
UCHWAŁA NR XLVIII/361/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Prószków 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz w związku z Uchwałą nr XLIV/399/2018 
Rady Miejskiej w Prószkowie z 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala 
co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków 
nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków 
przyjętego uchwałą nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2019 r. 

§ 2. W uchwale nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §3 ust. 1, pkt 5, lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) od 1U do 18U – tereny zabudowy usługowej,”.. 

2. W §20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami 1U do 18U, dla których obowiązuje przeznaczenie:”. 

3. W §20 ust. 1: 

a) pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) dla terenów od 3U do 18U – usługi z wyłączeniem stacji paliw,”,, 

b) pkt. 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) dla terenów 11U, 13U, 14U, 15U, 18U – mieszkania,”.. 

4. W §20 ust. 2: 

a) pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) minimalna: 0,8 dla terenów 1U do 13U oraz 0,01 dla terenów 15U do 18U”,, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,8 dla terenów 1U do 13U oraz 0,7 dla terenów 15U do 18U”,, 

c) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „na terenach od 1U do 3U, 5U, od 7U do 10U, 12U, 14U, 18U:”. 

5. W §20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Na terenach oznaczonych symbolami: od 4U do 14U, 17U, 18U (w 
granicach określonych na rysunku planu) obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony 
historycznie ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie 
ochrony archeologicznej, o której mowa w §7 ust. 7.”. 

6. W §20 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Na terenach oznaczonych symbolami: 1U, 4U, od 12U do 16U, 18U 
obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 
Niemodlińskie”, o których mowa w §10 pkt. 1.”. 

§ 3. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w §2, wprowadza się 
zmiany określone na rysunku nr 1 zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Załącznikami do niniejszej uchwały stanowiącymi jej integralną część są: 
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1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany miejscowego planu w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich 
finansowania; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 
planu; 

4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne dla aktu planowania w postaci cyfrowej, o których mowa w art. 67a 
ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, utworzone dla 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków. 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/361/2022 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 30 września 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 
w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 

W zakresie należącym do zadań własnych gminy nie zapisano w planie żadnych inwestycji 
infrastrukturalnych. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/361/2022 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 30 września 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza, Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, 
co następuje: 

W wyniku wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Prószków do publicznego wglądu w dniach od 11 maja 2022 r. do 17 czerwca 2022 r. oraz w okresie 
przeznaczonym na zbieranie uwag wyznaczonym do 4 lipca 2022 r. nie wpłynęła żadna uwaga. W związku 
z tym brak przedmiotu rozstrzygnięcia, tj. listy nieuwzględnionych uwag, o której mowa 
w art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503), uniemożliwia rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/361/2022 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 30 września 2022 r. 

Zalacznik4.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 074E753B-2817-46BB-8714-4DCC515E893A. Podpisany Strona 1


    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP/zm_mpzp_proszkow_p1/20221004T180000   PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP zm_mpzp_proszkow_p1 20221004T180000 2022-10-04T18:00:00 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków Zmiana MPZP miasta Prószków      2019-03-21 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków została sporządzana na urzędowej kopii mapy zasadniczej w postaci wektorowej       5604588.44 6491087.52 5604584.12 6491098.97 5604577.35 6491130.47 5604569.93 6491177.94 5604507.69 6491169.85 5604506.38 6491196.21 5604505.57 6491216.97 5604487.17 6491217.63 5604486.73 6491255.78 5604460.41 6491256.88 5604461.71 6491287.99 5604451.27 6491288.35 5604344.77 6491295.46 5604333.75 6491283.54 5604298.01 6491255.54 5604278.67 6491246.05 5604263.06 6491234.56 5604258.68 6491229.65 5604247.65 6491215.38 5604255.03 6491193.0 5604263.32 6491170.1 5604270.19 6491151.69 5604317.81 6491163.25 5604327.56 6491155.04 5604366.82 6491125.3 5604421.65 6491084.03 5604420.17 6491071.92 5604465.59 6491051.83 5604534.66 6491054.36 5604532.73 6491083.88 5604588.44 6491087.52        https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP/zm_mpzp_proszkow_doc2   PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP zm_mpzp_proszkow_doc2 Uchwała nr XXVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków XXVIII/195/2020 Rada Miejska w Prószkowie    2020-12-23  publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego - pozycja nr 3615 z 2020 r.  https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/3615/   https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP/zm_mpzp_proszkow_doc1   PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP zm_mpzp_proszkow_doc1 Uchwała nr XLIV/399/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Prószków XLIV/399/2018 Rada Miejska w Prószkowie    2018-10-17  utworzenie 2018-10-17 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie https://bip.proszkow.pl/download/attachment/8085/uchwala-nr-xliv-399-2018.pdf?fbclid=IwAR04IvibJuW-ug_0eG1LNCm0kZ7WzMZI-DxWpMGv0-Rflyy13rA2EAMhCQU    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP/zm_mpzp_proszkow_doc4   PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP zm_mpzp_proszkow_doc4 Uchwała nr XLVIII/361/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków  Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Prószków  XLVIII/361/2022 Rada Miejska w Prószkowie    2022-09-30  utworzenie    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP/zm_mpzp_proszkow_doc3   PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP zm_mpzp_proszkow_doc3 Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.81.2020.KM Wojewody Opolskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków  Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Prószków  IN.I.743.81.2020.KM Wojewoda Opolski    2021-03-10  publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego - pozycja nr 718 z 2021 r.  https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2021/718/    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP/zm_mpzp_proszkow_rys1/20221004T180000   PL.ZIPPZP.2529/160910-MPZP zm_mpzp_proszkow_rys1 20221004T180000 2022-10-04T18:00:00 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków https://bip.proszkow.pl/download/attachment/12823/mpzp_arkas_rysunek.tif https://bip.proszkow.pl/download/attachment/12822/mpzp_arkas_legenda.jpeg http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2177 1000 Załącznik nr 1 do uchwały  
	 
