
Uchwala Nr XNll90/2004 
Rady Gminy Pawlowice 

z dnia 6 lutego 2004 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego p h o c n e j  czqfci sdectwa Krzyiowice w gminie Pawlowice. 

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym @z.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz 717) stosownie do art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednoliy Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pozniejszymi zmianami) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie grninnym (tekst 
jednoliy Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591, z poiniejszymi mianami), na wniosek Wojta Gminy 
Pawlowice, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawlowice 
uchwala: 

rniejswwy plan zagospodarowania przestrzennego phocnej czeSci sdedwa Ktzyiowice w gminie 
Pawlowice. 

Rozdzial 1 
Przepisy ogblne 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego phocnej c q h i  soledwa Ktzyiowice w gminie 
Pawtowice obejmuje obszar pdozony w sdectwie Krzyiowice, Morego granice wyznaczajq: 
od strony pdnocnej granica z Miastem Jastrz~bie Zdroj o m  granica z Miastem tory, 
od strony zachodniej granica z Miastem Jastrzebie Zdroj, 
od strony pdudniowej granica terenu gomiczego KWK .Pni6wek". 
od strony wschodniej granica z sdectwern Wanzowice. 
Granice planu okreslone zostaly w Uchwale Nr XXXV111397I2002 Rady Gminy Pawlowice z dnia 
15 marca 2002 r. 

-. ~-~ ~ - 

§ 2 

Celem sponqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego phocnej czesci sotee 
twa Krzyzowice w gminie Pawbwice jest zmiana ustalen obowiqzujqcego planu ogdlnego zagospoda- 
rowania przestrzennego gminy Pawlowice w Swietle aktualnych potrzeb Gminy okreSlonych w .Stu- 
diurn uwarunkowan i kiemnkow zagospodarowania przestrzennego Grniny Pawlowice". 

1. Przedmiotem ustalen planu sq: 
1) tereny mieszkaniowe: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnohi oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN, 

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na lysunku planu symbolem MR. 
2) tereny rolne: 

a) tereny upraw polowych oznaczone na rysunku planu symbolem RP, 
b) tereny h k  i pastwisk oznaczone na rysunku planu symbolem RZ. 

3) tereny komunikacji: 
a) teren ulicy zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem KZ, 
b) teren ulicy lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolern KL, 
c) tereny ulicdojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami KD. 
d) tereny dwow pieszojezdnych oznaczone na rysunku planu symbolami KX. 

2. Na terenach. o Morych mowa w ust. 1 ustala sie przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnio- 
nych przypadkach okreSla sie przeznaczenie dopuszczalne i w a ~ n k i  jego dopuszczenia. 
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1. lntegralnq cqSciq niniejszej uchwaly jest rysunek planu. 
2. Nastepujqce oznaczenia graficzne na rysunku planu sq obowiqzujqcymi ustaleniami planu: 

1) granice terenu objetego planem, 
2) linie rozgraniczajqce tereny o minym pneznaczeniu, lub roinych zasadach zagospodaro- 

wania, 
3) symbole liiemwe oznaczajqce tereny o minym przeznaczeniu, lub r6inych zasadach za- 

gospodarowania. 
4) linie wydzielajqce strefy ochmnne od istniejrlcych i projektowanych sieci magistralnych 

oraz urzqdzen infrastruktury technicznej. 
5) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
6) obszary zrzutu Sciekow socjalno-bytowych do gwpowej kanalizayi. 

3. Zapis symboli liczbowych i literowych na rysunku planu, o ktbrym rnowa w ust. 1 oznacza: 
1) oznaczenie liczbowe - numer terenu w ramach obszaw objgtego planem, 
2) oznaczenie lierowe - podstawowe przeznaczenie terenu. 
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Ilekmt w ptzepisach niniejszej uchwaly jest mowa o: 
1) planie - naleiy pnez to mzumiee ustalenia planu, o kt6rym mowa w 5 1 uchwaly, 

o ile z tr&i pnepisu nie wynika inaczej, 
2) uchwale - nalezy przez to rozumiec niniejsza Uchwalq Rady Gminy Pawlowice, o ile z tre- 

Sci przepisu nie wynika inaczej, 
3) pnepisach szczeg6lnych - naleiy pnez to mzumiet pnepisy obowiqzujqcych ustaw wraz 

z aktami wykonawczymi. 
4) rysunku planu - naleiy pnez to rozumie6 rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 

1 :ZOO0 zawierajqcej w swej tresci numely i granice dzialek. 
5) terenie - naleiy przez to rozumiec teren o okreslonym ptzeznaczeniu podstawowym, wy- 

