

4Ł obsJuga komunikacyjna - ”arkowanie ”ojazdów: 

a) minimum jedno stanowisko postojowe na lokal mieszkalny, z zastrzeweniem lit b i c, 

b) na potrzeby powierzchni usJug turystyki nalewy zagwarantować co najmniej jedno stanowisko ”o-

stojowe na jeden ”okój, 

c) na ”otrzeby ”owierzchni usJug innych niw wymienione w litŁ b nalewy zagwarantować co najmniej 
jedno stanowisko postojowe. 

§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.MW: 

1. przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2Ł zasady ”odziaJu geodezyjnego - teren stanowi jedna dziaJka budowlana - zakaz dalszego ”odziaJu; 

3. zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynek mieszkalny wielorodzinny, 

b) do”uszcza się dodatkowo, ”oza budynkiem, o którym mowa w litŁ a budynek garawowy, 

c) wysoko`ć budynków: 

- do 15 m - w przypadku budynku, o którym mowa w litŁ a, 

- do 5 m - w przypadku budynku, o którym mowa w litŁ b, 

d) liczba kondygnacji: 

- do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze - w przypadku budynku, o którym mowa w 
lit. a, 

- jedna kondygnacja nadziemna - w przypadku budynku, o którym mowa w litŁ b, 

e) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu ”oJaci ”od kątem 2Ń°-5Ń°, 

f) powierzchnia zabudowy - do 4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, ”rzy czym ”owierzchnia zabu-

dowy budynku, o którym mowa w litŁ b nie mowe być większa niw 4Ń% Jącznej ”owierzchni zabudowy 
wszystkich budynków na dziaJce budowlanej, 

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 2Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

i) zakaz lokalizacji reklam; 

4Ł obsJuga komunikacyjna - ”arkowanie ”ojazdów - minimum jedno stanowisko postojowe na lokal 

mieszkalny. 
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RozdziaJ IV 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 11. Obszary, o których mowa w § 1 ust. ń nie stanowią gruntów rolnych lub le`nychŁ 

§ 12. Obszary, o których mowa w § 1 ust. ń nie są objęte, ani nie obejmuje się ich wadną formą 
ochrony z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

§ 13. W granicach zmiany ”lanu traci moc uchwaJa Nr XLII/386/06 Rady Miasta Szczecinek 28 sierpnia 

2006 r. w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭźachód IIIｬ 
w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 100, poz. 1874). 

§ 14. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta SzczecinekŁ 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miasta  
 

MirosJaw WacJawski 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr ńń6 ｦ 15923 ｦ Poz. 2112 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XIV/104/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 5 wrze`nia 2Ńńń r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XIV/104/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 5 wrze`nia 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XIV/104/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 5 wrze`nia 2Ńńń r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, co nastę”uje: 
Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie braku uwag do projektu zmiany 

miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭźachód IIIｬ w Szczecinku (zainicjowanej 

uchwaJą Nr XLIII/469/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 marca 2010 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭźachód IIIｬ 
w Szczecinku), wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko 
w dniach od 15 lipca 2011 r. do 4 sierpnia 2011 rŁ, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XIV/104/2011 

Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 5 wrze`nia 2Ńńń r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 

Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159 oraz Nr 153, poz. 901) Rada Miasta Szczecinek rozstrzyga, 

co nastę”uje: 
ź ustaleL zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭźachód IIIｬ w Szczecinku (zainicjowanej uchwaJą Nr XLIII/469/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 

1 marca 2010 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego terenu ｭźachód IIIｬ w Szczecinku) wynika, we realizacja zamierzeL inwestycyjnych okre-

`lonych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga ponoszenia kosz-

tów z budwetu Miasta Szczecinek na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które są 
zadaniami wJasnymi gminyŁ 
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UCHWAIA NR XIV/105/2011 

 RADY MIASTA SZCZECINEK 

 z dnia 5 wrze`nia 2Ńńń r. 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭźachód IIIｬ 
w Szczecinku. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r.: Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 


