
UCHWAŁA NR XXVII/175/21 
RADY GMINY DĘBOWA KŁODA 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębów 
Pachole i Lubiczyn, położonych w gminie Dębowa Kłoda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 j.t. z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 j.t. z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 
XIX/119/20 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębów Pachole i Lubiczyn, 
położonych w gminie Dębowa Kłoda stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń zmiany „Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda uchwalonego uchwałą nr 
XIX/118/20 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 8 lipca 2020 r., Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębów Pachole 
i Lubiczyn, położonych w gminie Dębowa Kłoda, obejmujący działkę nr ew. 4/1 położoną w obrębie Pachole, 
zwany dalej „planem” w granicach zgodnych z załącznikiem graficznym do uchwały. 

§ 2. Część tekstowa planu stanowi treść niniejszej uchwały. Załącznikami do niniejszej uchwały są: Załącznik 
nr 1 – rysunek planu (skala 1:2000); Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące realizacji, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych Gminy Dębowa Kłoda oraz o zasadach ich finansowania; Załącznik nr 
4 – dane przestrzenne. 

§ 3. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 

1. przeznaczenie terenu – funkcjonalne przeznaczenie w kategoriach funkcji urbanistycznych obszaru 
wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego symbolem; 

2. powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego 
rozumianego zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

3. przepisy szczególne lub odrębne – inne przepisy poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

4. linia rozgraniczająca - linia ciągła, wskazana na rysunku planu, wyznaczająca granice terenów o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 

5. zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki 
zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są 
zagospodarowaniem tymczasowym. 

§ 4. 1. Teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczono symbolem literowym 
odpowiadającym kategorii funkcji urbanistycznej określonej w planie oraz numerem porządkowym 1. 

2. 1 (cyfra arabska) - oznaczają numer porządkowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. 

3. R - oznaczenie literowe terenu, określające jego funkcjonalne przeznaczenie odpowiadające kategoriom 
funkcji urbanistycznej. 

4. Następujące oznaczenie graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbol oznaczający przeznaczenie terenu; 

4) granica strefy ochrony archeologicznej; 
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5) linia elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia ze strefą ochronną. 

§ 5. Wyjaśnienie oznaczenia literowego terenu, określającego jego funkcjonalne przeznaczenie w kategorii 
funkcji urbanistycznej użyte w niniejszym planie: R – teren rolniczy (grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, 
grunty pod rowami). 

§ 6. Dla terenu 1R ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: teren rolniczy (grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty pod rowami). 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wprost do gruntu; 

2) standard akustyczny – nie ustala się. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) w obrębie stanowiska archeologicznego objętego strefą ochrony archeologicznej, wszelka działalność 
inwestycyjna związana z prowadzeniem prac ziemnych oraz zmian w sposobie użytkowania gruntu wymaga 
uzgodnienia warunków prowadzenia inwestycji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

2) prowadzenie robót ziemnych, towarzyszących inwestycji w obszarze stanowisk archeologicznych wymaga 
przeprowadzenia badań archeologicznych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) obowiązuje ochrona przypadkowych znalezisk archeologicznych, zabezpieczenie znaleziska i miejsc jego 
odkrycia oraz bezzwłoczne powiadomienie o odkryciu właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
lub Wójta Gminy Dębowa Kłoda. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji zabudowy; 

2) dopuszcza się realizację urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej, 

3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 
infrastruktury telekomunikacyjnej; 

4) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 100%. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) dla istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia ustala się dalszą eksploatacje oraz możliwość 
remontu i rozbudowy; 

2) jedynie w przypadkach koniecznych istnieje możliwość przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej 
średniego napięcia kolidującej z planowanym zagospodarowaniem. 