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajqcymi, 
6) pneznaczeniu podstawowym - naleiy przez to rozumieC takie ptzeznaczenie, More po- 

winno przewazat na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajqcymi, 
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy pnez to rozumie6 mdzaje przeznaczenia terenow 

inne n i i  podstawowe, More uzupehiajq lub wzbcgacajq pneznaczenie podstawowe, 
8) celach publicznych - naleiy przez to rozumieC przeznaczenia terenow na cele publiczne 

wymienione w obowiqzujqcej ustawie o gospodarce nieruchomosciami, 
9) terenach publicznych - naleiy pnez to rozumiek tereny przeznaczone do uiytku publicz- 

-- nego, ogolnodostgpne. 
10) uciq2liwoSci d d z i a w W i i a ~ t i a 1 e i y  pnez to rozumie6 zagmienia jake moie wywdac 

funkcjonowanie danego obiektu czy urzqdzenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza 
i ziemi, halasu i szkodliwego promieniowania. 

11) zieleni urzqdzonej - naleiy przez to rozumiec zieleh o funkyach ekologicznych, estetycz- 
nych i rekreacyjnych wystgpujqcq w forrnie trawnik6w, ogrod6w. sad6w lub parkow. 

12) strefie uuqzliwo~ci, strefie ochronnej, strefie kontrolowanej od sieci i obiektow infrastruktu- 
ry technicznei - naleiv przez to rozumiec: 
a) strefg negatywnego~oddzialywania na ludzi zamieszkujqcych na stale lub zagmienia 

wybuchem, o ktorych szerokosci i sposobie zagospodarowania mowiq pnepisy szcze- 
golne, 

b) pas terenu wzdlui sieci po obu jej stmnach pomalajqcy na staly lub okresowy dostgp 
operatora kontrolujqcego stan sieci, a w przypadku awarii na jej usunigcie. 

Rozdzial2 
Przepisy szczeg6towe w zakresie przeznaczenia teren6w 

§ 6 

1. Wyznacza sie tereny mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN-9 MN 
z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod zabudowg mieszkaniowq jednorodzinnq. 

2. Na terenach, o kt61ych mowa w us!. 1 dopuszcza sig z zastrzeieniem ust. 3 realizacjg: 



1) obiektow i urzqdzeri uslug handlu i gastronomii, 
2) obiektow i urzqdzeh uslug rzemiosta, 
3) garazy i budynkow gospodarczych, 
4) zieleni urzqdzonej, 
5) sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej dla obslugi tych terenow. 

3. Na terenach, o ktorych mowa w ust. I zabroniona jest realizaya: 
1) obiektow i urzqdzen o funkcji uslugowej, ktorych funkyonowanie moie stwarzac uciqiliwo- 

sci dla terenow przeznaczonych w planie dla funkqi mieszkaniowej, 
2) obiektow inwentarskich zwiqzanych z hodowlq zwierzqt. 

4. Do czasu zagospodarowania teren6w zgodnie z ustaleniami planu dopuszua sig tymczasowe 
rolnicze uiytkowanie terenow. 

1. Wyznacza sig tereny mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu symbolami 12 MR-r-13 MR 
z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod zabudowg zagrodowe. 

2. Dopuszcza sig w terenach, o ktorych mowa w ust. 1 budowg sieci i urzqdzen infrastruktury 
technicznej dla obshgi tych terenow. 

3. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 zabroniona jest realizaya: 
1) obiektow i urzqdzeh nie zwiqzanych z funkyq rolniczq, 
2) obiektow i urzqdzen rolniczych, ktorych uciqiliwoSC. oddzialywania wykracza poza tereny 

oznaczone symbolem MR. 

1. W n a c z a  sie terenv rolne oznaczone na rvsunku Dlanu svmbolami 15 RP+19 RP z ~odstawo- 
G m  przezna&eniem gruntow pod uprawypolowe'wylqczone z m o i l i i h i  zabudowy: 

2. Na terenach. o kt6rvch mowa w ust. 1 do~uszcza sie realizacie: . - 
1) zadrzewien srodpolnych, 
2) Sciezek rowerowych i ciqg6w pieszych. 
3) drog polnych. 
4) sieci i obiektow infrast~ktuty technicznej. 

3. Na terenie oznaczonym na tysunku planu symbolem 17 RP ustala sig adaptacjg istniejqcej za- 
budowy zagrodowej oraz moiliwo56 jej rozbudowy w obqbie siedliska. 

-7 Wyznaczasig terenymlne-oznaczonema ~ysunku planu symbolami 20 RZ+25 RZ z podstawo- 
wym przeznaczeniem gruntow pod lqki i pasbviska wylqczone z moiliwosci zabudowy. 

