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§ 1Ł W uchwale Nr XXXII-223/09 Rady Gminy 

Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w 

s”rawie okre`lenia wysoko`ci stawek ”odatku od 

`rodków trans”ortowych w”rowadza się zmianę 
w § 1 ”kt 11, który otrzymuje brzmienie jak niwej: 

 

 

11Ł Ciągnik siodJowy lub balastowy 12 ton i powywej  

Liczba osi i do”uszczalna masa caJkowita 
zes”oJu ”ojazdów: ciągnik siodJowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + ”rzycze”a 
/w tonach/ 

Stawka ”odatku w zJotych 

nie mniej niw mniej niw o` jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równowawne 

inne systemy zawie-

szenia osi jezdnych 

Dwie osie                           

12 18 1814 1892 

18 25 1982 2004 

25 31 2004 2024 

31  2024 2134 

Trzy osie                          

12 40 2004 2059 

40  2113 2580 

 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy Lasowice Wielkie. 

 

§ 3Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 14 dni z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jerzy Bawej 
172 3 

1725 

 
172 3 

UCHWAIA NR XXXVIIIł276/09 

 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

 

 z dnia 29 ”audziernika 2009 rŁ 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego dziaJkę nr ewdŁ 469ł2, poJowoną w Paczkowie  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951; ze zm.:  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 162, poz. 

1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 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; ze zm.:  

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; z 2007 r. Nr 225, 

poz. 1635, Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 

1413), oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL 
”lanu ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pacz-

kówｬ uchwalonym uchwaJą Nr XXVIIł225ł2001 
Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 maja  

2001 r., Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co 

nastę”uje: 
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RozdziaJ I  
Ustalenia ogólne 

 

§ 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego obejmujący dziaJkę  
nr ewdŁ 469ł2, ”oJowoną w PaczkowieŁ 

 

§ 2Ł Przedmiot ustaleL miejscowego ”lanu 
obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

§ 3Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są 
nastę”ujące zaJączniki: 

1. źaJącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000. 

2. źaJącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag zJowonych do ”rojektu ”lanuŁ 

3. źaJącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowaniaŁ 

 

§ 4Ł1Ł Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
jest mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć niniejsza 
uchwaJę; 

2) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
graficzny za”is ustaleL ”lanu na ma”ie sytuacyj-

no-wysoko`ciowej w skali 1:1000, stanowiący 
zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 

3) granicach planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
obszar objęty niniejszym ”lanem ”rzedstawiony 
na rysunku planu; 

4) linii rozgraniczającej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć linię rozdzielającą tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równym s”osobie zagos”odarowania; 
5) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ”rze-

strzeL wyznaczoną na rysunku ”lanu liniami roz-

graniczającymi o okre`lonym rodzaju przeznacze-

nia ”odstawowego oraz oznaczony liczbą i sym-

bolem literowym; 

6) przeznaczeniu podstawowym terenu ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu, które 
dominuje na danym terenie wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi i jest o”isane w ”ostaci symbo-

lu literowego znajdującego się ”o liczbie; 
7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale-

wy ”rzez to rozumieć linie, okre`lające maksymal-

ny zasięg usytuowania na terenie wszelkich do-

”uszczonych w ”lanie nadziemnych czę`ci bu-

dynków i budowli ”rzy budowie nowych obiek-

tów oraz rozbudowie budynków istniejących; 
nie”rzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają 
lokalizacji takich obiektów jak drogi, doj`cia, do-

jazdy, parkingi terenowe, liniowe elementy i urzą-
dzenia sieci technicznych i uzbrojenia terenu, 

obiekty maJej architektury; 

8) przepisach szczególnych - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi. 

2Ł SformuJowania niezdefiniowane w ustę”ie 
”o”rzedzającym nalewy rozumieć zgodnie z ”rze-

”isami szczególnymiŁ 
 

§ 5Ł Na rysunku ”lanu stanowiącym zaJącznik 

nr 1 do niniejszej uchwaJy w”rowadza się nastę-
”ujące oznaczenia graficzne: 

1. Oznaczenia graficzne będące obowiązują-
cymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 
2) symbole ”rzeznaczenia terenów; 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu i równych zasadach zagospodarowania; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) granica obszaru bez”o`redniego zagrowenia 
”owodzią; 

6) obszar wymagający ochrony ”rzed zalaniem; 
7) strefa lokalizacji waJu ”rzeciw”owodziowegoŁ 
2. Oznaczenia graficzne mające charakter in-

formacyjny. 

