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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 180/XXVII/09 
Rady Miejskiej w Şurominie 

z dnia 23 stycznia 2009r. 
 

Rozstrzygniecie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych fragmentów miejscowości Wiadrowo i Brudnice, gm. Şuromin 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Şurominie stwierdza, iş w okresie wyłoşe-
nia projektu Planu do publicznego wglądu oraz w dyskusji publicznej na temat projektu Planu, brak było 
wniosków wymagających rozstrzygnićcia przez Radć Miejską. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 180/XXVII/09 
Rady Miejskiej w Şurominie 

z dnia 23 stycznia 2009r. 
 

Rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  
naleşącej do zadań własnych Miasta przewidzianych na terenie lokalizacji elektrowni wiatrowych  

fragmentów miejscowości Wiadrowo i Brudnice, gm. Şuromin 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Şurominie nie dotyczy zadań własnych 
Gminy i Miasta Şuromin. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
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UCHWAŁA Nr 181/XXVII/09 

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE 

z dnia 23 stycznia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji 

elektrowni wiatrowych fragmentów miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa, gmina Żuromin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi 
zmianami), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w 
Şurominie nr 19/IV/06 z dnia 29 grudnia 2006r w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, 
Rada Miejska w Şurominie, po stwierdzeniu 
zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Şuromin” postanawia, co nastćpuje: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu lokalizacji elektrow-
ni wiatrowych, obejmujący fragmenty miej-
scowości Wiadrowo i Dąbrowa, zwany dalej 
planem. 
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2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego składa sić z nastćpujących, integralnych 
czćści: 

a) czćści tekstowej, stanowiącej treść niniej-
szej uchwały; 

b) czćści graficznej, na którą składa sić rysunek 
planu w sali 1:2 000, zwany dalej rysunkiem 
planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-
ły; 

c) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu, 
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały; 

d) rozstrzygnićć dotyczących sposobu realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, stanowiących załącznik nr 3 do 
uchwały. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała składa sić z pićciu rozdziałów: 

I. Ustalenia ogólne; 

II. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospo-
darowania - Wiadrowo; 

III. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospo-
darowania - Dąbrowa; 

IV. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i 
uşytkowanie terenów; 

V. Ustalenia końcowe. 

§ 3. 

Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń: 

1. granic obszaru objćtego planem; 

2. linii rozgraniczających tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospodaro-
wania; 

3. nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

4. przeznaczenia terenów funkcjonalnych i tere-
nów komunikacji określonych odpowiednio 
symbolami literowymi i numerami wyróşniają-
cymi je spośród innych terenów. 

§ 4. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika in-
aczej; 

2. uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejsza 
uchwałć, o ile z treści przepisu nie wynika in-
aczej; 

3. ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawć z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami); 

4. przepisach odrćbnych – naleşy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenem, wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

5. rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek w skali 1: 2 000, stanowiący integral-
ną czćść planu i bćdący załącznikiem nr 1 do 
uchwały; 

6. symbolu – naleşy przez to rozumieć symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komunika-
cji określony odpowiednio symbolem litero-
wym; 

7. terenie – naleşy przez to rozumieć teren funk-
cjonalny lub teren komunikacji dla którego 
obowiązują ustalenia planu, wyznaczony li-
niami rozgraniczającymi oraz określony sym-
bolem zgodnie z rysunkiem planu; 

8. wskaŝniku intensywności zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć wartość stosunku po-
wierzchni zabudowy na danej działce budow-
lanej, do powierzchni tej działki; 

9. linii rozgraniczającej - naleşy przez to rozu-
mieć linić bćdącą granicą pomićdzy terenami 
o róşnym sposobie uşytkowania, zagospoda-
rowania lub róşnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róşnej funkcji), w tym równieş po-
mićdzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowć bądŝ bćdącymi w 
uşytkowaniu rolnym lub leśnym; 

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to linić ustaloną niniejszym planem, 
określającą najmniejszą dopuszczalną odle-
głość płaszczyzny elewacji noworealizowane-
go obiektu od linii rozgraniczającej terenu, 
krawćdzi jezdni lub drogi, z pominićciem lo-
gii, balkonów, wykuszy wysunićtych poza ob-
rys budynku oraz elementów wejść do bu-
dynków (schodów, podestów, pochylni dla 
niepełnosprawnych i zadaszeń) - o głćbokości 
2,0m i powierzchni zabudowy do 8,0m2; 

11. przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które musi prze-
waşać na danej działce - nie moşe obejmo-
wać mniej niş 70% powierzchni zabudowy 
zlokalizowanych na tym terenie budynków; 
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12. przeznaczeniu uzupełniającym - naleşy przez 

to rozumieć przeznaczenie, które nie moşe 
przewaşać na danej działce - nie moşe obej-
mować wićcej niş 30% powierzchni zabudo-
wy zlokalizowanych na tym terenie budyn-
ków; 

