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BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Gmina gminie, rodzina rodzinie!
Klęska, która dotknęła środkową część Europy, nie ominęła terenu naszej gminy. Woda, życiodajny 

płyn, tym razem zniszczyła niektórym dobytek całego życia lub wręcz je odebrała. Niewyobrażalny, wręcz 
przez niektórych bagatelizowany, żywioł w ciągu kilkudziesięciu minut zalał tysiące hektarów pól

up rawnych, gospodarstwa i wioski. Chociaż sytuacja po powodzi jest tragiczna, to mieszkańcy naszej 
gminy mieli czas na opuszczenie zagrożonych terenów i uratowanie inwentarza. Sztab 

przeciwpowodziowy, który pracował w Urzędzie Gminy już od 9 lipca, koordynował całą akcją 
ewakuacji, przygotowaniem do powodzi i zabezpieczaniem miejsc newralgicznych. Obecnie czeka nas, 
całą społeczność gminy oraz władze samorządowe, najtrudniejsze zadanie odbudowa i przywrócenie do 
życia zalanych obszarów. Trudno ostatecznie oszacować straty materialne w majątku gminnym 
prywatnym, wiadomo tylko, że bez pomocy z zewnątrz nie będziemy mogli przywrócić stanu 
poprzedniego tych terenów. Pomoc oferowana przez rząd będzie niewystarczająca, dlatego tak cenna, 
trwająca już od pierwszych dni powodzi, jest pomoc udzielana przez ludzi, którzy chcą podzielić się 
własnym dobytkiem. W tej trudnej dla naszej gminy sytuacji ze szczególną pomocą przyszły -gmina 
Dąbrowa z woj. bydgoskiego, gminy Kłecko, Kiszkowo i Pobiedziska z woj. poznańskiego, gmina 
Przelewice z woj. szczecińskiego, Krotoszyn, Łęczyca, i gmina Oborniki Wielkopolskie. Otrzymaliśmy 
również ofertę pomocy i współpracy od Prezesa Banku Spółdzielczego Niegowa. Wielkiej pomocy 
udzieliła nam także gmina Trzebnica oraz zaprzyjaźniona z nami francuska gmina Hayange, dzięki której 
otrzymaliśmy 2000 szczepionek przeciwko durowi i tężcowi a także pieniądze zebrane wśród 
mieszkańców. Środki pieniężne gromadzone są na specjalnym koncie i zostaną wykorzystane tylko na 
potrzeby osób poszkodowanych.

Obszar zalany wynosi 1621 ha, tj. ok. 10, 7 % całej powierzchni gminy

- miejscowości zalane:
- w 100%: Raków, Koto wice 
-w 85 % Uraz -453 ha 
-w 55% Paniowice -344 ha

Podczas powodzi ewakuowano 1376 osób

Liczba rodzin dotkniętych powodzią, według listy 
osób uprawnionych do otrzymania jedorazowej 
zapomogi w wysokości 3. 000 zł -wynosi 271 
- Uraz -140 
- Raków -20 
- Koto wice -107 
- Paniowice -4
Szkody w zakresie infrastruktury 
oszacowano na kwotę ok. 1. 300. 000 zł.
W obecnej chwili trwa osuszanie zalewisk. W związku z ograniczonym dostępem do sprzętu 

specjalistycznego, ten którym dysponujemy jest kierowany w miejsca, których osuszenie w ewidentny 
sposób wpłynie na poprawę stanu na całym terenie zalewowym. 



I. CO OPRÓCZ ZAPOMOGI 3. 000 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach 

Śląskich wypłacił już jednorazowe zapomogi w 
wysokości 3. 000 zł osobom, które były umieszczone 
na liście sporządzonej przez, specjalnie do tego, 
powołaną komisję. Jednorazowa zapomoga 
przysługuje tym, których mieszkanie lub dom 
ucierpiały w powodzi. Wypłaca się ją  na podstawie 
ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w 
związku z likwidacją skutków powodzi.

Na gospodarstwo domowe przysługuje jedna 
zapomoga.

Obecnie trwa przyjmowanie wniosków od osób 
poszkodowanych, których nie było na liście 
uprawnionych. O zapomogę dla osób w podeszłym 
wieku lub niepełnosprawnych, które nie mogą udać 
się do gminy może wystąpić członek rodziny, osoba 
bliska, opiekun lub pracownik socjalny.

