
 
 

UCHWAŁA NR XLVIII/622/22 
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenu ulic 
Chłopskiej i Wrocławskiej, przyjętego uchwałą nr XLI/439/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 

z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Smolec, dla terenu ulic Chłopskiej i Wrocławskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834), art. 3 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986), w związku z uchwałą Nr XII/179/19 Rady 
Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenu ulic Chłopskiej i Wrocławskiej, 
przyjętego uchwałą nr XLI/439/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenu ulic 
Chłopskiej i Wrocławskiej, po stwierdzeniu, że nie narusza się ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, przyjętego uchwałą nr XXI/300/20 Rady 
Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2020 r., uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenu ulic 
Chłopskiej i Wrocławskiej, przyjęty uchwałą nr XLI/439/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 
27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Smolec, dla terenu ulic Chłopskiej i Wrocławskiej. 

2. Bez zmian pozostaje rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rysunek zmiany planu w skali 1: 1000- załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu – załącznik nr 2; 

3) dane przestrzenne – załącznik nr 3. 

§ 2. W uchwale nr XLI/439/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenu ulic 
Chłopskiej i Wrocławskiej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 1 § 3 skreśla się ust. 1; 

2) w Rozdziale 1 § 4 ust. 1 skreśla się pkt 3; 

3) w Rozdziale 1 § 4 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "granice strefy OW obserwacji archeologicznej"; 
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4) w Rozdziale 1 § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "nieprzekraczalnych liniach zabudowy – rozumie się przez to 
linie, które nie mogą być przekroczone przez żadną ścianę zabudowy, przy czym zabudowa nie musi być 
usytuowana na tych liniach; okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, 
tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie mogą przekroczyć te linie o nie więcej niż 1,5 m; nieprzekraczalne 
linie zabudowy nie dotyczą urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej"; 

5) w Rozdziale 1 § 5 skreśla się pkt 3; 

6) w Rozdziale 1 § 6 otrzymuje brzmienie: "W granicach obszaru objętego planem znajduje się stanowisko 
archeologiczne 7/14/80-27 AZP (osada ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, osada ludności 
kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, osada z późnego średniowiecza, osada pradziejowa). Dla 
obszaru stanowiska utworzono strefę ochrony archeologicznej, w zasięgu której dla inwestycji związanych 
z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych zgodnie 
z przepisami odrębnymi"; 

7) w Rozdziale 1 po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: "W granicach strefy OW obserwacji archeologicznej, 
tożsamej z obszarem ujętym w ewidencji zabytków dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi 
wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi"; 

8) w Rozdziale 1 § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "w granicach przestrzeni publicznych: dopuszcza się 
lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni"; 

9) w Rozdziale 1 po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: "Liczbę miejsc postojowych dla pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczyć analogicznie, jak wskazano w przepisach 
odrębnych"; 

10) w Rozdziale 1 § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej"; 

11) w Rozdziale 1 § 15 skreśla się pkt 3; 

12) w Rozdziale 2 § 20 pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: "minimalna intensywność zabudowy: 0,05"; 

13) w Rozdziale 2 § 20 pkt 5 skreśla się lit. h; 

14) w Rozdziale 2 § 20 pkt 5 skreśla się lit. k; 

15) w Rozdziale 2 § 20 pkt 5 skreśla się lit. l; 

16) w Rozdziale 2 § 21 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: "obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 
2KDW, z wyjątkiem dz. nr 194/2 obr. Smolec"; 

17) w Rozdziale 2 § 21 pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: "minimalna intensywność zabudowy: 0,05"; 

18) w Rozdziale 2 § 21 pkt 5 skreśla się lit. h; 

19) w Rozdziale 2 § 21 pkt 5 skreśla się lit. k; 

20) w Rozdziale 2 § 21 pkt 5 skreśla się lit. l; 

21) w Rozdziale 2 § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 2KDW lub 
z ciągu pieszo- jezdnego 1KDPJ"; 

