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UCHWAŁA Nr 312/XLIII/10 

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE 

z dnia 9 lipca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni  

wiatrowych Żuromin FW2 - fragmentów miejscowości Kliczewo Małe i Kosewo i Sadowo gmina Żuromin. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. nr 142 poz. 1591 z póŎniejszymi 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 póŎniejszymi 
zmianami), w zwiņzku z uchwałņ Rady Miejskiej w 
ŏurominie nr 150/XXIII/08 z dnia 30 wrzeŌnia 
2008r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, Rada Miejska w ŏurominie, po 
stwierdzeniu zgodnoŌci ze „Studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy ŏuromin”, postanawia, co 
nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu lokalizacji elek-
trowni wiatrowych, obejmujņcy fragmenty miej-
scowoŌci Kliczewo Małe, Kosewo i Sadowo, zwa-
ny dalej planem, w granicach oznaczonych na 
rynku planu odrňbnym symbolem. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego składa siň z nastňpujņcych, integral-
nych czňŌci: 

1) czňŌci tekstowej, stanowiņcej treŌń niniejszej 
uchwały; 

2) czňŌci graficznej, na którņ składa siň rysunek 
planu w sali 1:2 000, zwany dalej rysunkiem 
planu, stanowiņcy załņcznik nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglňdnionych uwag do projektu planu, sta-
nowiņcego załņcznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygniňń dotyczņcych sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiņcych załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Niniejsza uchwała składa siň z piňciu roz-
działów: 

 

 

I. Ustalenia ogólne. 

II. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospoda-
rowania – Kliczewo Małe. 

III. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospoda-
rowania – Kosewo. 

IV. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospoda-
rowania – Sadowo. 

V. Tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uŐytkowanie terenów. 

VI. Ustalenia koŊcowe. 

§ 3. Rysunek planu obowiņzuje w zakresie usta-
leŊ: 

1. granic obszaru objňtego planem, oznaczonych 
na rysunku odrňbnym symbolem, 

2. linii rozgraniczajņcych tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospodaro-
wania, 

3. przeznaczenia terenów funkcjonalnych i tere-
nów komunikacji okreŌlonych odpowiednio 
symbolami literowymi i numerami wyróŐniajņ-
cymi je spoŌród innych terenów. 

§ 4. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

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

2. uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejsza 
uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej, 

3. ustawie - naleŐy przez to rozumień ustawň z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami), 

4. przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikajņce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40302 – Poz. 4899 
 
5. rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 

rysunek w skali 1:2 000, stanowiņcy integral-
nņ czňŌń planu i bňdņcy załņcznikiem nr 1 do 
uchwały, 

6. symbolu – naleŐy przez to rozumień symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komunikacji 
okreŌlony odpowiednio symbolem litero-
wym, 

7. terenie – naleŐy przez to rozumień teren funk-
cjonalny lub teren komunikacji dla którego 
obowiņzujņ ustalenia planu, wyznaczony li-
niami rozgraniczajņcymi oraz okreŌlony sym-
bolem zgodnie z rysunkiem planu, 

8. wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień wartoŌń stosunku po-
wierzchni zabudowy na danej działce budow-
lanej, do powierzchni tej działki 

9. linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to rozu-
mień liniň bňdņcņ granicņ pomiňdzy terenami 
o róŐnym sposobie uŐytkowania, zagospoda-
rowania lub róŐnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róŐnej funkcji), w tym równieŐ po-
miňdzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowň bņdŎ bňdņcymi w 
uŐytkowaniu rolnym lub leŌnym, 

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň ustalonņ niniejszym 
planem, okreŌlajņcņ najmniejszņ dopuszczal-
nņ odległoŌń: 

1) dla budynków – odległoŌń płaszczyzny 
elewacji noworealizowanego obiektu od 
linii rozgraniczajņcej terenu, krawňdzi 
jezdni drogi, z pominiňciem logii, balko-
nów, wykuszy wysuniňtych poza obrys 
budynku oraz elementów wejŌń do budyn-
ków (schodów, podestów, pochylni dla 
niepełnosprawnych i zadaszeŊ) - o głňbo-
koŌci 2,0 m i powierzchni zabudowy do 
8,0m2, 

2) dla wieŐ elektrowni wiatrowych – odle-
głoŌń nadziemnej czňŌci konstrukcji wieŐy, 
przy styku z powierzchniņ terenu, od linii 
rozgraniczajņcej teren EW. Linia zabudowy 
nie odnosi siň do podziemnych czňŌci kon-
strukcji (fundamenty) ani do czňŌci nad-
ziemnych, nie stykajņcych siň z po-
wierzchniņ terenu (rotor i Ōmigła), 

11. przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które musi prze-
waŐań na danej działce - nie moŐe obejmowań 
mniej niŐ 70% powierzchni zabudowy zlokali-
zowanych na tym terenie budynków, 

 

12. przeznaczeniu uzupełniajņcym - naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które nie moŐe 
przewaŐań na danej działce - nie moŐe obej-
mowań wiňcej niŐ 30% powierzchni zabudo-
wy zlokalizowanych na tym terenie budyn-
ków, 

13. urzņdzeniach infrastruktury technicznej - na-
leŐy przez to rozumień drogi oraz wybudowa-
ne pod ziemiņ, na ziemi albo nad ziemiņ 
przewody lub urzņdzenia wodociņgowe, ka-
nalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, tele-
komunikacyjne i gazowe, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi, 

14. terenie biologicznie czynnym – naleŐy przez 
to rozumień teren z nawierzchniņ ziemnņ 
urzņdzonņ w sposób zapewniajņcy naturalnņ 
wegetacjň, a takŐe 50% powierzchni tarasów i 
stropodachów z takņ nawierzchniņ, nie mniej 
niŐ 10 m2, oraz wodň powierzchniowņ na tym 
terenie, 

15. proekologicznych systemach cieplnych - na-
leŐy przez to rozumień systemy cieplne wyko-
rzystujņce: gaz ziemny lub płynny, olej opa-
łowy niskosiarkowy, energiň elektrycznņ, sło-
necznņ, pompy cieplne, biomasň itp., 

16. klasie drogi - rozumie siň przez to przypo-
rzņdkowanie drodze publicznej odpowiednich 
parametrów technicznych, wynikajņcych z jej 
cech funkcjonalnych, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi. 

§ 5. Celem regulacji zawartych w planie jest 
okreŌlenie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczajņ-
cych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania, 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, 

3. zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego, 

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, 

5. parametrów i wskaŎników kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaŎników 
intensywnoŌci zabudowy, 

6. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, 

7. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
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8. sposobu i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów, 

9. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň jednorazowņ opłatň z tytułu wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci na skutek uchwalenia 
planu. 

§ 6. Na obszarze objňtym planem nie zachodzņ 
przesłanki do okreŌlenia: 

1. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, 

2. wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

3. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takŐe naraŐonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych 
osuwaniem siň mas ziemnych, 

4. szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci. 

§ 7. Przedmiotem planu sņ ustalenia dotyczņce 
terenów: 

1. elektrowni wiatrowych wraz z urzņdzeniami 
infrastruktury technicznej, niezbňdnej do ich 
obsługi, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem EW, 

2. lasów, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem ZL, 

3. rolniczych: upraw polowych, łņk i pastwisk z 
drogami dojazdowymi do pól i zieleniņ Ōród-
polnņ, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem R, 

4. rowów melioracyjnych, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem WR, 

5. wód powierzchniowych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem WS, 

6. dróg publicznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KD, w szczególnoŌci: 

1) dróg lokalnych - KDL, 

2) dróg dojazdowych – KDD, 

7. dróg wewnňtrznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDW. 

§ 8. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň zasady: 

1. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu 
pod wzglňdem funkcjonalnym i przestrzennym 
powinny uwzglňdniań: 

1) wymagania ładu przestrzennego, urbanisty-
ki i architektury 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe 

3) wymagania ochrony przyrody 

4) wymagania ochrony Ōrodowiska, zdrowia 
oraz bezpieczeŊstwa ludzi i mienia, a takŐe 
wymagania osób niepełnosprawnych 

5) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo 
własnoŌci 

6) potrzeby obronnoŌci i bezpieczeŊstwa paŊ-
stwa 

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

3. Budowň, rozbudowň i modernizacjň infrastruk-
tury technicznej komunikacyjnej 

§ 9. W zakresie ochrony Ōrodowiska i przyrody 
ustala siň zasady: 

1. Elektrownie wiatrowe stanowiņ przedsiňwziň-
cia mogņce znaczņco oddziaływań na Ōrodo-
wisko, stosownie do regulacji zawartych w 
obowiņzujņcych przepisach odrňbnych. 

