Pomor.02.4.52
UCHWAŁA Nr 28/III/2001
Rady Miasta i Gminy w Miastku
z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Węgorzynko-Słupska".
(Gdańsk, dnia 15 stycznia 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz.
43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz na podstawie art. 8 ust. 1 i 2,
art. 9, 10, 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Miastku uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Węgorzynku, zmianę
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Miastka, zatwierdzonego uchwałą Nr
XXVI/114/88 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia 30 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 2, poz.
2 z 18 lutego 1991 r.), dla obszaru określonego na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan wyrażony jest w formie ustaleń stanowiących treść uchwały oraz w formie ustaleń
graficznych, na rysunku planu, pod nazwą "Węgorzynko-Słupska miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego", wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.
§ 3. 1. Ustalenia graficzne rysunku planu, poza rozmieszczeniem sieci infrastruktury technicznej,
które jest orientacyjne i propozycjami rozwiązań fragmentów jezdni, obowiązują w dokładności możliwej
do odczytania w skali rysunku.
2. Przez użyte w uchwale określenie "tereny" należy rozumieć tereny o różnym przeznaczeniu i
sposobie zagospodarowania, rozgraniczone liniami o grubości 2 mm. Wiążące jest położenie osi linii; w
przypadku pokrywania się linii z granicą ewidencyjną nieruchomości, miarodajny jest odpowiedni odcinek
tej granicy.
3. Zakres obowiązywania podziałów i rozgraniczeń wewnętrznych terenów określony jest w
ustaleniach dla poszczególnych terenów.
Rozdział 2
Ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz kształtowania zabudowy
§ 4. Dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi obowiązują
następujące przeznaczenia, zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- podziały wewnętrzne zgodne z aktualnymi własnościami;
- funkcji mieszkaniowej na poszczególnych działkach może towarzyszyć funkcja usługowa,
nieuciążliwa dla sąsiednich działek i, ze względu na bezpośrednie dojazdy z ul. Słupskiej, nie
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generująca ruchu samochodowego;
miejsca postoju samochodów w granicach działek;
zabudowa parterowa lub jednopiętrowa z poddaszem użytkowym, dachy symetryczne, dwu-, lub
wielospadowe, o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°;
2
powierzchnie zabudowy na poszczególnych działkach rozgraniczonych do 300 m ;
nieprzekraczalne granice zabudowy uwzględniają odległość od drogi i dopuszczalną odległość dla
zabudowy od granicy lasu;
istniejąca zabudowa położona w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasu może być
zachowana;
powierzchnia zabudowy na działce rozgraniczonej, obejmującej działki ewidencyjne nr 32/4 i 32/5,
położone w.w. pasie, może być powiększona, po uzyskaniu przez inwestora zgody nadleśnictwa
2
w Dretyniu, o powierzchnię do 100 m ;
istniejąca zabudowa, w przypadku przebudowy, powinna, stosownie do jej zakresu, spełniać
wymagania ustalane dla nowej zabudowy;
w pasie o szerokości co najmniej 25 m od granicy z ul. Słupską powinna być zachowana i
rozwijana zieleń (drzewa i krzewy);
na granicach między działkami oraz na granicy z terenem 2U dopuszczalne, w miejsce ogrodzeń,
ekrany akustyczne o wys. do 2 m, obsadzane pnączmi;
wzdłuż granicy z terenem leśnym 4ZL pas techniczny o szerokości 5 m - służebność w zakresie
sieci infrastruktury technicznej dla przyległych działek.
2U - teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej
dojazdy z ulic 03KD i 04KD; dopuszczalne zachowanie jednego dojazdu bezpośredniego z ul.