22) w Rozdziale 2 § 22 pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: "minimalna intensywność zabudowy: 0,05"; 

23) w Rozdziale 2 § 22 pkt 5 skreśla się lit. h; 

24) w Rozdziale 2 § 22 pkt 5 skreśla się lit. k; 

25) w Rozdziale 2 § 22 pkt 5 skreśla się lit. l; 

26) w Rozdziale 2 § 23 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: "obsługa komunikacyjna z przyległych dróg (teren 
2MN)"; 

27) w Rozdziale 2 § 23 pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: "minimalna intensywność zabudowy: 0,05"; 

28) w Rozdziale 2 § 23 pkt 5 skreśla się lit. h; 

29) w Rozdziale 2 § 23 pkt 5 skreśla się lit. k; 
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30) w Rozdziale 2 § 24 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: "minimalna intensywność zabudowy: 0,05"; 

31) zastępuje się rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/439/14 Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenu ulic Chłopskiej i Wrocławskiej treścią załącznika 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Anna Skórczak 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/622/22 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 

z dnia27 stycznia 2022 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

Przyjmuje się następujące rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenu ulic Chłopskiej i Wrocławskiej, wynikające 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986): 

§ 1. 1. Nie uwzględnia się następujących uwag, złożonych do projektu zmiany planu wyłożonego do 
publicznego wglądu w dniach od 15 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r.: 

1) z dnia 4.11.2020 w sprawie wprowadzenia do ustaleń planu: 

a) definicji sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, 

b) ustaleń w zakresie zachowania lokalizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz 
uwzględnienia wynikających z jej istnienia obostrzeń w zagospodarowaniu terenów, 

c) zapisu: „Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na 
skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlagają przepisom odrębnym.”, 

d) zapisu: „Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, 
remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów 
odrębnych.”, 

e) zapisu: „Umożliwia się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej  infrastruktury 
technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej z zastosowaniem: linii elektroenergetycznych WN, SN 
i nN wraz z przyłączami w wykonaniu kablowym i /lub napowietrznym, stacji elektroenergetycznych 
110kV (w tym stacji 110kV/SN) i SN (w tym stacji SN/nN) w wykonaniu wnętrzowym 
i napowietrznym. Umożliwia się lokalizację  infrastruktury technicznej elektroenergetycznej 
dystrybucyjnej liniowej i elementów energetycznych z nią związanych w pasach drogowych/ układach 
komunikacyjnych/ liniach rozgraniczających dróg t.j. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia 
sieci.”, 

f) zapisu: „Wyznacza się tereny dla potrzeb lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością 
wprowadzenia/ wyprowadzenia do/ z stacji linii elektroenergetycznych.”, 

g) zapisu: „Planowane kubaturowe stacje elektroenergetyczne (w tym stacje transformatorowe SN/nN) 
będące własnością OSD są realizowane jako obiekty naziemne, wolnostojące. Nieprzekraczalna linia 
zabudowy, minimalna powierzchnia działki, szerokość frontu działki, wyznaczanie miejsc postojowych 
nie dotyczą istniejących i planowanych obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.”, 

h) zapisu: „Dopuszcza się prawo do podziału istniejących działek celem wydzielenia terenów dla lokalizacji 
stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych 
zgodnie z przepisami odrębnymi.”, 

i) zapisu: „Dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych  na terenach o innym przeznaczeniu wraz 
z możliwością wprowadzania do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.”, 

j) zapisu: „Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z planowanej, budowanej, przebudowywanej, 
remontowanej i istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów 
odrębnych.”, 

k) zapisu: „Zapewnia się swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, 
w tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) 
w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii.”; 