Osobom,. które złożyły nieprawdziwe 
oświadczenia, może grozić odpowiedzialność 
karna

Niezależnie od jednorazowej zapomogi 
pieniężnej osoby poszkodowane przez powódź 
mogą ubiegać się o pomoc pieniężną i rzeczową na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej 
przysługuje im:

BEZZWROTNY ZASIŁEK CELOWY,
którego wysokość zależy od stopnia zniszczenia 

i środków, jakie ma gmina,
* aby uzyskać zasiłek, trzeba zwrócić się do 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Pracownik socjalny bezzwłocznie powinien obejrzeć 
szkody na miejscu. Decyzja o wypłacie zasiłku 
powinna być podjęta jak najszybciej,

* zasiłek na usamodzielnienie ekonomiczne w 
postaci np. maszyn lub nie oprocentowanej 
pożyczki, która może być umorzona w całości lub 
części; wysokość pożyczki i warunki spłaty określa 
w decyzji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej,

* pomoc rzeczowa, przyznawana jest także 
niezależnie od dochodu w rodzinie, a więc m. in. 
nocleg, gorący posiłek, ubranie itp.

PRAWO DO ZASIŁKU RODZINNEGO I 
RENTY

Od 1 września do końca roku przysługuje prawo 
do zasiłku rodzinnego (obecnie 29 zł 10 gr), 
niezależnie od dochodów rodziny.

Jeśli ktoś uległ wypadkowi podczas powodzi i 
komisja lekarska przyzna mu grupę inwalidzką - ma 
prawo do najniższej wypadkowej renty inwalidzkiej, 
nawet jeśli nie był ubezpieczony.

DLA ROLNIKÓW
Zgodnie z ustawą posiadaczom gospodarstw 

rolnych oraz osobom prowadzącym działy specjalne 
produkcji rolnej przysługuje:

* na każdy hektar zalanych użytków rolnych 
odszkodowanie w naturze -1 tona pszenicy lub 
równowartość jej ceny minimalnej,

Aby uzyskać odszkodowanie rolnik musi złożyć 
wniosek w gminie, na terenie której powstała 
szkoda

* jeśli gospodarstwo zostało zniszczone przez
powódź, rolnikowi przysługuje dopłata do 
oprocentowania kredytu na produkcję rolną, jeżeli 
kredyt został zaciągnięty po 1 lipca 1996 r. lub 
zostanie zaciągnięty do 30 czerwca 1998 r.,  

* ubezpieczonym rolnikom, którzy doznali szkó d  
w wyniku powodzi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego może - na ich wniosek- umorzyć 
składki wraz z odsetkami za zwłokę za III i IV 
kwartał 1997 r. oraz I i II kwartał 1998 r.,

BEZPŁATNE LECZENIE I LEKI
Do 31 października 1997 r. każdy, kto w wyniku 

powodzi poniósł uszczerbek na zdrowiu i wymaga 
leczenia, będzie mógł korzystać bezpłatnie ze 
świadczeń zdrowotnych w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej, także wówczas, gdy nie ma 
takich uprawnień

Do dnia 31 października 1997r. leki podstawowe, 
uzupełniające i recepturowe, a także artykuły 
sanitarne będą wydawane poszkodowanym 
znajdującym się w niedostatku z powodu powodzi 
bezpłatnie, zarówno w aptekach ogólnodostępnych, 
jak i w aptekach należących do MON, MSWiA oraz 
Polskich Kolei Państwowych.

ZWOLNIENIA Z OPŁAT
* Jeżeli w związku z powodzią dokonujemy, 

czynności administracyjnych w urzędach 
państwowych, to są one wolne od opłat 
skarbowych.

* Jeżeli w wyniku powodzi ktoś utracił lub zostały 
zniszczone dokumenty to wszelkie czynności 
związane z ich odtworzeniem są zwolnione z opłat.

*Jeśli ktoś zgubił dokumenty lub zniszczyła je 
woda, a potrzebne jest ustalenie jego tożsamości np. 
przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy 
społecznej, może uwiarygodnić swoje dane 
jakimkolwiek dokumentem ze zdjęciem, zeznaniami 
dwóch świadków - mieszkańców gminy, którzy 
mają dowody osobiste lub inne dokumenty 
stwierdzające tożsamość. 
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
w Obornikach Śląskich

ul. Wyszyńskiego 33

ogłasza przetarg nieograniczony na 
„ Remont pompowni CO”

Termin realizacji 15 październik 1997 rok.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
/cena 20. 00 zł/, można odebrać w siedzibie 
zamawiającego pok. 10.