		 
		 
		 
			 
				 
			
			 
			 
0sRQ+8rGsW8kseMqO8Tu0DGVenYKQd39D6m/srrEz21A+BMEcEjbFFadPE7SXtHm
1BVX/IJORqm9EiQWUbA6Cg==
			
		
		 
			 
			 
e3nDVM8Mq3BI5YSsGaPw5LH+9xRt4sNqNP+RWxWN3CiGO/q9+qvgK/u3SEo6Ycw2
1DQHI/z6FSdewC9/Q0FP4Q==
				
		
	
	 
Xz/uRGU8qxB5zIcbYid0nNQeWShdNors7gbVCgcT9OfKU1N4CFK+EEt/HkBcJTCW
zso2kAL9EjaZQGMXINVrR6VzzboQPBG8qbgj94UYDEJLb/mAQnZpM430PF371EEb
IRByD2xyRzQ6gEZnNY/dp+mJWQyCmBhWsCHbIgGPD8al6OQkH44eTnmNNrG1/qKx
18Ur7SWuWyZBlUIMrjhwhCVYl40Lk8fA0DhyXe9JYH52A56lQ/SUoreTQdDTr17u
NXGa8mQ7LN7v3QKTdYJz65p75vWK1ECx2LGCBEJ9gTfRR0BxBCXSfx+t5M8PoJ5O
MbzaeSb+vt+Ni68pIWWhUw==
	
	 
		 Lucjan Zygmunt Dzumla
		 
			 
				 
zgUO7HSMBMSz0u4qj022gOteB0PT91ydGmz7A2XUHRcZCEapx/qgFF09uVB1XJpQ
jW1OH5+bu2xoyzIyWrvHGHDPifn+mh9cNctVmtvS9WKJKXWxiN1gbGgyc21WBPe5
JINchE4ubTGMKIzpzrUPDncaZhCUPh7T5jVZhQSvqDVu5feHwS3dXH1VLFUqBjul
CDTaKJpWspBlna4dWBYmvzJx3WYveXTXXomiBkYKS1r7+Z/I0c8wDPn6En6kmpK2
SQkGAPh3oEv5BV5D4zPovnSREsN/rFPxh1Ze90R4OnFEkOerTpFesOx2Q5uZ+hlY
DLkmgLFpR3HCGDGWUpt4TQ==
				
				 AQAB
			
		
		 
			 
				 2.5.4.97=VATPL-5260300517, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL
				 582041343868559063236142453435793670299228493731
			
			 2.5.4.4=Dzumla, 2.5.4.42=Lucjan, 2.5.4.42=Zygmunt, CN=Lucjan Zygmunt Dzumla, 2.5.4.5=PNOPL-76112300435, C=PL
			 
