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TIADA G[,IINY
OROT'AOKA

ucHwArA l{R xxx/2110/12

RADY GMINY GROMADKA

Z DilIA28 GRUDNIAMI2 ROKU

w sprawie zmiany mieiscowego planu zagospodatowania pzestzennego
gminy Gromadka w czesci obqbu Osla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

po2.1591 z p62n. zn.), aft.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym

(Dz. U. 2012.647-j.t.) oraz na podstawie uchwaly Rady Gminy Gromadka nrXlX122h2z27 lutego 2012 roku, po

stwierdzeniu, Ze ustalenia niniejszego planu nie naruszajq ustaledr studium uwarunkowah i kierunkow

zagospodarowania pzestzennego gminy zatwierdzonego uchwal4 nr )(XVlll/161/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku

wraz ze zmianq zatwierdzonq uchwatq Nr XX1129112 z dnia 28 marca 2012 roku, Rada Gminy Gomadka

uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial I

Pzepisy og6lne

s1.

Uchwala sig zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestzennego gminy Gromadka w czgsci

obrebu Osta.

Integralna czQsciq ustalei zmian planu stanowiEcych tresd ninieiszei uchwaty sq nastQpujqce zalAczniki:

1) Rysunek zmiany planu w skali 1:1000, bedtry zalacznikiem nr'l do uchwaty Rady Gminy Gromadka,

2) Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu inftastruKury

technicznei nalezqcych do zadali wlasnych gminy, stanowiqce zal4znik nr 2 do uchwaly,

3) Rozstzygnigcie Rady Gminy dotyczqce sposobu fozpatzenia uwag wniesionych do proiektu zmiany

planu w czasie wylo2enia do publicznego Wlqdu, stanowiqce zalqcznik nr 3 do uchwaly,

1.

z.

$2

1. llekroc w dalszych pzepisach niniejszej uchwaly iest mowa o:
.l) zmianie planu - nale2y pzez to rozumiec zmianq miejscowego planu zagospodarowanla

pzestzennego, o ktorei mowa $ 1 ninieiszej uchwaly'

2) rysunku zmiany planu - nalezy wzez to rozumiec graficzny zapis zmiany planu,. pzedstawiony na' 
mapie sytuacyjno-wysoko6ciowej wskali 'l:1000, hdqcy zal4cznikiem graficznym nr'l do uchwaly Rady

Gminy Gromadka.

3) pzepisach odrgbnych - naFJly przez lo rozumiec aktualne w momencie realizacji ninielszej uchwaly

ptzepisy prawne wraz z aktami wykonawczymi, normy branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu

tercnem wynikajqce z prawomocnych decfzji administracyjnych,

4) tereni+ 
-nale4 

pzez to rozumieo obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami

ozgraniczaiqcymi, w ktdrego kazdym punkcie ohwi4zujEte same ustalenia,

5) pzeznaczeniu podstawowym terenu - nalezy pzez to rozumiee dzialalno6e wyznaczonq do' 
iokalizacji w danym terenie, kt6re w ramach realizacji zmiany planu winno stae siQ dominujqc4 forma

wyt<orzyitania terenu; \,vprowadzenie innych ni2 podstawowa funkcji jest dopuszczalne wyhcznie pod

warunkiem spelnienia ustaleh szczegotowych niniejszei uchwaly,

6) pzeznaczeniu uzupelnlajqcym teienu - nale2y pzez to rozumiec dzialalno6c inn4 ni2 podstawowa,' 
dopus.czonq do lokalizacli na danym terenie pzy spetnieniu dodatkowych warunkow, oraz

wczesnieiszej lub r6wnoczesnej realizacji pzeznaczenia podstawowego

7) pzezna&eniu tymczasowym - nale4 pzez to ozumieC sposoby zagospodarowania teten6w I' 
bbiekt6w, do czasu realizacii podstawowej lub dopuszczalnei funkcii okreglonej w planie,



1.