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

1) przeprowadzenie badaŊ geotechnicznych 
terenu przeznaczonego na posadowienie 
fundamentów obiektów budowlanych, 

2) racjonalne korzystanie z terenu w trakcie 
przygotowania i realizacji inwestycji, 

3) ujednolicenie kolorystyki całej farmy elek-
trowni wiatrowych, 

4) przeprowadzanie okresowego monitorin-
gu w zakresie wpływu funkcjonowania 
elektrowni wiatrowych na faunň (w szcze-
gólnoŌci ptaki) oraz pomiary rzeczywiste-
go poziomu hałasu w otoczeniu obiektów, 

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

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

4. Obowiņzek realizacji płyt obornikowych i 
zbiorników na gnojowicň w gospodarstwach 
prowadzņcych chów zwierzņt, w celu ochrony 
przed zanieczyszczeniami wód powierzch-
niowych i gruntowych. 
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5. Obowiņzek zgodnego z zasadami ochrony 

Ōrodowiska unieszkodliwiania odpadów – se-
lekcjň i gromadzenie odpadów na posesjach 
w urzņdzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia, odbiór i usuwanie zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjňtym w gospo-
darce komunalnej gminy. 

6. Maksymalna ochronň istniejņcego drzewo-
stanu i zakaz nieuzasadnionego usuwania za-
drzewieŊ i zakrzewieŊ. 

7. Ochronň istniejņcych lasów i gruntów le-
Ōnych. 

8. Nieprzekraczalnņ liniň zabudowy od korony 
rowów melioracyjnych ustala siň w odległo-
Ōci 5,0m. Zakaz realizacji ogrodzeŊ w odległo-
Ōci mniejszej niŐ 3,0 m od korony tych rowów. 

9. Stosowanie w nowych i przebudowywanych 
obiektach proekologicznych systemów ciepl-
nych niepowodujņcych emisji szkodliwych 
substancji do Ōrodowiska. 

10. KoniecznoŌń zachowania minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej w powierzchni 
kaŐdej działki odpowiednio: dla terenów prze-
znaczonych na lokalizacjň elektrowni wiatro-
wych (EW) - 40%. 

§ 10. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków ustala siň zasady: 

1. Ochronň zabytków archeologicznych (stanowi-
ska archeologiczne nr ew. AZP: 39-56/5, 39-
56/6), okreŌlonych na rysunku planu specjal-
nym symbolem i oznaczonych numerami wła-
Ōciwych stanowisk archeologicznych. Na ob-
szarze ww. stanowisk ustala siň: 

1) Obowiņzek uzyskania przez inwestora, od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowň lub 
zgłoszenia właŌciwemu organowi – uzgod-
nienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiņŐņcych siň z wy-
konywaniem prac ziemnych. 

2) Obowiņzek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków poszukiwania i 
rozpoznawania kopalin oraz budowy urzņ-
dzeŊ wodnych i regulacji wód. 

3) Obowiņzek przeprowadzenia badaŊ arche-
ologicznych oraz wykonania ich dokumen-
tacji. 

4) Przed rozpoczňciem badaŊ archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków pozwo-
lenia na ich prowadzenie. 

 

2. Ochronň krzyŐy i figurek przydroŐnych. 

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu ustala siň: 

1. Na terenach rolniczych, oznaczonym symbo-
lem R zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej 
oraz innych obiektów zwiņzanych ze stałym 
pobytem ludzi. 

2. Ochronň i zachowanie istniejņcych cieków 
wodnych i urzņdzeŊ melioracyjnych. Wszelkie 
działania w bezpoŌrednim sņsiedztwie cieków i 
rowów melioracyjnych oraz zwiņzane z ich 
przebudowņ, przykryciem, przekroczeniem 
drogami lub liniowymi urzņdzeniami infrastruk-
tury technicznej, naleŐy przeprowadzań w po-
rozumieniu i na warunkach zarzņdcy urzņdzeŊ 
melioracyjnych. 

§ 12. W zakresie systemu komunikacyjnego i 
infrastruktury technicznej ustala siň zasady: 

1. Podstawowņ sień komunikacji drogowej, za-
pewniajņcņ obsługň komunikacyjnņ stanowiņ: 

1) Droga publiczna powiatowa nr 4628W, 
oznaczona na rysunku planu symbolem 
01 KDL, 

2) Drogi publiczne dojazdowe, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 02 i 03 KDD, 

3) Drogi wewnňtrzne stanowiņce dojazdy do 
terenów elektrowni wiatrowych oraz do-
jazdy do uŐytków rolnych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem od 04 do 
012 KDW. 

4) Drogi wewnňtrzne stanowiņce dojazdy do 
uŐytków rolnych, nie oznaczone na rysun-
ku planu a istniejņce na terenach oznaczo-
nych symbolem R. 

2. Dla terenów dróg publicznych ustala siň: 

1) Przeznaczenie na utrzymanie i urzņdzenie 
dróg publicznych. 

2) Zakaz dokonywania jakichkolwiek podzia-
łów za wyjņtkiem porzņdkujņcych stan 
własnoŌciowy, zgodnie z liniami rozgrani-
czajņcymi lub podziałów dopuszczonych w 
przepisach odrňbnych dotyczņcych go-
spodarki nieruchomoŌciami. 

3) Na terenach dróg ustala siň zakaz lokaliza-
cji obiektów budowlanych i urzņdzeŊ nie 
zwiņzanych z gospodarkņ drogowņ oraz 
potrzebami ruchu drogowego. W uzgod-
nieniu z właŌciwym zarzņdcņ drogi, ustala 
siň moŐliwoŌń poprowadzenia w obrňbie 
linii rozgraniczajņcych dróg, elementów in-
frastruktury technicznej, które nie spowo-
dujņ zmniejszenia trwałoŌci obiektów dro-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 184 – 40305 – Poz. 4899 
 

gowych i nie bňdņ stanowiń zagroŐenia 
bezpieczeŊstwa ruchu drogowego. 

4) Drogi w sņsiedztwie terenów zabudowy i 
przeznaczonych pod zabudowň muszņ byń 
oŌwietlone w sposób właŌciwy dla klasy 
drogi oraz byń wyposaŐone w chodniki lub 
pobocza utwardzone. 

3. Dla terenów dróg wewnňtrznych, ustala siň: 

1) Zakaz dokonywania jakichkolwiek podzia-
łów za wyjņtkiem porzņdkujņcych stan 
własnoŌciowy. 

2) Na terenach dróg ustala siň zakaz lokaliza-
cji obiektów budowlanych i urzņdzeŊ nie 
zwiņzanych z gospodarkņ drogowņ oraz 
potrzebami ruchu drogowego z wyłņcze-
niem elementów infrastruktury technicz-
nej, które nie spowodujņ zmniejszenia 
trwałoŌci obiektów drogowych i nie bňdņ 
stanowiń zagroŐenia bezpieczeŊstwa ruchu 
drogowego. 

4. Odprowadzenie wód opadowych w terenów 
dróg i wyznaczonych niniejszym planem te-
renów EW – realizowane bňdzie powierzch-
niowo z wykorzystaniem istniejņcego układu 
rowów odwadniajņcych. 

5. Utrzymanie istniejņcego uzbrojenia terenu w 
infrastrukturň technicznņ, z moŐliwoŌciņ jej 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy. 

6. Ustala siň, jako docelowe wyposaŐenie tere-
nów w sieci: 

1) wodociņgowņ, 

2) elektroenergetycznņ, 

3) kanalizacyjnņ, 

4) telekomunikacyjnņ. 

7. Planowane sieci i przyłņcza infrastruktury 
technicznej naleŐy wykonywań jako podziem-
ne, od istniejņcych w sņsiedztwie sieci, w 
granicach linii rozgraniczajņcych dróg, w 
uzgodnieniu z ich zarzņdcņ. Dopuszcza siň 
moŐliwoŌń realizacji sieci na terenach o in-
nym przeznaczeniu - pod warunkiem zacho-
wania innych ustaleŊ planu oraz przepisów 
odrňbnych po uprzednim uzyskaniu zgody 
właŌciciela gruntu i na warunkach z nim usta-
lonych 

8. W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ ustala siň: 

1) zaopatrzenie wszystkich działek w energiň 
elektrycznņ - z istniejņcych na terenie linii 
elektroenergetycznych, 

2) zachowanie z moŐliwoŌciņ modernizacji i 
przebudowy istniejņcej sieci elektroener-
getycznej, 

3) zaopatrzenie elektrowni wiatrowych w 
energiň elektrycznņ dla potrzeb własnych 
zgodnie z warunkami właŌciwego Zakładu 
Energetycznego, 

4) odbiór energii elektrycznej wytworzonej 
przez poszczególne elektrownie wiatrowe 
poprzez linie kablowe SN do stacji trans-
formatorowej WN/SN. 

9. Zaopatrzenie w wodň (w tym dla celów prze-
ciwpoŐarowych) - z istniejņcych i projektowa-
nych sieci wodociņgowych lub indywidual-
nych ujňń. 

10. Odprowadzenie Ōcieków do szczelnych zbior-
nikach bezodpływowych, okresowo opróŐ-
nianych 

11. Zaopatrzenie w ciepło ze Ŏródeł indywidual-
nych, na bazie ekologicznych czynników 
grzewczych (alternatywnie): gaz, energia elek-
tryczna, olej opałowy (o niskiej zawartoŌci 
siarki) lub odnawialne Ŏródła energii. 

