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Rt.6220.2"2016

ZAWIADOMIENIE

Zgodniezart.T4ust.3 ustawy zdnia3puldziernika2003 r.oudostgpnianiuinformacji
o Srodowislru i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie irodowiska oroz o ocenach
oddzialywania na irodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz.353) oraz z art.49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodelrs postepowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23)
zawiadarrtiam, 2e:

L. postanowieniem nr 212016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. 2nakRI.6220.2.2016 odst4piono
od obowi4zku pneprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
przedsigwziEciapolegaj4cego naprzebudowie drogi gminnej m290709W relacji Nowe
Rumunki - Wincent6w oraz Sciezki rowerowej wzdluL drogi gminnej, gmina N-1ck.

2. zostalo zakonczone postgpowanie dowodowe w sprawie wydania decy4i
o Sro dowi skowych uwarunkowaniach dla povtry Zsze go przedsi gwzi gcia.

Stosownie do art. 10 $ I Kpa organy administracji publicznej zobowiqzane s4 zapewnid
stronom czynny udzial w kaZdym stadium postgpowania, aprzedwydaniem decyzji umozliwi6
wypowiedzenie sig co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych 24dan.

Strony mog4 zapoznad sig z dokumentacj4 sprawy w Referacie Inwestycji i Rozwoju
w Gminie tr 4ck, ul. Gostyniriska 2 w godzinach pracy Urzgdu w terminie 7 dni od daty
otrzy mania nini ej s ze go p i sma.

Otrzymuj4:
l. Franciszek Rytwitiski Ustugi Projektowe S.C. - Pelnomocnik Gminy N-4ck - inwestor
2. Strony wg art. 49 KPA (BIP, tablica ogloszeri tut. Urzgdu, Soltys Wsi Nowe Rumunki, Wincent6w)
3. ala

Sprawg prowadzi:

Miroslawa Sieczkowska, lnspektor w Referacie lnwestycji i Rozwoju Urzgdu Gminy w tr-4cku, ul. Gostynirlska 2
pok. 15, tel. 24 384 14 05
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P O S T A N O W I E N I E nr212016

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 ezerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: DzU . z2016r. poz. 23), art.63 ust. 2, art.64 ust. 1 i art. 78

ustawy zdnia3 puldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywani a na Srodowisko
(Dz.U.z2016r., poz.353) oraz $ 3 ust. 2pkt2w zwi4zku z $ 3 ust. I pkt 60 rozporz4dzenia
Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigd mog4cych znacz4co
oddzialywai na Srodowisko (Dz. U . z 2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Gminy N,1ck,
dzia\ajqcej przez pelnomocnika Pana Franciszka Rywiriskieg Uslugi Projektowe s.c., 09-400
Plock, ul. Andersa 42, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,rPrzebudowa drogi gminnej nr
290709W relacji Nowe Rumunki-Wincent6w oraiz Scieiki rowerowej wzdluL drogi
gminnej, gmina L4ck".

postanawiam

odst4pii od obowipku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dlaprzedsigwzigcia pn.: ,rPrzebudowa drogi gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-
Wincent6w oraz Scie2ki rowerowej wzdlu2 drogi gminnej, gmina L4ck".

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10.06.2016 r. Pelnomocnik Pan Franciszek Rytwiriski Uslugi Projektowe
S.C., 09-400 Plock, ul. Andersa 42 Gminy tr-qck wyst4pil w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dl a przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentdw oraz Sciezki rowerowej wzdluz drogi
gminnej, gmina tr-qck".

Zgodnie z aft.63 ustawy z dnia3 puldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie , udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353) zwanej dalej ,,ustaw4 o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku", obowi4zek przeprowadzenia oceny oddziaNywania przedsigwziEcia
na Srodowisko dla planowanego przedsigwziEciamog4cego potencjalnie znaczqco oddzialywa(,
na Srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ wlaSciwy do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie wydaje sig r6wniez, jeSli organ nie
stwierdzi potrzeb y przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008 r. ustawy o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku, postanowienie, o kt6rym mowa wyzej wydaje sig po zasiggnigciu opinii
regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska oraz organu, o kt6rym mowa w art. 78.

Kwalifikacji planowanego przedsigwziEcia do kategoii przedsigwzig6 mog4cych znaczqco
oddzialywac na Srodowisko dokonuje sig na podstawie rozporz4dzenia Rady Ministr6w
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigi mog4cych znaczqco oddzialywai na
Srodowisko (Dz. U.2016 r. poz7l).



Z przedlohonej do wniosku Karty informacyjnej przedsigwziqcia wynika, 2e zamierzenie
inwestycyjne zalicza sig do przedsigwziEc mog4cych potencjalnie znacz1co oddziatywa6 na
Srodowisko, dla kt6rych obowi4zek przeprowadzenia oceny oddziatywania moze byd
wymagany w mySl $ 3 ust. 1 pkt 60 dw rozporz4dzenia.