Uprawniony do kontaktów z oferentami 
kierownik działu Edward Baron, tel. 310 23 99

Termin składania ofert 23. 09. 97r. godz. 800, 
pok. 10.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23. 09. 97 r. 
o godz. 900, pok. 10

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:
1.  Spełniają wymogi określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.
2.  Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy 

o zamówieniach publicznych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
w Obornikach Śląskich

ul. Wyszyńskiego 33

ogłasza przetarg nieograniczony na 
„Remont dachów” nad łącznikiem do budynku 

głównego, salą telewizyjną, łącznikiem do jadalni i 
stacją trafo.

Termin realizacji 30 listopad 1997 rok

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
/cena 20. 00 zł/, można odebrać w siedzibie 
zamawiającego pok. 10.

Uprawniony do kontaktów z oferentami 
kierownik działu Edward Baron, tel. 310 23 99

Termin składania ofert 23. 09. 97r. godz. 800, 
pok. 10.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23. 09. 97 r. 
o godz. 1000, pok. 10

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy.
1.  Spełniają wymogi określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.
2.  Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy 

o zamówieniach publicznych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
w Obornikach Śląskich

ul. Wyszyńskiego 33

ogłasza przetarg nieograniczony na 
„ Remont dachów budynku głównego, kuchni 

oraz jadalni”

Termin realizacji 30 listopad 1997 rok

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
/cena 20. 00 zł/, można odebrać w siedzibie 
zamawiającego pok. 10.

Uprawniony do kontaktów z oferentami 
kierownik działu Edward Baron, tel. 310 23 99

Termin składania ofert 23. 09. 97r. godz. '800, 
pok. 10.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23. 09. 97 r. 
o godz. 1100, pok. 10

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:
1.  Spełniają wymogi określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.
2.  Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy 

o zamówieniach publicznych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
w Obornikach Śląskich

ul. Wyszyńskiego 33

ogłasza przetarg nieograniczony na
„Doposażenie nowopowstałych pomieszczeń 

adaptowanych oraz istniejących pomieszczeń 
budynków mieszkalnych”.

Termin realizacji do 15 grudnia 1997 rok.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
/cena 20. 00 zł/, można odebrać w siedzibie 
zamawiającego pok. 10.

Uprawniony do kontaktów z oferentami 
kierownik działu Edward Baron, tel. 310 23 99

Termin składania ofert 23. 09. 97r. godz. 800, 
pok. 10.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23. 09. 97 r 
o godz. 1200, pok. 10

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:
1.  Spełniają wymogi określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.
2.  Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy 

o zamówieniach publicznych.
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I NF O R M A C J A

N a  p o d s t a w i e  a r t .  5 2  u s t .  1  u s t a w y  z  d n i a  
2 8  m a j a  1 9 9 3  r .  - O r d y n a c j a  w y b o r c z a  d o  
S e j m u  R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j  ( D z .  U .  N r 4 5 ,  p o z  

205, z 1995r Nr 132, poz. 640 i z 1997r. Nr 47, poz. 297) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994r. Nr 54, poz. 224) opdaje się do publicznej wiadomości obowiązujący na terenie gminy  Oborniki 
Śląskie podział na obwody głsowania ustalny przez Radę Miejsską w Obornikach Śląskich uchwałą Nr XXX/234/97 z dnia 25 lipca 1997r.

Numer
obwodu

głosowani ( Granice obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej

1.
Wrocławska, Z a g ó r s k i.

a» Oborniki Śląskie
Szkoła Postawowa Nr 3 

*» ul. Trzebnicka 33 
a,

2.

H S ^ S S ?  I & B r e" “ r w ' “Lipowa, Mieszka i j  O n S d  P K™«“ . Licealna 
Wielkopolskich, Prusa Reia R y r e r s l /  ę- • •’ Ks, ęc, a P°n, atowskiego, Powstańcóy 
Sobieskiego. Kardy", H W y ™ w £ 7Slamm^ -G en era ła  Sikorskiego, J a n a , „ .  g( 

........

a Oborniki Śląskie 
l» Szkoła Podstawowa Nr 2 
v ul-Wyszyńskiego 28 
)

3.

Chełmońskiego, Chopin, Bolesława Chrobrego, Energetyczna, Fredry, Gierymskiego, ’
Górna, Jodłowa, Kasztanowa, Korzeniowskiego, Kossaka, Porucznika Kownackiego, 
Kruczkowskiego, Leśna, Łąkowa,  M a l c z e w s k i e g o , Matejki Mickiewicza, Modrzewiowa 
Moniuszki, Na Przejściu, Nowowiejska Orkana, Paderewskiego, Podzamcze, Polna, 
Powstańców Śląskich, Prusicka, Reymonta, Sienkiewicza, Księdza Skargi, Skłodowskiej-, 
Curie, Staszica, Trzebnicka, Wąska, Wita Stwosza, Wzgórze Magdaleny, Wzgórze
Partyzantów, Zapolskiej, Plac Zwycięstwa oraz m ie jsco w o śc i K ra szk źó w  i W ilczy n