13. urządzeniach infrastruktury technicznej - na-
leşy przez to rozumieć drogi oraz wybudowa-
ne pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią 
przewody lub urządzenia wodociągowe, ka-
nalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, tele-
komunikacyjne i gazowe, zgodnie uciąşliwych 
przepisami odrćbnymi; 

14. powierzchni biologicznie czynnej - naleşy 
przez to rozumieć cześć działki budowlanej o 
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu-
dowana, pokryta trwałą roślinnością, wodą 
powierzchniową a takşe 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów, urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoşu zapewniającym ich naturalną wegetacjć, 
o powierzchni nie mniejszej niş 10m2; 

15. proekologicznych systemach cieplnych - na-
leşy przez to rozumieć systemy cieplne wyko-
rzystujące: gaz ziemny lub płynny, olej opa-
łowy niskosiarkowy, energić elektryczną, sło-
neczną, pompy cieplne, biomasć itp. 

16. klasie drogi - rozumie sić przez to przypo-
rządkowanie drodze publicznej odpowiednich 
parametrów technicznych, wynikających z jej 
cech funkcjonalnych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi. 

§ 5. 

Celem regulacji zawartych w planie jest określe-
nie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków; 

5. parametrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaŝników 
intensywności zabudowy; 

6. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu; 

7. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8. sposobu i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania terenów; 

9. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić jednorazową opłatć z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia 
planu. 

§ 6. 

Na obszarze objćtym planem nie zachodzą prze-
słanki do określenia: 

1. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2. wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

3. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takşe naraşonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşo-
nych osuwaniem sić mas ziemnych; 

4. szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości. 

§ 7. 

Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące tere-
nów: 

1. zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rol-
nych, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem RM; 

2. obiektów i urządzeń produkcji, składów i ma-
gazynów, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem P; 

3. elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej, niezbćdnej do ich 
obsługi, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem EW; 

4. powierzchniowej eksploatacji kruszywa, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem PG; 

5. lasów, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem ZL; 

6. rolniczych: upraw polowych, łąk i pastwisk z 
drogami dojazdowymi do pól i zielenią śród-
polną, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem R; 

7. dróg publicznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KD, w szczególności: 

a) dróg zbiorczych - KDZ, 

b) dróg dojazdowych - KDD; 

8. dróg wewnćtrznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDW; 
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§ 8. 

W zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala sić zasady: 

1. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu 
pod wzglćdem funkcjonalnym i przestrzennym 
powinny uwzglćdniać: 

a) wymagania ładu przestrzennego, urbanisty-
ki i architektury, 

b) walory architektoniczne i krajobrazowe, 

c) wymagania ochrony przyrody, 

d) wymagania ochrony środowiska, zdrowia 
oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a takşe 
wymagania osób niepełnosprawnych, 

e) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo 
własności, 

f) potrzeby obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa, 

2. Przekształcenia wyznaczonych planem terenów 
w kierunku zgodnym z ich przeznaczeniem. 

3. Kaşda działka budowlana musi mieć dostćp do 
drogi publicznej. Za dostćp do drogi publicznej 
uwaşa sić takie ukształtowanie działki budow-
lanej, które umoşliwia prawidłowy wjazd na 
działkć budowlaną z terenu drogi publicznej 
bezpośrednio, poprzez drogi wewnćtrzne, lub 
w inny sposób zgodnie z przepisami odrćbny-
mi z zakresu gospodarki nieruchomościami, 
warunkami technicznymi jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie oraz wa-
runkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

4. Budowć, przebudowć i modernizacjć infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej. 

5. Wszelkie budynki, obiekty i urządzenia nie-
zbćdne do ich prawidłowego funkcjonowania 
naleşy realizować w sposób zgodny z ustale-
niami planu w zakresie warunków, zasad i 
standardów kształtowania zabudowy, przepi-
sami odrćbnymi i zasadami współşycia spo-
łecznego. 

§ 9. 