2) z dnia 12.11.2020 w sprawie zmiany parametrów kształtowania zabudowy dla terenu 1MW w zakresie 
maksymalnej wysokości zabudowy z 12.0 m na 15.0 m; 
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3) z dnia 12.11.2020 w sprawie: 

a) braku zgody na zmianę par. 24 pkt 5 lit. g, j w zakresie usunięcia nakazu lokalizacji zabudowy 
z uwzględnieniem położenia głównej kalenicy dachu równolegle względem obowiązującej linii 
zabudowy, 

b) podziału drogi 1KDW na 2 odcinki, a taki sposób, by droga 1KDW nie była drogą przelotową: 1 odcinek 
od ul. Chłopskiej do wysokości granicy dz. 194/1 (teren 2MN), którego użytkownikami byliby 
mieszkańcy działek na terenie 2MN i części terenu 1MN, 2 odcinek z wjazdem od ul. Wrocławskiej, 
obsługujący pozostałych mieszkańców, 

c) zmiany przeznaczenia terenu 1MW na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

§ 2. Nie uwzględnia się następujących uwag, złożonych do projektu zmiany planu wyłożonego do 
publicznego wglądu w dniach od 8 do 29 października 2021 r.: 

1) o numerach 1- 12 z dnia 21.10.2021 w jednakowym brzmieniu: "Odrzucenie zmiany planu w całości 
z uwagi na naruszenie istotnych interesów zarówno moich jak i lokalnej społeczności, polegających na 
istotnym pogorszeniu warunków życia mieszkańców wsi Smolec oraz innych okolicznych miejscowości"; 

2) o numerach 13- 17 z dnia 22.10.2021 w jednakowym brzmieniu: "Odrzucenie zmiany planu w całości 
z uwagi na naruszenie istotnych interesów zarówno moich jak i lokalnej społeczności, polegających na 
istotnym pogorszeniu warunków życia mieszkańców wsi Smolec oraz innych okolicznych miejscowości"; 

3) o numerach 18- 21 z dnia 25.10.2021 w jednakowym brzmieniu: "Odrzucenie zmiany planu w całości 
z uwagi na naruszenie istotnych interesów zarówno moich jak i lokalnej społeczności, polegających na 
istotnym pogorszeniu warunków życia mieszkańców wsi Smolec oraz innych okolicznych miejscowości"; 

4) o numerach 22- 25 z dnia 26.10.2021 w jednakowym brzmieniu: "Odrzucenie zmiany planu w całości 
z uwagi na naruszenie istotnych interesów zarówno moich jak i lokalnej społeczności, polegających na 
istotnym pogorszeniu warunków życia mieszkańców wsi Smolec oraz innych okolicznych miejscowości"; 

5) o numerach 26- 28 z dnia 27.10.2021 w jednakowym brzmieniu: "Odrzucenie zmiany planu w całości 
z uwagi na naruszenie istotnych interesów zarówno moich jak i lokalnej społeczności, polegających na 
istotnym pogorszeniu warunków życia mieszkańców wsi Smolec oraz innych okolicznych miejscowości"; 

6) o numerach 29- 41 z dnia 5.11.2021 w jednakowym brzmieniu: "Odrzucenie zmiany planu w całości 
z uwagi na naruszenie istotnych interesów zarówno moich jak i lokalnej społeczności, polegających na 
istotnym pogorszeniu warunków życia mieszkańców wsi Smolec oraz innych okolicznych miejscowości"; 

7) o numerze 42 z dnia 5.11.2021 w sprawie: 

a) odrzucenia zmiany planu w całości z uwagi na naruszenie istotnych interesów zarówno moich jak 
i lokalnej społeczności, polegających na istotnym pogorszeniu warunków życia mieszkańców wsi 
Smolec oraz innych okolicznych miejscowości, 

b) zmiany przeznaczenia terenu 1MW (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna) na MN (zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna); 

8) o numerach 43- 44 z dnia 8.11.2021 w jednakowym brzmieniu: "Odrzucenie zmiany planu w całości 
z uwagi na naruszenie istotnych interesów zarówno moich jak i lokalnej społeczności, polegających na 
istotnym pogorszeniu warunków życia mieszkańców wsi Smolec oraz innych okolicznych miejscowości"; 

