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UCHWAŁA Nr IV/26/11 

 RADY GMINY GOSTYCYN 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ąPiła-skansen" w gminie Gostycyn 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,  
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24,  
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119  
poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 
poz. 1043) w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 130, poz. 871) Rada Gminy uchwala, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania gminy 
Gostycyn uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Piła - skansen”  
w gminie Gostycyn, w zakresie czCWci działek  
o numerach ewidencyjnych: 147/2 LP, 147/4 LP 
połoconych w obrCbie geodezyjnym Piła, na obszarze  
o ł>cznej powierzchni 1,85ha. 

2.  Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia 
terenu w celu realizacji usług z zakresu kultury  
i turystyki oraz okreWlenie zasad i warunków 
zagospodarowania i zabudowy terenu w tym równiec  
w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej. 

3.  Integralnymi czCWciami planu s> : 
1) zał>cznik nr 1 – rysunek planu wykonany w skali 

1:1000, 
2) zał>cznik nr 2 – wyrys ze studium uwarunkowaM  

i kierunków zagospodarowania Gminy Gostycyn, 
3) zał>cznik nr 3 - rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania. 
 
§ 2.  Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 
1) planie– nalecy przez to rozumieć plan o, którym 

mowa w § 1 uchwałyś 
2) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

uchwałC Rady Gminy Gostycyn; 
3) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć zał>cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały - rysunek planu, 

sporz>dzony na mapie sytuacyjno-wysokoWciowej  
w skali 1:1000, na którym przedstawiono ustalenia 
planu w formie graficznej; 

4) terenie – nalecy przez to rozumieć teren wydzielony 
za pomoc> linii rozgraniczaj>cych o okreWlonym  
w planie przeznaczeniu i zasadach zabudowy  
i zagospodarowania; 

5) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

6) przeznaczeniu terenu – nalecy przez to rozumieć 
przeznaczenie obowi>zuj>ce na danym terenie, 
okreWlone na podstawie ustaleM planu; 

7) rekonstrukcji - nalecy przez to rozumieć 
odtworzenie zniszczonego zabytku na podstawie 
zachowanych lub sporz>dzonych na podstawie 
badaM archeologicznych materiałów 
dokumentuj>cych zabytek: planów, projektów, 
fotografii lub szkiców. 
 
§ 3.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami: 
1) granica obszaru objCtego planem, 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania, 
3) symbol literowy okreWlaj>cy przeznaczenie terenu: 

zabudowa usługowa z zakresu kultury i turystyki. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia planu dotycz>ce terenu oznaczonego  

w planie symbolem UKT, stanowi>cego cały obszar 
planu 

 
§ 4.  Ustala siC przeznaczenie terenu - teren usług  

z zakresu kultury w tym muzealnictwa i turystyki 
(zespół obiektów pokopalnianych zwi>zanych  
z wydobyciem wCgla brunatnego). 

 
§ 5.  Ustala siC warunki dotycz>ce ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) ustala siC zagospodarowanie i zabudowC terenu 

według jednej koncepcji lub jednego projektu 
zagospodarowania terenu; 

2) dopuszcza siC wyeksponowanie istniej>cych 
zapadlisk, rekonstrukcjC obiektów (budynków oraz 
obiektów infrastruktury) zwi>zanych z prowadzon> 
wczeWniej działalnoWci> górnicz>, wył>cznie na 
podstawie materiałów historycznych, a takce 
przeprowadzonych badaM archeologicznych; 

3) dopuszcza siC lokalizacjC budynków słuc>cych 
prowadzonej działalnoWci kulturowej i rekreacyjnej, 
np. punkty informacyjne, punkty obsługi ruchu 
turystycznego, obiekty wystawiennicze, obiekty 
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zwi>zane z obsług> techniczno-sanitarn> terenu,  
a takce zadaszeM, zabezpieczeM istniej>cych 
zapadlisk i innych obiektów terenowych; 

4) lokalizacjC zabudowy nalecy poprzedzić 
przeprowadzeniem badaM archeologicznych; 

5) ze wzglCdu na specyfikC terenu nie ustala siC  
w planie linii zabudowy, zabudowC nalecy sytuować 
zgodnie z przepisami odrCbnymi oraz według 
potrzeb zwi>zanych z planowanym 
zagospodarowaniem terenu i wynikaj>cych  
z dokumentacji historycznej oraz  
z przeprowadzonych badaM archeologicznych; 