W zakresie ochrony środowiska i przyrody ustala 
sić zasady: 

1. Lokalizacja elektrowni wiatrowych wymaga 
przeprowadzenia postćpowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z przepisami ustawy prawo ochrony środowi-
ska; 

2. W celu zminimalizowania negatywnego od-
działywania elektrowni wiatrowych na śro-
dowisko przyrodnicze i ludzi, nakazuje sić: 

a) przeprowadzenie badań geotechnicznych 
terenu przeznaczonego na posadowienie 
fundamentów obiektów budowlanych; 

b) racjonalne korzystanie z terenu w trakcie 
przygotowania i realizacji inwestycji; 

c) ujednolicenie kolorystyki całej farmy elek-
trowni wiatrowych; 

d) przeprowadzanie okresowego monitorin-
gu w zakresie wpływu funkcjonowania 
elektrowni wiatrowych na faunć (w szcze-
gólności ptaki) oraz pomiary rzeczywiste-
go poziomu hałasu w otoczeniu obiektów; 

e) odbiór i utylizacja odpadów zakwalifiko-
wanych do niebezpiecznych (np. oleje 
przekładniowe) przez specjalistyczne słuş-
by, zgodnie z warunkami wynikającymi z 
ustawy o odpadach. 

3. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych i do zie-
mi; 

4. Obowiązek realizacji płyt obornikowych i 
zbiorników na gnojowicć w gospodarstwach 
prowadzących chów zwierząt, w celu ochrony 
przed zanieczyszczeniami wód powierzch-
niowych i gruntowych; 

5. Obowiązek zgodnego z zasadami ochrony 
środowiska unieszkodliwiania odpadów – se-
lekcjć i gromadzenie odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia, odbiór i usuwanie zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjćtym w gospo-
darce komunalnej gminy; 

6. Maksymalna ochronć istniejącego drzewo-
stanu i zakaz nieuzasadnionego usuwania za-
drzewień i zakrzaczeń; 

7. Ochronć istniejących lasów i gruntów le-
śnych; 

8. Zakaz realizacji obiektów budowlanych w 
odległości mniejszej niş 5,0m, a ogrodzeń w 
odległości mniejszej niş 3,0m od korony ro-
wów melioracyjnych; 

9. Stosowanie w nowych i przebudowywanych 
obiektach proekologicznych systemów ciepl-
nych nie powodujących emisji szkodliwych 
substancji do środowiska; 
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10. Konieczność zachowania minimalnej po-

wierzchni biologicznie czynnej w powierzchni 
kaşdej działki odpowiednio: dla zabudowy 
zagrodowej – 50%, dla zabudowy produkcyj-
nej składowej i magazynowej – 30%, dla te-
renów przeznaczonych na lokalizacjć elek-
trowni wiatrowych – 70%. 

§ 10. 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków ustala sić zasady: 

1. Ochronć zabytków archeologicznych (stanowi-
ska archeologiczne nr ew. AZP: 38-56/4, 38-
56/5, 38-56/7, 38-56/8), określonych na rysunku 
planu specjalnym symbolem i oznaczonych 
numerami właściwych stanowisk archeolo-
gicznych. Na obszarze ww. stanowisk ustala 
sić: 

a) Obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszenia właściwemu organowi – uzgod-
nienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiąşących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych; 

b) Obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz 
budowy urządzeń wodnych i regulacji wód; 

c) Obowiązek przeprowadzenia (na koszt oso-
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej 
zamierzającej realizować roboty budowlane) 
badań archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji; 

d) Przed rozpoczćciem badań archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków pozwo-
lenia na ich prowadzenie; 

2. Ochronć krzyşy i figurek przydroşnych. 

§ 11. 

W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenu ustala sić: 

1. Na terenach rolniczych, ozn. symbolem R zakaz 
realizacji zabudowy zagrodowej i mieszkanio-
wej oraz innych obiektów związanych ze sta-
łym pobytem ludzi; 

2. Ochronć i zachowanie istniejących cieków 
wodnych i urządzeń melioracyjnych z zapew-
nieniem budowy przepustów pod projektowa-
nymi drogami. Wszelkie działania związane z 
przebudową, przykryciem, przekroczeniem 
drogami lub liniowymi urządzeniami infra-
struktury technicznej rowów naleşy przepro-

wadzać w porozumieniu i na warunkach za-
rządcy urządzeń melioracyjnych; 

§ 12. 

W zakresie systemu komunikacyjnego i infrastruk-
tury technicznej ustala sić zasady: 

1. Podstawową sieć komunikacji drogowej, za-
pewniającą obsługć komunikacyjną stanowią: 

a) Droga publiczna wojewódzka nr 563 rela-
cji: gr. woj. – Şuromin – Mława przebiega-
jąca poza obszarem objćtym planem; 

b) Droga publiczna powiatowa nr 4607W re-
lacji Şuromin – Osówka, oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 01 KDZ; 

c) Droga publiczna dojazdowa, oznaczona na 
rysunku planu symbolem 05 KDD; 

d) Drogi wewnćtrzne stanowiące dojazdy do 
terenów elektrowni wiatrowych oraz do-
jazdy do uşytków rolnych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 02, 03 i 04 KDW; 

e) Drogi wewnćtrzne stanowiące dojazdy do 
uşytków rolnych, nie oznaczone na rysun-
ku planu a istniejące na terenach oznaczo-
nych symbolem R; 