8) niepzekraczalnych liniach zabudowy - naleiy pzez to rozumiec linig wyznaczonq na rysunku
zmiany planu, kt6ra nie mo2e byc pzekroczona pzez budynku. Linie ta pzekroczyc mogq jedynie
wysuniQte zadaszenia, schody, ganki, balkony, wykusze iwiaty. Dla teren6w, dla ktdrych nie zostala ona
okreSlona stosowad naleZy og6lne zasady lokalizacji budynk6w okre6lone w pzepisach odrebnych,

9) wskainiku intensywno5ci zabudowy- nale2y pzez to rozumiec proporcjQ sumy powiezchni
zabudowy budynk6w zlokalizowanych na terenie lub dzialce budowlanej do powiezchni tego terenu lub
tejdzialki;

Pojgcia pozostale niezdefiniowane naleiy rozumiei zgodnie z obowi€ujacymi pzepisami odrqbnymi i

szczeg6lnymi.

s3

Obowiq.zujqcymi ustaleniami zmiany planu sq nastQpuiqce oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) linie tozgraniczaiqge tereny o ro2nym pzeznaczeniu lub r62nych zasadach zagospodarowania,
2) symbole funkcji okre6laiqce pzeznaczenie teren6w,

3) niepzekraczalneliniezabudowy,

Rozdzial ll
Pnepisy szczegolowe dla obszaru objetego planem

s4.

Zasady ochrony i ksztaftovrania ladu pzestnennego.

1. Na obszaze objQtym ustaleniami zmiany planu obowiqzujq nastepuj4ce wymogi ochrony ladu
pzestzennego i zasady jego ksztaltowania:

1) Ochrcna ladu pzestzennego dotyczy ipowinna by6 realizowana pzez:
a) zachowanie okreslonego w planie pzeznaczenia teren6w,
b) pzestzeganie okreSlonych planem funkcji i standaddw pzestszennych, okreslonej skali i formy

zabudowy oraz wska2nik6w wykozystania i zagospodarowania teren6w w obrebie obszar6w
wyznaczonych liniami rozgraniczajqcymi,

c) Espektowanie ustalonych planem zasad zagospodamwania i uzytkowania terenow zabudowy,
warunkow ochrony Sodowiska, ochrony i korzystania z walorow krajobrazowych Srodowiska na
terenach objetych planem.

2) Dopuszcza sig na terenach przeznxzenia podstawowego, jako state lub tymczasowe sposoby
u2ytkowania, formy zagospodarowania terenu i obiektow lokalizowanych zgodnie z przepisami
odrgbnymi, obejmujqce:

a) zieleti o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,
b) sieci intrastruhury technicznej,

c) znaki reklamowe i informacyjne,

d) obiekty malej architektury igospodarcze,
e) ogrodzenia.

3) Obiekty i uz4dzenia anfrastruktury technicznej, w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe,
dopuszczone ustaleniami planu do lokalizacji na terenach pzeznaczenia podstawowego lub
lokalizowane poza terenami zabudorvanymi w oparciu o pzepisy odrgbne, powinny byi sytuowane w
ustalonych planem liniach zabudowy lub w odleglo6ciach od drcg publicznych okre$lonych w pzepisacn
p€wa 0rogowego.



$5.

Zasady ochrony Srodowiska, pzyrody i krajobrazu kulturowego,

W zakresie ochrony Srodowiska, pzylody i krajobrazu kulturowego okre6la siQ nastepulece ustalenia:

'1) Uci42liwo66 prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej w zakresie emisii r,vibracji, halasu, zanieczyszczenia

powiefza, substancii zapachowych, niejonizujqcego prcmieniowania eleKomagnetycznego oraz

zanieczyszczenia gruntu i wod, nie moze powodowa6 pzekmczei obowiq.zuj4cych slandad6w

Srodowiskowych okreSlonych w peepisach odrebnych oraz wywolywad koniecznose ustanowienia

obszaru ograniczonego u2ytkowania.