3) dla istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia ustala się strefę ochronną wolną od nasadzeń drzew 
oraz roślinności wysokiej o szerokości 13 m (po 6,5 m od osi linii). 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) ustala się podstawową dostępność drogową: od nieurządzonych dróg gminnych; 

2) w zakresie infrastruktury technicznej: a.zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków 
komunalnych – nie dotyczy; b.nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo do 
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gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; c.zaopatrzenie w energię elektryczną – nie ustala się; 
d.obsługa telekomunikacyjna – nie ustala się. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się. 

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Ustala się jednorazową opłatę na rzecz gminy 
od wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem wejścia w życie niniejszego planu w wysokości 1 %. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Chęckiewicz 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXVII /175 /21 

Rady Gminy Dębowa Kłoda 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Dębowa Kłoda o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części obrębów Pachole i Lubiczyn, położonych w gminie Dębowa Kłoda 

 

L.p. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy  

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie W 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi  

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy 

załącznik do uchwały 
nr………… 

a dnia………… 

uwagi 

uwaga 
uwzględ- 

niona 

uwaga nie-
uwzględ- 

niona 

uwaga 
uwzględ- 

niona 

uwaga nie-
uwzględ- 

niona 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 15.02.2021 XX 

W związku z wyłożeniem do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dybowa Kłoda obejmującego obszar północnej 
części obrębów Pachole i Lubiczyn, 
przedstawiam następujące uwagi. 

 

Wnoszę o ustalenie przeznaczenia terenu 
działki 4/1 jako terenu pod zabudowy 
zagrodową, w tym terenu pod produkcję rolną 
w działach specjalnych z zachowaniem 20 % 
powierzchni biologicznie czynnej, jak r6wniez z 
przeznaczeniem na budowy farmy 
fotowoltaicznej. 

 

Ponadto wnoszę o rozważenie następujących 
kwestii. 

 

Projekt planu jest sprzeczny z podjętymi przez 
mnie działaniami zmierzającymi do budowy na 
działce 4/1 fermy drobiu wraz z infrastruktury 
towarzyszącej, a tym samym w oczywisty 
sposób narusza moje prawa wynikające z 
własności działki 4/1, w tym stanowi 
niedozwolone ograniczenie swobody 
działalności gospodarczej i nieproporcjonalne 
ograniczenie prawa własności. 

 

 

4/1 1R  -   

uwaga nieuwzględniona 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 293 j.t. z późn. zm.) plan miejscowy 
uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu, że nie 
narusza on ustaleń  studium. 
Studium dla Gminy Dębowa Kłoda zostało 
uchwalone uchwałą nr XIX/118/20 Rady Gminy 
Dębowa Kłoda z dnia 8 lipca 2020 r. Studium w 
granicach opracowania planu na załączniku 
graficznym wyznacza teren oznaczony 
symbolem R, w legendzie opisany jako tren 
rolny. W ustaleniach tekstowych studium w 
rozdziale: 
Kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz przeznaczenia terenów, 
w tym tereny wyłączone z zabudowy, 
zapisano następujące ustalenia: 
Tereny rolne (R) - obejmują tereny 
przeznaczone na cele gospodarki rolnej. Na 
terenach 
rolnych dopuszcza się realizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, urządzeń 
melioracyjnych, niezbędnych sieci uzbrojenia 
technicznego oraz możliwość zachowania 
remontu i rozbudowy istniejących obiektów 
budowlanych oraz budowę nowych obiektów 
w istniejącej zabudowie siedliskowej. W 
dolinach rzek dopuszcza się, wyznaczanie 
szlaków turystycznych, pieszych, ścieżek 
edukacyjnych oraz urządzeń turystycznych 
związanych z turystyką wodną, takich jak np. 
przystanie, pola biwakowe. Dopuszcza się 
ponadto możliwość zalesień gruntów słabej 
jakości, gruntów w sąsiedztwie lasów oraz 
gruntów nieużytkowanych. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1E78FD8E-6A91-45BA-83F6-E152388A69A6. Podpisany Strona 1



 

Nie wykazano jakie ważne względy społeczne, 
np. dotyczące ochrony środowiska, 
przemawiają - za przeznaczeniem terenu 
działki 4/1 jako teren rolniczy w 100% 
biologicznie czynny. 