12. Gospodarka odpadami - koniecznoŌń segre-
gacji odpadów w ramach poszczególnych te-
renów oraz zorganizowany ich wywóz na 
spełniajņce wymogi ochrony Ōrodowiska 
składowisko odpadów, w sposób zgodny z 
przepisami odrňbnymi, na zasadach okreŌlo-
nych indywidualnie przez słuŐby komunalne. 

Rozdział 2 
przeznaczenie terenów i sposoby 

ich zagospodarowania - Kliczewo Małe 

§ 13. Dla terenów elektrowni wiatrowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2 EW - 
pow. ok. 0,33ha, 3 EW - pow. ok. 0,53ha, 4 EW - 
pow. ok. 0,45ha, 5 EW - pow. ok. 0,50ha, 6 EW - 
pow. ok. 0,50ha, 7 EW - pow. ok. 0,50ha, 8 EW - 
pow. ok. 0,40ha, 9 EW - pow. ok. 0,50ha, 10 EW - 
pow. ok. 0,50ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów pod elek-
trownie wiatrowe wraz z urzņdzeniami infra-
struktury technicznej niezbňdnej do ich obsługi 

2. WskaŎniki zagospodarowania terenów: 

1) powierzchnia zabudowy elektrowni – nad-
ziemna czňŌń konstrukcji wieŐy elektrowni 
liczona na poziomie styku z powierzchniņ te-
renu (powierzchnia zabudowy nie odnosi 
siň do podziemnych czňŌci konstrukcji – 
fundamentów, ani do nadziemnych, niesty-
kajņcych siň z powierzchniņ ziemi czňŌci 
elektrowni – rotora i Ōmigieł), obiekty z po-
mieszczeniami innych urzņdzeŊ łņcznie 
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z placem manewrowym nie moŐe przekra-
czań 1500m2, 

2) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy terenu EW, łņcznie z planem manew-
rowym i drogņ dojazdowņ – ustala siň na 
50%, 

3) minimum 40% powierzchni kaŐdego terenu 
EW musi pozostań jako teren biologicznie 
czynny – niezabudowana i nieutwardzonņ 
czňŌń terenu naleŐy pozostawiń w uŐytko-
waniu rolniczym. 

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy – w odległo-
Ōci 5,0m od linii rozgraniczajņcej 

4. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 

1) wysokoŌń wieŐy elektrowni do osi rotora - 
do 120,0m i całkowitej wysokoŌci w stanie 
wzniesionej łopaty wirnika – do 176,0m od 
poziomu terenu, 

2) maksymalna moc generatora – do 3,0 MW o 
regulowanym poziomie emisji hałasu, 

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

4) ujednolicenie kolorystyki całej farmy elek-
trowni wiatrowych – zastosowanie jasnych, 
ciepłych kolorów, matowych kolorów z 
uwzglňdnieniem sposobu oznakowania 
przeszkód lotniczych – zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

5) zakaz umieszczania na elementach elek-
trowni wiatrowych reklam z wyłņczeniem 
logo producenta, inwestora lub właŌciciela 
elektrowni 

5. Obszar połoŐony w zasiňgu Ōmigieł elektrowni 
nie moŐe przekraczań linii rozgraniczajņcej te-
ren dróg publicznych – KDD. 

6. Obsługň komunikacyjnņ poprzez drogi we-
wnňtrzne. 

7. Obiekty o wysokoŌci równej lub wiňkszej niŐ 
50m, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 
na budowň, wymagajņ zgłoszenia do Szefo-
stwa SłuŐby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych 
RP, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami od-
rňbnymi. 

8. Działania zwiņzane z posadowieniem elektrow-
ni wiatrowych na terenach 4 i 5 EW, muszņ byń 
prowadzone w uzgodnieniu z właŌciwym za-
rzņdcņ urzņdzeŊ melioracyjnych. 

9. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla 
terenów EW ustala siň w wysokoŌci 30%. 

§ 14. Dla terenów lasów, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 1 ZL – pow. ok. 0,12ha, 
2 ZL – pow. ok. 0,35ha, 3 ZL – pow. ok. 0,07ha, 
4 ZL – pow. ok. 0,45ha, 5 ZL – pow. ok. 0,65ha, 
6 ZL – pow. ok. 2,50ha, 7 ZL – pow. ok. 0,65ha, 
8 ZL – pow. ok. 0,25ha, 9 ZL – pow. ok. 5,12ha, 
10 ZL – pow. ok. 5,80ha, 11 ZL – pow. ok. 0,07 ha, 
12 ZL – pow. ok. 0,40ha, 13 ZL – pow. ok. 0,20ha, 
14 ZL – pow. ok. 0,25ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów – lasy. 

