


Dyskusja publiczna  
 

nad projektem uchwały regulującej zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,  
(tzw. uchwały krajobrazowej) 

 
I wyłożenie projektu  

od 24 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.   

Mosina 

15 listopada 2022 r. 

Spotkanie stacjonarne 



2018 - Uchwała Krajobrazowa w Mosinie  



 Uchwała Krajobrazowa w Mosinie  

24 kwietnia 2015 r. — Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu. Wprowadzenie zapisów o możliwości przyjęcia przez gminę tzw. uchwały krajobrazowej. 
 
29 maja 2018 r. – uchwała intencyjna Rady Miejskiej w Mosinie (zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym). 
 
10 marca 2021 r. – pierwsze spotkanie informacyjne (online) poświęcone uchwale krajobrazowej dla gminy Mosina 
dedykowane Mieszkańcom  
 
30 czerwca 2021 r. – drugie spotkanie konsultacyjne dot. Uchwały Krajobrazowej dla Gminy Mosina 
 
18 listopada 2021 r. – trzecie spotkanie konsultacyjne (stacjonarne) dot. Uchwały Krajobrazowej dla Gminy Mosina 
 



Uchwała Krajobrazowa w Mosinie  

1 lutego 2022 r. – Omówienie proj. zapisów uchwały krajobrazowej na Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej 
 
Lipiec / sierpień 2022 r. – opiniowanie oraz uzgadnianie projektu  (zgodnie z art. 37b ust. 2 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym) 
 
od 24 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.  - wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały (zgodnie  
z art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ) w Urzędzie Miejskim w Mosinie,  
pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu 
 
15 listopada 2022 r. – dyskusja publiczna (przeprowadzana na życzenie Gminy, nie jest to wymóg fakultatywny) 
 
do 2 grudnia 2022 r. – możliwość składania uwag do projektu uchwały 



10 marca 2021 r. 

Spotkanie 
informacyjne 

(on-line) 
  

Rozpoczęcie prac nad 
propozycjami zapisów dla  
uchwały krajobrazowej dla  

gminy  Mosina 

II ETAP 
Konsultacje społeczne 

 
 

Listopad 2021 
otwarta dyskusja nad 

propozycjami  rozwiązań   

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu 
(7 dni przed) 
Wyłożenie projektu (24.10.2022 – 
18.11.2022 r.) 
Zbieranie uwag (do 2.12.2022r.) 

Opiniowanie  
i uzgadnianie projektu 

ze wskazanymi 
instytucjami 

FAZA PRZEDPROJEKTOWA I PROJEKTOWA 

Przegląd stanu 
istniejącego oraz 
obowiązujących 
dokumentów 

FAZA USTAWOWA 

Rozpatrzenie  
uwag 

Przyjęcie 
dokumentu 
przez Radę 
Gminy 

Czerwiec 2021 - I ETAP 
Prezentacja, opracowanie 

 rozwiązań 
 
  



O uchwale krajobrazowej 



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  art. 37 a, ust.1 

 
1. Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Obiekty małej 
architektury 

Tablice reklamowe  
i urządzenia reklamowe 

/w tym szyldy/ 

Ogrodzenia 



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  art. 37 a, ust.5 

 
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, dotyczy całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych 
ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu. 

Powierzchnia gminy Mosina  ok. 170 km kw. 
 
w tym: 
- Wielkopolski Park Narodowy 

- Rogaliński Park Krajobrazowy 

  



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  art. 37 a, ust.6 

 
6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów gminy określając w 
sposób jednoznaczny granice tych obszarów. 
 

S 1 

S 2 
S 3 

S 3 



Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  art. 37 a, ust.9 

 
9. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie 
obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i 
warunków w niej określonych, nie krótszych niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. 



Inwentaryzacja reklam w Mosinie 
I kwartał 2021 r. 