2. Dla terenów dróg publicznych ustala sić: 

a) Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie 
dróg publicznych; 

b) Zakaz dokonywania jakichkolwiek podzia-
łów za wyjątkiem porządkujących stan 
własnościowy, zgodnie z liniami rozgrani-
czającymi lub podziałów dopuszczonych w 
przepisach odrćbnych dotyczących go-
spodarki nieruchomościami; 

c) Na terenach dróg ustala sić zakaz lokaliza-
cji obiektów budowlanych i urządzeń nie 
związanych z gospodarką drogową oraz 
potrzebami ruchu drogowego. Po uzyska-
niu zgody właściwego zarządcy drogi, do-
puszcza sić moşliwość poprowadzenia w 
obrćbie linii rozgraniczających dróg, na te-
renach zabudowanych, elementów infra-
struktury technicznej, które nie spowodują 
zmniejszenia trwałości obiektów drogo-
wych i nie bćdą stanowić zagroşenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego; 

d) Przynajmniej 5% powierzchni terenu dróg 
naleşy pozostawić jako teren biologicznie 
czynny; 

e) Tereny w sąsiedztwie terenów zabudowy i 
przeznaczonych pod zabudowć muszą być 
oświetlone w sposób właściwy dla klasy 
drogi; 
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f) Drogi powinny być wyposaşone w chod-
niki lub pobocza utwardzone; 

3. Dla terenów dróg wewnćtrznych, ustala sić: 

a) Zakaz dokonywania jakichkolwiek podzia-
łów za wyjątkiem porządkujących stan 
własnościowy. 

b) Na terenach dróg ustala sić zakaz lokaliza-
cji obiektów budowlanych i urządzeń nie 
związanych z gospodarką drogową oraz 
potrzebami ruchu drogowego. 

c) Przynajmniej 5% powierzchni terenu dróg 
naleşy pozostawić jako teren biologicznie 
czynny. 

4. Dopuszcza sić moşliwość tworzenia dróg 
wewnćtrznych dla obsługi elektrowni wia-
trowych po innych śladach niş wyznaczone 
na rysunku planu; 

5. Odprowadzenie wód opadowych – po-
wierzchniowo z wykorzystaniem istniejącego 
układu rowów odwadniających; 

6. Utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu w 
infrastrukturć techniczną, z dopuszczeniem jej 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

7. W oparciu o odpowiednie sieci istniejące i 
planowane, ustala sić jako docelowe wypo-
saşenie terenów w sieci: 

a) wodociągową, 

b) elektroenergetyczną, 

c) telekomunikacyjną. 

8. Planowane sieci i przyłącza infrastruktury 
technicznej naleşy wykonywać jako podziem-
ne, od istniejących w sąsiedztwie sieci, w 
granicach linii rozgraniczających dróg, w 
uzgodnieniu z ich zarządcą. W szczególnych 
przypadkach dopuszcza sić moşliwość reali-
zacji sieci na terenach o innym przeznaczeniu 
- pod warunkiem zachowania innych ustaleń 
planu oraz przepisów odrćbnych po uprzed-
nim uzyskaniu zgody właściciela gruntu i na 
warunkach z nim ustalonych; 

9. W zakresie zaopatrzenia w energić elektrycz-
ną ustala sić: 

a) zaopatrzenie wszystkich działek w energić 
elektryczną - z istniejących na terenie linii 
elektroenergetycznych; 

b) zachowanie z moşliwością modernizacji i 
przebudowy istniejącej sieci elektroener-
getycznej; 

c) zaopatrzenie elektrowni wiatrowych w 
energić elektryczną dla potrzeb własnych 

zgodnie z warunkami właściwego Zakładu 
Energetycznego; 

d) odbiór energii elektrycznej wytworzonej 
przez poszczególne elektrownie wiatrowe 
poprzez linie kablowe średniego napićcia 
do stacji transformatorowych, zgodnie z 
warunkami właściwego Zakładu Energe-
tycznego; 

10. Zaopatrzenie w wodć (w tym dla celów prze-
ciwpoşarowych) - z istniejących i projektowa-
nych sieci wodociągowych; 

11. Odprowadzenie ścieków do szczelnych zbior-
nikach bezodpływowych, okresowo opróş-
nianych; 

12. Zaopatrzenie w ciepło ze ŝródeł indywidual-
nych, na bazie ekologicznych czynników 
grzewczych (alternatywnie): gaz, energia elek-
tryczna, olej opałowy (o niskiej zawartości 
siarki) lub odnawialne ŝródła energii; 

13. Gospodarka odpadami - konieczność segre-
gacji odpadów w ramach poszczególnych te-
renów oraz zorganizowany ich wywóz na 
spełniające wymogi ochrony środowiska 
składowisko odpadów, w sposób zgodny z 
przepisami odrćbnymi, na zasadach określo-
nych indywidualnie przez słuşby komunalne. 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów  

i sposoby ich zagospodarowania - Wiadrowo 

§ 13. 

