
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/295/2021 

RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

geodezyjnego Stolec - tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 713 i 1378), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922), w związku z uchwałą  

nr XXII/144/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec 

- tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie przyjętego 

przez Radę Miejską Ząbkowic Śląskich uchwałą nr VI/19/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r., Rada Miejska Ząbkowic 

Śląskich uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 

Stolec - tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe zwaną dalej planem miejscowym. 

2. Integralną częścią planu miejscowego są rysunki planu w skali 1: 2000 stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 

do uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych - załącznik nr 4; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego - załącznik nr 5; 

3) dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym - załącznik nr 6. 

§ 2. Granice obszaru objętego planem miejscowym określono na rysunkach planu w skali 1: 2000. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz 

z oznaczeniami określającymi przeznaczenie terenów; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią 

obowiązujących ustaleń planu. 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe; 

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy 

ustaw wraz z aktami wykonawczymi, akty prawa miejscowego, normy branżowe oraz ograniczenia 

w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym 

terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi; 

4) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają  

lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, nie powodujące zwiększonego negatywnego oddziaływania  

na środowisko i nie wykluczające możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem 

podstawowym; 

5) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu  

lub różnych zasadach zagospodarowania; 

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie na rysunku planu ograniczające część 

terenu, na której dopuszcza się wznoszenie budynków; linia ta nie dotyczy: zadaszeń nad wejściami  

do budynków, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów i okapów nie przekraczających tej linii o więcej  

niż 1,5 m, tarasów bez podpiwniczenia, ramp i podestów, części podziemnych obiektów budowlanych 

i infrastruktury technicznej; na terenach i w miejscach, w których nie zostały określone linie zabudowy należy 

stosować ogólne zasady lokalizacji obiektów określone w przepisach odrębnych; 

7) dachach symetrycznych - należy przez to rozumieć dachy dwuspadowe lub wielospadowe, w tym 

mansardowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych, zbiegających się w jednej 

kalenicy; 

8) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć dystrybucyjne obiekty liniowe i budowle 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane służące zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków, wód 

opadowych i roztopowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji; 

9) urządzeniach i obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty budowlane pełniące służebną 

rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełniającym oraz urządzenia 

budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Rozdział 2. 

Ustalenia ogólne 

§ 5. Ustala się kategorię przeznaczenia terenów: zabudowa zagrodowa– oznaczona symbolem RM. 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej. 

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej. 

2. Ustala się w granicach obszaru objętego planem miejscowym ochronę krajobrazu kulturowego przez zakaz 

wprowadzania nowych dominant architektonicznych o wysokościach większych niż 15 m. 

3. Wszelkie przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkiem, pozyskane w trakcie prac 

ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów 

odrębnych. Postępowanie z przedmiotami lub obiektami o cechach zabytkowych odkrytymi w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych lub prac ziemnych należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów odrębnych. 

§ 7. Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu  

na brak takich terenów we granicach obszaru objętego planem. 
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§ 8. Zasady i warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Lokalizacja 

budynków mieszkalnych w ramach funkcji podstawowej winna uwzględniać przepisy odrębne, w szczególności 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycja w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 724). 

§ 9. Nie ustala się wymagań dotyczących granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie ze względu na brak występowania w granicach obszaru objętego planem: 

1) terenów górniczych; 

2) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; 

3) obszarów osuwania się mas ziemnych; 

4) krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 

przestrzennego województwa. 

§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. 

1. Działalność realizowana w granicach terenów nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń 

środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 

zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, natężenia pola elektromagnetycznego poza granicami 

terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

2. Ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu na terenach zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolem 

RM, wartości określone w obowiązujących przepisach odrębnych jak dla zabudowy zagrodowej. 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1. Komunikacja: 

1) obszary objęte planem są powiązane z zewnętrznym układem komunikacyjnym przez przyległe drogi 

publiczne klasy lokalnej, dojazdowej oraz ciągi pieszo-jezdne; 

2) warunki realizacji skrzyżowań i włączeń do dróg publicznych zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych; 

3) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach poszczególnych terenów odpowiedniej liczby miejsc 

parkingowych, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie; 

4) do wymaganej liczby miejsc parkingowych zalicza się również miejsca w garażach lub wiatach garażowych; 

5) miejsca parkingowe należy realizować jako utwardzone w całości lub w części, na parkingach naziemnych 

lub podziemnych; 

6) miejsca parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy 

wyznaczać na następujących zasadach. 

a) co najmniej 1 miejsce postojowe – jeżeli liczba miejsc wynosi od 6 do 15, 

b) co najmniej 2 miejsca postojowe – jeżeli liczba miejsc wynosi od 16 do 40, 

c) co najmniej 3 miejsca postojowe – jeżeli liczba miejsc wynosi od 41 do 100, 

d) co najmniej 4% ogólnej liczby miejsc postojowych jeżeli ogólna liczba miejsc wynosi więcej niż 100. 