9) o numerze 45 z dnia 10.11.2021 w sprawie uwzględnienia ogólnie dostępnych terenów zielonych, rekreacji, 
wypoczynku i sportowych; 

10) o numerach 46- 49 z dnia 15.11.2021 w jednakowym brzmieniu: "Odrzucenie zmiany planu w całości 
z uwagi na naruszenie istotnych interesów zarówno moich jak i lokalnej społeczności, polegających na 
istotnym pogorszeniu warunków życia mieszkańców wsi Smolec oraz innych okolicznych miejscowości". 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/622/22 

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Zalacznik3.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 (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę 
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YLYSyXTrQGpGBYybg6nN8xCY3/Y7KZCpGgUgekf4Z2NVU7O98ORXeJ5t16DJi6+b
Z6EREXufx1uT5TY/q61Vag9IadqPlBcM1NfMGVCwqXZiE2vrMus8qoOshJNf++7S
MNoxh6yq+Y3nSfVZwnbVgks0jopEkOPmJJWNqRB55Vi7Fe3ngUqx2RiKUMGemXx/
AggQBnIKHs9MlcPALTJW8G0FsN6YeGgJ0dTy/ZRKhbE7jJgmrLNaneIj7MUmpLb9
Xtau6obnYkb/8AJBSfhxqIdWurFrHfeSxBBroJXQKUPDZZskB6nIRrHd5I1A5NxO
ucre1cWe/59ZITYYrNJW0g==
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oqupN3SuZyagX8OYSwbYZqnf45fgzC93qudZ3vFZBtB9Pft+Lj81pMcGjlSaV0Is
6BUI2UkDvDkvRVw6aYJsjXyLQKk34kW5ee1dGDxajAKo9h77BxecB4x2OEM3L0ZQ
jaXhwtHivdnblmIIUpA2fzbJ2Lvlqh0UZ83aqwdB/gh/l3BiqfKTDKPt6W25BbEc
aGnbe/OFEeHj2M5zAehDSNtlNZxOad8iSaoo/A0wecGfdHc4aOMbI3Z5Dq10bcQ0
c7rlqrMqJ4oY+rm2xQNgwQ==
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MIIHfDCCBWSgAwIBAgIIQY4lWb4u1UAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYAxCzAJBgNV
BAYTAlBMMTgwNgYDVQQKDC9Qb2xza2EgV3l0d8Ozcm5pYSBQYXBpZXLDs3cgV2Fy
dG/Fm2Npb3d5Y2ggUy5BLjEcMBoGA1UEAwwTQ1VaIFNpZ2lsbHVtIC0gUUNBMTEZ
MBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwMTA5MDAeFw0yMDA5MjExMDI3MzZaFw0yMjA5
MjExMDI3MzZaMIIBDjELMAkGA1UEBhMCUEwxGzAZBgNVBAcMEkvEhXR5IFdyb2PF
gmF3c2tpZTEhMB8GA1UECgwYR21pbmEgS8SFdHkgV3JvY8WCYXdza2llMR0wGwYD
VQQLDBRCaXVybyBSYWR5IE1pZWpza2llajESMBAGA1UEBAwJU2vDs3JjemFrMQ0w
CwYDVQQqDARBbm5hMRowGAYDVQQFExFQTk9QTC02NDA3MjUwMTcyMDEXMBUGA1UE
AwwOQW5uYSBTa8OzcmN6YWsxLTArBgNVBBAwJAwHUnluZWsgMQwZNTUtMDgwIEvE