2. Gospodarkň na terenach lasów naleŐy prowa-
dziń zgodnie z planami urzņdzenia lasów. 

3. Na terenach lasów dopuszcza siň moŐliwoŌci 
lokalizacjň obiektów zwiņzanych z gospodarkņ 
leŌnņ i eksploatacjņ lasów oraz moŐliwoŌci lo-
kalizacji elementów liniowych infrastruktury 
technicznej. 

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

§ 15. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 6 R – pow. ok. 6,90 ha, 
7 R – pow. ok. 0,60 ha, 8 R – pow. ok. 2,20 ha, 9 R 
– pow. ok. 1,00 ha, 10 R – pow. ok. 0,40 ha, 11 R – 
pow. ok. 80,30 ha, 12 R – pow. ok. 185,00 ha, 13 R 
– pow. ok. 39,00 ha, 14 R – pow. ok. 41,60 ha, 
ustala siň: 

1. Przeznaczenie pod uŐytki rolne: uprawy polo-
we, łņki, pastwiska z drogami dojazdowymi do 
pól i zieleniņ Ōródpolnņ. 

2. Racjonalne uŐytkowanie rolnicze bez prawa 
zalesiania. 

3. Na terenach rolniczych dopuszcza siň moŐli-
woŌń lokalizacji: 

1) obiektów zwiņzanych z hodowlņ i produkcjņ 
rolnņ, bez funkcji mieszkaniowej. Nie do-
puszcza siň lokalizacji ww. obiektów w ob-
szarze o promieniu 200m od osi kaŐdej wie-
rzy elektrowni wiatrowej, 

2) zbiorników wodnych zwiņzanych z potrze-
bami rolnictwa lub gospodarki rybackiej, 

3) urzņdzeŊ melioracji i małej retencji oraz 
urzņdzeŊ przeciwpowodziowych, 

4) dróg wewnňtrznych stanowiņcych dojazdy 
do działek, poza drogami wewnňtrznymi 
wyznaczonymi niniejszym planem, 
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5) sieciowych, podziemnych i napowietrznych 
elementów infrastruktury technicznej zwiņ-
zanych z obsługņ ludnoŌci i rolnictwa oraz 
funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, z 
zastrzeŐeniem zachowania obowiņzujņcych 
przepisów odrňbnych. 

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

§ 16. Dla terenów rowów melioracyjnych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2 WR 
– pow. ok. 0,25ha, 3 WR – pow. ok. 0,45ha, 4 WR – 
pow. ok. 0,15ha, 5 WR – pow. ok. 0,85ha, ustala 
siň: 

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie istnie-
jņcych odkrytych rowów melioracyjnych. 

2. Wszelkie działania zwiņzane z przebudowņ i 
modernizacjņ rowów muszņ byń prowadzone w 
uzgodnieniu z właŌciwym zarzņdcņ melioracji i 
urzņdzeŊ wodnych. 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuŐņcej ustaleniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 17. Dla terenów wód powierzchniowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 WS 
– pow. ok. 0,30ha, 2 WS – pow. ok. 1,17ha, ustala 
siň: 

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie istnie-
jņcych stawów. 

2. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuŐņcej ustaleniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 18. Dla terenów dróg publicznych oznaczo-
nego symbolem: 02 KDD – pow. ok. 1,75ha,  
03 KDD – pow. ok. 2,80ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenów na utrzymanie i urzņ-
dzenie dróg publicznych klasy D o znaczeniu 
dojazdowym 

2. Minimalnņ szerokoŌń terenów dróg ustala siň 
na 10,0m w liniach rozgraniczajņcych, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

3. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procentowej, 
słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

§ 19. Dla terenów dróg wewnňtrznych, ozna-
czonych symbolami: 05 KDW – pow. ok. 0,35 ha, 
06 KDW – pow. ok. 0,50ha, 07 KDW – pow. ok. 
0,30ha, 08 KDW – pow. ok. 0,70ha, 09 KDW – pow. 

ok. 0,10ha, 010 KDW – pow. ok. 0,50ha, 011 KDW 
– pow. ok. 0,40ha, 012 KDW – pow. ok. 0,20ha, 
ustala siň: 

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urzņdzenie dróg 
wewnňtrznych 

2. Minimalnņ szerokoŌń terenu dróg ustala siň na 
5,0m w liniach rozgraniczajņcych; 

3. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procentowej, 
słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

Rozdział 3 
Przeznaczenie terenów 

i sposoby ich zagospodarowania - Kosewo 

§ 20. Dla terenu elektrowni wiatrowych, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem: 1EW- pow. 
ok. 0,48ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów pod elek-
trownie wiatrowe wraz z urzņdzeniami infra-
struktury technicznej niezbňdnej do ich obsługi; 