Słupskiej tylko do istniejącego budynku mieszkalnego;
miejsca postojowe dla funkcji usługowej i mieszkaniowej, w granicach terenu;
wzdłuż granicy z terenem 3MN/U pas techniczny o szerokości 5 m - służebność w zakresie sieci
infrastruktury technicznej dla przyległego terenu 1MN: pas techniczny może być wydzielony, jako
odrębna działka, po poszerzeniu do 6 m;
w pasie o szerokości co najmniej 25 m od granicy z ul. Słupską powinna być zachowana i
rozwijana zieleń (drzewa i krzewy);
części istniejących na działce nr 33/8 budynków, znajdująca się w w.w. pasie, powinna być
zlikwidowana w przypadku istotnej przebudowy tego budynku lub w przypadku realizacji
zagospdarowania całego terenu;
zagospodarowanie terenu powinno być realizowane na podstawie koncepcji zagospodarowania
całości terenu lub co najmniej części oddzielonych na rysunku planu linią podziału wewnętrznego;
zabudowa parterowa lub jednopiętrowa z symetrycznymi dachami dwu- lub wielospadowymi, o
nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°; zabudowa może mieć także formę spójnego kompozycyjnie
zespołu brył prostopadłościennych, o wysokości j.w., z dominującym dachem nad główną częścią;
istniejąca zabudowa przy przebudowie powinna być dostosowana do w.w. wymogów;
3 MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
teren może być dzielony na działki wg określonych na rysunku planu granic wewnętrznego
podziału lub na działki stanowiące połączenie nie więcej, niż dwóch przyległych działek;
linie wewnętrznego podziału obowiązują z dokładnością do 3 m w obie strony;
działka nr 32/14 nie może funkcjonować samodzielnie, lecz tylko w połączeniu z jedną z działek
przyległych, z którą musi stanowić całość funkcjonalną;
2
powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach do 300 m ; przy łączeniu działek
powierzchnia zabudowy może być podwojona;
zabudowa istniejąca w odległości 30 m od granicy lasu może być zachowana, bez możliwości
rozbudowy;
zabudowa mieszkalna w głębi działek, usługowa w części frontowej;
zabudowa usługowa i gospodarcza może być połączona z budynkiem mieszkalnym;
zabudowa usługowa i gospodarcza może być usytuowana przy granicy z działką sąsiednią tylko
za zgodą sąsiada, a przybudowywany na sąsiedniej działce budynek powinien nawiązywać
architektonicznie do wcześniej lub równolegle realizowanego - za minimalny warunek nawiązania
należy uważać dachy o takim samym nachyleniu i pokryciu połaci;
zabudowa parterowa lub jednopiętrowa z poddaszem użytkowym, dachy symetryczne, dwu-, lub
wielospadowe, o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°;
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kąt nachylenia połaci na budynkach gospodarczych i usługowych których szerokość przekracza
12 m może być zmniejszony do 25°;
na granicach między działkami oraz na granicy z terenem 2U dopuszczalne, w miejsce ogrodzeń,
ekrany akustyczne o wys. do 2 m, obsadzane pnączami;
4ZL- teren zieleni leśnej
5U - teren usług, związanych z obsługą podróżnych;
w programie: stacja paliw, parkingi, w tym parking dla dużych samochodów ciężarowych, motel,
obiekty gastronomiczne, handlowe itp. oraz inne obiekty zaplecza ruchu samochodowego;
teren podzielony jest rozgraniczeniem wewnętrznym na części, z przeznaczeniami, zgodnie z
oznaczeniami na rysunku planu, na:
1) (KS) - stację paliw:
docelowa zmiana organizacji ruchu z likwidacją bezpośredniego połączenia z ul. Słupską;
w wewnętrznym układzie dróg połączenie z parkingiem (KP);
zalecana rozbudowa o usługi; możliwość wydzielenia jednej lub dwóch działek na usługi wzdłuż
ulicy 05KD;
zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 2U;
wiata stacji paliw, także w przypadku przebudowy, może przekraczać oznaczone linie zabudowy;
2) (KP) - parking dla samochodów osobowych i ciężarowych, z zapleczem, jak myjnie i
urządzenia sanitarne:
dopuszczalna lokalizacja obiektu gastronomicznego;
zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 2U;
dojazd z ulicy 05 KD oraz połączenie z ulicą 03 KD przez teren stacji paliw;
nie wyklucza się możliwości dodatkowego połączenia z ul. Słupską, jeśli taka możliwość,
zaaprobowana przez zarządcę drogi krajowej, zostanie wykazana, po ustaleniu rozwiązania
skrzyżowania obejścia tej drogi z ulicą;
3) (UT) - teren usług turystycznych, w programie motel i gastronomia:
dojazd z ulicy 05KD, dostęp pieszy z ul. Słupskiej przez teren 8ZI pieszym przejściem (KX); pow.