hXR5IFdyb2PFgmF3c2tpZTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtOTEzMDAwNTE0NzCCASIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMSDbfPr5Qw84z+EM1iUAX5EnZ2Z
lmoa3TAsHPSeKDgVNT42IyMrwBawBCALsaGlx6KrqTd0rmcmoF/DmEsG2Gap3+OX
4Mwvd6rnWd7xWQbQfT37fi4/NaTHBo5UmldCLOgVCNlJA7w5L0VcOmmCbI18i0Cp
N+JFuXntXRg8WowCqPYe+wcXnAeMdjhDNy9GUI2l4cLR4r3Z25ZiCFKQNn82ydi7
5aodFGfN2qsHQf4If5dwYqnykwyj7eltuQWxHGhp23vzhRHh49jOcwHoQ0jbZTWc
TmnfIkmqKPwNMHnBn3R3OGjjGyN2eQ6tdG3ENHO65aqzKieKGPq5tsUDYMECAwEA
AaOCAmcwggJjMIHbBggrBgEFBQcBAwSBzjCByzAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgED
AgEUMAgGBgQAjkYBBDB8BgYEAI5GAQUwcjA2FjBodHRwOi8vd3d3LnNpZ2lsbHVt
LnBsL3JlcG96eXRvcml1bS9RQ0ExX1BEUy5wZGYTAkVOMDgWMmh0dHA6Ly93d3cu
c2lnaWxsdW0ucGwvcmVwb3p5dG9yaXVtL1FDQTFfUERTUEwucGRmEwJQTDAVBggr
BgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCMGA1UdCQQc
MBowGAYDVQQMMREMD1ByemV3b2RuaWN6xIVjeTBzBggrBgEFBQcBAQRnMGUwPgYI
KwYBBQUHMAKGMmh0dHA6Ly9yZXBvLnNpZ2lsbHVtLnBsL3JlcG96eXRvcml1bS9x
Y2ExXzIwMTcuY2VyMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwOi8vb2NzcC5zaWdpbGx1bS5w
bDAdBgNVHQ4EFgQUDys5nTto2mZrLdK0FkPqkMC95CQwCQYDVR0TBAIwADAfBgNV
HSMEGDAWgBRC+k+GNoGdKKGeLRq1ULuqJ/KctDBKBgNVHSAEQzBBMD8GCiqEaAGG
+D0AAAMwMTAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy5zaWdpbGx1bS5wbC9yZXBv
enl0b3JpdW0wQgYDVR0fBDswOTA3oDWgM4YxaHR0cDovL2NybC5zaWdpbGx1bS5w
bC9yZXBvenl0b3JpdW0vcWNhMV8yMDE3LmNybDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDQYJ
KoZIhvcNAQELBQADggIBAKfcZ278Uq9A/EOU3noN3zn2GQxxjyikEI8OfZwHYRmL
KwKnJCfMyfVt6LDemUAxMgx/tDopave4c2ei7+HRIuDBKLy+IL4NvW/qWZ3YaygG
rMLF1N/rFlCN87Ye/FZZLqt5eyRY551AVBPZfIs/w45gj8xM3OYzNsFxIPl9iEIM
UxTz5dq2RpnVQufxrOyfMkRP8Lm3LBYx59zGXBwJBTnHtHs904LdrSZisZ0POjzW
VBgTphozeEZ9/ofdxq1niwOqzyFoQH+nXNSEwlyGJc2le9In6IC1iSa145PycbIv
21QjFs68JWXjGXBe5rC5U0ovilA0HXABfYpmTJrsrNwSPF1Ktu+WUoe5/Sr7kD32
AJVDiVTvovOH1qWmLq6z7SPuiRoa8xxslI6nWCO+wrFh3ao/ksUGGjRb4Ruefi5o
S8pHsnc38nrd3tBkTFRXCAHStsztaZltyf8qf6OPMC+dXhib1ZCWqMOV2t8gGBN+
cXukNrFfqjphYPoTYXeGG5jgHL+UZIWe1tNOd8Kqu5MSRacFRoaYREIUOPt3t3qC
fPUYOyc2YoBFwYWgiYnxZP+LYwVEoMCcPOuGyI7h0+3B53GZkbBT19X7ZedKpnh8
UNAKRHVGvWPOb1+4zxJCpqOiY1Zs5zFDe5WB87dlEaaj6YfbaRPjQ/1rg6me7WC/
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