2) Uciq2liwos6 prowadzonej dzialalnosci gospodarczej nie mo2e pzekroczyi wartosci dopuszczalnych na

granicy terenu, do ktdrego inwestor posiada tytul prawny.

3) Na calym obszaze opramwania zmian planu obowiq.zuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych

Sciek6w do w6d: powiezchniowych, podziemnych i do gruntu.

4) Wprowadza sig wym6g utzymania poziomu halasu w granicach dopuszczalnych norm okreslonych w

pzepisach szczeg6lnych.

s6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wspolczesnej

1. obiekty o wartosciach zabytkowych ujqte w wojew6dzkiej i gminnej ewidencji zabytk6w, na obszaze

opracowania zmiany planu nie wystgpuj4

2. Na obszaze opracowania zmian planu nie wystqpu,A stanowiska archeologiczne. W razie wystqpienia

jakichkolwiek znalezisk archeologicznych obowiqzujq wla6cir,re pzepisy szczeg6lne z zakresu ochrony

archeologicznei.

$7.

Wymagania wynikaiece z potzeb ksztaltowania pnestzeni publicznych

Na obszaze opracowania zmtany planu nie ustala sie obszarow pzestrzeni publicznych.

s8

Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obieK6w podlegajlcych ochronie ustalonych na

podstawie pnepis6w odrebnych

1. Na obszaze ob.igtym zmianq planu nie wystqpuiq granice i sposoby zagospodarowania terenow lub

obiektow podlegalqcych ochronie ustalonych na podstawie pzepisow odrebnych

2. Na obszaze objQtym zmianEplanu nie wystepuiEtereny zagrozone osuwaniem sig mas ziemnych.

se
Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu

Na obszaze objgtym zmianE planu nie ustala siq szczeg6lnych warunk6w zagospodarowania terenow i

ograniczeh w ich u2ytkowaniu.



$10

Zasady mode.nizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruKury komunikacyjnej:

Dla obstugi komunikacyjnel obszaru objetego zmianq planu okre6la siQ dojazd z istniejqcej drogi publicznej

polozonej poza granicami opracowania zmiany planu wskazanej na rysunku zmiany planu lako grlowny kierunek

obslugi komunikacyjnej oraz dodatkowo ustala sig obowiqzek zapewnienia wlascirvej ilosci stanowisk
postojowych .

slt
Sposoby i teminy tym,czasowego urzqdzenia i uiytkowania teren6w

Do czasu realizacji ustaleti planu pozostawia sie dotychczaso$€ uz)X(owanie teren6w.

s12

Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruKury technicznej:

1. Pzyjmule sig zasadg, i2 wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towazyszqcymi
uzqdzeniami, do poszczeg6lnych obiekt6w, powinny byi usytuowane pod lub nad ziemiq (linie
elektroenergetyczne niskiego iSredniego napiecia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wylqcznie
kablowe) z wylqczeniem trafostacji oraz znajdowai sie w liniach rozgraniczaj4cych drog i ulic lub innych
pzestzeni publicznych. W syfuacjach szczeg6lnie uzasadnionych wzglgdami technicznymi bqd2
bezpieczehstwa dopuszcza sig pzeprowadzenie sieci poza ukladem ulic.

2. Obsfugg obszaru objetego zmianq planu w zakresie infrastruktury technicznej okre6la sie nastgpuj4co:
1) w zakresie zaopatnenia w wode- nie pzewiduje sie,

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej- nie pzewiduje sig budowy kanalizacli sanitamej,
3) w zakresie kanalizacli deszczowej nie pzewiduje sie,

4) w zakresie zaopatzenia w gaz- nie pzewiduje sig budowy i rozbudowy sieci gazowej i zaopatzenta
obszaru opracowania,