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza sig realizayg: 
1) zadrzewien i zalesien, 
2) stawow hodowlanych. 
3) scieiek rowerowych i ciqgow pieszych, 
4) drog polnych, 
5) sieci i obiektow infrastruktury technicznej. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 23 RZ ustala sig adaptacjg istniejqcej za- 
budowy zagrodowej oraz moiliwoSC jej zabudowy w obrgbig siedliska. 

Wyznacza sig teren komunikaqi oznaczony na rysunku planu symbolem 26 KZ z podstawowym 
przeznaczeniem gruntow pod ulicq zbiorczg 

Wyznacza sig teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem 27 KL z podstawowym 
przeznaczeniem gruntow pod ulicq lokalnq. 



Wyznacza sig tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami 28 KD-32 KD 
z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod ulice dojazdowe. 

1. Wyznacza sig tereny komunikaqi oznaczone na rysunku planu symbolami 33 KX-39 KX 
z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod ciagi pieszojezdne oraz place nawrotowe. 

2. Na terenach, o Morych mowa w ust. 1 dopuszcza sig realizacjg sied infrastruktury technicznej. 

Rozdziat 3 
Przepisy szczegdlowe dotyczqce teren6w przeznaczonych dla realizacji cel6w publicznych, 

dr6g i ulic oraz terendw niezbdnych dla wytyczania Scieiek rowerowych. 

1. Grunty przeznaczone pod ulice oznaczone na rysunku planu symbolami 26 KZ oraz 27 KL 
i 28 K b 3 2  KD przeznaczone dla realizayi celbw publicznych przejete b@q na w(asnos6 Po- 
wiatu Pszczyhskiego lub Gminy Pawtowice zgodnie z przepisami szczeg6lnymi. 

2. Przejgcie terenow, o ktorych mowa w ust. 1 nastqpi w liniach rozgraniczajqcych ustalonych na 
rysunku planu. 

Ustala sig moiliwoSC przejgcia na wtasnoSd. Gminy Pawlowice teren6w cciqgow pieszojezdnych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 33 KXt39 KX pod warunkiem, i e  ich minimalna sze- 
rokoSC w liniach rozgraniczajqcych wyniesie 5,O m oraz, ze sq przejazdowe lub zakonczone 
placem nawmtowym o Srednicy min. 18,O m. 

1. Kaidy teren przeznaczony do zabudowy musi mieC zapewniony bezpoiredni dostgp 
do ulicy publicznej lub do publicznego ciqgu pieszojezdnego. 

2. Z zastneieniem ust. 3 ustala sig nastepujqce minimalne szemkoSci pasa teren6w w liniach 
- rozgraniczajqcychddg iulicoznaczonych na rysunku planu: 

1) symbolem 26 KZ - 30.0 m 
2) symbolem 27 KL - 15,O m 
3) symbolami: 28 K b 3 2  KD - 10,O m 

3. W liniach rozgraniczajqcych d d g  i ulic ustala sie zakaz realizacji obieM6w kubatumwych za 
wyjtkiem wiat przystankow autobusowych oraz dopuszcza sie mozliwoSC realizacji chodnikbw, 
Sciezek rowerowych, zatok przystankow autobusowych, parkingow samochodowych, sieci 
i obiektow infrastruktury technicznej oraz zieleni, o ile obiekty te realizowane sq poza pasem 
jezdnym i nie przeslaniajq widocznoki. 

4. Ustala sie minimalne szerokoSci jezdni: 
1) dla drogi oznaczonej symbolem KZ- 6,O m 
2) dla ulic oznaczonych symbolem KL i KD - 5,O m 
3) dla ciqgow pieszojezdnych oznaczonych symbolem KX-4,5 m. 

1. Ustala sie, i e  w ramach linii mzgraniczajqcych dr6g i ulic oznaczonych na rysunku planu symbo- 
lami 26 KZ i 27 KL wyznaczone zostanq tereny do wytyczenia Scieiek rowerowych. 

2. Skrzyiowania Scieiek rowerowych z jezdniami ulic wykonane zostanq jako wydzielone pasy 
przy przejSdach dla pieszych. 



Rozdzial4 
Przepisy szczeg6towe d o t y q c e  zasad obstugi w zakresie in f rast ruhry techniunej, 

w tym tereny, na kt61ych przewiduje sie stosowanie indywidualnych, b@ grupowych syste- 
mow oczyszczania Sciekow lub zbiornik6w bezodpIywowych. 