2. Infrastruktura techniczna: dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń dystrybucyjnej infrastruktury 

technicznej jako towarzyszących inwestycjom. 

3. Zaopatrzenie w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

2) dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć wody na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

3) parametry sieci wodociągowej należy dostosować do wymagań przepisów odrębnych. 

4. Kanalizacja sanitarna: 

1) docelowo odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków; 
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2) dopuszcza się budowę indywidualnych urządzeń i systemów oczyszczania ścieków bytowych zgodnie 

z warunkami przepisów odrębnych; 

3) parametry sieci kanalizacyjnej należy dostosować do wymagań przepisów odrębnych. 

5. Kanalizacja deszczowa: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni 

utwardzonych w granicach poszczególnych działek: powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych, 

retencji lub innego odbiornika wód na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

6. Elektroenergetyka: 

1) zasilanie odbiorców z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej lub ze źródeł indywidualnych, w tym 

odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, z wyłączeniem turbin wiatrowych o mocy większej niż 

mikroinstalacje w rozumieniu przepisów odrębnych; 

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych. 

7. Zaopatrzenie w gaz: 

1) dostawa gazu z dystrybucyjnej sieci gazowej na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokalizacja zbiorników 

i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

8. Zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w tym ze źródeł odnawialnych 

o mocy do 100 kW, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

9. Telekomunikacja: dostęp do usług telekomunikacyjnych, w tym sieci szerokopasmowych, kablową  

lub radiową siecią telekomunikacyjną. 

10. Usuwanie odpadów komunalnych: obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone 

w przepisach odrębnych i gminnych. 

§ 12. Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie sposobu ani terminu tymczasowego 

zagospodarowania terenów ze względu na brak potrzeby. 

§ 13. Nie ustala się wymagań w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

ze względu na brak terenów wymagających takich ustaleń. 

Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 14. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM i 3RM, 

w których granicach obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty i urządzenia towarzyszące; 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów 

rolnych i leśnych. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania krajobrazu, kształtowania zabudowy 

oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) budynki mieszkalne typu wolnostojącego lub bliźniaczego; 

2) wskaźniki intensywności zabudowy: 

a) minimalny = 0,01, 

b) maksymalny = 0,55; 

3) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,45, 

4) wielkość powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej, 

5) gabaryty i wysokość zabudowy: 
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a) wysokość budynków nie większa niż 10 m, 

b) wysokość budowli w nie większa niż 12 m, 

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch; 

6) geometria dachów: dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci w zakresie od 35° do 45°; 

7) w wiatach dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub dwuspadowych, o spadkach nie 

mniejszych niż 20°; 

8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach (zgodnie z rysunkiem planu): 6 m i 10 m od linii 

rozgraniczających terenów zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Należy stosować stonowaną, nie jaskrawą kolorystykę elewacji frontowych budynków oraz ustala się 

zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych typu „sidding”. 

5. Ustala się stosowanie pokryć dachowych z dachówki lub materiału dachówkopodobnego, w matowych 

odcieniach koloru ceglastego lub brązowego. 

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia § 6. 

Rozdział 4. 

Ustalenia końcowe 

§ 15. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych ustaleniami niniejszego planu ustala się stawkę służącą 

naliczaniu jednorazowej opłaty w wysokości 30%. 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Dominik
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SKALA 1:2000
RYSUNEK PLANU

PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU GEODEZYJNEGO STOLEC
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

- TERENY ROLNE I LEŚNE ORAZ FARMY WIATROWE

0m 100m50m

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH 
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY 

ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA PLANU

PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

WYRYS ZE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ

DLA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM MPZP

||

||

||

||

||

||

||

||

||

|

|

||

||

||

||

||

||

10

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 2957



Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/295/2021 

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obrębu geodezyjnego Stolec - tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Zgodnie z ustaleniami zmiany planu miejscowego zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/295/2021 

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec - tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe podczas 

wyłożenia do publicznego wglądu 

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu nie ma 

podstaw do przeprowadzenia rozstrzygnięcia zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/295/2021 

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 

Zalacznik6.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5DF9C93D-E22B-4377-BB5B-E0962336AA8E. Podpisany Strona 1