1) granica obrębu; 

2) droga ”ubliczna ”rzylegJa do obszaru obję-
tego planem, oznaczona literami KDd; 

3) wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pacz-

ków, skala 1:10 000; 
4) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 

i liniowej. 

 

RozdziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 6Ł Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia 
”odstawowe terenów: 

1. Tereny infrastruktury technicznej ｦ wodo-

ciągi oznaczone symbolami 1W, 2W. 

2. Teren lasów oznaczony symbolem 3ZL. 

 

§ 7Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1. Ustalenia dotyczące ksztaJtowania zabudowy i 
zagos”odarowania ”oszczególnych terenów z za-
chowaniem Jadu ”rzestrzennego zawarte są w § 14Ł 

 

§ 8Ł Ustala się nastę”ujące warunki zagospo-

darowania terenów, wynikające z ”otrzeb ochro-

ny `rodowiska ”rzyrodniczego, ”rawidJowego 
gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony 

gruntów rolnych i le`nych: 
1. Obszar znajduje się w granicach GJównego 

źbiornika Wód Podziemnych ｦｭSubzbiornik nr 338 

Paczków ｦ Niemodlinｬ, stanowiącego obszar wy-

sokiej ochrony wód ”odziemnychŁ 
2. Obszar znajduje się na terenie ochrony wód 

powierzchniowych zlewni rzeki Nysy KJodzkiejŁ 
3. Obszar znajduje się na terenie, dla którego 

zostaJo o”racowane ｭStudium ochrony ”rzed 
powodzią zlewni rzeki Nysy KJodzkiej ”oniwej wo-

dowskazu Bardoｬ. 
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4. źgodnie z wywej wymienionym opracowa-

niem czę`ć obszaru, o granicach ”rzedstawionych 
na rysunku ”lanu jest bez”o`rednio zagrowona 
”owodzią ” = 1%, a czę`ć obszaru, o lokalizacji 
przedstawionej na rysunku planu wymaga ochro-

ny przed zalaniem z uwagi na jego zagospodaro-

wanie i warto`ć gos”odarcząŁ 
5. Na caJym obszarze ”oJowonych w granicach 

”lanu do”uszcza się budowę urządzeL i obiektów 
związanych z ochroną ”rzeciw”owodziowąŁ 

6. Wykonywanie wyko”ów gJębszych niw 1 m 
wymaga uzgodnienia z RźGW we WrocJawiuŁ 

7. Przy realizacji obiektów budowlanych i zago-

s”odarowaniu terenu nalewy ograniczyć prace ni-

welacyjne terenu do niezbędnego minimum, by 
zachować naturalne jego uksztaJtowanieŁ 

8. Kawdy teren, na którym mowe doj`ć do za-

nieczyszczenia produktami chemicznymi i ropo-

”ochodnymi, ”owinien być utwardzony, a zanie-

czyszczenia przed odprowadzeniem ich do kanali-

zacji ”owinny być ”odczyszczone w sto”niu za-

”ewniającym s”eJnienie wymogów ”rze”isów 
szczególnych i odrębnychŁ 

9. Czę`ć obszaru stanowi las, będący terenem 
o duwych warto`ciach ”rzyrodniczychŁ 

10. Nie okre`la się do”uszczalnych ”oziomów 
haJasu w `rodowisku, zgodnie z wymogami ”rze-

”isów szczególnych i odrębnychŁ 
 

§ 9Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 

`rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 
oraz granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”od-

stawie odrębnych ”rze”isówŁ  
1.  Obszar jest zlokalizowany jest w Otmuchow-

sko - Nyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

źe względu na ”oJowenie w tym obszarze obowią-
zują wymogi zawarte w ”rze”isach odrębnychŁ 

2. Obszar jest zlokalizowany w strefie ochrony 

”o`redniej ujęcia wody dla miasta WrocJawiaŁ źe 
względu na ”oJowenie w tej strefie obowiązują 
wymogi zawarte w ”rze”isach odrębnych, w tym 
ograniczenia dotyczące lokalizacji zakJadów ”rze-

mysJowych i stosowania `rodków chemicznych  
w gos”odarce rolnej i le`nejŁ 

3. Na obszarze znajdują się tereny ujęć wody 
wraz ze strefami ochrony bez”o`redniej ustalone 
Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w O”olu nr O_-

III/6210/227/97/ig z dnia 29 grudnia 1997 r. 