1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala sig zaopatrzenie w wodg, 
gaz, energig elektryczna kanalizacje sanitamq i deszczowq a dostawe ciepla ze ir6dta speC 
iliajqcego aktualne normy ochrony srodowiska w zakresie emisji gazu i pyh do atmo~fery. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
a) 12 MR ustala sig zaopatrzenie w wodg, gaz, energig elektrycznq, kanalizacje sanitamq 

z zastlzeieniem ust. 6 wylqcznie z przeznaczeniem dla Sciek6w spehiajqcych parametry 
Sciekow komunalnych, 

b) 13 MR ustala sig zaopatrzenie w wodg, gaz, energig elektrycznq i lokalny S)'stem uniesz- 
kodliwiania sciek6w lub ich gmmadzenia z okresowym wywozem na oczyszczalnie Scie- 
kow 

3. Dla te renh  oznaczonych na rysunku planu symbolami: KZ; KL; KD; KX ustala sig zaopatrze- 
nie w energig elektrycznq i kanalizacjg deszczowq. 

4. Dopuszcza sig m o ~ i w o ~ c  rozpoczgcia realizacji inwestycji, gdy teren przeznaczony do zabu- 
dowy posiadat bedzie zapewnienie dostawy wody i enemii elektrycznej, a spodb rozwiazania 
odprowadzenia iiiek6w zgodny b@zie z p~episarni ust. 5. 

5. Ustala sig nastepujqcy spos6b odprowadzenia kiek6w bytowych: 
1) Scieki kieruje sig do grawitacyjnego pompowego systemu kolektor6w odprowadzajqcych ie . . 

na najbliiszq oczyszczalnig, 
2) do czasu zrealizowania kanalizayi sanitamej dopuszcza sie gromadzenie sciek6w 

w szczelnych osadnikach z ich okresowym wywozem na oczyszczalnig. 
6. Zrrut Sciekow przemystowych do kanalizaqi sanitamej dopuszcza sig po ich podczyszczeniu do 

parametrow okreslonych przez plzepisy szczegolne. 

1. Z zastlzeieniem ust. 2 i ust. 3 adaptuje sig pnebiegi sieci i obiekty infrastruktury technicznej 
wraz z ich strefami uc i~ iwosc i  oznaczonymi graficznie na rysunku planu przebiegajqcych 
przez tereny lub zlokalizowanych w terenach oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) wodociaa: 27 KL: 3 MN: 31 KD: 5 MN: 28 KD: 7 MN: 8 MN: 26 KZ: 12 MR: 39 KX. - , - -  .--. 
- 3 8  RP;ASRP, 
2) gazociqg (300 2,5 MPa: 24 RZ; 28 KD; 23 RZ; 18 RP, 
3) gazociqg rozdzielczy: 20 RZ; 6 MN; 34 KX; 1 MN; 35 KX; 2 MN; 31 KD; 3 MN; 31 KD; 

5 MN; 26 KZ; 12 MR; 33 KX; 29 KD; 28 KD; 7 MN; 8 MN; 18 RP; 39 KX; 19 RP. 
4) linie 110 kV: 20 RZ; 25 RZ; 18 RP, 
5 )  linie 20 kV: 25 RZ; 18 RP; 19 RP; 24 RZ; 28 KD; 23 RZ. 
6) stacji transformatorowej: 23 RZ. 

2. Dopuszcza sic realizacje inwestycj~ w strefie udqiliwoici sieci, o ktbrej mowa w ust. 1 pod wa- 
runkiem uzyskania zgody wtasciciela lub administratora sieci. 

3. Dopuszcza sig przetozenie sieci, o ktorej mowa w ust. 1 pod wamnkiem zachowania jej tranzy- 
towego charakteru. 

1. Ustala sig przebieg i obiekty projektowanej sieci infrastruktury technicznej: 
1) w liniach rozgraniczajqcych dr6g, 
2) linii 20 KV przez tereny: 23 RZ; 26 KZ, 
3) stacji transforrnatorowej w terenie 26 KZ poza pasem jezdnym. 
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Rozdziat 5 
Przepisy szczeg6lowe w zakresie warunk6w zagospodarowania teren6w 

oraz zasad podziatu teren6w na dziatki budowlane. 

Dla teren6w mieszkaniowych ustala sic niepnekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku 
planu. 