6) budynki zwi>zane z obsług> ruchu turystycznego 
nalecy lokalizować i kształtować w nawi>zaniu do 
otaczaj>cego krajobrazu, 

7) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów reklamowych  
i umieszczania reklam na ogrodzeniu i obiektach, 
dopuszcza siC usytuowanie tablic informacyjnych, 
kierunkowskazów, regulaminów, itp. dotycz>cych 
wył>cznie prowadzonej działalnoWci kulturowo-
turystycznej; 

8) dopuszcza siC wygrodzenie terenu za pomoc> 
acurowego ogrodzenia, nie dopuszcza siC realizacji 
muru pełnego i stosowania prefabrykowanych 
elementów betonowych oraz blachy, ogrodzenie 
terenu powinno być zintegrowane z otaczaj>cym 
krajobrazem i nie powinno tworzyć bariery 
widokowej pomiCdzy terenem opracowania  
i otaczaj>cym obszar planu kompleksem leWnymś 

9) nalecy ograniczyć realizacjC nawierzchni 
utwardzonych wył>cznie do celów zapewnienia 
bezpieczeMstwa technicznego budynków oraz 
bezpieczeMstwa ucytkowania terenu. 
 
§ 6.  Ustala siC warunki dotycz>ce ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie z przepisami 

odrCbnymi) wynikaj>ce z połocenia całego obszaru 
planu w granicach strefy ochronnej poWredniej 
zewnCtrznej ujCcia wody „Czyckówko” na rzece 
Brdzie; 

2) ustala siC utrzymanie i ochronC istniej>cego 
drzewostanu i krzewówś 

3) dopuszcza siC wycinkC drzewostanu i krzewów ze 
wzglCdów pielCgnacyjnych, w przypadku zagrocenia 
bezpieczeMstwa ludzi i mienia, oraz w celu 
planowanego zagospodarowania terenu w tym 
usytuowania obiektów budowlanych; 

4) na obszarze planu obowi>zuj> ograniczenia 
wynikaj>ce z połocenia terenu w granicach ostoi 
Natura 2000 PLH220009 Bory Tucholskie  
i w otulinie Tucholskiego Parku Krajobrazowego; 

5) lokalizacja zabudowy powinna ograniczyć siC do 
niezbCdnych obiektów słuc>cych prowadzonej 
działalnoWci ze wzglCdu na mocliwoWć utrzymania  
w maksymalnym stopniu istniej>cego kompleksu 
leWnego. 
 
§ 7.  Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) ustala siC dostosowanie parametrów zabudowy do 

skali i charakteru miejsca 

2) w szczególnoWci otaczaj>cego krajobrazu  
i istniej>cej zabudowy terenów s>siednichś 

3) dopuszcza siC rekonstrukcjC obiektów budowlanych 
według parametrów zabudowy wynikaj>cych  
z materiałów historycznych i przeprowadzonych 
badaM archeologicznych, jednakce wysokoWć 
budynków nie moce przekraczać wysokoWci 
okolicznych drzew ze wzglCdu na ochronC ptaków  
w pobliskim terenie Natura 2000; 

4) wysokoWć nowych budynków nie zwi>zanych  
z prowadzon> wczeWniej działalnoWci> górnicz> nie 
moce przekraczać 7 m; 

5) nie ustala siC ograniczeM zwi>zanych z powierzchni> 
zabudowy obiektów rekonstruowanych, 

6) ze wzglCdu na koniecznoWć zachowania  
w maksymalnym stopniu istniej>cego kompleksu 
leWnego, dla nowej zabudowy zwi>zanej z obsług> 
techniczn> ruchu turystycznego dopuszcza siC 
maksymaln> powierzchniC zabudowy 500 m2; 

7) dopuszcza siC realizacjC dachów o rócnej geometrii 
w tym m.in. dachów płaskich i skoWnych. 
 