4. Na obszarze nie wystę”ują tereny zagrowone 
osuwaniem się mas ziemnych, ani tereny górniczeŁ 

5. Na obszarze nie wystę”ują tereny ani obiek-

ty w”isane do rejestru zabytkówŁ 
 

§ 10Ł Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

1. Na obszarze nie wystę”ują tereny ani obiek-

ty znajdujące się w wojewódzkiej i gminnej ewi-

dencji zabytkówŁ 

2. Na obszarze nie wyznacza się dóbr kultury 
ws”óJczesnejŁ 

3. W przypadku odkryć archeologicznych ”od-

czas ”rowadzenia robót budowlanych, roboty 
nalewy wstrzymać i ”owiadomić konserwatora 
zabytkówŁ 

 

§ 11Ł Na obszarze nie wyznacza się terenów 
przestrzeni publicznych. 

 

§ 12Ł Ustala się nastę”ujący s”osób i termin 
tymczasowego zagos”odarowania, urządzania  
i uwytkowania terenów:  

Śo czasu realizacji ”lanu obowiązuje dotych-

czasowy s”osób uwytkowania terenuŁ 
 

§ 13Ł Ustala się nastę”ujące ogólne zasady 
modernizacji, budowy i rozbudowy systemów 
komunikacji i systemów infrastruktury technicznejŁ 

1. Ustala się dostę”no`ć komunikacyjną ob-

szaru od drogi ”ublicznej, ”rzylegJej do obszaru 
objętego ”lanem, oznaczonej symbolem KŚdŁ 

2. Ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru 
drogami wewnętrznymi o parametrach dostoso-

wanych do rodzaju ruchu i s”eJniających warunki 
dla dróg ”rzeciw”owarowychŁ 

3. Na obszarze do”uszcza się utrzymanie  
i modernizację istniejących obiektów i urządzeL 
oraz ich ”rzebudowę i rozbudowęŁ 

4. Na obszarze do”uszcza się lokalizowanie 

niezbędnych urządzeL i sieci infrastruktury tech-

nicznej zgodnie z ”rze”isami szczególnymi  
i odrębnymi, z wykluczeniem lokalizacji stacji 
bazowych telefonii komórkowejŁ 

5. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, 
budowy i rozbudowy systemów infrastruktury 

technicznej:  

1) zao”atrzenie w wodę do celów bytowo-go-

s”odarczych i ”rzeciw”owarowych z komunalnej 

sieci wodociągowej; 
2) zasady gromadzenia i usuwania `cieków: 
a) ustala się od”rowadzanie `cieków byto-

wych i komunalnych ”o”rzez sieć kanalizacji sani-

tarnej do komunalnej oczyszczalni `cieków, 
b) ustala się od”rowadzanie wód o”adowych 

”o”rzez sieć kanalizacji deszczowej do komunal-

nej oczyszczalni `cieków, 
c) ustala się od”rowadzanie wód ”o”Jucznych, 

”o u”rzednim ”odczyszczeniu, do MJynówki; ”o-

bliskiego cieku wodnego, który w”Jywa do rzeki 
Nysa KJodzka; 

3) gromadzenie i unieszkodliwianie od”adów 
komunalnych będzie odbywać się zgodnie  
z od”owiednią uchwaJą Rady Miejskiej w s”rawie 
ustalenia szczegóJowych zasad utrzymania czy-

sto`ci i ”orządku na terenie gminy; 
4) ustala się zao”atrzenie w cie”Jo z lokalnych 

uródeJ cie”Ja, s”eJniających wymogi ”rze”isów 
odrębnych; 
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5) zao”atrzenie w energię elektryczną: 
a) ustala się zao”atrzenie terenu w energię 

elektryczną z sieci elektroenergetycznych, 

b) do”uszcza się budowę nowych linii  
i urządzeL elektroenergetycznych w tym stacji 
transformatorowej. 

 

§ 14Ł W”rowadza się nastę”ujące ustalenia 
dla terenów wyodrębnionych liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczonych od”owiednio symbolami na 
rysunku planu: 

1. Teren oznaczony symbolem 1W 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ teren 

infrastruktury technicznej ｦ wodociągi - teren 

stacji uzdatniania wody oraz ujęć wody wraz  
z ich strefami ochrony bez”o`redniej; 

2) nie do”uszcza się innego ”rzeznaczenia te-

renu; 

3) ustala się zasady ksztaJtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu 

a) do”uszcza się remont i modernizację istnie-

jących obiektów i urządzeL oraz ich ”rzebudowę  
i rozbudowę oraz budowę nowych obiektów ”o-

trzebnych dla potrzeb realizacji przeznaczenia 

terenu, 

b) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 

w odlegJo`ci 10 m od granicy obszaru i drogi 
gminnej, ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się 
na rysunku planu, 

c) wysoko`ć obiektów i urządzeL nie mowe 
”rzekraczać 10 m, 

d) ustala się wymóg zachowania w maksymal-

nym sto”niu istniejącej zieleni, 
e) ustala się minimalną szeroko`ć dróg we-

wnętrznych na 8 m, 
f) ustala się minimalny wskaunik ilo`ci staJych 

miejsc ”ostojowych samochodów osobowych  
w wysoko`ci 1 miejsce ”ostojowe na 3 zatru-

dnionych, 

g) ustala się obowiązek za”ewnienia niezbęd-

nej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla innych pojaz-

dów oraz ”laców manewrowych, 
h) czę`ć terenu, zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

jest ”oJowona na obszarze wymagającym ochrony 
przed zalaniem. 

