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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 6,2 poz. 558,
Nr 113; poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), 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, zmiana: Dz.U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.
1413) Rada Gminy Budzyñ uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIAL I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w obrêbie wsi K¹kolewice, terenów po³o¿o-
nych w rejonie drogi krajowej nr 11, zwany dalej planem,
stwierdzaj¹c jego zgodno�æ z ustaleniami Studium Uwarun-
kowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Budzyñ, uchwalonym uchwa³¹ Nr X/60/99 Rady Gminy
Budzyñ z dnia 9 listopada 1999 roku.

2. Granica opracowania - uchwalenia planu okre�lona
zosta³a na rysunku planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Budzyñ o sposobie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy Budzyñ o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów wyzna-
czonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonymi symbolami,
zgodnie z rysunkiem planu:
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UCHWA£A Nr XXI/181/2009 RADY GMINY BUDZYÑ

z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ,
w obrêbie wsi K¹kolewice w rejonie drogi krajowej nr 11

1) teren zabudowy produkcyjno-us³ugowej, oznaczenie na
rysunku planu symbolem PU,

2) teren zieleni izolacyjnej, oznaczenie na rysunku planu
symbolem ZI,

3) rezerwa terenu pod rozbudowê drogi krajowej do klasy
drogi ekspresowej, oznaczenie na rysunku planu symbo-
lem KD0,

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne, okre�lo-
ne na rysunku planu, jako obowi¹zuj¹ce:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) zespo³y zieleni,

4) strefy ochrony konserwatorskiej.

§4. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,

2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony sym-
bolem funkcji zgodnym z oznaczeniem graficznym na
rysunku planu,

3) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ ³¹czn¹
powierzchniê poziomych rzutów wszystkich projektowa-
nych budynków na dzia³ce, z wy³¹czeniem elementów
nadwieszonych wystaj¹cych poza obrys budynku, jak bal-
kony, wykusze, okapy, gzymsy itp.,

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
funkcjê terenu, która przewa¿a na obszarze wyznaczonym
liniami rozgraniczaj¹cymi,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê dotycz¹c¹ wszystkich elementów budynku trwa-
le zwi¹zanych z gruntem, okre�laj¹c¹ maksymalny zasiêg
zabudowy w obrêbie dzia³ki budowlanej,

6) terenach produkcyjno-us³ugowych - nale¿y przez to rozu-
mieæ w szczególno�ci teren przeznaczony pod lokalizacjê
produkcji i �wiadczenia us³ug w zakresie tej produkcji,

7) uci¹¿liwo�ci - nale¿y przez to rozumieæ dzia³ania utrudnia-
j¹ce ¿ycie lub dokuczliwe dla otoczenia, zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie od-
padami lub ponadnormatywne wg obowi¹zuj¹cych norm
i przepisów odrêbnych,

8) rezerwie terenu - nale¿y przez to rozumieæ teren, na
którym utrzymuje siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania
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bez mo¿liwo�ci zmiany jego przeznaczenia do czasu reali-
zacji funkcji docelowej okre�lonej w niniejszym planie,

9) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ zespó³ zieleni
aktywnej biologicznie przez wiêksz¹ czê�æ roku, wystêpu-
j¹cej w formie zwartych zró¿nicowanych nasadzeñ drzew
i krzewów, pe³ni¹ce funkcje izolacyjne - ograniczaj¹ce
rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ i ha³asu oraz bariery
wzrokowej.

§5. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary przyrodnicze oraz pomniki przyrody objête ochron¹
prawn¹, a teren le¿y poza obszarem chronionego krajo-
brazu - obszar nie wymaga ustalenia zasad ochrony
przyrody,

2) tereny: górnicze, nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, wymaga-
j¹ce ustalenia granic i sposobów zagospodarowania.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) w granicach obszaru objêtego planem znajduj¹ siê zewi-
dencjonowane stanowiska archeologiczne objête ochron¹
konserwatorsk¹,

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
ustala siê obowi¹zek uzgadniania z Wojewódzkim Urzê-
dem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile
prac ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem i zagospoda-
rowaniem terenu, w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego inwe-
stora zakresu prac archeologicznych.