5) w zakresie zaopatzenia w energig- zasilanie istniejqcq siecia napowietznA niskiego napigcia:
a) projektowane oraz modemizowane sieci elektroenergetyczne prowadzii nale2y wzdlu2 uklad6w

komunikacyinych, tj. teren6w og6lnie dostgpnych, dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.
b) dopuszcza sig rozbudowq sieci elektroenergetycznej w formie linii napowietznych, kablowych lub

napowietzno- kablowych,

c) zasilanie prcjektowanego zainwestowania w energiQ elektrycznq z istniejqcych sieci
elektroenergetycznych lub z projektowanych sieci,

d) dopuszcza siq kablowanie istnieiqcych odcink6w sieci napowietznych w pzypadku kolizji z
projektowan4zabudowaoraz w rejonach intensywnej istniejEcej i projektowanej zabudowy,

e) ustala sie przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach pzewidzianych pod rozw6j
zabudowy - w liniach rozgEniczaiqcych drog i ulic oraz poza pasem drogowym,

0 ustala sig obowiq.zek zachowania normatywnych odleglo$ci zabudowy od istniejqcych r

projektowanych linii elektroenergetycznych,
g) dystrybutor sieci pzewiduje prowadzenie prac remontowych i modemizacyjnych istniei4cego

elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego. Dopuszcza sig modemizacjg, rozbudowg r r

odbudowg istnieiqgych elektroenergetycznych linii napowietznych, napowietznG kablowych i

kablowych, napowietrznych, wngttzowych i wbudowanych elektroenergetycznych stacji
transformatorowych oraz budowq nowych ftagment6w elektroenergetycznego systemu



1.

dystrybucyjnego: elektroenergetycznych linii napowietznych, napowietnno- kablowych i kablowych

(11okv, 20 kV i0,4 kV, w tym oSwiefenia ulic) oraz napowietznych, wnqtzowych iwbudowanych

elektroenergetycznych stacji transformatorowych (110/20 kV i 20/0,4kV) zabezpieczajEcych

poteeby w zakresie zaopatrzenia w energie elekQczna planowanych kierunk6w rozwoiu gminy).

6) w zakrcsie gospodarki odpadami- stale odpady bytotrvo-gospodarcze gromadzone w szczelnych

pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych na terenie kopalni, pzy zapewnieniu ich systematycznego

wywozu na zorganizowane skladowisko odpad6w. Wprowadza sie obowi@ek usuwania odpad6w:

a) komunalnych w ramach gminnego systemu gromadzenia iusuwania nieczystosci,

b) innych zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami odrgbnymi w tym zakresie.

$13

Szczegolowe zasady i warunki scalanla i podzialu nieruchomogci objetych
planem miejscowym:

Granice teren6w powstalych w wyniku procedury scalania i podziafu nieruchomosci, ustala siq z

zastzezeniem zachowania minimalnej szerokosci frontu dzialki w zabudowie oznezonej symbolem PG =

30m,

Ustala sig minimalne powiezchnie nowo wydzielanych dzialek, powstalych w wyniku procedury scalania i

podzialu nieruchomo6ci oznaczonych, w zabudowie oznaczonej symbolem PG = 3000 m2,

Minimalny kqt nachylenia gnanic wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego - 60 stopni.

Pod obiekty iuzqdzenia infnastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia drog, ciqgow pieszych oraz

mieisc postojowych dopuszcza sig na obszaze zmiany planu wydzielanie dzialek o wielko6ciach ina
warunkach wynikajqcych z pzepisdw odrgbnych.