2. Teren oznaczony symbolem 2W 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ teren 

infrastruktury technicznej ｦ wodociągi - teren 

ujęcia wody - studnia nr 6z wraz ze strefą ochro-

ny bez”o`redniej; 
2) nie dopuszcza się innego ”rzeznaczenia te-

renu; 

3) ustala się zasady ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu 

a) zabrania się uwytkowania gruntów do celów 
niezwiązanych z eks”loatacją wody,  

b) wody o”adowe nalewy od”rowadzać w taki 
s”osób, aby nie mogJy ”rzedostawać się do urzą-
dzeL sJuwących do ”oboru wody, 

c) teren nalewy zagos”odarować zielenią, 
d) teren jest ”oJowony na obszarze wymagają-

cym ochrony przed zalaniem. 

3. Teren oznaczony symbolem 3ZL 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ lasy; 

2) ustala się zagos”odarowanie i ”rowadzenie 
gos”odarki le`nej zgodnie z ”rze”isami szczegól-

nymi i odrębnymi; 
3) czę`ć terenu, zgodnie z rysunkiem planu 

jest ”oJowona na obszarze bez”o`redniego zagro-

wenia ”owodzią, dla którego obowiązują wymogi 
zawarte w prze”isach szczególnych i odrębnych; 

4) czę`ć terenu, zgodnie z rysunkiem ”lanu, 
jest ”oJowona na obszarze wymagającym ochrony 
przed zalaniem; 

5) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeL 
infrastruktury technicznej i komunikacji; 

6) nie do”uszcza się lokalizacji zabudowy ku-

baturowej, z zastrzeweniem punktu 4 niniejszego 

ustę”u; 
7) ”lanuje się budowę urządzeL i obiektów 

związanych z ochroną ”rzeciw”owodziową; 

8) strefę lokalizacji waJu ”rzeciw”owodzio-

wego ”rzedstawia się na rysunku ”lanu; 
9) ustala się ”rowadzenie zabiegów biotech-

nicznych utrwalających skar”yŁ 
 

RozdziaJ III  
Ustalenia koLcowe 

 

§ 15Ł Ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu 
wzrostu warto`ci terenu, okre`loną w artŁ 36 ustŁ 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym w wysoko`ci 0,1%, jak dla terenów 
inwestycji publicznych. 

 

§ 16Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Paczkowa. 

 

§ 17Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
WacJaw Ćwik 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVIIIł276ł09 

Rady Miejskiej w Paczkowie  

z dnia 29 ”audziernika 2009 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgJoszonych do projektu planu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), Rada Miejska w Paczko-

wie uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł W ustawowym terminie, to jest do dnia  
2 ”audziernika 2009 rŁ nie w”JynęJy wadne uwagi 
do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obejmującego dziaJkę nr ewdŁ 469ł2, 
”oJowoną w Paczkowie. 

 

§ 2Ł źe względu na brak uwag nie rozstrzyga 
się w s”rawie ich roz”atrzeniaŁ 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIII/276/09 

Rady Miejskiej w Paczkowie 

z dnia 29 ”audziernika 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Paczkowie  
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-

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

sach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 ze zm.) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (Śz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 111 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 

poz. 148), Rada Miejska w Paczkowie rozstrzyga, 

co nastę”uje: 
 

§ 1Ł Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego ustala ”rzeznaczenie czę`ci obszaru 
na tereny infrastruktury ｦ wodociągi ｦ ujęcia 
wody oraz stację uzdatniania wody. 

Wywej wymienione ”rzeznaczenie terenów 
wymaga budowy inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy. 

 

§ 2Ł Powywsze inwestycje z zakresu infra-

struktury technicznej zostaną wykonane zgodnie 
z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy 

Paczków na lata 2007 ｦ 2013. 

 

§ 3Ł Finansowanie inwestycji będzie zgodne  
z przepisami o finansach ”ublicznych, `rodki na 
realizację inwestycji będą ”ochodzić z budwetu 
gminy oraz dotacji. 

 

 
172 3 

 

  