Inwentaryzacja – m. problemowe 

* Średnia orientacyjna powierzchnia przypadająca na jeden nośnik została przeliczona na podstawie inwentaryzacji 
nośników i określeniu ich orientacyjnej lokalizacji wraz z orientacyjnym zakresem oddziaływania 

CZAPURY 

BABKI 

DASZEWICE 

WIÓREK 

ROGALINEK 

ROGALIN 

ŚWIĄTNIKI 

RADZEWICE 

MIECZEWO 
MOSINA 

DRUŻYNA 

KROSNO 
SOWINKI 

ŻABNO 

KROSINKO 
DYMACZEWO 

STARE 

DYMACZEWO 

NOWE 

BOLESŁAWIEC 

PECNA 

KRAJKOWO 

Max liczba m2  
przypadających  
na 1 reklamę * 



Degradacja przestrzeni/krajobrazu: 
• w skali gminy – obszary kulminacji, w obrębie których średnia orientacyjna powierzchnia przypadająca na jeden 

nośnik była mniejsza niż 160 m2;  
• w skali lokalnej – obszary kulminacji, w obrębie których występowały min 3 nośniki w tym 1 baner;  
• w skali lokalnej – obszary kulminacji, w obrębie których występowały min 3 nośniki w tym 2 jednego typu np.(baner i 

2 stojaki, pylon i 2 stojaki, stojak i dwa nośniki na budynku…); 
• w skali lokalnej – obszary kulminacji, w obrębie których występowały min 3 nośniki w tym 1 baner i   transparent 

lub flagi. 
Dysharmonia przestrzeni/krajobrazu: 

• w skali gminy – obszary, w obrębie których średnia orientacyjna powierzchnia przypadająca na jeden nośnik była 
większa niż 160 m2 i mniejsza niż 450 m2; 

• w skali lokalnej – obszary, w obrębie których występowały min 2 nośniki; 
• w skali lokalnej – obszary, w obrębie których występował 1 baner lub 1 transparent/ flaga; 
• w skali lokalnej – obszary, w obrębie których występował 1 nośnik trwały nie wpisujący się w otoczenie. 

Substandard przestrzeni/krajobrazu – obszary, w obrębie których występowały nośniki  o „charakterze tymczasowym” – 

tzn stan techniczny, lokalizacja czy estetyka wykonania wskazywały na czasowe wykorzystanie i czas ten już minął. 
Harmonia przestrzeni/krajobrazu – obszary, w obrębie których występowały nośniki zharmonizowane z otoczeniem 

Wzbogacenie przestrzeni/krajobrazu – obszary, w obrębie których obecność nośników reklamowych podnosiła jakość 
przestrzeni i uzupełniała wiedze o obszarze 

Inwentaryzacja –  ocena jakości przestrzeni 



Inwentaryzacja –  ocena jakości przestrzeni 

Degradacja przestrzeni w skali gminy 

 

Degradacja przestrzeni w skali lokalnej 
 

Dysharmonia przestrzeni w skali gminy 

  
Dysharmonia przestrzeni w skali lokalnej 
  
Substandard przestrzeni  
 

Harmonia przestrzeni  
 

Wzbogacenie przestrzeni 

CZAPURY 

BABKI 

DASZEWICE 

WIÓREK 

ROGALINEK 

ROGALIN 

ŚWIĄTNIKI 

RADZEWICE 

MIECZEWO 
MOSINA 

DRUŻYNA 

KROSNO 
SOWINKI 

ŻABNO 

KROSINKO 
DYMACZEWO 

STARE 

DYMACZEWO 

NOWE 

BOLESŁAWIEC 

PECNA 

KRAJKOWO 



Przegląd obowiązujących 
dokumentów 



Obowiązujące MPZP 

Podczas przeglądu obowiązujących 
dokumentów (w I kwartale 2021 r.)  
na terenie Gminy obowiązywało 116 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,  
z czego: 
 
-  57 mpzp zawierało zapisy dot. tablic 
lub urządzeń reklamowych (w tym 
szyldów), ogrodzeń oraz obiektów małej 
architektury; 
 
-  59 mpzp nie zawierało powyższych 
zapisów. 

 
(Obecnie w Gminie obowiązuje 157 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.) 



Wielkopolski Park Narodowy 

 

WPN – obszary ścisłej ochrony 

 

Rezerwaty 

 

Natura 2000 – dyrekt. ptasia 

 

Natura 2000 – dyrekt. siedliskowa 

 