Dla terenow mieszkaniowych ustala sie mozliwosC realizayi zabudowy przy zachowaniu naste- 
~uiacvch warunkoww: . , .~,  ~ ~ ~ ~~ - 
I )  powierzchnia M o w i t a  kondygnacji nadziemnych budynkow lokalizowanych na terenie nie 

moie bvc wieksza n i i  40 % ~owierzchni dziaHci ~rzeznaczonei do inwestvcii. . -  - 
2) iqczna bwienchnia calkowia obieH6w dopusz&lnych w planie uiytkowki moie stanowit 

u, najwyiej 50 % powierzchni catkowitej zabudowy, o ktorej mowa w pkt. 1, 
3) udzial zieleni urzqdzonej wynosic bqdzie mintmum 40 % powienchni dzialki przeznaczonej 

do inwestycji. 

1. Dla terenow mieszkaniowych ustala sie koniecxnoX zapewnienia mie jx  parWngowych w 
obvbie dziaki ptzeznaczonej do inwestycji w ilosci: 
1) minimum 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny, 
2) minimum 1 miejsce na 40 m2 powierzchni calkowitej obiekt6w uslug handlowych lub ne- 

mieslniczych, 
3) minimum 1 miejsce na 10 mZ powienchni sali konsumpcyjnej obieldow uslug gastmno- 

micznych. 
2. Parkingi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 powinny by6 zadrzewione w stosunku minimum 

1 drzewo na 60 m2 powietzchni pa&ingu. 

Z zastneieniem 9 16 ust. 1 na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN-9 MN 
wydzielenie_dzialkibudowlanej_musiJqcz~ nastepujqce wamnki: 
1) minimalna powierzchnia dziatki musi wynosic 600 m2, 
2) minirnalna szerokoSC dzialki musi wynosiC 18,O m, 

Rozdziat 6 
Przepisy szczeg6lowe w zakresie lokalnych wamnkbw, 

zasad i standard6w ksztattowania zabudowy 

Dla t e r e n h  mieszkaniowych ustala sie nastepujqce zasady i standardy ksztaltowania zabudo- 
wy : 
1) lokalizacja budynk6w zgodnie z § 21, 
2) zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa dopuszczalna towarryszqca nie moie ptzekra- 

czac wysokosci 12,O m liczqc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia 
oparcia ghjwnych potaci dachu na scianach zewnqtrznych nie moie byc usytuowana wy- 
i e j  n i i  6,O rn od poziomu terenu. 

3) realizaya dachow dwupohciowych o symetrycznych @tach spadku pdaci dachowych 
30~4-45~. z gh5wnq kalenicq usytuowanq r6wnolegle do przylegajqcej do dzialki ulicy, 

4) zakaz realizacji dachow z pprzesuniqciem poziomow ich potaci w kalenicy. 
5) zastosowanie pokrycia dachow w kolotze ceglastym lub bordowym z moiliwobiq zasto- 

sowania dachowek ceramicznych, biumicznych oraz blachy dachowkopodobnej lub innych 
materiahjw dach6wkopodobnych, 
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6) moiliwosC realizayi pelnego lub czghiwego podpiwniuenia budynk6w lub moi l iSE.  ich 
realizacji bez podpiwniczenia. 

Rozdziat 7 
Przepisy szczeg6lowe dotycqce 

calo6ci terenbw w granicach obszaru objetych planem. 

1. W wypadku wyznaczenia, w wyniku M b i e n i a  archeologicznego mzpoznania terenu, nowych 
stref badan archeologicznych ON) lub nowych stref obserwacji archeologiwnej Wo), wigksze 
prace ziemne prowadzone w tych strefach powinny mice zapewniony nadzor archeologiczny. 
Pod tym okreSleniem mzumie sig prace ziemne zwiqzane z realizayq sieci wodociitgowej, ga- 
zowej i kanalizayi, wykopy pod fundamenty wiekszych budynkow. 

2. Osoby prowadzqce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, kt6ry posiada 
cechy zabytku, obowiqzane sq niezwtownie zawiadomik o tym wojta gminy lub zarzqd powiatu 
i wlasciwego konserwatora zabytkow. Jednowesnie obowiqzane sq zabezpieczye odkryty 
przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogqce go uszkodzie lub zniszczyc, do czasu wydania 
pnez wojewodzkiego konserwatora zabytkow odpowiednich zarzqdzeh. 

Dla teren6w objgtych planem ustala sig zemwq stawkg slu2qcq naliczaniu optat z tytuhr wzmstu 
wartoSci nieruchomoSci. 

Rozdzid 8 
Przepisy przejsciowe i kohcowe 

Uchwala podlega ogbszeniu w Dzienniku Unedowym Wojew6dztwa Slqskiego i na tablicy 
ogtoszen w Ungdzie Gminy. 

Wykonanie uchwaly powierra sig W6jtowi Gminy. 
- - -.- -- 

§ 30 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogbszenia w Dzienniku U~gdowym 
Wojewodztwa 6qskiego. 
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