2
zabudowy do 1.500 m ;
teren (UT) może być powiększony o przyległą część terenu 8ZI, po skablowaniu odpowiednich
odcinków istniejących lini elektroenergetycznych 15KV; na rysunku planu oznaczono linią podziału
wewnętrznego maksymalny zasięg terenu do przyłączenia oraz nieprzekraczalną linię zabudowy
2
tego terenu, z dodatkową pow. zabudowy do 500 m ,
zabudowę o wyjątkowym, ze względu na ekspozycję, znaczeniu architektonicznym, powinien
tworzyć jeden budynek lub zwarta kompozycyjnie grupa budynków z symetrycznymi dachami
cztero- lub wielospadowymi, krytymi dachówką ceramiczną, z (pożądanym) akcentem
architektonicznym w najwyższym punkcie;
zabudowa parterowa w stosunku do wyższej części terenu w obrysie murów;
przy granicy z terenem 6UŁ powinny byś posadzone wysoko rosnące drzewa, osłaniające
podstawę wieży antenowej;
w przypadku przyłączenia części terenu 8ZI, pas terenu o szerokości 30 m wzdłuż ul. Słupskiej
powinien być zadrzewiony;
4 (ZI) - zieleń izolacyjną pod liniami elektroenergetycznymi;
w przypadku objęcia całego terenu 5U jednym wspólnym zagospodarowaniem:
granice podziałów wewnętrznych można traktować jako orientacyjne, zachowując jednak ogólną
zasadę podstawowych przeznaczeń poszczególnych części terenu;
w granice terenu powinna zostać włączona, jako droga wewnętrzna, ulica 05KD, na odcinku
przylegającym do terenu 5U, ale z zachowaniem planowanych wlotów i publicznej dostępności na
całej długości; w przypadku odrębnych realizacji zagospodarowania, rozgraniczenia wewnętrzne
należy traktować jako jednoznaczne rozgraniczenia terenów, o których mowa w § 3 ust. 2;
6 UŁ - teren techniczny usług łączności, stacja przekaźnikowa:
dostęp z ulicy 05KD bezpośrednio lub przez teren 7ZI;
wzdłuż ogrodzenia zielona osłona podstawy wieży -zadrzewienie izolacyjne;
2
ewentualna zabudowa, o dopuszczalnej pow. do 150 m , parterowa, z symetrycznym dachem
czterospadowym, o nachyleniu połaci pod kątem 30°-40°, krytym dachówką;
7 ZI- teren zieleni izolacyjnej;
zadrzewienie wysokie;
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możliwość zachowania istniejącej dogi dojazdowej do terenu 6UŁ;
8 ZI - teren zieleni izolacyjnej pod liniami elektroenergetycznymi, z przejściem pieszym (KX);
część terenu, oddzielona linią wewnętrznego podziału może być, po ewentualnym skablowaniu
linii, przeznaczona na powiększenie przyległego terenu (UT), zabudowa tej części terenu nie
może przekroczyć oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy, a pas o szerokości 30 m wzdłuż
ul. Słupskiej powinien być zadrzewiony;
9 MN/U - teren zabudowy jednorodzinnej z usługami;
ustalenia jak dla 3MN/U;
2
powierzchnie zabudowy do 500 m ;
10 ZI - teren zieleni izolacyjnej,
ze strefą linii elektroenergetycznych,
słupową stacją transformatorową E1
i przejściem pieszym (KX) z możliwością dojazdu do E1
11 MN - teren zabudowy jednorodzinnej, bez funkcji usługowej;
dopuszcza się jedynie usługi, które mogą być wykonywana w pomieszczeniach o charakterze
mieszkalnym, np. gabinety lekarskie, itp.;
podziały wewnętrzne ściśle określone;
zakaz łączenia działek;
2
powierzchnie zabudowy działek do 25 m ;
budynki parterowe na cokole o wysokości nie przekraczającej 60 cm od najwyższego punktu
gruntu przy budynku, z dachami symetrycznymi cztero- i wielospadowymi, o nachyleniu połaci pod
kątem 40°-50°, krytymi dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze
ceglastym, z poddaszami użytkowymi;
budynki gospodarcze powinny nawiązywać architektonicznie do budynków mieszkalnych;
dojazdy do działek odpowiednio z ulic 02KL i 05KD;
12 NO - teren urządzeń technicznych:
planowana przepompownia ścieków oraz słupowa stacja transformatorowa E2;
01 KZ - teren przeznaczony na poszerzenie ul.Słupskiej, drogi krajowej, docelowo ulicy zbiorczej;
skrzyżowanie ulicy Słupskiej z ulicą 03KD wymaga rozbudowy o dodatkowe pasy ruchu rozbudowa ta powinna wyprzedzić realizację pierwszej inwestycji o charakterze usług
transportowych lub innych, generujących ruch samochodowy;
02 KL - ulica lokalna
jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,00 m), szerokość pasa drogowego 15 m,
docelowo kontynuacja w przedłużeniu ul. Domowej;
03 KD - ulica dojazdowa
jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,50 m) z pasem postojowym od strony terenu 2U;
04 KD - ulica dojazdowa
jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,00 m) obustronnie z pasami postojowymi lub zatokami;
obustronne zadrzewienie alejowe;
05 KD - ulica dojazdowa
jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,00 m);
06 KD - ulica dojazdowa
jednojezdniowa; na odcinku między 02KL i 05KD dwupasowa (2 x 2,50 m), między 05KD i 01KZ
(ul. Słupską) jednopasowa (1 x 3,50 m);
szerokość pasa drogowego nieregularna, min.12 m;
droga położona jest w jednej przestrzeni z planowaną ponadregionalną trasą rowerową;
skrzyżowanie z drogą krajową powinno być zlikwidowane po wybudowaniu ciągu dróg 02KL - ul.
Domowa;
07 KD - ulica dojazdowa
jednojezdniowa, nienormatywna, o szerokości ograniczonej gruntami leśnymi;
(KX) - przejścia piesze
ogólnodostępne, w terenach zieleni, szerokość 3,00 m.
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§ 6. 1. Przed wydaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinny być wykonane
projekty budowlane poszczególnych dróg z uzbrojeniem technicznym.
Rozdział 3
Ustalenia w zakresie inżynierii środowiska
§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu.
1. Zakazuje się prowadzenia działalności zaliczanej do szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia
ludzi.
2. Dozwolona działalność usługowa nie może wywoływać niekorzystnego oddziaływania na
nieruchomości i obiekty sąsiednie.
3. Obiekty mieszkalne położone w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności usługowej należy
wyposażyć w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.
4. Prowadzić stały monitoring szczelności zbiorników z paliwem.
5. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rozbudowę stacji
benzynowej należy sporządzić ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.
6. Nie dopuszcza się do emitowania promieniowania niejonizującego o wartości gęstości mocy
2
przekraczającej 0,1 W/m poniżej 40 m nad poziomem terenu.
7. Dopuszczalne natężenie hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej nie powinno przekraczać
wartości 50dB w porze dnia i 40dB w porze nocy
§ 8. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru urządzeniami i sieciami infrastruktury
technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej którą należy włączyć do istniejącej sieci
wodociągowej w ul. Słupskiej. Źródłem wody będzie istniejące komunalne ujęcie wody położone na
terenie Miastka. Pozostawia się istniejące indywidualne studnie głębinowe na terenie oznaczonym
symbolem 1MN pod warunkiem uporządkowania stanu formalno-prawnego zgodnie z przepisami
szczególnymi.
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektowaną a następnie istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej
na komunalną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Miastku. Ustala się realizację
lokalnej przepompowni ścieków na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12NO.
Uciążliwość przepompowni ścieków winna się mieścić w granicach wyznaczonej działki. Po
wybudowaniu kanalizacji sanitarnej istniejące zbiorniki bezodpływowe należy zlikwidować. Nie należy
dopuszczać do tymczsowych rozwiązań gospodarki ściekami.
3. Odprowadzenie wód deszczowych z terenów utwardzonych projektowaną siecią kanalizacji
deszczowej do rowu melioracyjnego dopływu rzeki Studnicy po ich wcześniejszym oczyszczeniu
(poza granicami planu, np. na terenie oznaczonym w planie ogólnym miasta symbolem A30NO) do
wartości normatywnych. Wody deszczowe z terenów nieutwardzonych odprowadzić powierzchniowo
do gruntu w granicach poszczególnych posesji.
4. Pozostawia się funkcjonujący system oczyszczania wód deszczowych na terenie stacji benzynowej,
tj. sieć kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi, z odprowadzeniem
oczyszczonych ścieków do przydrożnego rowu, jako rozwiązanie tymczasowe. Docelowo
oczyszczone wody deszczowe z terenu stacji benzynowej należy wprowadzić do planowanej sieci
kanalizacji deszczowej.
5. Planowaną sieć: wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy układać w pasach dróg
lokalnych i dojazdowych. Planowane uzbrojenie podziemne dla terenu 1MN układać w wyznaczonym
pasie technicznym.
6. Odpady komunalne i komunalno-podobne składować w szczelnych pojemnikach na terenie
poszczególnych posesji z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, a następnie wywozić na
wysypisko gminne.
7. Odpady zanieczyszczone związkami ropopochodnymi składować w wydzielonych pojemnikach na
utwardzonym placu, a miejsce ich docelowego składowania lub unieszkodliwiania uzgodnić z
burmistrzem.
8. Zużyte oleje oraz płyny z obsługi samochodów gromadzić w szczelnych zbiornikach, a miejsce ich
docelowego składowania lub unieszkodliwiania (np. aktualnie CPN Ugoszcz) uzgodnić z

burmistrzem.
9. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła. Do przygotowania energii cieplnej preferowane
są paliwa o małej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
10. Zaopatrzenie w gaz ziemny z projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia po rozbudowie układu
przesyłowego gazociągów wysokiego ciśnienia regionu słupskiego i doprowadzeniu gazu ziemnego
do Miastka. Sieć gazowa może być układana w pasach drogowych ulic lokalnej i dojazdowych.
Rozdział 4
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji
§ 9. Dla zaopatrzenia obszaru objętego planem w energię elektryczną ustala się:
1. Wykorzystanie istniejącej na terenie 1MN stacji transformatorowej NR 850 na potrzeby tego terenu
oraz terenu 2U.
2. Budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w oznaczonej na rysunku planu lokalizacji E1.
3. Budowę dodatkowej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w oznaczonej na rysunku planu
lokalizacji E2 na terenie 12NO, dla pokrycia zwiększonego zapotrzebowania, przekraczającego
możliwości zaopatrzenia ze stacji E1.
4. Zasilanie planowanych stacji odgałęzieniami istniejącej linii sn 15kV, przebiegającej przez teren 10ZI.
5. Budowę kablowych linii nn 0,4 kV, ze stacji do planowanych odbiorów, w pasach drogowych ulic oraz
w przejściu pieszym. Prowadzenie linii w pasie drogi 01KZ tylko na potrzeby wyposażenia tej drogi.
§ 10. Ustala się wyposażenie całego obszaru w sieć telekomunikacyjną, skanalizowaną w pasach
drogowych ulic lokalnej i dojazdowych oraz w drogach pieszych.
Rozdział 5
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej
§ 11. Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala się:
1. Zapewnienie zaopatrzenie ludności z obszaru planu w nieskażone źródła wody pitnej, w warunkach
specjalnych, z ujęć wody, wyposażonych w agregat prądotwórczy i ze zbiorników wody pitnej,
znajdujących się na terenie szpitala.
2. Zaplecza socjalno-sanitarne w planowanej zabudowie usługowej, a także planowane myjnie,
projektować z uwzględnieniem przystosowania na punkty zabiegów sanitarnych (PZSan), punkty
odkażania odzieży (POO) i punkty odkażania transportu (POT)
3. Projektowanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego obiektów, w sposób umożliwiający
przystosowanie ich w ciągu ośmiu godzin, do potrzeb obrony cywilnej, w okresie podwyższonej
gotowości obronnej państwa.
4. Objęcie obszaru planu zasięgiem akustycznym syreny alarmowej, umieszczonej w zakładzie
przemysłowym przy ul. Fabrycznej.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 12. Dla obszaru objętego planem uchyla się ustalenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka, wymienionego w § 1 uchwały.

planu

ogólnego

§ 13. Ustala się stawkę, w wysokości 30%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Miastko.
§ 15. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.
ZAŁĄCZNIK
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WĘGORZYNKO-SŁUPSKA
(grafikę pominięto)