Rogaliński Park Krajobrazowy 

 
Pomniki przyrody 

Formy ochrony przyrody 



Pomnik Historii i wpis do rejestru zabytków 

układ przestrzenny majątku ziemskiego 

i zespół parkowo – pałacowy - Rogalin 
wpis do rejestru zabytków 

układ przestrzenny Mosiny 

wpis do rejestru zabytków 

zespół sanatoryjny „Staszicówka” 

ewidencja zabytków 

Obszar sanatoryjny „Staszicówka 

wpis do rejestru zabytków 

zespół parkowo – pałacowy w Sowińcu 

obiektowe formy ochrony zabytków 

w tym cmentarze 

Formy ochrony zabytków 

Pomnik Historii 
 

Zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków 

 
Zespoły i obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków 



• układ przestrzenny majątku ziemskiego  
023/Wlkp/A z 2.08.2017 

• zespół parkowo - pałacowy  Rogalin 

1020/Wlkp/A z 29.05.1952  

• układ urbanistyczny 1961/A z 12.10.1984 

• zespół sanatoryjny „Staszicówka" główny – pawilon I 
1845/A z 25.03.1981 

• 2 leżakownie  108/Wlkp/A z 3.09.2002 

• willa dyrektora 107/Wlkp/A z 3.09.2002  

• zespół sanatoryjny ujęty w gminnej ewidencji zabytków 

• zespół parkowo – pałacowy w Sowińcu 

Formy ochrony zabytków 



KRAJOBRAZ 

LEŚNO - WIEJSKI 

KRAJOBRAZ 

WIEJSKI 

KRAJOBRAZ 

LEŚNY 

KRAJOBRAZ 

MIEJSKI 

Rodzaje krajobrazów 

Opracowanie na postawie 

STUDIUM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM – WBPP 

Dominanty 

Zespoły parkowo – pałacowe 

Zespoły urbanistyczne 

Punkty widokowe 

Panoramy 

Doliny rzek i jezior 

a) w zakresie ochrony krajobrazu:  
• ochrona elementów krajobrazu,  
• ochrona otoczenia obiektów eksponowanych,  
• ochrona ekspozycji zespołów miejskich, leśnych i wiejskich,  
• rewitalizacja terenów zdegradowanych,  
• ochrona komponowanej zieleni 
• ochrona pola ekspozycji,  
 

b) w zakresie kształtowania krajobrazu:  
• odpowiednie kształtowanie zainwestowania (w tym zabudowy, infrastruktury, reklam 
przydrożnych),  
• ochrona osi widokowych, punktów widokowych, ciągów widokowych oraz przedpól ekspozycji, 
polegających m.in. na ograniczeniach zainwestowania.  

KRAJOBRAZY TYPOWANE DO CZERWONEJ KSIĘGI KRAJOBRAZÓW POLSKI 

53. Rogalin – krajobraz komponowany: pałac – Muzeum Narodowe, park  

60. Wielkopolski PN: krajobraz polodowcowy  



Uchwała krajobrazowa  
dla Mosiny 

- propozycje zapisów 



Strefa historyczna obejmuje  
obszar zabytkowych terenów  
objętych ochroną konserwatorską. 
 

Strefa przyrodniczo-rolnicza obejmuje większą 
część gminy, są to głównie tereny przeznaczone 
pod uprawy, tereny leśne, tereny 
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz 
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. 

Strefa mieszkaniowo-usługowa obejmuje 
poszczególne fragmenty charakteryzujące 
się większym zurbanizowaniem, skupione  
w obrębie miasta i wsi. 

Strefa przemysłowa obejmuje 
sześć fragmentów gminy, z 
przeznaczeniem na funkcje 
związane z przemysłem.  

Strefowanie 





Tablica reklamowa — należy przez to rozumieć 
przedmiot materialny przeznaczony lub służący 
ekspozycji reklamy wraz z jego elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej 
powierzchni służącej ekspozycji reklamy,  
w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną 
na okna budynków i reklamy umieszczane na 
rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu 
budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów 
codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
  

(Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
art. 2, pkt 16b) 

Definicje z obowiązujących ustaw 



Urządzenie reklamowe — 
należy przez to rozumieć 
przedmiot materialny 
przeznaczony lub służący 
ekspozycji reklamy wraz z jego 
elementami konstrukcyjnymi  
i zamocowaniami, inny niż 
tablica reklamowa,  
z wyłączeniem drobnych 
przedmiotów codziennego 
użytku wykorzystywanych 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 
  

(Ustawa z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym, art. 2, pkt 
16c) 
 

Definicje z obowiązujących ustaw 



1 2 3 12 20 

Przyjęte formaty dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych: 

Moduł 1 (mini) – powierzchnia reklamy do 1m2,   

 Moduł 2 (mały) – powierzchnia reklamy od 1m2 do 2m2,  

Moduł 3 (średni) – powierzchnia reklamy od 2 m2 do 3 m2 włącznie,  

Moduł 4 (Duży) – powierzchnia reklamy od 3 m2 do 12 m2 włącznie, 

Moduł 5 (Bardzo duży) – powierzchnia reklamy od 12 m2  do 20 m2 włącznie. 