Rozdzial lll
Pzepisy szczegolowe dla wyrnaczonych teren6w

w granicach ich linil rozgraniczaj4cych

$14

PGll- wzeznaczenie podstawowe - tereny eksploatacji surowc6w mineralnych,

1. W zakresie pzeznaczenia leren6w ustala sie:
'l) pzeznaczenie podstawowe stanowiqtereny eksploatacii surowcow mineralnych, zloze piasku

2) dopuvcza sig lokalizacjg:

a) obiektowadministracyjnych

b) sieci i uzqdzei infrastruktury technicznej,

c) dopuszcza sig skhdowanie i zwalowanie mas ziemnych pochodzqcych z eksploatacji zlo2a'

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala siq:

1) obowiqzuje wylqczny spos6b eksploatacji zlo2a zgodny z pzepisami ustawy Prawo Geologiczne i

G6micze wraz z rozpozqdzeniami wykonawczymi do tei ustawy,

2) okreSla sig rolny, le5ny bqd2 wodny kierunek ckultywacji zlo2a,

3) ustala sie, 2e vrszelka uciq2liwosd powadzonej dzialalnosci nie mo2e pzekraczac granic terenu, na

ktdrym jest zlokalizowana,

4l dopuszcza sig lokalizacig obiekt6w i uz4dzeir zwiqlanych z pracami odkrywkowymi, a tak2e obiektow

i uz4dzei towazyszEcych, w tym komunikacyinych i infrastrukturalnych,

3.

4.



s15

Stawkl procentowg na podstawle K6rych u3tala siQ oplat?, o K6rej mowa w art. :16, ust 4

Usbla siQ nastepuisoe sbwtq prccentorq w s't6unku do wzlostu warbdci nierucholtn+ci obig,tych ninieiszym

planem, ddqoe naliczeniu lednorazolyej offi uiszczanej pzez v*aScicieli nieruchomo6ci, w przypadku ich

zbycia w d4u 5 lat od dnia, w kt6rym ustalenia niniejszego planu staly sig obowiq.zulEce, dla terenu PG w

wysoko6ci 30%.

Rozdzlal lV
Pzeplsy kofcowe

st6

Wykonanie niniejszej uchwaly powieza sie Wojhwi Gromadki.

s17

Ninielsza uchwala wchodl w 2ycie po uplpie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wolerddztwa
Dolno6l4skiego.



1TADA GhIiITV
*.rciuADKA

zA[AozNrK t{R 2

DOlrclMALYltRffitmill2
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ROZSTRZYGT{|EC|E O SFOSOBIE REALIZACJI, ZAPISA,IYCH W PLA,IE IIilIESWCJI W ZAI(IESIE

IIFRAIiTRUKTRy TECHiltCZltEJ tWri4CU DO ZAIIAI tU-Alll{YCH Gilll{Y ORAZ TASntr ACH ICH

RilAilSOWAIIII

Rozsfzygn(rh dokonano m poGtawie 4t 20 tst 1 utany z dnia 27 marca 2fl)3 r. o planovrdliu i

zagoEiiati,tvdriu prze6trzennym (Dz. U. S0 g717 n zm.), art 7, ust I, pkt 2 i 3ldary-z dnh I matca

1990 roku o sanorraeie gmtornyn (Dz U. Z 2001r. Nr 142, pe 1591 z Sin. zn.), at 167 ttst2 pkt I ustawy z

dnia 30.06.2005 r. d nnansa*r nrU6g1lch (DzU. z 2005 rcku Nr 249 poz. 2104) Rada Gminy Gunadka

rozsfzyga, co nd€puir:

1. W zUidu z udrrdenienr zmemy mklisorFgo pleu 4ospodarwaia prasfzentFgo w cze&j obt?ht

Osb, rb p;'2gyiiduF * tnyestyci stainrlqgydl zdania rdasne gminy; *sm*ie hne loezty j korzldci i i$
realizacja okre6lone zootdy w gognozie sl(utk6w finansowy$ uchrvalenia niniejszei zmiany phnu.