§7. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

1) ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego planem w obsza-
rze wysokiej ochrony wód podziemnych OWO - zagospo-
darowanie terenu podporz¹dkowuje siê przepisom szcze-
gólnym, zabezpieczaj¹cym w maksymalnym stopniu �ro-
dowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami,

2) wprowadza siê zakaz lokalizowania przedsiêwziêæ, dla
których raport oddzia³ywania na �rodowisko jest wymaga-
ny obligatoryjnie na podstawie przepisów szczególnych, z
wy³¹czeniem drogi ekspresowej,

3) ustala siê obowi¹zek pe³nego technicznego uzbrojenia
terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodê oraz roz-
dzielczy system odprowadzania �cieków sanitarnych i
opadowych z zachowaniem przepisów o �rodowisku,

4) gospodarka �ciekami i odpadami zgodnie z przepisami
odrêbnymi oraz Regulaminem utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku na terenie gminy Budzyñ,

5) dopuszcza siê wykorzystanie mas ziemnych, usuwanych
z wykopów w zwi¹zku w realizacj¹ inwestycji, do mikro-
niwelacji terenu w granicach posesji lub poza ni¹, o ile
masy ziemne spe³niaj¹ standardy jako�ci gleby i ziemi,
okre�lone w przepisach szczególnych,

6) ochronê przed ha³asem pochodz¹cym od trasy komunika-
cyjnej (drogi ekspresowej S11) nale¿y realizowaæ poprzez
wprowadzenie ró¿nego typu zabezpieczeñ akustycznych,
np. pasów zieleni, przes³on akustycznych, mat wyt³umia-
j¹cych itp.,

7) zakazuje siê budowy bezodp³ywowych zbiorników na �cie-
ki sanitarne oraz przydomowych oczyszczalni �cieków,

8) wszelkie uci¹¿liwo�ci wynikaj¹ce z prowadzonej dzia³alno-
�ci nie mog¹ wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której ta
dzia³alno�æ jest prowadzona, a w przypadku uci¹¿liwo�ci
akustycznych prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodo-
waæ przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu w
�rodowisku na terenach wymagaj¹cych ochrony akustycz-
nej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§8. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) ustala siê zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej w
oparciu o mo¿liwo�ci eksploatacyjne istniej¹cych urz¹-
dzeñ; przy projektowaniu obiektów uwzglêdniæ zapotrze-
bowanie na wodê dla celów przeciwpo¿arowych zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

2) ustala siê zbiorcze odprowadzenie �cieków bytowych ist-
niej¹c¹ sieci¹ kanalizacyjn¹ do oczyszczalni �cieków w
Budzyniu,

3) w zakresie odprowadzania �cieków przemys³owych i tech-
nologicznych ustala siê ich odprowadzanie zgodnie z
posiadanymi uregulowaniami w zakresie prowadzonej
dzia³alno�ci gospodarczej z dopuszczeniem mo¿liwo�ci
realizacji indywidualnych rozwi¹zañ,, ze wstêpnym pod-
czyszczaniem �cieków na w³asnym terenie, do parame-
trów wymaganych przez w³a�ciciela kanalizacji,

4) odprowadzenie �cieków opadowo-roztopowych z ci¹gów
komunikacyjnych, parkingów, placów oraz oczyszczenie
ich zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami; �cieki o po-
nadnormatywnych zanieczyszczeniach wstêpnie podczy-
�ciæ przed ich wprowadzeniem do projektowanej kanaliza-
cji deszczowej,

5) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych urz¹dzeñ
elektroenergetycznych podlegaj¹cych rozbudowie i mo-
dernizacji,

6) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniej¹cej sieci gazowej,

7) usuwanie odpadów z terenu objêtego planem - odpady
sta³e nale¿y gromadziæ selektywnie w pojemnikach w
granicach posesji w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany
wywóz na urz¹dzone sk³adowisko odpadów,

8) zaopatrzenie w ciep³o dla celów grzewczych i technolo-
gicznych poprzez w³asne systemy grzewcze z dopuszcze-
niem do stosowania paliw p³ynnych, gazowych, sta³ych
oraz alternatywnych �róde³ energii,

9) utrzymuje siê dotychczasowe zasady wyposa¿enia w sys-
tem telekomunikacyjny:

a) rozbudowa systemu telekomunikacji, stosowanie do
potrzeb, poprzez modernizacjê i budowê nowych z
dopuszczeniem ró¿nych operatorów,

b) w przypadku kolizji z istniej¹cymi urz¹dzeniami teleko-
munikacyjnymi na ich przebudowê nale¿y uzyskaæ
warunki w TP Region Zachodni we Wroc³awiu,

c) zakaz lokalizacji anten przeka�nikowych telefonii ko-
mórkowej,
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10) zakazuje siê sadzenia drzew i krzewów nad urz¹dzeniami
podziemnymi bez uzgodnienia z u¿ytkownikami tych urz¹-
dzeñ.