 

Uchwała krajobrazowa – zapisy dot. reklam 



Słownik pojęć – uchwała krajobrazowa 

Moduł 2  
(mały) 
 od 1  
do 2m2  

Moduł 3 
(średni) 
 od 2 do 3 m2 

- citylight – ok. 2,2 m2 

Moduł 5 (bardzo duży) 
 od 12 do 20 m2 

billboard „duży” 18 m2  

Moduł 4 (duży) 
 od 3 do 12 m2  
- słup reklamowy ok. 11 m2 

- billboard „mały” 8,7 m2  
- billboard „średni” 12 m2 

Moduł 1  
(mini) 
 do 1m2  



Strefa historyczna 
Dopuszczenie lokalizacji na nieruchomości jednego 
rodzaju instalacji reklamowej: tablicy reklamowej 
albo urządzenia reklamowego.  
 
Nośniki wolnostojące, w odległości nie mniejszej  
niż 50 m od siebie: w module 1, 2 oraz 3,  
o wysokości nie większej niż 2 m. 
 

Strefa przyrodniczo-rolnicza 
 Dopuszczenie lokalizacji na nieruchomości 
jednego rodzaju instalacji reklamowej: tablicy 
reklamowej albo urządzenia reklamowego. 
 
Nośniki wolnostojące, w odległości nie 
mniejszej niż 50 m od siebie: w module 1, 2 
oraz 3, o wysokości nie większej niż 3 m.  
 

Strefa mieszkaniowo-usługowa 
Dopuszczenie lokalizacji na nieruchomości 
jednego rodzaju instalacji reklamowej: tablicy 
reklamowej albo urządzenia reklamowego. 
 
Lokalizację wolnostojących, w odległości  
nie mniejszej niż 50 m od siebie:  
w module 1, 2, 3 oraz 4, o wysokości nie 
większej niż 8 m.  
 
 

Strefa przemysłowa 
Dopuszczenie tablic lub urządzeń reklamowych: 
- na budynku, w module 1,2,3 lub 4,  
- wolnostojące w module 1,2,3, o wysokości nie 
większej niż 3m,  
- wolnostojące w module 4 oraz 5, o wysokości nie 
większej niż 20 m, zlokalizowane na nieruchomości 
zabudowanej budynkiem, przy czym odległość 
między tablicami lub urządzeniami reklamowymi 
powinna wynosić nie mniej niż 100 m.  

Uchwała krajobrazowa – zapisy dot. reklam (wybrane) 



Szyld — należy przez to rozumieć 
tablicę reklamową lub urządzenie 
reklamowe informującą o działalności 
prowadzonej na nieruchomości, na 
której ta tablica reklamowa lub 
urządzenie reklamowe się znajdują. 
  

(Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym, art. 2, pkt 16d) 
 

Definicje z obowiązujących ustaw 



Strefa historyczna 
 
Możliwość lokalizowania nie więcej niż dwóch 
szyldów przez przedsiębiorcę, prowadzącego jedną 
działalność, w tym tylko jeden na ogrodzeniu. 
 

Strefa przyrodniczo-rolnicza 
 
Możliwość lokalizowania nie więcej niż dwóch 
szyldów przez przedsiębiorcę, prowadzącego 
jedną działalność.  
 

Strefa mieszkaniowo-usługowa 
 
Możliwość lokalizowania nie więcej niż dwóch 
szyldów przez przedsiębiorcę, prowadzącego 
jedną działalność. 
 
 

Strefa przemysłowa 
 
Możliwość lokalizowania nie więcej niż trzech 
szyldów, przy czym nie więcej niż osiem 
zlokalizowanych na nieruchomości związanej  
z funkcjonowaniem więcej niż jednego 
przedsiębiorcy. 

Uchwała krajobrazowa – zapisy dot. szyldów (wybrane) 



Definicje z obowiązujących ustaw 

Obiekt małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
 

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, art.3, pkt 4) 
 



Strefa historyczna 
 
Ustala się lokalizowanie obiektów małej 
architektury o wysokości nie większej niż 5 m.  
 