2. WskaŎniki zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia zabudowy elektrowni – nad-
ziemna czňŌń konstrukcji wieŐy elektrowni 
liczona na poziomie styku z powierzchniņ te-
renu (powierzchnia zabudowy nie odnosi 
siň do podziemnych czňŌci konstrukcji – 
fundamentów ani do nadziemnych, niesty-
kajņcych siň z powierzchniņ ziemi czňŌci 
elektrowni – rotora i Ōmigieł), obiekty z po-
mieszczeniami innych urzņdzeŊ łņcznie z 
placem manewrowym nie moŐe przekraczań 
1500m2 

2) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy terenów EW, łņcznie z planem ma-
newrowym i drogņ dojazdowņ – ustala siň 
na 50%, 

3) minimum 40% powierzchni kaŐdego terenu 
EW musi pozostań jako teren biologicznie 
czynny – niezabudowanņ czňŌń terenu nale-
Őy pozostawiń w uŐytkowaniu rolniczym. 

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy – w odległo-
Ōci 5,0m od linii rozgraniczajņcej teren EW. 

4. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy: 

1) wysokoŌń wieŐy elektrowni do osi rotora - 
do 120,0m i całkowitej wysokoŌci w stanie 
wzniesionej łopaty wirnika – do 176,0m od 
poziomu terenu, 

2) maksymalna moc generatora – do 3,0 MW o 
regulowanym poziomie emisji hałasu, 

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

4) ujednolicenie kolorystyki całej farmy elek-
trowni wiatrowych – zastosowanie jasnych, 
ciepłych kolorów, 

5) zakaz umieszczania na elementach elek-
trowni wiatrowych reklam z wyłņczeniem li-
go producenta, inwestora lub właŌciciela 
elektrowni. 

5. Obszar połoŐony w zasiňg Ōmigieł elektrowni 
nie moŐe przekraczań linii rozgraniczajņcych te-
ren dróg publicznych – KDL i KDD 

6. Obsługň komunikacyjnņ poprzez drogi we-
wnňtrzne. 

7. Obiekty o wysokoŌci równej lub wiňkszej niŐ 50 
m, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowň, wymagajņ zgłoszenia do Szefostwa 
SłuŐby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami odrňb-
nymi. 

8. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla 
terenów EW ustala siň w wysokoŌci 30%. 

§ 21. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 2 R – pow. ok. 41,50ha, 
3 R – pow. ok. 31,30ha, 4 R – pow. ok. 24,40ha, 5 R 
– pow. ok. 2,30ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie pod uŐytki rolne: uprawy polo-
we, łņki, pastwiska z drogami dojazdowymi do 
pól i zieleniņ Ōródpolnņ. 

2. Racjonalne uŐytkowanie rolnicze bez prawa 
zalesiania 

3. Na terenach rolniczych dopuszcza siň moŐli-
woŌń lokalizacji: 

1) obiektów zwiņzanych z hodowlņ i produkcjņ 
rolnņ, bez funkcji mieszkaniowej. Nie do-
puszcza siň lokalizacji ww. obiektów w ob-
szarze o promieniu 200m od osi kaŐdej wie-
Őy elektrowni wiatrowej, 

2) zbiorników wodnych zwiņzanych z potrze-
bami rolnictwa lub gospodarki rybackiej, 

3) urzņdzeŊ melioracji i małej retencji oraz 
urzņdzeŊ przeciwpowodziowych, 

4) dróg wewnňtrznych stanowiņcych dojazdy 
do działek, poza drogami wewnňtrznymi 
wyznaczonymi niniejszym planem, 

 

5) sieciowych, podziemnych i napowietrznych 
elementów infrastruktury technicznej zwiņ-
zanych z obsługņ ludnoŌci i rolnictwa oraz 
funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, z 
zastrzeŐeniem zachowania obowiņzujņcych 
przepisów odrňbnych. 

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

§ 22. Dla terenu rowu melioracyjnego, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem: 1 WR – 
pow. ok. 0,50ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie istnie-
jņcego, odkrytego rowu melioracyjnego 

2. Wszelkie działania zwiņzane z przebudowņ i 
modernizacjņ rowów muszņ byń prowadzone w 
uzgodnieniu z właŌciwym zarzņdcņ melioracji i 
urzņdzeŊ wodnych; 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuŐņcej ustaleniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 23. Dla terenu drogi publicznej, oznaczonego 
symbolem: 01 KDL – pow. ok. 1,10ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu na utrzymanie istniejņcej 
drogi powiatowej 4628W klasy L o znaczeniu 
lokalnym. 