MIIG9TCCBN2gAwIBAgIUZfOi8ygAmP5y/kglH25Yh+xW16MwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAweDELMAkGA1UEBhMCUEwxKDAmBgNVBAoMH0tyYWpvd2EgSXpiYSBSb3psaWN6
ZW5pb3dhIFMuQS4xJDAiBgNVBAMMG0NPUEUgU1pBRklSIC0gS3dhbGlmaWtvd2Fu
eTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI2MDMwMDUxNzAeFw0yMDExMjcwNzAwMDBaFw0y
MjExMjcwNzAwMDBaMH0xCzAJBgNVBAYTAlBMMRowGAYDVQQFExFQTk9QTC03NjEx
MjMwMDQzNTEeMBwGA1UEAwwVTHVjamFuIFp5Z211bnQgRHp1bWxhMRAwDgYDVQQq
DAdaeWdtdW50MQ8wDQYDVQQqDAZMdWNqYW4xDzANBgNVBAQMBkR6dW1sYTCCASIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM4FDux0jATEs9LuKo9NtoDrXgdD
0/dcnRps+wNl1B0XGQhGqcf6oBRdPblQdVyaUI1tTh+fm7tsaMsyMlq7xxhwz4n5
/pofXDXLVZrb0vViiSl1sYjdYGxoMnNtVgT3uSSDXIROLm0xjCiM6c61Dw53GmYQ
lD4e0+Y1WYUEr6g1buX3h8Et3Vx9VSxVKgY7pQg02iiaVrKQZZ2uHVgWJr8ycd1m
L3l0116JogZGCkta+/mfyNHPMAz5+hJ+pJqStkkJBgD4d6BL+QVeQ+Mz6L50kRLD
f6xT8YdWXvdEeDpxRJDnq06RXrDsdkObmfoZWAy5JoCxaUdxwhgxllKbeE0CAwEA
AaOCAnAwggJsMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwgccGA1UdIAEB/wSBvDCBuTCBtgYJKoRo
AYb3IwEBMIGoMFoGCCsGAQUFBwICME4MTENlcnR5ZmlrYXQgd3lkYW55IHpnb2Ru
aWUgeiBaYcWCxIVjem5pa2llbSBJIGRvIFJvenBvcnrEhWR6ZW5pYSBuciA5MTAv
MjAxNC4wSgYIKwYBBQUHAgEWPmh0dHA6Ly93d3cuZWxla3Ryb25pY3pueXBvZHBp
cy5wbC9pbmZvcm1hY2plL2Rva3VtZW50eS1pLXVtb3d5MH8GCCsGAQUFBwEDBHMw
cTAIBgYEAI5GAQEwCAYGBACORgEEMEYGBgQAjkYBBTA8MDoWNGh0dHBzOi8vd3d3
LmVsZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwvUEtJRGlzY2xvc3VyZS5wZGYTAnBsMBMG
BgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMH8GCCsGAQUFBwEBBHMwcTAuBggrBgEFBQcwAYYi
aHR0cDovL29jc3AuZWxla3Ryb25pY3pueXBvZHBpcy5wbDA/BggrBgEFBQcwAoYz
aHR0cDovL2VsZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwvY2VydHlmaWthdHkvb3prNjIu
ZGVyMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBTmsbQS5kenhD7mw8S4iWdD
o2PRfTBABgNVHR8EOTA3MDWgM6Axhi9odHRwOi8vZWxla3Ryb25pY3pueXBvZHBp
cy5wbC9jcmwvY3JsX296azYyLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUGUFau23KDQCBPL4ZfZho
j2RhItgwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAA52eh0e9qZNAHkjam4dcm4WqDKzd0ju
D6TTom/wq5Yb15kow/buupDHUWGFj0GVfqYAtf25Q5i+pjrjSYpLtL7AztZ7AEuH
yBI/dXVlCbrEmmpU1J+3LN3SAUB8AN7nuw/PWJ0zdxowerYidM4rE7fnDrBO9loL
WcHRVrPrS9w0KOS7VOUc1A22NPCGF5wJ+WM+UdnisxvP3L5Sk6K3eubFiKFf+YDP
mudZ0pudZP0D/X/8vV0SWHhLuwgy1j19fugeFnYFSnXwrRxdf5ExjKzCTL670//W
wY8YLuB2ZpSG/wWp837DMBLX+va69c+Btr+iVaqvugfjMOfxCgirAYeMnZdv4WBN
NlbCoJfCRt8LZIiNSUbkVrd5+jGlEa0HBKhOTnJLKsK34m4KUyJcszpE0yUlwao1
CrGq+9H8CkV/MaixArW630UGieplU0DbB0PALbmoRxvpeVXYZc9j6YIvlHCWngjb
QHay0inloKJPiD/SZLx3bvHWSFeOopZhWHh6Cz+LY+WXspzvva4ck+ZnhHofSaVE
mubMwwDkGzQCPehcMd5mj91tar5JLABzf8wEldjGgjse+F7grjWFhbOuMfXW9dgd
n1R4PKbAhimdxVCYmc5vn/n0q2PGx0O89YPlAlGAXMhgpQA2Q/gqJypE49UlQcJW
+yan+j0cMlAX
			
		
	
	 
		 
			 
				 
					 2022-10-07T09:33:13.756Z
					 
						 
							 
								 
								 ieIPqZvuv9eE9dV7m05l74PCVX8=
							
							 
								 2.5.4.97=VATPL-5260300517, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL
								 582041343868559063236142453435793670299228493731
							
						
					
					 
						 Polska
					
				
				 
					 
						 
							 http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval
						
						 
					
				
			
			 
				 
			
		
	


Zalacznik4.gml


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 1
	Paragraf 2 Ustęp 1 zm. Litera d

	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 3 Litera a
	Paragraf 2 Ustęp 3 Litera a zm. Litera a

	Paragraf 2 Ustęp 3 Litera b
	Paragraf 2 Ustęp 3 Litera b zm. Litera a


	Paragraf 2 Ustęp 4
	Paragraf 2 Ustęp 4 Litera a
	Paragraf 2 Ustęp 4 Litera a zm. Litera a

	Paragraf 2 Ustęp 4 Litera b
	Paragraf 2 Ustęp 4 Litera b zm. Punkt 3

	Paragraf 2 Ustęp 4 Litera c

	Paragraf 2 Ustęp 5
	Paragraf 2 Ustęp 6

	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 4 Punkt 1
	Paragraf 4 Punkt 2
	Paragraf 4 Punkt 3
	Paragraf 4 Punkt 4

	Paragraf 5
	Paragraf 6

	Zalacznik 1 Załącznik 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 3
	Zalacznik 4 Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę



