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UCHWA£A Nr XX/109/2008 RADY GMINY W KULINIE
z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
o nr ewid.: 376/20 i 376/21 w miejscowoci Kulin

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 15 ustawy z 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004, Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, z 2005, Nr 113, poz. 954;
Nr 130, poz. 1087; z 2006 Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635;
z 2007 Nr 127, poz. 880), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 Nr 172,
poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128; Nr 181,
poz. 1337; z 2007 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),

Rada Gminy w Kulinie uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek o Nr ewid.: 376/20 i 376/21 w
miejscowoci Kulin, zwany dalej planem.
§2. Stwierdza siê zgodnoæ planu z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kulin, zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Gminy Kulin
nr IV/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz jego zmian¹
zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Gminy Kulin nr IV/23/2007 z dnia
25 stycznia 2007 r. - wyrys ze studium na rysunku planu.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o
którym mowa w §1, sk³ada siê z ustaleñ bêd¹cych treci¹
niniejszej uchwa³y oraz:
1) rysunku planu, w skali 1:1000, bêd¹cego za³¹cznikiem
graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y;
2) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, bêd¹cego za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y;
3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, bêd¹cego za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.

1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Kulin, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
stanowi¹cy czêæ graficzn¹ planu  na mapie w skali
1:1.000;
4) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;
5) terenie  nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
6) wskaniku intensywnoci zabudowy  nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zabudowy oraz nawierzchni
utwardzonych do powierzchni dzia³ki, wyra¿ony w procentach;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³oæ sytuowania skrajnej ciany budynku lub jej najbardziej wysuniêtego elementu od linii rozgraniczaj¹cej drogi, rowu lub innego obiektu lub elementu liniowego, w
stosunku do którego linia ta zosta³a okrelona;
8) przepisach szczególnych i odrêbnych  nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.
§5. Przedmiot i zakres planu.
1) Przedmiotem planu jest teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w obszarze dzia³ek o nr ewid.: 376/20 i 376/
21 w miejscowoci Kulin.
2) Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Rady Gminy
Kulin z dnia 21 czerwca 2007 r. nr VIII/44/2007 w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kulin
w czêci miejscowoci Kulin, Chraplewo i W¹sowo.
§6. Obszar objêty planem.

Dzia³ I
Przepisy ustaleñ ogólnych

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) Planem objêto obszar o ³¹cznej powierzchni oko³o 0,625
ha.
2) Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o¿ony jest w po³udniowej czêci miejscowoci Kulin, w s¹siedztwie istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej w rejonie drogi publicznej zbiorczej.
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§7. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §3, stanowi¹ one granice
uchwalenia planu.

Dzia³ II
Ustalenia szczegó³owe

Rozdzia³ I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania

§8. Na obszarze planu ustala siê podstawowe przeznaczenie:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na obszarze dzia³ek o nr ewid.: 376/20 i 376/21, oznaczony na
rysunku planu symbolem MN;
2) teren drogi dojazdowej wewnêtrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW;
3) teren drogi publicznej zbiorczej oznaczonej na rysunku
planu symbolem KDZ  znajduj¹cy siê poza granicami
uchwalenia planu.
§9. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku planu liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach
zagospodarowania w niniejszej uchwale.

Rozdzia³ II
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§10. Nale¿y zachowaæ ustalenia planu okrelone w rozdziale 6.

Rozdzia³ III
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

Rozdzia³ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§14. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ archeologicznych podczas inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu a wymagaj¹cych prac ziemnych.
2. Wszystkie prace archeologiczne musz¹ byæ uzgodnione z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w Poznaniu
przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.

Rozdzia³ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznej

§15. Nie ustala siê wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznej.

Rozdzia³ VI
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy

§16. Ustala siê, ¿e na terenie oznaczonym symbolem MN
zabudowê oraz urz¹dzenie terenu nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów szczególnych oraz
nastêpuj¹cych warunków:
1) budynek mieszkalny jednorodzinny, w obszarze planu
sytuowaæ zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy;
2) wysokoæ zabudowy mieszkaniowej - II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, do wysokoci 9,0 m;
3) szerokoæ elewacji frontowej budynku mieszkalnego do
20,0 m;
4) poziom posadzki parteru budynku nie wy¿szy ni¿ 1,0 m
nad powierzchniê terenu zastanego;

§11. Zabrania siê zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz
wód powierzchniowych, podziemnych i g³ównych zbiorników
wód podziemnych, przez niew³aciwe gromadzenie odpadów. Zrzut cieków bytowych prowadziæ do sieci kanalizacyjnej, w przypadku jej braku do bezodp³ywowego zbiornika na
nieczystoci ciek³e.
§12. Uci¹¿liwoci dla rodowiska, nie mog¹ wykraczaæ
poza granice nieruchomoci zajmowanej przez inwestycje je
wywo³uj¹ce. Wszelkie emisje dla rodowiska nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnych norm.
§13. Nakazuje siê wyposa¿enie terenu dzia³ek w miejsca
do tymczasowego gromadzenia odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

5) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku; przed przyst¹pieniem do realizacji inwestycji nale¿y wykonaæ badania
gruntowo-wodne, w celu okrelenia poziomu posadowienia budynku oraz okrelenia poziomu wód gruntowych,;
6) ustala siê dachy strome  dwu lub wielospadowe o k¹cie
nachylenia od 25° do 45°; pokrycie z dachówki lub materia³ów dachówko-podobnych;
7) wskanik intensywnoci zabudowy nie mo¿e przekraczaæ
15% powierzchni dzia³ki;
8) powierzchnia terenu biologicznie czynna, min. 65% powierzchni dzia³ki;
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9) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala siê:
10) nie mniej ni¿ 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej wewnêtrznej KDW,
11) nie mniej ni¿ 20,0 m od granicy dzia³ek wzd³u¿ drogi
publicznej klasy zbiorczej KDZ  znajduj¹cej siê poza
opracowaniem planu;
12) nie mniej ni¿ 5,0 m od granicy dzia³ki 376/19,
13) dopuszcza siê realizacjê gara¿u wolnostoj¹cego w strefach zabudowy danego obszaru, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi;
14) powierzchnia zabudowy gara¿u wolnostoj¹cego wraz z
pomieszczeniami gospodarczymi nie mo¿e przekraczaæ
100,0 m2;
15) wysokoci budynku gara¿owo - gospodarczego  I kondygnacja nadziemna, do wysokoci 6,5 m od poziomu terenu
do kalenicy dachu;
16) kszta³t i forma dachu budynku gara¿owo - gospodarczego
w nawi¹zaniu do zabudowy mieszkaniowej w obszarze
dzia³ki;
17) dopuszcza siê realizacjê gara¿u wbudowanego w bry³ê
budynku mieszkalnego, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi;
18) w obszarze dzia³ki nale¿y przewidzieæ cztery miejsce postojowe, nie licz¹c miejsc gara¿owych.

Rozdzia³ VIII
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym

§18. Na terenie objêtym planem ustala siê wydzielenie
dzia³ek wy³¹cznie w sposób okrelony na rysunku planu 
dwie dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i
teren pod drogê dojazdow¹ wewnêtrzn¹.

Rozdzia³ IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§19. 1. Ustala siê zachowanie strefy bezpieczeñstwa o
promieniu 20,0 m, wolnej od zabudowy, od stacji ochrony
katodowej SOK Kulin, zlokalizowanej w granicy dzia³ki 376/
20.
2. Zakazuje siê realizacji nasadzeñ zieleni¹ wysok¹ w
wyznaczonej strefie.
3. Nakazuje siê, w obszarze strefy bezpieczeñstwa, realizacjê ogrodzenia umo¿liwiaj¹cego dostêp w³acicielowi sieci
gazowej wysokiego cinienia do instalacji stacji ochrony
katodowej SOK Kulin.

Rozdzia³ X
Rozdzia³ VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz
zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§17. 1. Nie ustala siê granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
2. Przedmiotowy teren le¿y w obrêbie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego:
- Pniewy  Stêszew nr 14/2001/p z dnia 19 lipca 2001 r.,
wa¿nej do dnia 19 lipca 2010 r. ,
- Wolsztyn  Nowy Tomyl nr 26/96/p z dnia 23 maja
1996 r.  wa¿nej do dnia 23 maja 2010 r.
3. PGNiG S.A. Oddzia³ w Zielonej Górze, aktualnie nie
prowadzi i nie planuje dzia³alnoci poszukiwaczo - rozpoznaczczej oraz nie planuje realizacji inwestycji na przedmiotowym terenie.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§20. 1. Wyznacza siê do obs³ugi komunikacyjnej terenu
MN drogê dojazdow¹ wewnêtrzn¹ KDW o szerokoci 5,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych oraz drogê publiczn¹ zbiorcz¹
KDZ, znajduj¹c¹ siê poza granicami uchwalenia planu.
2. Ustala siê zasady w³¹czenia drogi dojazdowej wewnêtrznej na drogê publiczn¹ zbiorcz¹ z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie.
§21. Ustala siê, dla terenu oznaczonego symbolem MN,
pod³¹czenie do istniej¹cej infrastruktury technicznej oraz
nowoprojektowanej, przy zachowaniu przepisów szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) kanalizacja sanitarna: dopuszcza siê do czasu realizacji
sieci kanalizacji sanitarnej korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodp³ywowych zlokalizowanych w obszarze dzia³ki
i wywóz nieczystoci do miejsca ich utylizacji; dopuszcza
siê realizacjê przydomowych oczyszczalni cieków, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami; docelowo cieki bytowo-gospodarcze odprowadzaæ do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych docelowo
do kanalizacji deszczowej; do czasu budowy kanalizacji
deszczowej wody opadowe i roztopowe zagospodarowaæ
w obszarze dzia³ki;
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3) zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, z
wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê, na warunkach okrelonych przez
w³aciciela sieci wodoci¹gowej; dopuszcza siê do czasu
wybudowania gminnej sieci wodoci¹gowej korzystnie z
w³asnych ujêæ wody zlokalizowanych w obszarze dzia³ki,
zgodnie z przepisami odrêbnymi w tym zakresie;
4) urz¹dzenia elektroenergetyczne  z istniej¹cych urz¹dzeñ
elektroenergetycznych znajduj¹cych siê poza granicami
dzia³ek, na warunkach okrelonych przez w³aciciela sieci
elektroenergetycznej;
5) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zastosowaæ ród³a energii o ograniczonej emisji, plan dopuszcza wykorzystanie zbiornikowych instalacji na gaz p³ynny
i olej opa³owy oraz niekonwencjonalnych i odnawialnych
róde³ energii;
6) zaopatrzenie w gaz: docelowo z sieci gazowej;
7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych w
przepisach szczególnych;
8) podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.

Rozdzia³ XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§22. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania.

Rozdzia³ XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36, ust. 4

§23. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 15%.

Dzia³ III
Przepisy koñcowe

§24. Plan zachowuje wa¿noæ, równie¿ wtedy jeli nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z przepisów szczególnych, chyba ¿e z ich treci bêdzie wynika³ obowi¹zek
dokonania zmiany planu.
§25. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kulin.
§26. 1. Niniejsza uchwa³a wraz z za³¹cznikiem graficznym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i podlega og³oszeniu z za³¹cznikami nr 2 i 3 w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 30 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kulinie
(-) Konrad Stopierzyñski
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XX/109/2008
Rady Gminy w Kulinie
z dnia 31 lipca 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DZIA£EK O NR EWID.: 376/20 I 376/21 W MIEJSCOWOCI KULIN

Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w terminie od 23 kwietnia 2008 r. do 23 maja
2008 r. W dniu 16 maja 2008 r. odby³a siê dyskusja publiczna.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.) uwagi by³y przyjmowane do dnia 9 czerwca 2008 r.

W ustawowym terminie 14 dni, po zakoñczeniu wy³o¿enia
planu do publicznego wgl¹du, nie wniesiono ¿adnych uwag,
w zwi¹zku z czym Rada Gminy w Kulinie nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o
których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XX/109/2008
Rady Gminy w Kulinie
z dnia 31 lipca 2008 r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH
FINANSOWANIA DLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DZIA£EK O NR
EWID.: 376/20 I 376/21 W MIEJSCOWOCI KULIN.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.), Rada Gminy w Kulinie, w oparciu o
obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:
1) ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.);
2) ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
3) ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr
72, poz. 747 ze zm.);
4) ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.);
5) ustawê o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(tekst jednolity Dz.U. Nr 204/2004, poz. 2086);
6) rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999, poz. 430);
7) prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu;
oraz w oparciu o ustalenia planu, rozstrzyga siê, co
nastêpuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, obci¹¿aj¹ bud¿et gminy i stanowi¹ zadania w³asne gminy, zgodnie
z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorz¹dzie gminnym. Z uwagi
na ograniczone rodki bud¿etowe, gmina obowi¹zki te roz³o¿yæ mo¿e w czasie okrelonym w prognozie skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu.
§2. Plan ustala korzystanie z istniej¹cej oraz projektowanej infrastruktury technicznej.
§3. W s¹siedztwie terenu objêtego planem istnieje sieæ
wodoci¹gowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, do
których to inwestor mo¿e siê pod³¹czyæ w uzgodnieniu i na
warunkach okrelonych przez w³acicieli poszczególnych sieci. Plan dopuszcza, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,
tymczasowe gromadzenie cieków bytowo-gospodarczych w
szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych.
§4. 1. W zwi¹zku z uchwaleniem przedmiotowego planu
gmina uzyska wyp³yw do bud¿etu gminy z tytu³u podatków
od nieruchomoci.
2. Zapewnienie obs³ugi komunikacyjnej nale¿y do zadañ
w³asnych gminy. Dojazd do terenu objêtego planem jest
zapewniony poprzez istniej¹c¹ drogê publiczn¹ zbiorcz¹, znajduj¹c¹ siê poza granicami uchwalenia planu.