 

Niezrozumiale jest dlaczego przystąpiono do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
północnej części obrębów Pachole i Lubiczyn, 
a nastypnie ograniczono się do sporządzenia 
planu tylko dla jednej nieruchomości, działki 
4/1, która stanowi moją własność. 

 

Podobnie niezrozumiale jest w jaki sposób 
uchwalenie planu spowoduje wzrost wartości 
mojej nieruchomości, co skutkować będzie 
koniecznością poniesienia przeze mnie opłaty 
w wysokości 1% od w/w wzrostu. 

 

Ponadto przystąpiono do sporządzania planu, 
w sytuacji gdy uchwała o przyjęciu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego nie została oceniona pod 
kątem zgodności z przepisami prawa. 

 

 
Tereny wyłączone z zabudowy: 

- tereny lasów; 

- tereny rolne - zgodnie z ustaleniami dla 
terenów rolnych (pkt 4.2.1.); 

- strefy ochrony sanitarnej cmentarzy – w 
odległości 50 m od granic cmentarza. 
 
Zapisy studium wprost wyłączają 
zagospodarowanie działki w sposób 
wnioskowany w uwadze. Nie naruszając 
przepisów prawa w planie miejscowy 
wnioskowany w uwadze sposoby 
zagospodarowania działki nie może być 
uwzględniony. 
 
Założenia w projekcie planu realizują kierunki 
zagospodarowania przestrzennego przyjęte w 
Studium dla całej Gminy a zgodnie z art. 6 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym to ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego kształtują, 
wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania 
prawa własności nieruchomości. 
Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
ustalony w projekcie planu jest adekwatny do 
sposoby zagospodarowania terenu - teren 
rolniczy (grunty orne, łąki trwałe, pastwiska 
trwałe, grunty pod rowami). 
Uchwała Nr XIX/119/20 Rady Gminy Dębowa 
Kłoda z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
północnej części obrębów Pachole i Lubiczyn 
umożliwia opracowanie planów w mniejszych 
obszarach. Zaangażowanie mieszkańców i 
złożone wnioski w ilości 64 wskazują na 
potrzebę uchwalenia Planu dla przedmiotowej 
działki. 
Zapisy planu dotyczące wzrostu wartości 
nieruchomości wynikają z ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Opłata w 
przedstawionej stawce naliczana jest w 
przypadku sprzedaży nieruchomości w 
przeciągu 5 lat od daty uchwalenia planu i od 
różnicy wartości nieruchomości przed 
uchwaleniem planu i po uchwaleniu planu. 
Studium obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały 
przez Radę Gminy od dnia 8 lipca 2020 r. 
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  Załącznik nr 3 

  do uchwały Nr XXVII/175/21 

  Rady Gminy Dębowa Kłoda 

  z dnia 31 marca 2021 r. 

 

 

 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Dębowa Kłoda o sposobie realizacji zapisanych w planie 
zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębów Pachole i Lubiczyn, 

położonych w gminie Dębowa Kłoda inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

 
 Na podstawie art. 17, pkt 5 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                    
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 j.t. z późn. zm.), o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy,                  
oraz zasadach ich finansowania, rozstrzyga się zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 Uchwalenie planu uwzględnia istniejący stanu zagospodarowania terenu nie wpływa                    
na elementy  z zakresu infrastruktury technicznej (budowa dróg gminnych i uzbrojenia), należące 
do zadań własnych gminy, których realizacja może obciążać budżet gminy. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/175/21 

Rady Gminy Dębowa Kłoda 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Zalacznik4.xades 