§ 8.  Ustala siC zasady i warunki scalania i podziału 

terenu: 
1) czCWci działekŚ 147/2 LP, 147/4 LP, objCte granicami 

planu, stanowi> teren zagospodarowany na cele 
jednej inwestycji, dopuszcza siC poł>czenie działek 
gruntu w granicach obszaru objCtego planem; 

2) granica obszaru objCtego planem stanowi granicC 
działki budowlanej; 

3) podziału na działki mocna dokonać wył>cznie na 
potrzeby komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
§ 9.  Ustala siC zasady i warunki dotycz>ce 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) ustala siC obsługC komunikacyjn> terenu z istniej>cej 

drogi gminnej, ul. Vwierkowej - działki o nr ewid. 
879/2, połoconej poza obszarem planu po stronie 
wschodniej terenu; 

2) nie dopuszcza siC lokalizacji dróg wewnCtrznychś 
3) dopuszcza siC realizacjC miejsc postojowych w iloWci 

niezbCdnej dla obsługi terenu tj. min. 10 miejsc dla 
samochodów osobowych i 1 miejsce dla autobusu; 

4) dopuszcza siC bilansowanie miejsc postojowych 
ł>cznie z miejscami zlokalizowanymi poza 
granicami terenu; 

5) dla całego terenu w granicach planu nalecy 
zapewnić wykonanie pełnego uzbrojenia  
w podstawow> sieć infrastruktury technicznej 
powi>zan> z istniej>cymi systemami usytuowanymi 
równiec poza granicami planu; 

6) ustala siC obsługC terenu w zakresie zaopatrzenia  
w energiC elektryczn> z istniej>cej linii niskiego 
napiCcia znajduj>cej siC poza granicami planu; 

7) ustala siC warunki obsługi terenu w zakresie 
kanalizacji sanitarnej - obowi>zuje odprowadzenie 
Wcieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego, 
docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, po jej 
wybudowaniu; 
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8) ustala siC warunki obsługi terenu w zakresie 

zaopatrzenia w wodC z istniej>cej poza granicami 
planu sieci wodoci>gowejś 

9) ustala siC warunki obsługi terenu w zakresie 
gospodarki odpadami: 
a) obowi>zuje gromadzenie odpadów  

w zamkniCtych pojemnikach zlokalizowanych  
w granicach działki i wydzielonych za pomoc> 
zadaszenia, ogrodzenia lub w inny podobny 
sposób, 

b) ustala siC odprowadzanie odpadów zgodnie  
z lokalnymi zasadami okreWlonymi przez władze 
gminy. 

 
§ 10. Ustala siC zasady i warunki dotycz>ce 

sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenów - 
do czasu realizacji inwestycji dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób zagospodarowania  
i ucytkowania terenu. 

 
§ 11. Ustala siC dla terenu objCtego planem stawkC 

procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty planistycznej  
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci – 30%. 

 
§ 12. Ustala siC dla terenu objCtego planem warunki 

dotycz>cych ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) w granicach planu ustala siC strefC „B” ochrony 

konserwatorskiej – obiekt zabytkowy wpisany do 
ewidencji zabytków – zespół kopalM wCgla 
brunatnego w miejscowoWci Piła, Gm. Gostycyn; 

2) wymagane jest: 
a) zachowanie i ochrona wszelkich pozostałoWci 

infrastruktury byłej kopalni, 
b) zachowanie zapadlisk i dopuszczenie do 

zasypania jedynie tych, które bCd> kolidowały  
z zagospodarowaniem i zabudowa terenu, 
pozostałe powinny podlegać szczególnej 
ochronie przed penetracj> turystów, 

c) konserwacja i odpowiednie zabezpieczenie 
odsłoniCtych i zrekonstruowanych elementówś 

d) ograniczenie do niezbCdnych potrzeb obiektów 
zwi>zanych z obsług> skansenu i ruchu 
turystycznego i dostosowanie ich skali  
i charakteru do specyfiki miejsca, 

e) uzgodnienie zagospodarowania terenu na etapie 
koncepcji z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, 

f) prowadzenie prac ziemnych w formie badaM 
archeologicznych, 

g) uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków prac konserwatorskich, budowlanych  
i archeologicznych. 