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 2957
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C6WlFWroiQ3ln1Z4/F9duu/q2hhcXc3Erv+EJLFB771ZxRcDCxYXwvvzq4DQgBOf
tUDz7ES7Qvm4zn2IqIPjhvTg70+orbVuLbtyvNnFDB6HowyQa0VarG8o3bRF1K6F
WSQZZnSM39VfbG3VlKwrNw8gVXlO4xDXc2EeCWhuECkM28OIVdm21f8LvHiurb9a
VbmNRR7S2GmTMGC1WkaeHYP+BDIuCkFBORWQYvC4EPdLqXD7XlNKxcxFndFWl53C
6rvni2UrI0p3sJqYk0tUCA==   MIIHdzCCBV+gAwIBAgIQLFSw5Ke8lC+xdON2ucre5jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu
MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcNMTkwNjEwMDYzMDAyWhcNMjEwNjA5MDYzMDAyWjBnMRgwFgYDVQQD
DA9BbmRyemVqIERvbWluaWsxEDAOBgNVBCoMB0FuZHJ6ZWoxEDAOBgNVBAQMB0Rv
bWluaWsxGjAYBgNVBAUTEVBOT1BMLTYxMDkxMDAwNzE5MQswCQYDVQQGEwJQTDCC
ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN0cURDMGagK0AFQOzjLTNwX
b8jiDTpsKksxVXeSEknAs2pPN7JxwH4ZeuMgtfCXD6bHN7VjMjRIYQ2Zg2YtIXAB
WdvsSPAsOJH7e3MOkeae+iG8O5iLTlf4gUnbwH2+Hj+v1TlX0ZYivymzm/gbiOrv
M2ZFW/yJYPpSZFfqHsB0PJ0bb/K/+ZjK0IqdHg1qenyLNmW3mMEYdoYiLUX3r0hs
hmiKn3gkBcwW0tZHCmfYQKkhqRXmcSIRrmlgR0LnmxMTte8rJ88WTiIhrEhn28Qc
RzGy6if61E2sywAfkl8gb/mxCqUsxoH4iB0SpBnhkBYUsGgwIj4hT/F9uuqt3aEC
AwEAAaOCAx8wggMbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwNgYDVR0fBC8wLTAroCmgJ4YlaHR0
cDovL3FjYS5jcmwuY2VydHVtLnBsL3FjYV8yMDE3LmNybDByBggrBgEFBQcBAQRm
MGQwLAYIKwYBBQUHMAGGIGh0dHA6Ly9xY2EtMjAxNy5xb2NzcC1jZXJ0dW0uY29t
MDQGCCsGAQUFBzAChihodHRwOi8vcmVwb3NpdG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvcWNhXzIw
MTcuY2VyMB8GA1UdIwQYMBaAFCfx2E5gUGi2Yf5oGyhsbeQLcwlNMB0GA1UdDgQW
BBQqgd1axEHjFF8doBK+VH4YUvIq5zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwggFIBgNVHSAE
ggE/MIIBOzAJBgcEAIvsQAECMIIBLAYMKoRoAYb2dwIEAQwBMIIBGjAtBggrBgEF
BQcCARYhaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0dW0ucGwvcmVwb3p5dG9yaXVtMIHoBggrBgEF
BQcCAjCB2zAfFhhBc3NlY28gRGF0YSBTeXN0ZW1zIFMuQS4wAwIBAQyBt0NlcnRp
ZmljYXRlIFBvbGljeSBhbmQgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBQcmFjdGljZSBTdGF0ZW1l
bnQgb2YgQ2VydHVtJ3MgUXVhbGlmaWVkIENlcnRpZmljYXRpb24gU2VydmljZXMu
IE1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gY2FuIGJlIGZvdW5kIGluIHRoZSBDZXJ0aWZpY2F0
ZSBQb2xpY3kgb24gaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydHVtLmV1LjCBwgYIKwYBBQUHAQME
gbUwgbIwCAYGBACORgEBMAgGBgQAjkYBBDCBhgYGBACORgEFMHwwPBY2aHR0cHM6
Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9QRFMvQ2VydHVtX1FDQS1QRFNfRU4ucGRm
EwJlbjA8FjZodHRwczovL3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1f
UUNBLVBEU19QTC5wZGYTAnBsMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4ICAQBrZOOHaUnfwzbENNOWI6x6Q3XAOHHE/XoU1dc/O/3l/+2liv3b
P4l5NxV3JBzFjkJFrXyQlCDXBd7caeY6C8zUHEo6/LEF8dwzWPGjEVacIM/71B7L
tzVe1fBUjbhqDux0ThjGXgRcF9uRIzvBAqB1KfJgXVVPIhn4dK9vaFbMi1ikpoTP