Dla terenu obiektów i urządzeń produkcji, składów 
i magazynów, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 

1 P - pow. ok. 1,80 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu pod lokali-
zacjć obiektów i urządzeń produkcji, składów i 
magazynów o wskaŝniku intensywności zabu-
dowy – do 30% powierzchni działki; 

2. Utrzymanie istniejącej zabudowy z moşliwo-
ścią rozbudowy; 

3. Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej; 

4. Uciąşliwość realizowanych funkcji nie moşe 
wykraczać na sąsiednie tereny, w tym tereny 
zabudowy mieszkaniowej; 

5. Minimum 30% powierzchni działki budowlanej 
powinno pozostać jako biologicznie czynne; 

6. Moşliwość realizacji zabudowy z dachami o 
kącie nachylenia połaci do 30°, z kalenicami na 
wysokości maksimum 10,0m nad poziom ist-
niejącego terenu. Poziom posadowienia po-
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sadzki parteru - maksimum 0,60m nad poziom 
terenu przy wejściu do budynku; 

7. Konieczność zapewnienia, w ramach terenu do 
którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc 
postojowych w ilości 3 miejsca parkingowe na 
kaşde rozpoczćte 100m2 powierzchni uşytkowej 
obiektu produkcyjnego; 

8. Stawkć procentową, słuşącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla 
terenu P ustala sić w wysokości 5%. 

§ 14. 

Dla terenów elektrowni wiatrowych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 

2 EW - pow. ok. 1,00 ha 

3 EW – pow. ok. 1,00 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów pod elek-
trownie wiatrowe wraz z urządzeniami infra-
struktury technicznej niezbćdnej do ich obsłu-
gi; 

2. W uzasadnionych przypadkach, np. wynikają-
cych z badań gruntowych pod posadowienie 
fundamentów elektrowni, dopuszcza sić prze-
sunićcie linii rozgraniczających teren do 20,0m 
w kierunku uzasadnionym rozwiązaniem tech-
nicznym; 

3. Powierzchnia zabudowy elektrowni (funda-
ment, platforma montaşowa, wieşa elektrowni 
z rotorem, pomieszczenia innych urządzeń) – 
do 1000m2, pozostała czćść terenu EW pozo-
staje w uşytkowaniu rolniczym. Maksymalny 
wskaŝnik intensywności zabudowy – do 20% 
powierzchni działki; 

4. Nieprzekraczalna linia zabudowy – w odległo-
ści 10,0m od linii rozgraniczającej; 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy: 

a) wysokość wieşy elektrowni do osi rotora - 
do 100,0m i całkowitej wysokości w stanie 
wzniesionej łopaty wirnika – do 150,0m od 
poziomu terenu; 

b) maksymalna moc generatora – do 2,5 MW o 
regulowanym poziomie emisji hałasu; 

c) maksymalna moc akustyczna elektrowni na 
poziomie, który nie spowoduje przekroczeń 
dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy 
obszarów zabudowy mieszkaniowej lub in-
nej przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

d) ujednolicenie kolorystyki całej farmy elek-
trowni wiatrowych; 

6. Obsługć komunikacyjną poprzez drogi we-
wnćtrzne; 

7. Ewentualne kolizje zjazdów z dróg publicznych 
oraz przejazdy pojazdów ponadnormatywnych 
dowoşących elementy konstrukcyjne powinny 
być uzgodnione na etapie projektu budowla-
nego z właściwym zarządcą drogi; 

8. Minimum 70% powierzchni działki budowlanej 
powinno pozostać jako biologicznie czynne; 

9. Stawkć procentową, słuşącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla 
terenów EW ustala sić w wysokości 30%. 

§ 15. 

Dla terenu powierzchniowej eksploatacji kruszy-
wa, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

4 PG – pow. ok. 4,50 ha, 

utrzymuje sić ustalenia obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała nr 149/XXV/2000 Rady Miejskiej w Şu-
rominie z dnia 30 czerwca 2000r. - Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 104, poz. 1024 z dnia 23 paŝdziernika 
2001r.). 

§ 16. 

Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 

5 ZL – pow. ok. 0,80 ha 

6 ZL – pow. ok. 1,50 ha 

7 ZL – pow. ok. 0,08 ha 

8 ZL – pow. ok. 3,30 ha 

9 ZL – pow. ok. 3,50 ha 

10 ZL– pow. ok. 2,20 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów – lasy. 

2. Gospodarkć na terenach lasów naleşy prowa-
dzić zgodnie z planami urządzenia lasów. 

3. Na terenach lasów dopuszcza sić moşliwość: 

a) lokalizacjć obiektów związanych z gospo-
darką leśną i eksploatacją lasów; 

b) lokalizacji niezbćdnych elementów linio-
wych infrastruktury technicznej; 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuşącej naliczaniu opłat wynikających z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 
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§ 17. 

Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 

11 R – pow. ok. 30,30 ha 

12 R – pow. ok. 14,40 ha 

13 R – pow. ok. 3,60 ha 

14 R – pow. ok. 20,90 ha 

15 R – pow. ok. 58,60 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie pod uşytki rolne: uprawy polo-
we, łąki, pastwiska z drogami dojazdowymi do 
pól i zielenią śródpolną; 

2. Racjonalne uşytkowanie rolnicze bez prawa 
zalesiania; 

3. Na terenach rolniczych: dopuszcza sić moşli-
wość lokalizacji: 

a) realizacji obiektów związanych z hodowlą i 
produkcją rolną, bez funkcji mieszkaniowej, 

b) zbiorników wodnych związanych z potrze-
bami rolnictwa lub gospodarki rybackiej, 

c) urządzeń melioracji i małej retencji oraz 
urządzeń przeciwpowodziowych, 

d) dróg gospodarczych dojazdowych do pól, 

e) sieciowych elementów infrastruktury tech-
nicznej napowietrznej i podziemnej dla ob-
sługi ludności i rolnictwa. 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuşącej naliczaniu opłat wynikających z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 18. 

Dla terenu oznaczonego symbolem: 

01 KDZ – pow. ok. 1,60 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu na utrzymanie istniejącej 
drogi powiatowej 4607W o szerokości ok. 
16,0m w liniach rozgraniczających, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

2. Droga powinna być wyposaşone w chodniki i 
odpowiednio oświetlona; 

3. Moşliwość realizacji ścieşek rowerowych, 
zgodnie z nastćpującymi zasadami; 

a) Minimalna szerokość ścieşki rowerowej nie 
moşe być mniejsza niş: 

- 1,5m dla ścieşki jednokierunkowej; 

- 2,0m dla ścieşki dwukierunkowej. 

b) Minimalna szerokość ścieşki rowerowej jeśli 
jest realizowana jako ciąg pieszo-rowerowy 

(tzn. ścieşki rowerowe, z których mogą ko-
rzystać równieş piesi) nie moşe być mniej-
sza niş: 

- 2,0m dla ciągów, na których ruch rowe-
rów jest jednokierunkowy; 

- 2,5m dla ciągów, na których ruch rowe-
rów jest dwukierunkowy. 

c) Teren na obszarze zabudowanym lub prze-
znaczonym pod zabudowć powinien być 
oświetlony w sposób właściwy; 

4. Odstćpuje sić od ustalenia stawki procen-
towej, słuşącej naliczaniu opłat, wynikają-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 19. 

Dla terenów dróg wewnćtrznych, oznaczonych 
symbolami: 

02 KDW - pow. ok. 0,34 ha, 

03 KDW - pow. ok. 0,54 ha 

04 KDW - pow. ok. 1,20 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie dróg 
wewnćtrznych; 

2. Minimalną szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wewnćtrznych dróg dojazdowych, ustala 
sić na 8,0m w liniach rozgraniczających; 

3. Odstćpuje sić od ustalenia stawki procentowej, 
słuşącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

Rozdział III 
Przeznaczenie terenów  

i sposoby ich zagospodarowania - Dąbrowa 

§ 20. 

Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

16 RM – pow. ok. 0,70 ha 

17 RM – pow. ok. 0,26 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów pod za-
budowć zagrodową w gospodarstwach rol-
nych o niskim wskaŝniku zabudowy - maksi-
mum 30% powierzchni działki; 

2. Przeznaczenie uzupełniające terenu - pod 
lokalizacjć nieuciąşliwych funkcji usługo-
wych. Uciąşliwość planowanych obiektów 
usługowych winna sić zamknąć w granicach 
wyznaczonych dla nich terenów; 
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3. Dopuszcza sić moşliwość przekształcania 

zabudowań siedliskowych na funkcjć miesz-
kaniową jednorodzinną; 

