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UCHWA£A Nr XXII/231/2008 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 22 lutego 2008 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin, dla dzia³ek nr
723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18, nr 723/19, nr 723/20, nr 723/21, nr 723/22, nr 723/23, nr 723/24, nr
723/25, nr 723/26, nr 723/27, nr 723/28, nr 723/29 i nr 723/34
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w zwi¹zku
z uchwa³¹ nr XXXV/584/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z

dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin, dla dzia³ek nr 723/
14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18, nr 723/19, nr 723/
20, nr 723/21, nr 723/22, nr 723/23, nr 723/24, nr 723/25, nr 723/
26, nr 723/27, nr 723/28, nr 723/29 i nr 723/34, uchwala siê,
co nastêpuje:
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ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu.
§4. Okrela siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin, dla
dzia³ek nr 723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18,
nr 723/19, nr 723/20, nr 723/21, nr 723/22, nr 723/23, nr 723/
24, nr 723/25, nr 723/26, nr 723/27, nr 723/28, nr 723/29 i nr
723/34, po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin, zwan¹ dalej Planem.
2. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:

1) tereny us³ug turystyki, sportu i rekreacji w zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu i w tekcie uchwa³y
symbolem UT/US/ZP;
2) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu i w
tekcie uchwa³y symbolem KD.
§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) nowe zagospodarowanie terenu winno cechowaæ siê
wysokimi walorami przestrzennymi i architektonicznymi;

1) rysunek planu zatytu³owany Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina
Jarocin, dla dzia³ek nr 723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/
17, nr 723/18, nr 723/19, nr 723/20, nr 723/21, nr 723/22, nr
723/23, nr 723/24, nr 723/25, nr 723/26, nr 723/27, nr 723/
28, nr 723/29 i nr 723/34 opracowany w skali 1:1.000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

§6. Ustalenia dotycz¹ce ochrony rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu
planu miejscowego, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

1) tereny zabudowy us³ugowej powinny zostaæ zagospodarowane zieleni¹, tak by zminimalizowaæ uci¹¿liwoci pochodz¹ce z tych obszarów oraz poprawiæ walory krajobrazowe;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w Planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

2) zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwestycji nale¿y zagospodarowaæ zgodnie z przepisami o
odpadach oraz przepisami o ochronie gruntów rolnych i
lenych;

3. Granice obszaru objêtego Planem okrelone zosta³y na
rysunku planu.
§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:
1) linia rozgraniczaj¹ca  nale¿y przez to rozumieæ liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) powierzchnia zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnêtrznych krawêdzi budynków na dzia³ce na powierzchniê tej
dzia³ki;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ liniê, w której mo¿e byæ umieszczona ciana frontowa projektowanego budynku; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów architektonicznych
budynku jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap
dachu, rynna, wiatro³ap oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku wysuniêtych poza tê liniê nie
wiêcej ni¿ 2,0 m;
4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu 
nale¿y przez to rozumieæ parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
§3. Ustaleniami planu na rysunku planu s¹:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

2) nowe budynki lub ich rozbudowywane czêci nale¿y lokalizowaæ zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
okrelonymi na rysunku planu.

3) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym nale¿y
chroniæ glebê ods³oniêt¹; w miarê mo¿liwoci nale¿y ograniczaæ jej przykrycia w szczególnoci betonem, asfaltem;
4) energiê ciepln¹ nale¿y pozyskiwaæ z przyjaznych dla rodowiska róde³, z zastrze¿eniem §9 pkt 11) lit. a) i b);
5) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno
byæ zgodne z obowi¹zuj¹cym regulaminem utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie gminy Jarocin oraz przepisami o odpadach.
§7. Ustalenia dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: dla ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego ustala siê obowi¹zek uzgadniania, z w³aciwym
organem ochrony zabytków, wszelkich inwestycji zwi¹zanych
z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu a wymagaj¹cych prac ziemnych, celem okrelenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu badañ archeologicznych.
§8. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
przy projektowaniu obiektów budowlanych nale¿y zapewniaæ
ochronê ludnoci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
okrelonymi przepisami szczególnymi.
§9. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) powi¹zania komunikacyjne z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym gminnym i ponadlokalnym zapewniaj¹
drogi okrelone na rysunku planu;
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2) w ramach poszczególnych terenów i dzia³ek nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych lub gara¿owych, zaspokajaj¹cych potrzeby w zakresie parkowania i
postoju samochodów, z uwzglêdnieniem warunków technicznych okrelonych w przepisach odrêbnych;

14) odpady komunalne nale¿y gromadziæ w odpowiednich
pojemnikach na terenie nieruchomoci i przekazywaæ je
sukcesywnie upowa¿nionemu przedsiêbiorcy, posiadaj¹cemu stosowne zezwolenie Burmistrza Jarocina na odbiór
odpadów komunalnych;

3) ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki wyposa¿enia w miejsca
postojowe ustalonych dzia³ek budowlanych, na których
przewidziane s¹ do realizacji nowe budynki:

15) w zakresie urz¹dzeñ melioracyjnych  w przypadku koniecznoci naruszenia systemu melioracyjnego nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie zastêpcze zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

a) dla obiektów us³ugowych  min. 1 stanowisko na
ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni u¿ytkowej, z zastrze¿eniem §12 pkt 3) lit. b),

§10. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoci:

b) dla obiektów hotelowych i pensjonatowych  min. 1
stanowisko na 1 pokój gocinny;

1) sposób podzia³u nieruchomoci okrelono na rysunku
planu i w ustaleniach szczegó³owych w Rozdziale 2;

4) dla nowych inwestycji nale¿y zapewniæ wykonanie pe³nego uzbrojenia w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem gminnym w zakresie:

2) nie zachodzi scalanie i podzia³ nieruchomoci w rozumieniu przepisów odrêbnych.

a) wodoci¹gu,

§11. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania terenów  nie
ustala siê.

b) kanalizacji sanitarnej,
c) sieci energetycznej  skablowanej, podziemnej;
5) w zakresie wodoci¹gu  ustala siê adaptacjê, rozbudowê
istniej¹cej sieci gminnej;
6) w zakresie kanalizacji sanitarnej  ustala siê odprowadzanie cieków do zbiorników bezodp³ywowych, a docelowo
do sieci kanalizacji sanitarnej;
7) w zakresie odprowadzania wód opadowych  ustala siê
odprowadzanie wód opadowych do gruntu bez naruszania interesu osób trzecich, z mo¿liwoci¹ odprowadzenia
wód do planowanej sieci kanalizacji deszczowej;
8) w zakresie sieci energetycznej  ustala siê obs³ugê poprzez istniej¹ce i projektowane linie kablowe podziemne
niskiego napiêcia przy³¹czone do sieci redniego napiêcia
poprzez istniej¹ce i projektowane elektroenergetyczne
stacje transformatorowe;
9) w zakresie sieci telefonicznej  ustala siê adaptacjê i
rozbudowê istniej¹cej sieci telefonicznej podziemnej;
10) w zakresie sieci gazowej  ustala siê adaptacjê, rozbudowê istniej¹cej sieci;
11) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) zaleca siê stosowanie ogrzewania gazowego oraz systemy
wykorzystuj¹ce ród³a czystej energii: pompy cieplne,
kolektory s³oneczne, energiê elektryczn¹,
b) dopuszcza siê stosowania paliw sta³ych i gazowych pod
warunkiem nie przekraczania dopuszczalnych emisji;
12) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia technicznego,
koliduj¹cych z projektowanym zainwestowaniem;
13) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej, w
szczególnoci urz¹dzeñ elektroenergetycznych (trafostacji) na terenach o innym przeznaczeniu, o ile warunki
techniczne nie pozwalaj¹ na prowadzenie jej w pasach
drogowych;

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1UT/US/ZP:
1) przeznaczenie terenu  tereny us³ug turystyki, sportu i
rekreacji w zieleni urz¹dzonej, w szczególnoci: hotel,
gastronomia, orodek sportowo-rekreacyjny;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej  3.000 m2,
b) dopuszcza siê ³¹czenie istniej¹cych dzia³ek geodezyjnych,
c) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek geodezyjnych pod
lokalizacjê dróg wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej stosownie do potrzeb;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce  obiekty i budynki
inwentarskie dla obs³ugi orodka rekreacji konnej,
urz¹dzenia infrastruktury technicznej, obiekty ma³ej
architektury,
b) powierzchnia zabudowy  maks. 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna  min. 50% powierzchni dzia³ki budowlanej;
4) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m, z zastrze¿eniem §12
pkt 5);
5) dopuszcza siê lokalizacjê dominanty architektonicznej o
maks. wysokoci 20,0 m;
6) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o po³aciach symetrycznie zbiegaj¹cych siê w kalenicy,
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dla czêci budynków stanowi¹cych dobudowê do g³ównej
bry³y budynków dopuszcza siê stosowanie dachów jednospadowych;
7) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 15o  45o;

a) szerokoci dróg w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu,
b) przestrzeñ dróg mo¿e s³u¿yæ do prowadzenia sieci
uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

8) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji: dojazd  z dróg
2KD i 3KD oraz z przylegaj¹cych dróg publicznych, zlokalizowanych poza granicami opracowania planu;

4) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci  10%.

9) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z ustaleniami §9 pkt 4);

ROZDZIA£ III

10) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci  10%.
§13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2KD, 3KD:
1) przeznaczenie terenu  tereny dróg publicznych  poszerzenie istniej¹cych dróg zlokalizowanych poza granicami
opracowania planu;
2) zasady podzia³u nieruchomoci:

Ustalenia koñcowe
§14. Traci moc uchwa³a Nr XIV/221/2003 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina
Jarocin, dla dzia³ek nr 723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17,
nr 723/18, nr 723/19, nr 723/20, nr 723/21, nr 723/22, nr 723/
23, nr 723/24, nr 723/25, nr 723/26, nr 723/27, nr 723/28, nr 723/
29 i nr 723/34.

a) nale¿y wydzieliæ dzia³kê geodezyjn¹ zgodnie z liniami
rozgraniczaj¹cymi,

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.

b) zakazuje siê wtórnego podzia³u terenu;

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Jaros³aw £ukasiewicz
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXII/231/2008
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 22 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin, dla dzia³ek nr 723/14,
nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18, nr 723/19, nr 723/20,
nr 723/21, nr 723/22, nr 723/23, nr 723/24, nr 723/25, nr 723/26, nr 723/27,
nr 723/28, nr 723/29 i nr 723/34

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WITASZYCE, GMINA JAROCIN, DLA DZIA£EK NR 723/14, NR 723/15, NR 723/16,
NR 723/17, NR 723/18, NR 723/19, NR 723/20, NR 723/21, NR 723/22, NR 723/23, NR 723/24, NR 723/25, NR 723/26, NR
723/27, NR 723/28, NR 723/29 I NR 723/34
Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin,
dla dzia³ek nr 723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/
18, nr 723/19, nr 723/20, nr 723/21, nr 723/22, nr 723/23, nr 723/
24, nr 723/25, nr 723/26, nr 723/27, nr 723/28, nr 723/29
i nr 723/34, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami) by³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du

w dniach od 12 grudnia 2007 r. do 4 stycznia 2008 r., dnia 21
grudnia 2007 r. odby³a siê dyskusja publiczna nad przyjêtymi
w tym projekcie rozwi¹zaniami, natomiast uwagi do tego
projektu by³y przyjmowane do dnia 18 stycznia 2008 r.
W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z czym Rada Miejska w Jarocinie nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o których
mowa w art. 18 wymienionej ustawy.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXII/231/2008
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 22 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin, dla dzia³ek nr 723/14,
nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18, nr 723/19, nr 723/20, nr 723/21,
nr 723/22, nr 723/23, nr 723/24, nr 723/25, nr 723/26, nr 723/27,
nr 723/28, nr 723/29 i nr 723/34

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
NA OBSZARZE OBJÊTYM ZMIAN¥ MIEJSCOWEGO PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WITASZYCE, GMINA JAROCIN, DLA DZIA£EK NR 723/14, NR 723/15, NR 723/16, NR 723/17, NR 723/18, NR 723/19, NR 723/20, NR
723/21, NR 723/22, NR 723/23, NR 723/24, NR 723/25, NR 723/26, NR 723/27, NR 723/28, NR 723/29 I NR 723/34
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Jarocinie okrela
nastêpuj¹cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz
zasady ich finansowania.
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, stanowi¹ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) zadania w³asne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszym planie, obejmuj¹:
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach
rozgraniczaj¹cych poszczególnych ulic, w tym: owietlenie, chodniki, zieleñ i odpowiednie zabezpieczenia techniczne, zmniejszaj¹ce uci¹¿liwoæ w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska,
2) inwestycje realizowane samodzielnie w  lub poza 
liniami rozgraniczaj¹cymi ulic.
§2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane
zosta³y inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹ce do zadañ w³asnych gminy:
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§3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §2:
1) realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w tym m.in. ustaw¹ Prawo Budowlane, ustaw¹ o zamówieniach publicznych, ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym, ustaw¹ o gospodarce komunalnej
i prawem ochrony rodowiska;
2) sposób realizacji inwestycji okrelonych w §2 mo¿e ulegaæ
modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania najlepszej dostêpnej techniki, o ile nie nast¹pi naruszenie ustaleñ planu;
3) realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych w §2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej ujêtych w niniejszym planie, które nale¿¹ do zadañ

w³asnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
ze zmianami), przy czym:
1) wydatki maj¹tkowe gminy okrela Rada Miejska p.n.:
Wieloletni Plan Inwestycyjny,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud¿etu miasta ustala siê w uchwale bud¿etowej,
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok
bud¿etowy ujmowane s¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, zwanym Wieloletnie programy inwestycyjne.
§5. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a, okrelone w §2,
realizowane bêd¹ w sposób okrelony w art. 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami).
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UCHWA£A Nr 93/XIV/08 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowoci Brzeziny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:
§1. W miejscowoci Brzeziny nadaje siê nazwy ulicom:
1. Mieszka I
2. Kazimierza Wielkiego
3. Boles³awa Krzywoustego
4. W³adys³awa £okietka

§2. Po³o¿enie ulic wymienionych w §1 opisano na mapie
sytuacyjnej w za³¹czniku stanowi¹cym integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brzeziny.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
() Zbigniew S³odowy