 

Strefa przyrodniczo-rolnicza 
 
Ustala się lokalizowanie obiektów małej 
architektury o wysokości nie większej niż:  
1) 15 m dla urządzeń sportowych i 
rekreacyjnych, 
2) 5 m dla pozostałych.  
 

Strefa mieszkaniowo-usługowa 
 
Ustala się lokalizowanie obiektów małej 
architektury o wysokości nie większej niż:  
1) 15 m dla urządzeń sportowych i 
rekreacyjnych,  
2) 5 m dla pozostałych.  
 
 

Strefa przemysłowa 
 
Ustala się lokalizowanie obiektów małej 
architektury o wysokości nie większej niż:  
1) 15 m dla urządzeń sportowych i rekreacyjnych;  
2) 5 m dla pozostałych.  

Uchwała krajobrazowa – zapisy dot. obiektów 
małej architektury  



Słownik pojęć – uchwała krajobrazowa 

 
  
Ogrodzenie ażurowe – należy przez to rozumieć 
ogrodzenia, w których udział powierzchni pełnej 
stanowi nie więcej niż 30% powierzchni 
pojedynczego przęsła. 



Strefa historyczna 
 
Ustala się sytuowanie ogrodzeń ażurowych nie 
wyższych niż 1,5 m lub ogrodzeń pełnych nie 
wyższych niż 1,2 m dla terenów zabudowy oraz 
ogrodów działkowych,  
przy czym ograniczenie nie dotyczy ogrodzeń:  
a) zabytkowych,  
b) ogrodzeń zapewniających odpowiednie 
funkcjonowanie budowli oraz urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych.  
 

Strefa przyrodniczo-rolnicza 
oraz  
Strefa mieszkaniowo-usługowa 
 
Ustala się sytuowanie ogrodzeń ażurowych nie 
wyższych niż 2 m przy czym ograniczenie nie 
dotyczy ogrodzeń:  
a) zabytkowych,  
b) ogrodzeń zapewniających odpowiednie 
funkcjonowanie budowli oraz urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych, w tym placów 
zabaw,  
c) terenów schronisk dla zwierząt,  
d) terenów, których sposób ogrodzenia 
uregulowany jest w przepisach odrębnych,  
e) na terenach lasów, zgodnie z planem 
urządzenia lasu,  
f) na terenach związanych z prowadzeniem 
gospodarki rolnej.  
 

Uchwała krajobrazowa – zapisy dot. ogrodzeń (wybrane) 

Strefa przemysłowa 
 
W zakresie zasad i warunków usytuowania 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane – nie wprowadza się 
ograniczeń.  



Terminy dostosowania nośników reklamowych do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale: 

• dla obszaru historycznego, 24 miesiące od dnia wejścia w życie uchwały; 

• dla obszaru przyrodniczo-rolniczego, 24 miesiące od dnia wejścia w życie uchwały; 

• dla obszaru mieszkaniowo-usługowego, 24 miesiące od dnia wejścia w życie uchwały; 

• dla obszaru przemysłowego, 36 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. 

 
 
Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały obiekty małej architektury nie wymagają dostosowania do zakazów, 
zasad lub warunków w niej określonych. 
 
Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały ogrodzenia nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub 
warunków w niej określonych. 

Uchwała krajobrazowa – okresy dostosowania 
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Dobre praktyki: 
tablice i urządzenia reklamowe,  

w tym szyldy  

Fot. M. Kostencka-Burek 











Dobre praktyki: 
ogrodzenia 

Fot. M. Kostencka-Burek 









Fot. M. Kostencka-Burek 



Dobre praktyki: 
obiekty małej architektury 

Fot. M. Kostencka-Burek 











WAŻNE TERMINY 

 
I wyłożenie uchwały do publicznego wglądu  – od 24 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. 
 
Zbieranie uwag do projektu uchwały   – do 2 grudnia 2022 r.  
 
Rozpatrzenie uwag oraz decyzja o skierowaniu  
uchwały na głosowanie Rady Gminy   – I kwartał 2023 r.      

 
 
Uwagi prosimy kierować na adres:  zmieniamykrajobraz@mosina.pl 
 

 
Dane kontaktowe: 
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Patrycja Napierkowska, tel. (61) 810 95 73 
 
  
 

 