§9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
komunikacji:

1) przyjête w projekcie rozwi¹zania po³¹czenia obszaru objê-
tego planem z komunikacj¹ zewnêtrzn¹ s¹ konsekwencj¹
rozbudowy drogi krajowej nr 11 do klasy drogi ekspreso-
wej,

2) pod rozbudowê drogi krajowej wydziela siê z dzia³ki nr
435/4 pas terenu bez projektowanych ustaleñ inwestycyj-
nych,

3) obs³uga komunikacyjna wy³¹cznie z drogi dojazdowej
posiadaj¹cej tymczasowe w³¹czenie do drogi krajowej nr
11 do czasu dostosowania do klasy drogi ekspresowej,

4) docelow¹ obs³ugê komunikacyjn¹ z projektowanej drogi
ekspresowej zapewniæ nale¿y poprzez projektowane wêz³y
drogowe,

5) regulacjê zasad realizacji drogi dojazdowej okre�liæ powi-
nien plan miejscowy sporz¹dzony w odrêbnym trybie
sporz¹dzenia.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§10. Dla terenu zabudowy produkcyjno-us³ugowej ozna-
czonej symbolem PU ustala siê:

1) przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa produkcyj-
no-us³ugowa,

2) zabudowa mo¿e byæ realizowana na obszarze ograniczo-
nym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okre�lonymi
na rysunku planu,

3) na wyznaczonym obszarze mog¹ byæ realizowane obiekty
produkcyjne, sk³adowe, us³ugowe i administracyjno-so-
cjalne,

4) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej dla
w³a�ciciela dzia³ki,

5) wysoko�æ budynków zwi¹zanych z podstawow¹ funkcj¹
terenu do III kondygnacji nadziemnych, do wysoko�ci 15,0
m licz¹c od powierzchni terenu do kalenicy dachu,

6) wysoko�æ budowli zwi¹zanych z podstawow¹ funkcj¹ te-
renu: do wysoko�ci 12,0 m od powierzchni terenu,

7) budynek mieszkalny wolnostoj¹cy w czê�ci terenu PU, do
II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe do
wysoko�ci 9,0 m licz¹c od powierzchni terenu do kalenicy
dachu,

8) dachy strome - dwu- lub wielospadowe o k¹cie pochylenia
po³aci dachowych od 18° do 45°; dopuszcza siê dachy
p³askie,

9) pokrycie po³aci dachowych - dachówk¹ lub materia³em
dachówko podobnym; w przypadku dachów p³askich po-
krycie blach¹ falist¹ lub materia³em bitumicznym,

10) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych na sta³y
pobyt ludzi w zasiêgu strefy potencjalnej uci¹¿liwo�ci
drogi ekspresowej pod warunkiem zachowania wymogów
ochrony akustycznej poprzez:

a) lokalizacjê budynku mieszkalnego w zachodniej czê�ci
dzia³ki z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) zachowanie odpowiednich odleg³o�ci i ukszta³towania
budynków,

c) stosowanie materia³ów budowlanych o podwy¿szonej
izolacyjno�ci akustycznej,

d) stosowanie okien o zwiêkszonej izolacyjno�ci wypad-
kowej,

e) stosowanie elementów amortyzuj¹cych, os³aniaj¹cych
lub ekranizuj¹cych,

f) racjonalne rozmieszczenie pomieszczeñ w budynku
oraz zapewnienie izolacyjno�ci przegród zewnêtrznych,

g) wykonanie innych niezbêdnych zabezpieczeñ powodu-
j¹cych dotrzymanie standardów jako�ci �rodowiska na
terenie budynku mieszkalnego,

11) wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla obiek-
tów nie przeznaczonych na pobyt ludzi w odleg³o�ci 40,0
- 50,0 m od linii rozgraniczaj¹cej pasa terenu � KD0
przewidzianego na docelowe poszerzenie istniej¹cej drogi
krajowej nr 11, znajduj¹cej siê poza granicami opracowa-
nia planu zgodnie z rysunkiem planu,