Dane przestrzenne
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 gCuiTUCh5RTnfsa6NJiYvMLm+0Ie+n+h4OCJHDVEF9E=

  
 xrDb6KmO1bKZL6NgMHnTWnP6e803BBJxxXgwJZZC0w8=


 HSQ0EYloUJjJ/kYdBCkz8ORbelkQgeNzHiJTlZ2gI/IykdWH2e8EN/WaMXI3ep+/
u64zlDnVqhtfMrfa1iOkMmeIPlTNvOzHO5bU9BK0jt7B58cH9QwuiIgSfQZMnAn8
2uRQVuHkhBu3Vq60lj5kdQxy5dlf8coVm5CdAPPRqAuwKtU3rfREqZZpL+x7KhXv
ok//HTerQrhUvSStyyE2pCF9o10cW5Voe3nxzcE7YdGEnNCOswhdJuFXLwf49cE5
J8aQ2WBCVVPu5eMBQEORBsu+9HWaJvOCQdNj/4kv+KREgsfIkcB3zo+h294+NJd+
xcMVDZ58ga/ONROUl8o8Aw==
   MIIH8TCCBdmgAwIBAgIUScqpcZZG80wLJOpaYlhhyh3JPpEwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAweDELMAkGA1UEBhMCUEwxKDAmBgNVBAoMH0tyYWpvd2EgSXpiYSBSb3psaWN6
ZW5pb3dhIFMuQS4xJDAiBgNVBAMMG0NPUEUgU1pBRklSIC0gS3dhbGlmaWtvd2Fu
eTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI2MDMwMDUxNzAeFw0yMDExMzAwODU2MTlaFw0y
MjExMzAwODUxMDBaMIIBNDFAMD4GA1UEEDA3DBNExJlib3dhIEvFgm9kYSAxMTZB
DBUyMS0yMTEgRMSZYm93YSBLxYJvZGEMCWx1YmVsc2tpZTELMAkGA1UEBhMCUEwx
HTAbBgNVBAoMFEdtaW5hIETEmWJvd2EgS8WCb2RhMSQwIgYDVQQLDBtVcnrEhWQg
R21pbnkgRMSZYm93YSBLxYJvZGExGjAYBgNVBAUTEVBOT1BMLTUwMDkxODEzOTUx
MSEwHwYDVQQDDBhNaWVjenlzxYJhdyBDaMSZY2tpZXdpY3oxDTALBgNVBCoMBEFk
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 PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz48d2ZzOkZlYXR1
cmVDb2xsZWN0aW9uIHhtbG5zOmFwcD0iaHR0cHM6Ly93d3cuZ292LnBsL3N0YXRp
Yy96YWdvc3BvZGFyb3dhbmllcHJ6ZXN0cnplbm5lL3NjaGVtYXMvYXBwLzEuMCIg
eG1sbnM6Z2NvPSJodHRwOi8vd3d3Lmlzb3RjMjExLm9yZy8yMDA1L2djbyIgeG1s
bnM6Z21kPSJodHRwOi8vd3d3Lmlzb3RjMjExLm9yZy8yMDA1L2dtZCIgeG1sbnM6
Z21sPSJodHRwOi8vd3d3Lm9wZW5naXMubmV0L2dtbC8zLjIiIHhtbG5zOnhzaT0i
aHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS9YTUxTY2hlbWEtaW5zdGFuY2UiIHhtbG5z
Ondmcz0iaHR0cDovL3d3dy5vcGVuZ2lzLm5ldC93ZnMvMi4wIiB4bWxuczp4bGlu
az0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgbnVtYmVyTWF0Y2hlZD0i
dW5rbm93biIgbnVtYmVyUmV0dXJuZWQ9IjMiIHRpbWVTdGFtcD0iMjAyMS0wNC0w
MVQxMjowOToxMFoiIHhzaTpzY2hlbWFMb2NhdGlvbj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZ292
LnBsL3N0YXRpYy96YWdvc3BvZGFyb3dhbmllcHJ6ZXN0cnplbm5lL3NjaGVtYXMv
YXBwLzEuMCBodHRwczovL3d3dy5nb3YucGwvc3RhdGljL3phZ29zcG9kYXJvd2Fu
aWVwcnplc3RyemVubmUvc2NoZW1hcy9hcHAvMS4wL3BsYW5vd2FuaWVQcnplc3Ry
emVubmUueHNkIGh0dHA6Ly93d3cub3Blbmdpcy5uZXQvZ21sLzMuMiBodHRwOi8v
c2NoZW1hcy5vcGVuZ2lzLm5ldC9nbWwvMy4yLjEvZ21sLnhzZCBodHRwOi8vd3d3
Lm9wZW5naXMubmV0L3dmcy8yLjAgaHR0cDovL3NjaGVtYXMub3Blbmdpcy5uZXQv
d2ZzLzIuMC93ZnMueHNkIj48d2ZzOm1lbWJlcj48YXBwOkFrdFBsYW5vd2FuaWFQ
cnplc3RyemVubmVnbyBnbWw6aWQ9IlBMLlpJUFBaUC43MDMxXzA2MTMwMS1NUFpQ
X2dyYW5pY2FfMjAyMTAzMTlUMDAwMDAwIj48Z21sOmlkZW50aWZpZXIgY29kZVNw
YWNlPSJodHRwczovL3d3dy5nb3YucGwvemFnb3Nwb2Rhcm93YW5pZXByemVzdHJ6
ZW5uZS9hcHAiPmh0dHBzOi8vd3d3Lmdvdi5wbC96YWdvc3BvZGFyb3dhbmllcHJ6
ZXN0cnplbm5lL2FwcC9Ba3RQbGFub3dhbmlhUHJ6ZXN0cnplbm5lZ28vUEwuWklQ
UFpQLjcwMzEvMDYxMzAxLU1QWlAvZ3JhbmljYS8yMDIxMDMxOVQwMDAwMDA8L2dt
bDppZGVudGlmaWVyPjxhcHA6aWRJSVA+PGFwcDpJZGVudHlmaWthdG9yPjxhcHA6
cHJ6ZXN0cnplbk5henc+UEwuWklQUFpQLjcwMzEvMDYxMzAxLU1QWlA8L2FwcDpw
cnplc3RyemVuTmF6dz48YXBwOmxva2FsbnlJZD5ncmFuaWNhPC9hcHA6bG9rYWxu
eUlkPjxhcHA6d2Vyc2phSWQ+MjAyMTAzMTlUMDAwMDAwPC9hcHA6d2Vyc2phSWQ+
PC9hcHA6SWRlbnR5ZmlrYXRvcj48L2FwcDppZElJUD48YXBwOnBvY3phdGVrV2Vy
c2ppT2JpZWt0dT4yMDIxLTAzLTE5VDAwOjAwOjAwPC9hcHA6cG9jemF0ZWtXZXJz
amlPYmlla3R1PjxhcHA6dHl0dWw+UGxhbiB6YWdvc3BvZGFyb3dhbmlhIHByemVz
dHJ6ZW5uZWdvIGdtaW55IETEmWJvd2EgS8WCb2RhIG9icsSZYiBQYWNob2xlIGkg
THVibGljenluPC9hcHA6dHl0dWw+PGFwcDp0eXBQbGFudSB4bGluazpocmVmPSJo
dHRwczovL3d3dy5nb3YucGwvc3RhdGljL3phZ29zcG9kYXJvd2FuaWVwcnplc3Ry
emVubmUvY29kZWxpc3QvVHlwQWt0dVBsYW5vd2FuaWFQcnplc3RyemVubmVnb0tv
