
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 244/XXXIV/17 

Rady Miejskiej w Żurominie 
z dnia 26 czerwca 2017 r. 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁO ŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WYKAZ DOTYCZY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE  
GMINY ŻUROMIN: PONIATOWO, CHAMSK, CIERPIGÓRZ, BRUDNICE, FRANCISZKOWO I OLSZEWO, ETAP 6, OBRĘB CIERPIGÓRZ 
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Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 24.04.2017 Zofia Leszczyńska,  

ul. Mostowa 20, 
Brudnice;  
 
Waldemar Bukowski , 
Wiadrowo,  
 
Renata Łukaszewska, 
Poniatowo 20  
 
Bożena Król Chamsk,  
 
Iwona Nawotka 
Chamsk;  
 
Barbara Michalska  
ul, Zwycięstwa 28, 
Poniatowo  

 

Zebrani wyrazili swoje zaniepokojenie przemysłową 
skalą istniejącej i rozbudowywanej na terenie gminy 
zabudowy hodowlanej - inwentarskiej związanej ze 
specjalistyczną produkcją rolną. Przytoczono jako 
przykłady szereg codziennych uciążliwości dla 
mieszkańców gminy związanych z funkcjonowaniem w/w 
obiektów takich jak zwiększony ruch, hałas i fetor. 
Wymieniono przykłady omijania i naruszania prawa 
przez właścicieli budynków inwentarskich. Podano 
szereg przykładów braku jakiejkolwiek reakcji ze strony 
właścicieli hodowli na składane prośby i protesty 
względem uciążliwości powodowanej przez ich obiekty 
inwentarskie. Wyrażono oczekiwanie wobec władz gminy 
o podjęcie stosownych działań zmierzających do 
ograniczenia rozwoju hodowli na terenie gminy oraz do 
respektowania praw stałych mieszkańców gminy 
Żuromin poprzez zakaz rozbudowy i lokalizacji nowych 
obiektów specjalistycznej produkcji rolnej 

Cały 
obszar 
planu 

  X 
 

  UWAGA DO PROTOKOŁU 
Projekt planu ogranicza się do 
istniejących terenów 
specjalistycznej produkcji rolnej. 
Projekt planu zawiera 
ograniczenia w zakresie ilości 
DJP co powinno przyczynić się do 
ograniczenia uciążliwości już 
istniejących obiektów.  
W związku z tym że projekt planu 
zawiera już zapisy gwarantujące 
wypełnienie zgłoszonych 
postulatów uwagę uznaje się za 
bezzasadną.  
 

 

Załączniki: 
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 
 