H.ADA. {jtrirri}

'&&ftfi,fru 
*,^

DO UCHWAIY NR )00@0llr12

MDYGTII{YGROTADKA
Z DNIA2SGM'DilIA2OI2 R

ROZSIRZyGXIFCIEDOWCZ CESPOSOBI'KTZPATRZEIIIAUIUAGMPOIXITAYIIEART.20u8T.t
wilESOt{yCH Do rtO|OilEGo Do R BLlCzt{EGO lYGLAS, PK)JEK1 ZmAilY lllEsCOwEGo

PI.AISJ 
"AGOSPONAROWAIIIA 

PRZESIRZENTTEGO W GZRSCI OBREBT' OSIA

Do zmiany miejsco$Jego planu zagmpodamvlania przestrzennego w czQ6ci obqbu Osb nie zoshb zbzona

2admwaga.

w zri4zku z ponyiszym, ze nzglQdu m br* nkruragldnionydr uurag yfif€sknydl do pt*tttu daru poacza

wytoieirla Oo puOircr,fuo'r,gwu Rada Gminy eromaOia nie Ootonuie rcastrrygn(*_wynik iqpych z dt 20 ust

l'ustawy z Onia ZZ maia Zinar. o ptanowaniu izagospodao.€niu przestrzennyn (Bz. U. Nt 80 z 2003r.' poa

717, z $trieiszyni zmiaatni).



td..A l) ,{. ti l4l \ \
ORil!,!AI}KA

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE

]O UCHWALY RADY GMINY GROMADKA
NR n00200,12 z 28 cRuDNtA 2012 ROKU

W SPRAWIE ZMIANY I'IEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
w czEscr oBREBU osr.A

Na podstawie $ 10, ust. 19 RozpozEdzenia Ministra Infrastrukfury w sprawie wymaganego zakresu projektu

miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego (Dz. U. nr 130, poz. 1385 z 2004 roku) oru. w zwqzku z
art. 43 ustawy z dnia 3 pa2dziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacli o Srodowisku ijego ochronie, udziale
spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227)
Rada Gminy Gromadka stwrerdza, m nastepuje:

1.

Ustalenia zawalte w pojekcie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego w czeSci obrgbu
Osla sq zgodne z ustaleniami 

"Studium 
uwarunkowair i kierunkow zagospodarowania pzestzennego gminy

Gromadka' uchwalonego uchwalq Rady Gminy Gromadka wnz ze zmianqzatwierdzona uchwala N I y,Xl129h2 z
dnia 28 marca 2012 roku, wnioskami do planu ztozonymi pzez instytucje oraz politykq pzestzennq gminy. W
trakcie prac nad projektem planu rozwazono ro2ne warianty ozwiq.ai funkcionalnc pzestzennych. Przyjgte
ustalenia zmiany planu zapewniajE zachowanie ladu pzesttzennego i wymogow wynikajqcych z potzeb ochrony
Srodowiska pzyrodniczego, prawidlowego gospodarcwania zasobami pzyrody ofttz ochrcny grunt6w rolnych i

leSnych.

2.

Ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko zostaty wziete pod uwage iuwzglgdnione w
projekcie zmiany mieiscowego planu zagospodarcwania pzestzennego. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu oraz Pahstwowy Woiew6dzki Inspektor Sanitamy we Woclawiu, zaopiniowaly
pozytywnie projeK planu.

3,

WOjt Gminy Gromadka zapewnil mo2liwo6i udzialu spoleczensMa w postepowaniu w sprawie strategicznej
oceny na Srodowisko, popzez ogloszenie prasowe, obwieszczenia na tablicach ogloszen oraz publikacjQ w
Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienia o wylo2eniu do publicznego wglqdu projektu zmiany miejscowego
planu wraz z prognoz4 oddzialywania na Srodowisko i ustalil termin skladania uwag do planu i prognozy. W
wyznaczonym terminie do Wojta Gminy nie wplyngly uwagi do planu i nie wplynely uwagi do prognozy.

$4
W zwi4ku z zakohczeniem procedury opracowanra zmiany miejscowego planu zagospodamwania
pzestzennego wraz z towazyszqcym mu pzepmwadzeniem strategicznej oceny w/w planu na

Srodowisko uchwalg kieruje siq do podjgcia.

mgf in2. Krzysz?of Kr6l
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