ZC9taWVqc2Nvd3lQbGFuWmFnb3Nwb2Rhcm93YW5pYVByemVzdHJ6ZW5uZWdvIiB4
bGluazp0aXRsZT0ibWllanNjb3d5IHBsYW4gemFnb3Nwb2Rhcm93YW5pYSBwcnpl
c3RyemVubmVnbyIgLz48YXBwOnBvemlvbUhpZXJhcmNoaWkgeGxpbms6aHJlZj0i
aHR0cDovL2luc3BpcmUuZWMuZXVyb3BhLmV1L2NvZGVsaXN0L0xldmVsT2ZTcGF0
aWFsUGxhblZhbHVlL2luZnJhTG9jYWwiIHhsaW5rOnRpdGxlPSJzdWJsb2thbG55
IiAvPjxhcHA6c3RhdHVzIHhsaW5rOmhyZWY9Imh0dHA6Ly9pbnNwaXJlLmVjLmV1
cm9wYS5ldS9jb2RlbGlzdC9Qcm9jZXNzU3RlcEdlbmVyYWxWYWx1ZS9hZG9wdGlv
biIgeGxpbms6dGl0bGU9IncgdHJha2NpZSBwcnp5am1vd2FuaWEiIC8+PGFwcDpt
YXBhUG9ka2xhZG93YT48YXBwOk1hcGFQb2RrbGFkb3dhPjxhcHA6ZGF0YT4yMDIw
LTA3LTIwPC9hcHA6ZGF0YT48YXBwOnJlZmVyZW5jamE+TWFwYSB6YXNhZG5pY3ph
PC9hcHA6cmVmZXJlbmNqYT48L2FwcDpNYXBhUG9ka2xhZG93YT48L2FwcDptYXBh
UG9ka2xhZG93YT48YXBwOnphc2llZ1ByemVzdHJ6ZW5ueT48Z21sOk11bHRpU3Vy
ZmFjZSBzcnNEaW1lbnNpb249IjIiIHNyc05hbWU9Imh0dHA6Ly93d3cub3Blbmdp
cy5uZXQvZGVmL2Nycy9FUFNHLzAvMjE4MCI+PGdtbDpzdXJmYWNlTWVtYmVyPjxn
bWw6UG9seWdvbj48Z21sOmV4dGVyaW9yPjxnbWw6TGluZWFyUmluZz48Z21sOnBv
c0xpc3Q+NDI5MDY1LjAzNjk4NTkzMyA3ODQ1MjIuNzM5MTk4NDc3IDQyOTA2NC43
MDcwODQ3NCA3ODQ1MjkuNzcwNTI3NTI1IDQyOTA0Ny4xODQ4NjcyMTMgNzg0OTQ1
LjE1ODI3NjcwMSA0MjkwMzYuODg0OTI0MjM3IDc4NTI4MC4xODg0NzcwNjkgNDI5
MDMxLjg5MTcyNDc1NiA3ODU0MzAuMTgxMzE2NzUyIDQyODc2Ni44NTM3ODMzOTQg
Nzg1NDM0LjAwMDk2MjkzNCA0Mjg3OTIuNTcyODI1NTQ2IDc4NDQ5Mi45NTczNzgy
NjUgNDI5MDY1LjAzNjk4NTkzMyA3ODQ1MjIuNzM5MTk4NDc3PC9nbWw6cG9zTGlz
dD48L2dtbDpMaW5lYXJSaW5nPjwvZ21sOmV4dGVyaW9yPjwvZ21sOlBvbHlnb24+
PC9nbWw6c3VyZmFjZU1lbWJlcj48L2dtbDpNdWx0aVN1cmZhY2U+PC9hcHA6emFz
aWVnUHJ6ZXN0cnplbm55PjxhcHA6ZG9rdW1lbnRQcnp5c3RlcHVqYWN5IHhsaW5r
OmhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvdi5wbC96YWdvc3BvZGFyb3dhbmllcHJ6ZXN0
cnplbm5lL2FwcC9Eb2t1bWVudEZvcm1hbG55L1BMLlpJUFBaUC43MDMxLzA2MTMw
MS1NUFpQLzIwMjEvUDEiIC8+PGFwcDpyeXN1bmVrIHhsaW5rOmhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vd3d3Lmdvdi5wbC96YWdvc3BvZGFyb3dhbmllcHJ6ZXN0cnplbm5lL2FwcC9S