Oborniki Śląskie 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

ul. Kownackiego 3

4. Kotowice, Paniowice.
Świetlica

5.
Wojwódzki Zespól Szpitalno-Sanatoryjny Chorób Płuc 
w Obornikach Śląskich - Sznatorium “Leśne”

w Koto wicach

Oborniki Śląskie 
Sanatorium “Leśne”

6. Borkowice, Kowale, Piekary, Przecławice.
________ ul. Dunikowskiego________

Szkoła Podstawowa
7. Pęgów, Zajączków.

___________w Kowalach _________

Szkoła Podstawowa

8 .

9 .

Bagno.
w Pęgowie 

Świetlica
________ w  B a g n i e

Brzezno Małe, Morzęcin Mały, Osola, Osolin.
Szkoła Podstawowa

10. Jary, Rościsławice.
w Osolinie 

Szkoła Podstawowa
11. Wielka Lipa.

w Rościsławicach 

Świetlica

12. Lubnów, Nowosielce.
w Wielkiej Lipie 

Świetlica
13. NlNiziny. Raków. Uraz.

w Lubnowie

-Świetlica 
w Urazie

Glosowanie zostanie przeprowadzone w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 września1997r.

od godz. 600 do godz. 2200

Burmistrz Gminy 

Roman Głowaczewski



II. PREFERENCJE BUDOWLANE DLA 
POWODZIAN

Ustawa o szczególnych zasadach remontów i 
odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych wskutek powodzi, upraszcza 
procedury budowlane w gminach dotkniętych 
powodzią:

* jeżeli dom, obiekty gospodarcze, inwentarskie, 
składowe, handlowe lub usługowe zostały 
zniszczone, a kubatura każdego z nich jest mniejsza 
niż 1000 m3, nie są wyższe niż 12 m i nie mają 
więcej niż trzy kondygnacje nadziemne- ich remont 
nie musi być zgłaszany w urzędzie gminy lub 
urzędzie rejonowym,

na odbudowę tego typu obiektów nie będzie 
tez potrzebne pozwolenie budowlane. Inwestycję 
wystarczy zgłosić w urzędzie gminy. Jeśli w ciągu 
tygodnia urząd nie zgłosi zastrzeżeń, będzie można 
rozpocząć prace.

Po zakończeniu odbudowy lub remontu trzeba o 
tym powiadomić gminę, przesyłając do urzędu m. in. 
oryginał dziennika budowy oraz oświadczenie 
kierownika budowy o zgodności prac z projektem 
architektoniczno -budowlanym, przepisami i 
wymaganymi normami.

Ustawa obowiązuje do końca 1998 roku.

ZAWIESZENIE SPŁAT KREDYTÓW
Jeżeli zniszczone mieszkanie lub dom 

powodzianina są obciążone kredytem 
mieszkaniowym PKO BP, to zgodnie z nowelizacją 
ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych 
kredytów mieszkaniowych, można zawiesić spłaty 
kredytu wraz z odsetkami do końca lipca 1998 r.

Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe.

PRZYSPIESZENIA REMONTÓW 
I ODBUDOWY

Aby przyspieszyć remonty i odbudowę domów i 
mieszkań oraz dróg odstąpiono od wymogów 
koncesji na wydobywanie żwiru, piasku i kamienia 
budowlanego.

POŻYCZKI, KREDYTY
Na podstawie nowelizacji ustawy o niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego 
właściciele uszkodzonych lub zniszczonych przez 
powódź mieszkań i domów mogą dostać 
preferencyjny kredyt lub pożyczkę z Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego. Wnioski o nie można 
będzie składać do końca roku.

Pożyczka może być udzielona:
1) do 5000 zł - na remont mieszkania,
2) do 8000 zł - na remont domu lub jego części 

stanowiącej udział właściciela lokalu mieszkalnego 
we współwłasności budynku.

Pożyczka jest oprocentowana 2% rocznie

UWAGA!!!
OSOBY WYSTĘPUJĄCE O WYKONANIE 

EKSPERTYZY
stanu technicznego budynku mieszkalnego

1.  w przypadku stwierdzenia przez eksperta, 
że w wyniku powodzi:

- konstrukcja budynku mieszkalnego została 
trwale uszkodzona,
budynek nadaje się do rozbiórki, 
budynek nie nadaje się do zamieszkania, 

koszt ekspertyzy poniesie gmina.