cGxpV8bBou3WhkKTEzxmOiRjHtAxxFLPb48CMilpUhtFiWpsDcHGmyVeIHXZtQwD
GhTQOyk7G1EyjohACRbwQYiaPlXElIeg+2aMFmg5kkiOwdGIATRkjV6SYon7CV5T
DZ56gWzWTsf+If/O/1vQ2h5qt5gAtA4zGhTYa+1vakb8WG3a9vP7eJdao66PuE6P
2mu/DTk07LKpioJF2mbK5FNw1CQEvgGRBRvteiCYHisQzZW9nDVhDovtXJsNlWWw
HnsjeCtCvfUwz2eI+kOWDdimQ0ta0Yzi8joXPgTvmKD+7pFy31LHWibmbOSxtfZC
7kQ3Outhu/+2arHNqmCZmqmbnB0/JbSeUEeEL42MfeYhjAvLc3jQ0Gr5HU1K79y+
MmwpFHHyxFn4U0OrkVe4Fc7kW6sphRjXQvOUbYf1O0nEcqhAkHE6fF/GDPzN464x
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Content-Transfer-Encoding: binary
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hkiG9w0BCRABBKCB/wSB/DCB+QIBAQYLKoRoAYb2dwIEAQ4wMTANBglghkgBZQME
AgEFAAQgfzq7/ut+iL6XTPa+xtqk3pJ8WnZeGDAToNM+41Komc4CBxHDeYVluFcY
DzIwMjEwNjA5MDU0NDAyWjADAgEBAgkAi2LOFJiPp4igaqRoMGYxCzAJBgNVBAYT
AlBMMSEwHwYDVQQKDBhBc3NlY28gRGF0YSBTeXN0ZW1zIFMuQS4xGTAXBgNVBAMM
EENlcnR1bSBRVFNUIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAzNTk0NTihHjAc
BggrBgEFBQcBAwEBAAQNMAswCQYHBACBl14BAaCCBqQwggagMIIEiKADAgECAhQR
k3NfF8F+FE0/ko9hm7/VAn2x6TANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBvMQswCQYDVQQGEwJQ
TDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQb2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9k
b3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkwFwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4
MTk4MB4XDTE3MDMxNTEwMjMxOFoXDTI4MDMxNTIzNTk1OVowZjELMAkGA1UEBhMC
UEwxITAfBgNVBAoMGEFzc2VjbyBEYXRhIFN5c3RlbXMgUy5BLjEZMBcGA1UEAwwQ
Q2VydHVtIFFUU1QgMjAxNzEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTE3MDM1OTQ1ODCCAiIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMhUEU2e8zcRK0C3DftH+TcIdnT6
jBd3WfTqHUiQtX+aDgTo+a6tSGVcACaMV97NsexP8jPNQ2Y3eHbmUDwL8X+XHQAB
KWNd5LxgJ0VJD0RMrU2OzISrfA9FVowWQU2ay4SOI22JKLJy6c4FXgGBPhng2PRM
WzE7GUjsXXwTxhbQdP0KsMxSu4wMsD89bkh3pjJRAJ8k6i4gza6gPGc5jL8efvL5
2hYVoeby2xSyO7q3dksmw+2HEnCjVh9c1v6emtBbTE9ZTdxkG1wCMeR7N1FS0Tm4
C6b983YJKPbMjjqXJK2X/dxAc/eVvUJa5HpJR5O6kH6pG1IW7/MJ4SowaMeIn8Rp
IDA8ZBre0nqy8wOsVkt939KkpgsvpuA0cYkcaEzzbHC7pLDcPYcxJ7+P6xQTIOTZ
Fab5FyyigVoIvzW+4G56uFwGlBCj6B+Op5mK1YZ4VfXUQyT3CLQYUbUwKesqztPW
yiw1oWjHJ1+aPsjwhvof/XAHv5dOJWLHBmi8BCwl8MRYUfHBKdu0OYTQRCMwNTHg
Ssxfutuj6I/m/6yoHbOW9aEBSdCXtBrxAb6OAA7V/LadbQ6BoMzf86JMIo2eX84L
CL9xa6XAFSN+jn/OG45OpOIz42yRPerkcjI04h1m3j7jAHwDsdcWAEBvZlY9pWVe
hOFlAmimlffOQtnjAgMBAAGjggE7MIIBNzAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcD
CDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIGsBgNVHSMEgaQwgaGAFCmzyMTfo4f4ZgUSWP1GKriY
DXmHoXOkcTBvMQswCQYDVQQGEwJQTDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQ
b2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9kb3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkw
FwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4MTk4ghRA+PeKsONkEFaRyNngLPjBxkAKRjAx
BgNVHSABAf8EJzAlMCMGBFUdIAAwGzAZBggrBgEFBQcCARYNd3d3Lm5jY2VydC5w
bDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwHQYDVR0OBBYEFLK9EssHgeJ7o7BhHUpDeaiH9NB2
MA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQCRHo3UHB8iA7n233wd62M36kI7U06VehHGJAxR
GaLVCc94olliDhM887OwzmVDOj2z3Ve5ggcaVG8Jpy2TxnYUr0M+kkjrvRd+Ek36
M2gAMLT0m6kqHxg18V0s0icMeOvlYrWqhx8qDC++AwfVLOOm4QIMCvY+jPCeZ1LN
3uEzpKUbpifSYRZvxYjsSVV0Brmej1HuOUnBSA8ykvdMzhLM+N8dVmXCdqfmRRe6
tMtNPr125JzaGqiysRK/Dubq8747T5CINSlXXQQELXtjxh4bANAXKHAcvoQLnS42
07JJ4bbPsGcGupp6V4/ZScmVCaSDGZirP3Xkltxf1/YnXdNTr0fTx8q+gXifdt2f
14SX9FNJD+UC/qnuQy4MYz48D3Jy+j2vqURL494HkgLb0lHE38L55p83z6b1vTF9
QXwaBJc6+rEDooh9oP4QyGlaHMBjbTopwMeajZsFEVYMnZnfqpYruOFw6rkz+ZPi
ZjlC6h5PFtMweIwqpnNS6Yb5SEQbeMk7FH11W2ExL4PGttg2wfjPaXdT7QOn5T0o
f6oGKjHPjYh1s5kCTPNHl0xlqH/oRdbkW3sQVHRWBdQfekA5PIr83U8CjP71K5BC
fvUVb9t/CF6Vo559KHr6ORg71POtU8kBDDRXZABF3hj0DqoXZfCJPKPN7Asd2Pym
0xHdVjGCBBswggQXAgEBMIGHMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJv
ZG93eSBCYW5rIFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0
eWZpa2FjamkxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+S
j2Gbv9UCfbHpMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAoIIBZDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZI
hvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDYwOTA1NDQwMlowLwYJKoZIhvcN
AQkEMSIEIJtlbE/9tuhKK3PET5B4hbHN+P/QiMHZGos/Vbz6wr3CMDcGCyqGSIb3
DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEIGc76KHakn22PMq3yz56w1LcOutqjaPio1nKFY0KRA24
MIG9BgsqhkiG9w0BCRACDDGBrTCBqjCBpzCBpAQUbiPNuWfwbT/ahTFsW0c2HNVV
QqwwgYswc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJvZG93eSBCYW5r
IFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2Fjamkx
GTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+Sj2Gbv9UCfbHp
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIICADEE3wfWFjniuVv11r7lqH6yzerjAnfD8hYXS9NK
phtVk1owUVoaGgjqqH2IXqlG1uGpkqQlFWLXERgwvK4R0vjx71Vs9zKyYaQ8UKjB
P3UsGZGYKb7omXrDUYVHxP3PmiOhwlBLogLTg8p93BTJAILjAzUdyge1JQk6zHag
igN8z6D8VyTKSpccfL/dbPcPC1QoIdKFg9uxphJijQxwEV/UFO6Bbb5Tv3ZTzTtv
6j5d+MJG3JwCymJmGyaeeFrkLOrhGaxN1y+ZrXXcQhGnwLR6Sydzi2wO2TizsKG8
dxmw4XaCOQ/Shas0uD5D6Nz60OA8ONH2SPON6lEWMqnCJ4P+/li1HLwg05ldaYiD
xWcmLW1+YypyJ3mEWA6ibCnsYXrln7S+bSAKEhUslKHnC22RrVrXPovoRRphGVyH
V50uV4+ql2ggnzQwPnT7qup2jSX2GGrviqoaBEKaDyzu2LbuQZWgmWVJeXDvnVbb
VY4wNWxGdZkYdezvU5ssEZTuL6cveT9JJ6IxnR3i0xlUilCEO+SzaHFxrG1KLiBq
brBgd2ckJyUvHjx4oZjSNQ0Ap8Nf5A98oQAKYuiYvFWuuVC1h0NwWi/25EXHzN50
zTWnvrTB/cOoJ2Fw2CW1yjfUoesb5V7pgyXTY8aMB7ZOOWU3X1X7OHlXjWikS3YQ
2rb/
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