4. Dopuszcza sić realizacjć infrastruktury towa-
rzyszącej funkcji podstawowej i uzupełniają-
cej, takiej jak: garaşe, budynki gospodarcze, 
miejsca postojowe dla samochodów, infra-
struktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogro-
dzenia i mała architektura; 

5. Dopuszcza sić wymianć, rozbudowć, przebu-
dowć, nadbudowć oraz zmianć funkcji istnie-
jących budynków na zasadach określonych w 
niniejszym paragrafie; 

6. Obsługć komunikacyjną poprzez istniejący 
układ komunikacyjny, od drogi wojewódzkiej 
nr 563, zgodnie z rysunkiem planu; 

7. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie środowiska 
(za wyjątkiem urządzeń infrastruktury i obiek-
tów obsługi technicznej oraz związanych z 
produkcją rolną) oraz wszelkiej produkcji i 
usług mechaniki pojazdowej, handlu typu ba-
zarowego oraz dystrybucji takich towarów 
jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje nie-
bezpieczne; 

8. Zakaz realizacji usług uciąşliwych i składowa-
nia jakichkolwiek odpadów; 

9. Minimum 50% powierzchni działki budowla-
nej powinno pozostać jako biologicznie czyn-
ne; 

10. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala sić w 
odległości 20,0m od krawćdzi jezdni drogi 
wojewódzkiej; 

11. Moşliwość realizacji zabudowy mieszkanio-
wej wolnostojącej o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wie-
lospadowymi o kącie nachylenia połaci 30-
45° pokrytymi dachówką ceramiczną lub ma-
teriałami dachówkopodobnymi, kalenicami 
na wysokości maksimum 11,0m nad poziom 
istniejącego terenu. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,60m nad po-
ziom terenu przy wejściu do budynku. Po-
ziom posadowienia posadzki parteru dla 
obiektów stanowiących uzupełnienie istnieją-
cej zabudowy dopuszcza sić na wysokości 
nawiązującej do istniejącej sąsiedniej zabu-
dowy; 

12. Zabudowa usługowa, garaşowa i gospodar-
cza moşe być realizowana jako wolnostojąca 
(1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 
8,0m), wbudowana lub zespolona z bryłą bu-
dynku mieszkalnego; 

13. Dla działki o funkcji mieszkaniowej naleşy 
zapewnić w ramach terenu do którego inwe-

stor posiada tytuł prawny, co najmniej 2 
miejsca postojowe samochodów osobowych 
na 1 lokal mieszkalny (w tym miejsce w gara-
şu), w sytuacji lokalizacji funkcji usługowej 
liczbć miejsc postojowych naleşy zwićkszyć o 
ilość wynikającą z punktu 16; 

14. Dla funkcji usługowej naleşy zapewnić: 

a) 1 miejsce parkingowe na 10m2 powierzch-
ni uşytkowej usług handlu, nie mniej jed-
nak niş 1 miejsce, 

b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, nie mniej 
jednak niş 3 miejsca, 

c) 3 miejsca parkingowe na 50m2 powierzch-
ni uşytkowej usług innych, nie mniej jed-
nak niş 3 miejsca, 

d) 3 miejsca parkingowe na kaşdych 10 za-
trudnionych, 

15. Ogrodzenia - jako aşurowe, o wysokości do 
1,60m, realizowane w linii rozgraniczającej te-
renu, wykonane z trwałych materiałów (z wy-
łączeniem ogrodzeń betonowych, stali şe-
browanej i odpadów poprodukcyjnych); 

16. Kaşda działka musi posiadać miejsce na po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów; 

17. Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów naleşy utwardzić 
materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

18. Istniejące na wyznaczonych terenach zadrze-
wienia, zakrzaczenia, grupy zieleni i pojedyn-
cze drzewa naleşy utrzymać i chronić w mak-
symalnym stopniu przy uwzglćdnieniu pod-
stawowej funkcji terenu; 

19. Stawkć procentową, słuşącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenów RM ustala sić w wysokości 5%. 

§ 21. 

Dla terenów obiektów i urządzeń produkcji, skła-
dów i magazynów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

18 P - pow. ok. 1,10 ha 

19 P - pow. ok. 5,80 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów pod loka-
lizacjć obiektów i urządzeń produkcji, składów i 
magazynów o wskaŝniku intensywności zabu-
dowy – do 30% powierzchni działki; 

2. Utrzymanie istniejącej zabudowy z moşliwo-
ścią rozbudowy; 

3. Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej; 

4. Uciąşliwość realizowanych funkcji nie moşe 
wykraczać na sąsiednie tereny, w tym tereny 
zabudowy mieszkaniowej; 
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5. Minimum 30% powierzchni działki budowlanej 

powinno pozostać jako biologicznie czynne; 

6. Moşliwość realizacji zabudowy z dachami o 
kącie nachylenia połaci do 30°, z kalenicami na 
wysokości maksimum 10,0m nad poziom ist-
niejącego terenu. Poziom posadowienia po-
sadzki parteru - maksimum 0,60m nad poziom 
terenu przy wejściu do budynku; 

7. Konieczność zapewnienia, w ramach terenu do 
którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc 
postojowych w ilości 3 miejsca parkingowe na 
kaşde rozpoczćte 100m2 powierzchni uşytkowej 
obiektu produkcyjnego; 

8. Stawkć procentową, słuşącą naliczaniu opłat 
wynikających z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla 
terenów P ustala sić w wysokości 5%. 