2.  w przypadku powołania eksperta we własnym 
zakresie i stwierdzenia przez niego, że w wyniku 
powodzi:

- konstrukcja budynku mieszkalnego nie została 
trwale naruszona,

- budynek nadaje się do remontu i nie grozi 
zawaleniem,

koszt ekspertyzy poniesie właściciel budynku, 
zlecający jej wykonanie.

Pożyczek na warunkach preferencyjnych 
udziela

BANK ŚLĄSKI S. A. ODDZIAŁ 
we Wrocławiu

Od dnia 19 sierpnia bank uruchamia 
punkt przyjmowania wniosków o 
pożyczkę w Obornikach Śląskich

Przedstawiciel banku będzie przyjmował 
wnioski w każdy

wtorek i czwartek w godz. 10°°- 1300 
Bydynek „B” Urzędu Gminy 

ul. Trzebnicka 1 wejście I , pok. I
Osoby zainteresowane otrzymaniem pożyczki 

muszą posiadać między innymi:
♦zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy, że 

lokal zastał zniszczony w wyniku powodzi,
* kopię dokumentów potwierdzających prawa 

własności lokalu/ budynku,
♦dokumenty potwierdzające wysokość dochodu 

miesięcznego gospodarstwa domowego.
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PRZETARG PRZETARG

Zarząd Gminy Oborniki Śląskie
ogłasza

I przetarg ustny na działkę budowlaną
nie zabudowaną będącą własnością gminy Oborniki 

Śląskie, położoną przy
ul. Trzebnickiej 16 przeznaczoną pod 

budowę pensjonatu

Działka nr geodez. 97 AM 20 o pow. 4777 m2
-KW 17444.

Przetarg odbędzie się
dnia 4 września 1997 r o godz. 10°°, w

budynku „A” Urzędu Gminy w Obornikach 
Śląskich, ul Trzebnicka 1, sala 28.

Nieruchomość zbywana jest na własność.

Cena wywoławcza 109. 871, 00 zł

Koszty przygotowania działki do sprzedaży w 
wysokości 150. 00 zł /wycena działki/, notarialne 
sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Cena przedmiotowej działki, sprzedawanej na 
własność w drodze przetargu ustnego, stanowi cenę 
osiągniętą w przetargu płatną najpóźniej w dniu aktu 
notarialnego, łącznie z kosztami przygotowania 
dokumentacji do sprzedaży, na konto Urzędu Gminy 
w Obornikach Śląskich.

Uczestnicy przystępujący do przetargu winni do 
godz. 1000, w dniu przetargu wpłacić na konto 
Urzędu Gminy nr 95830009-1007-36-000-3, w 
Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., lub kasie 
Urzędu Gminy, wadium wynoszące 10% ceny 
wywoławczej = 10 987, 10 zł

UWAGA!
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia 

się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy notarialnej.

Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, 
jeżeli posiadają zgodę Ministra Spraw 
Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zastrzega się prawo odstąpienia od 
przetargu bez podania przyczyny!!

Szczegółowe informacje można uzyskać w 
Urzędzie Gminy w Obornikach Śl. Wydział 
Architektury i Geodezji, pok. nr 3

Z A P R A S Z A J Ą  N A  F E S T Y N

„POWODZIANIE SWYM  
OFIARODAWCOM”

organizowany pod patronatem 
Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie

15. 08. 1997 r. o godz. 16 00
u l Poniatowskiego 22

W koncercie udział biorą;

Orkiestra „Sami Swoi ” ł
 Janusz Konefał Bend 

Krystyna Paraszkiewicz Pater 
 Katarzyna Paterówna 
  Bolesław Gromnicki 

Jan Węglowski 
Maria i Jarosław Zawartko

Imprezy towarzyszące:
Kiermasze handlowe i atrakcje gastronomiczne.

Instytucje wspomagające:
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Salonik ^Czterech 

M uz’\ Zakład Gospodarki Komunalnej, Związek 
Kombatantów, Obornicki Ośrodek Kultury\

SERDECZNIE ZAPRASZAMY U!

ARTYŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA

WYBORY
Obwodowe Komisje Wyborcze będą 

powoływane przez Zarząd Gminy spośród 
kandydatów zgłoszonych przez komitety 
wyborcze.

Skład osobowy komisji liczy 11 osób.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 
dnia 22 sierpnia 1997 roku.

WAŻNE WAŻNE WAŻNE

PRZEDŁUŻA SIĘ TERMIN WYŁOŻENIA 
ZMIAN DO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY 
DO DNIA 26. 08. 97 R.

Wydanie sporządzone siłami wlanymi Urzędu Gminy. Opracowanie informacji: Maia Burzyńska