eXN1bmVrQWt0dVBsYW5vd2FuaWFQcnplc3RyemVubmVnby9QTC5aSVBQWlAuNzAz
MS8wNjEzMDEtTVBaUC9SWVMxLzIwMjEwMzE5VDAwMDAwMCIgLz48L2FwcDpBa3RQ
bGFub3dhbmlhUHJ6ZXN0cnplbm5lZ28+PC93ZnM6bWVtYmVyPjx3ZnM6bWVtYmVy
PjxhcHA6RG9rdW1lbnRGb3JtYWxueSBnbWw6aWQ9IlBMLlpJUFBaUC43MDMxXzA2
MTMwMS1NUFpQXzIwMjFfUDEiPjxnbWw6aWRlbnRpZmllciBjb2RlU3BhY2U9Imh0
dHBzOi8vd3d3Lmdvdi5wbC96YWdvc3BvZGFyb3dhbmllcHJ6ZXN0cnplbm5lL2Fw
cCI+aHR0cHM6Ly93d3cuZ292LnBsL3phZ29zcG9kYXJvd2FuaWVwcnplc3RyemVu
bmUvYXBwL0Rva3VtZW50Rm9ybWFsbnkvUEwuWklQUFpQLjcwMzEvMDYxMzAxLU1Q
WlAvMjAyMS9QMTwvZ21sOmlkZW50aWZpZXI+PGFwcDppZElJUD48YXBwOklkZW50
eWZpa2F0b3I+PGFwcDpwcnplc3RyemVuTmF6dz5QTC5aSVBQWlAuNzAzMS8wNjEz
MDEtTVBaUDwvYXBwOnByemVzdHJ6ZW5OYXp3PjxhcHA6bG9rYWxueUlkPjIwMjFf
UDE8L2FwcDpsb2thbG55SWQ+PC9hcHA6SWRlbnR5ZmlrYXRvcj48L2FwcDppZElJ
UD48YXBwOnR5dHVsPlVjaHdhxYJhIFJhZHkgR21pbnkgRMSZYm93YSBLxYJvYWQg
dyBzcHJhd2llIG1pZWpzY293ZWdvIHBsYW51IHphZ29zcG9kYXJvd2FuaWEgcHJ6
ZXN0cnplbm5lZ288L2FwcDp0eXR1bD48YXBwOmRhdGE+PGdtZDpDSV9EYXRlPjxn
bWQ6ZGF0ZT48Z2NvOkRhdGU+MjAyMS0wMy0xOTwvZ2NvOkRhdGU+PC9nbWQ6ZGF0
ZT48Z21kOmRhdGVUeXBlPjxnbWQ6Q0lfRGF0ZVR5cGVDb2RlIGNvZGVMaXN0PSJo
dHRwOi8vc3RhbmRhcmRzLmlzby5vcmcvaXNvLzE5MTM5L3Jlc291cmNlcy9nbXhD
b2RlbGlzdHMueG1sI0NJX0RhdGVUeXBlQ29kZSIgY29kZUxpc3RWYWx1ZT0iY3Jl
YXRpb24iPnV0d29yemVuaWU8L2dtZDpDSV9EYXRlVHlwZUNvZGU+PC9nbWQ6ZGF0
ZVR5cGU+PC9nbWQ6Q0lfRGF0ZT48L2FwcDpkYXRhPjxhcHA6ZGF0YVVjaHlsZW5p
YT4yMDIxLTAzLTMxPC9hcHA6ZGF0YVVjaHlsZW5pYT48YXBwOnByenlzdGFwaWVu
aWUgeGxpbms6aHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZ292LnBsL3phZ29zcG9kYXJvd2Fu
aWVwcnplc3RyemVubmUvYXBwL0FrdFBsYW5vd2FuaWFQcnplc3RyemVubmVnby9Q
TC5aSVBQWlAuNzAzMS8wNjEzMDEtTVBaUC9ncmFuaWNhIiAvPjwvYXBwOkRva3Vt
ZW50Rm9ybWFsbnk+PC93ZnM6bWVtYmVyPjx3ZnM6bWVtYmVyPjxhcHA6UnlzdW5l