2. Utrzymanie terenu drogi o szerokoŌci min. 
12,0m w liniach rozgraniczajņcych, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

3. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procentowej, 
słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

§ 24. Dla terenu drogi publicznej, oznaczonego 
symbolem: 02 KDD - pow. ok. 0,50ha, ustala siň: 

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

2. Minimalnņ szerokoŌń terenu drogi ustala siň na 
10,0m w liniach rozgraniczajņcych, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

3. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procentowej, 
słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 
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§ 25. Dla terenu drogi wewnňtrznej, oznaczonej 
symbolem: 04 KDW - pow. ok. 0,12ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urzņdzenie drogi 
wewnňtrznej. 

2. Minimalnņ szerokoŌń wewnňtrznych dróg do-
jazdowych, ustala siň na 5,0m w liniach roz-
graniczajņcych. 

3. Odstňpuje siň od ustalenia stawki procentowej, 
słuŐņcej naliczaniu opłat, wynikajņcych z art. 
36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

Rozdział 4 
przeznaczenie terenów  

i sposoby ich zagospodarowania - Sadowo 

§ 26. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: 1 R – pow. ok. 11,30 ha, 
ustala siň: 

1. Przeznaczenie pod uŐytki rolne: uprawy polo-
we, łņki, pastwiska z drogami dojazdowymi do 
pól i zieleniņ Ōródpolnņ. 

2. Racjonalne uŐytkowanie rolnicze bez prawa 
zalesiania. 

3. Na terenach rolniczych dopuszcza siň moŐli-
woŌń lokalizacji: 

1) obiektów zwiņzanych z hodowlņ i produkcjņ 
rolnņ, bez funkcji mieszkaniowej. Nie do-
puszcza siň lokalizacji ww. obiektów w ob-
szarze o promieniu 200 m od osi kaŐdej wie-
Őy elektrowni wiatrowej, 

2) zbiorników wodnych zwiņzanych z potrze-
bami rolnictwa lub gospodarki rybackiej, 

3) urzņdzeŊ melioracji i małej retencji oraz 
urzņdzeŊ przeciwpowodziowych, 

4) dróg wewnňtrznych stanowiņcych dojazdy 
do działek, poza drogami wewnňtrznymi 
wyznaczonymi niniejszym planem, 

5) sieciowych, podziemnych i napowietrznych 
elementów infrastruktury technicznej zwiņ-
zanych z obsługņ ludnoŌci i rolnictwa oraz 
funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, z 
zastrzeŐeniem zachowania obowiņzujņcych 
przepisów odrňbnych. 

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

Rozdział 5 
tymczasowe zagospodarowanie,  

urządzanie i użytkowanie terenów 

§ 27. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z okreŌlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospodaro-
wania, moŐna je tymczasowo uŐytkowań w spo-
sób dotychczasowy - jednak bez prawa utrwalania 
ich przeznaczenia, zasad zagospodarowania i za-
budowy niezgodnych z planem. 

Rozdział 6 
Ustalenia końcowe 

§ 28. Zachowujņ waŐnoŌń decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane 
przed uchwaleniem niniejszego planu, nie-
sprzeczne z jego ustaleniami. 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Gminy i Miasta ŏuromin. 

§ 30. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 312/XLIII/10 
Rady Gminy w ŏurominie 

z dnia 9 lipca 2010r. 
 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE  
o sposobie rozpatrzenia uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu lokalizacji elektrowni  
wiatrowych ŏuromin FW2 – fragmentów miejscowoŌci Kliczewo Małe, Kosewo, Sadowo, gm. ŏuromin 

 
 

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 ŏurominie stwierdza, iŐ w okresie wyłoŐe-
nia projektu Planu do publicznego wglņdu oraz w dyskusji publicznej na temat projektu Planu, brak było 
wniosków wymagajņcych rozstrzygniňcia przez Radň Miejskņ. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

mgr Andrzej Rutowski 
 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 312/XLIII/10 
Rady Gminy w ŏurominie 

z dnia 9 lipca 2010r. 
 
 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE 

dotyczņce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  
naleŐņcej do zadaŊ własnych Miasta przewidzianych na terenie lokalizacji elektrowni wiatrowych  

ŏuromin FW2 – fragmentów miejscowoŌci Kliczewo Małe, Kosewo, Sadowo, gm. ŏuromin 
 
 

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 ŏurominie 

nie dotyczy zadaŊ własnych Gminy i Miasta ŏuromin. 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
mgr Andrzej Rutowski 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