§ 22. 

Dla terenów powierzchniowej eksploatacji kru-
szywa, oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi: 

20 PG – pow. ok. 8,80 ha 

21 PG – pow. ok. 3,00 ha, 

utrzymuje sić ustalenia obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała nr 149/XXV/2000 Rady Miejskiej w Şu-
rominie z dnia 30 czerwca 2000r. - Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 104, poz. 1024 z dnia 23 paŝdziernika 
2001r.). 

§ 23. 

Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 

22 R – pow. ok. 11,70 ha 

23 R – pow. ok. 24,60 ha 

24 R – pow. ok. 24,40 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie pod uşytki rolne: uprawy polo-
we, łąki, pastwiska z drogami dojazdowymi do 
pól i zielenią śródpolną; 

2. Racjonalne uşytkowanie rolnicze bez prawa 
zalesiania; 

3. Na terenach rolniczych: dopuszcza sić moşli-
wość lokalizacji: 
a) realizacji obiektów związanych z hodowlą i 

produkcją rolną, bez funkcji mieszkaniowej, 

b) zbiorników wodnych związanych z potrze-
bami rolnictwa lub gospodarki rybackiej, 

c) urządzeń melioracji i małej retencji oraz 
urządzeń przeciwpowodziowych, 

d) dróg gospodarczych dojazdowych do pól, 

e) sieciowych elementów infrastruktury tech-
nicznej napowietrznej i podziemnej dla ob-
sługi ludności i rolnictwa. 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuşącej naliczaniu opłat wynikających z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 24. 

Dla terenu oznaczonego symbolem: 

05 KDD - pow. ok. 1,00 ha, ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu na utrzymanie i urządze-
nie drogi publicznej klasy D o znaczeniu dojaz-
dowym; 

2. Utrzymanie terenu drogi o szerokości min. 
10,0m w liniach rozgraniczających, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3. Odstćpuje sić od ustalenia stawki procentowej, 
słuşącej naliczaniu opłat, wynikających z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

Rozdział IV 
Tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i użytkowanie terenów 

§ 25. 

Do czasu zabudowy i zagospodarowania poszcze-
gólnych terenów zgodnie z określonymi w planie 
przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, 
moşna je tymczasowo uşytkować w sposób do-
tychczasowy - jednak bez prawa utrwalania ich 
przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zabu-
dowy niezgodnych z planem. 

Rozdział V 
Ustalenia końcowe 

§ 26. 

Zachowują waşność decyzje o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, wydane przed 
uchwaleniem niniejszego planu, niesprzeczne z 
jego ustaleniami. 

§ 27. 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Şuromin. 

§ 28. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 181/XXVII/09 
Rady Miejskiej w Şurominie 

z dnia 23 stycznia 2009r. 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych  

fragmentów miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa, gm. Şuromin 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Şurominie stwierdza, iş w okresie wyłoşe-
nia projektu Planu do publicznego wglądu oraz w dyskusji publicznej na temat projektu Planu, brak było 
wniosków wymagających rozstrzygnićcia przez Radć Miejską. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 181/XXVII/09 
Rady Miejskiej w Şurominie 

z dnia 23 stycznia 2009r. 
 

Rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  
naleşącej do zadań własnych Miasta przewidzianych na terenie lokalizacji elektrowni wiatrowych  

fragmentów miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa, gm. Şuromin 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Şurominie nie dotyczy zadań własnych 
Gminy i Miasta Şuromin. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
 
 
 
30 22 
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UCHWAŁA Nr 182/XXVII/09 

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE 

z dnia 23 stycznia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego           

i usług „Żeromskiego - Wiadrowska”, obejmującego działki nr ewid: 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 

297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 i 305, położone pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Mazowiecką,            
Wiadrowską i Przedwiośnie w Żurominie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w związku z 
uchwałą Rady Miejskiej w Şurominie 

nr 248/XXX/2001r z dnia 9 paŝdziernika 2001r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta, Rada Miejska w Şurominie, po 
stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Şuromin”, postanawia, co nastćpuje: 

 