 

§ 13. Ustala siC dla terenu objCtego planem warunki 
zagospodarowania terenów i obiektów podlegaj>cych 
ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrCbnych, 
w tym terenów górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych: 
1) obowi>zuj> zakazy i nakazy (zgodnie z przepisami 

odrCbnymi) wynikaj>ce z połocenia całego obszaru 
planu w granicach strefy ochronnej poWredniej 
zewnCtrznej ujCcia wody „Czyckówko” na rzece 
Brdzie, 

2) obowi>zuj> zakazy i nakazy wynikaj>ce z połocenia 
całego planu w obszarze Natura 2000 Bory 
Tucholskie; 

3) ustala siC realizacjC zabezpieczeM i umieszczenie 
tablic informacyjnych zwi>zanych z zapewnieniem 
bezpieczeMstwa ucytkowania terenu i obiektów 
(równiec na etapie prowadzonych prac 
archeologicznych, podczas budowy i prowadzenia 
prac zwi>zanych z rekonstrukcj> obiektów oraz  
w trakcie ucytkowania terenu i obiektów) oraz 
przeciwdziałaj>cych osuwaniu siC mas ziemnych 
powstałych w wyniku prowadzonej wczeWniej 
działalnoWci górniczej. 
 
§ 14. W granicach planu nie ustala siC warunków 

dotycz>cych kształtowania przestrzeni publicznych oraz 
szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy ze wzglCdu na nie wystCpowanie terenów, 
dla których nalecy okreWlić powycsze wymagania. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 
§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Wójtowi Gminy Gostycyn. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Andrzej Bonna 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr IV/26/11 
Rady Gminy Gostycyn 

z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr IV/26/11 
Rady Gminy Gostycyn 

z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr IV/26/11 
Rady Gminy Gostycyn 

z dnia 24 lutego 2011 r. 
 
RozstrzygniCcie Rady Gminy Gostycyn o sposobie 

realizacji i zasadach finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleca do 
zadaM własnych gminy zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego ąPiła-

skansen" w gminie Gostycyn 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106  
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996 i Nr 155 poz. 1043) w zwi>zku z art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 130, poz. 871), Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104, z póan.zm.) Rada Gminy Gostycyn okreWla 
nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady finansowania 
inwestycji z zakresy infrastruktury technicznej, które 
zgodnie z Ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póan. 
zm.) nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMcówŚ 

1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowi>Ś 
sieci i urz>dzenia energetyczne, wodoci>gowe  
i zaopatrzenia w wodC, kanalizacyjne - budowa 
nowoprojektowanych sieci i urz>dzeM. 

2.  Sposób realizacji inwestycji: 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego odbywać siC bCdzie zgodnie  
z załoceniami okreWlonymi w nastCpuj>cych 
dokumentach: 
- „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Gostycyn”, przyjCte Uchwał> Nr V/30/99 Rady 
Gminy Gostycyn z dnia 15 marca 1999 roku; 

- „Strategia rozwoju Gminy Gostycyn na lata 2007 - 
2013”, przyjCta Uchwał> Nr XIII/75/07 Rady Gminy 
w Gostycynie z dnia 25 paadziernika 2007 r.; 

- oraz innych dokumentach, programach i planach 
inwestycyjnych. 

Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zujacymi przepisami prawa i normami  
w tym zakresie, w tym m.in. Ustaw> z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówieM publicznych (Dz.U. z 2007 r., 
Nr 223, poz.1655, z póan. zm.), Ustaw> z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156,  
poz. 1118, z póan. zm.), Ustaw> z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,  
z póan. zm.) i Prawem ochrony Wrodowiska (Dz.U.  
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póan. zm.), Ustaw> z dnia  
3 paadziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji  
o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa  
w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na Wrodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,  
z póan.zm.). Inwestycje w zakresie dostarczania paliw 
gazowych, energii elektrycznej oraz ciepła realizowane 
bCd> w sposób okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,  
poz. 625, z póan. zm.). Inwestycje w zakresie 
zaopatrzenia w wodC i odprowadzenia Wcieków 
realizowane bCd> zgodnie z ustaw> z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC  
i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków (Dz.U.  
z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z póan. zm.). Sposób 
realizacji inwestycji wynikał bCdzie z wykorzystania 
mocliwych do zastosowania rozwi>zaM techniczno-
technologicznych, w sposób gwarantuj>cy dobr> jakoWć 
wykonania. Dopuszcza siC etapow> realizacjC 
inwestycji. 

3.  Zasady finansowania: 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych 
wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15 
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z póan. 
zm.), ze Wrodków własnych przedsiCbiorstwa wodno-
kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
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