a0FrdHVQbGFub3dhbmlhUHJ6ZXN0cnplbm5lZ28gZ21sOmlkPSJQTC5aSVBQWlAu
NzAzMV8wNjEzMDEtTVBaUF9SWVMxXzIwMjEwMzE5VDAwMDAwMCI+PGdtbDppZGVu
dGlmaWVyIGNvZGVTcGFjZT0iaHR0cHM6Ly93d3cuZ292LnBsL3phZ29zcG9kYXJv
d2FuaWVwcnplc3RyemVubmUvYXBwIj5odHRwczovL3d3dy5nb3YucGwvemFnb3Nw
b2Rhcm93YW5pZXByemVzdHJ6ZW5uZS9hcHAvUnlzdW5la0FrdHVQbGFub3dhbmlh
UHJ6ZXN0cnplbm5lZ28vUEwuWklQUFpQLjcwMzEvMDYxMzAxLU1QWlAvUllTMS8y
MDIxMDMxOVQwMDAwMDA8L2dtbDppZGVudGlmaWVyPjxhcHA6aWRJSVA+PGFwcDpJ
ZGVudHlmaWthdG9yPjxhcHA6cHJ6ZXN0cnplbk5henc+UEwuWklQUFpQLjcwMzEv
MDYxMzAxLU1QWlA8L2FwcDpwcnplc3RyemVuTmF6dz48YXBwOmxva2FsbnlJZD5S
WVMxPC9hcHA6bG9rYWxueUlkPjxhcHA6d2Vyc2phSWQ+MjAyMTAzMTlUMDAwMDAw
PC9hcHA6d2Vyc2phSWQ+PC9hcHA6SWRlbnR5ZmlrYXRvcj48L2FwcDppZElJUD48
YXBwOnBvY3phdGVrV2Vyc2ppT2JpZWt0dT4yMDIxLTAzLTE5VDAwOjAwOjAwPC9h
cHA6cG9jemF0ZWtXZXJzamlPYmlla3R1PjxhcHA6dHl0dWw+UGxhbiB6YWdvc3Bv
ZGFyb3dhbmlhIHByemVzdHJ6ZW5uZWdvIGdtaW55IERlYm93YSBLxYJvZGEgb2Jy
xJliIFBhY2hvbGUgaSBMdWJpY3p5bjwvYXBwOnR5dHVsPjxhcHA6bGFjemU+aHR0
cHM6Ly9kZWJvd2FrbG9kYS5wbC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9N
UFpQX1JZU1VORUtfREtfbm93eS50aWY8L2FwcDpsYWN6ZT48YXBwOnVrbGFkT2Ru
aWVzaWVuaWFQcnplc3RyemVubmVnbz5odHRwOi8vd3d3Lm9wZW5naXMubmV0L2Rl
Zi9jcnMvRVBTRy8wLzIxODA8L2FwcDp1a2xhZE9kbmllc2llbmlhUHJ6ZXN0cnpl
bm5lZ28+PGFwcDpyb3pkemllbGN6b3NjUHJ6ZXN0cnplbm5hPjIwMDA8L2FwcDpy
b3pkemllbGN6b3NjUHJ6ZXN0cnplbm5hPjxhcHA6b3Bpcz5aYcWCxIVjem5payBu
ciAxIHNrYWxhIDE6MjAwMDwvYXBwOm9waXM+PGFwcDpwbGFuIHhsaW5rOmhyZWY9
Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvdi5wbC96YWdvc3BvZGFyb3dhbmllcHJ6ZXN0cnplbm5l
L2FwcC9Ba3RQbGFub3dhbmlhUHJ6ZXN0cnplbm5lZ28vUEwuWklQUFpQLjcwMzEv
MDYxMzAxLU1QWlAvZ3JhbmljYS8yMDIxMDMxOVQwMDAwMDAiIC8+PC9hcHA6Unlz
dW5la0FrdHVQbGFub3dhbmlhUHJ6ZXN0cnplbm5lZ28+PC93ZnM6bWVtYmVyPjwv
d2ZzOkZlYXR1cmVDb2xsZWN0aW9uPg==
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