12) dopuszczalna powierzchnia zabudowy maksymalnie 40%
powierzchni dzia³ki,

13) prawo do zagospodarowania dzia³ki zieleni¹ oraz obiekta-
mi ma³ej architektury i architektury ogrodowej,

14) minimalna powierzchnia zieleni - 30%,

15) dopuszcza siê realizacjê litych ogrodzeñ o wysoko�ci
równej wysoko�ci górnej krawêdzi otworu okiennego na
najwy¿szej kondygnacji u¿ytkowej wzd³u¿ granic dzia³ki,

16) przy projektowaniu nowych inwestycji nale¿y unikaæ ko-
lizji z istniej¹cymi elementami infrastruktury technicznej;
w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zago-
spodarowania z tymi elementami, nale¿y je przenie�æ lub
odpowiednio zmodyfikowaæ przy uwzglêdnieniu uwarun-
kowañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych oraz w
uzgodnieniu z operatorem sieci; sposób zagospodarowa-
nia terenu powinien umo¿liwiæ odpowiednim s³u¿bom
dostêp do sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

§11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem ZI ustala siê:

1) teren projektowanej zieleni izolacyjnej - prywatnej, bezpo-
�rednio s¹siaduj¹cej z pasem drogowym projektowanej
drogi ekspresowej S11,

2) zagospodarowanie winna tworzyæ trwa³a zieleñ drzewia-
sto-krzewiasta z przewag¹ iglaków, o doborze gatunków
dostosowanych do warunków siedliskowych,

3) mo¿liwo�æ prowadzenia sieci i budowy urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej,
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4) zakaz zabudowy kubaturowej.

§12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KD0 ustala siê:

1) teren rezerwowany pod rozbudowê drogi krajowej nr 11
do klasy ekspresowej drogi � S11 o szeroko�ci 50,0 m,

2) do czasu realizacji drogi teren pozostaje w dotychczaso-
wym u¿ytkowaniu bez mo¿liwo�ci lokalizacji obiektów
trwa³ych oraz upraw sadowniczych,

3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej nie zwi¹zane
z funkcjonowaniem drogi nale¿y prowadziæ poza pasem
drogowym drogi krajowej.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§13. Dla terenów objêtych ustaleniami niniejszego planu
ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazo-

wej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci spowodowa-
nego uchwaleniem planu w wysoko�ci 30%.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Budzyñ.

§15. Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia obowi¹zuj¹cego dotychczas miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyñ zmiana
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Budzyñ w obr¹bie wsi K¹kolewice Uchwa³a nr
XXI/149/2001 Rady Gminy Budzyñ z dnia 25 czerwca 2001 r.

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Bogdan £asecki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXI/181/2009

Rady Gminy Budzyñ
z dnia 4 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BUDZYÑ, W OBRÊBIE WSI K¥KOLEWICE, REJON DROGI KRAJOWEJ

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 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
Budzyñ rozstrzyga, co nastêpuje:

Do projektu planu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du z
prognoz¹ skutków wp³ywu ustaleñ planu na �rodowisko nie
wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowi¹cym
integraln¹ czê�æ dokumentacji formalno-prawnej prac plani-
stycznych.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXI/181/2009

Rady Gminy Budzyñ
z dnia 4 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY BUDZYÑ, W OBRÊBIE WSI K¥KOLEWICE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADNO�CI ICH FINANSOWANIA

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 z pó�n. zm.) Rada Gminy Budzyñ
rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Na obszarze planu zachowuje siê istniej¹ce podzia³y
ewidencyjne dzia³ek gruntu.

§2. Obs³uga komunikacyjna terenu objêtego planem od-
bywaæ siê bêdzie z gminnych dróg publicznych. Realizacja

indywidualnych zjazdów oraz dróg wewnêtrznych i parkin-
gów nale¿y do zadañ inwestorów.

§3. Z uwagi na fakt, ¿e teren objêty planem by³ wcze�niej
uzbrojony w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i gazow¹,
Gmina Budzyñ nie poniesie dodatkowych kosztów.

§4. Ustalenia planu nie powoduj¹ wydatków gminy Bu-
dzyñ z tytu³u odszkodowañ, o których mowa w art. 36 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.).
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