Zawiadomieniem z dnia 20.06.2016 r. na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku, poinformowano strony o wszczgciu postgpowania w przedmiocie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjq przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Zostalo r6wniez przeprowadzone postgpowanie dowodowe w zakresie ustalenia ktggu stron
postEpowania w niniej szej sprawie.
Zgodnie z art. 28 Kpa,,,stron4 jest kaZdy, czyjego interesu prawnego lub obowipku dotyczy
postgpowanie albo kto 24da czynnoSci organu ze wzglgdu na sw6j interes prawny
lub obowiryek" ,jednakze przy ustalaniu krggu stron postgpowania w konkretnej sprawie nale?y
stosowai odpowiedni przepi s prawa materialnego.
W sprawach dotycz1cych wydania decyli o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w celu
ustalenia krggu stron postgpowania, oprScz art. 28 Kpa stosowany j est art. 7 4 ust. I pkt 3 ustawy
o udostgpnianiu informacji, tj.: ,, do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nalezy dotqczyt pofwiadczonq przez wlaiciwy organ kopig mapy
ewidencyjnej obejmujqcej przewidywany teren, na h6rym bgdzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz obejmujqcej obszar, na ktdry oddziatywat bgdzie przedsigwzigcie".

W zwiEzku z tym ustalono, ze stronami w niniej szym postgpowaniu s4 wlaSciciele dziaNek, na
kt6rych bgdzie realizowane przedsigwzig cie orazna kt6re oddziatywai bgdzie przedsigwzigcie.

W niniejszym postgpowaniu znalazN zastosowanie art. 74 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku tj.: ,,jeZeli liczba stron postgpowania o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przelvacza 20, stosuje sig przepis art. 49 Kodelrsu
postgpowania administracyjnego". Przepis art. 49 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
stanowi ,, strony mogq byt zqwiadamiane o decyzjach i innych czynnoflciach organdw
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny nuyczajowo przyjgty w danej
miejscowoici sposdb publicznego oglaszania, jeheli przepis szczeg6lny tak stanowi; w tych
przypadkach zawiadomienie bqdi dorgczenie uwaza sig za dokonane po uplywie czternastu dni
od dnia publicznego ogloszenie".

Wobec powylszego, na kuizdym etapie postgpowania, strony byly powiadamiane
o czynnoSciach podejmowanych przez tut. organ oraz o mozliwoSci zapoznawania
sig z aktami gromadzonymi w trakcie postgpowania, atalcze zgNaszania ewentualnych uwag lub
zastrzehef. (tablica ogloszentut. Urzgdu, bip, Sottys Wsi Nowe Rumunki i Wincentow).

Ponadto, wypelniaj4c dyspozycjE art. 64 ust. I pkt 2 oraz art. 78 ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku, W6jt Gminy tr-1ck, zwrocil sig z pismem dnia 20.06.2016 r.
do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku o wydanie opinii o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko i okreslenie zakresu
ewentualnego raportu dla ww. przedsig wziEcia.
W odpowiedzi, dnia 04.07.2016 r. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku wydal
opinig sanitarn4 o znaku PPIS/ZNS/4511641}dW1404712016, w kt6rej wyrazil opinig o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko.

Wypelniaj4c dyspozycjE art. 64 ust. I pkt I ustawy o udostgpnianiu ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku, W6jt Gmjny N-1ck, zwrocil sig z pismem dnia 20.06.2016 r.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o wydanie opinii o potrzebie



przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziEcia na Srodowisko i okreSlenie zakresu
ewentualne go raportu dla ww. przedsi g wziEcia.
W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wydal opinig dnia
11.07.2016 r. o znaku WOOS.II.4240.972.2016.PC, w ktorej v,ryrazil opinig o braku potrzeby
przeprow adzenia o c eny o ddzialywani a przed s i g w zigcia na Sro do wi sko .

W niniej szym rozstrzygnigciu uwzglgdniono:
informacj e okreSlone w Karcie informacyj nej przedsig wziEcia,
opinig sanitarn4 Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku o znaku
PPIS/ZNS/45 l l 64l}u4W l 4047 l20l 6 z dnia 04.07 .201 6 r.,
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o znaku
WOO S. 11.4240 .97 2.2016.PC z dnia | | .07 .201 6 r.,
szczeg6lowe uwarunkowania okreSlone w art. 63 ust. I pkt I -3 ustawy o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku, a mianowicie:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglgdnieniem:

a) Skoli przedsigwzigcia i wielkoici zajmowanego terenu oraz ich wzajemne
proporcje.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie drogi gminnej relacji Nowe Rumunki -
Wincent6w oraz ScieZki rowerowej wzdluL drogi gminnej, stanowi4cych l4cznik pomigdzy
drog4 gminn4 biegn4c4 do drogi krajowej nr 60, a drog4 powiatow? nr 2976W, na dlugoSci
okolo 3km w Sladzie istniej4cej drogi o nawierzchni bitumicznej obecnie w zNym stanie
technicznym.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sig wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi
oraz Sciezki rowerowej na wyprofilowanej na calej dlugoSci istniej4cej nawierzchni drogowej
Szeroko66 jezdni drogi wyniesie do 5m, szerokoSd ScieZki do 2,5m

Przewidziano nastgpuj4c4 konstrukcjg jezdni drogi: warstwa wi424ca i Scieralna z betonu
asfaltowego, warstwa wzmacniaj1ca istniej4c4 podbudowg, istniej4ca warstwa podbudowy,
obustronne pobocz a z \<rusrywa lamanego, kamiennego.

Przewidziano nastgpuj4c4 konstrukcjg ScieZki rowerowej: warstwa wi1zqca z betonu
asfaltowego, warstwa podbudory z kruszywa lamanego.
Przedmiotowa droga ma znaczenie jedynie lokalne i umozliwia dojazd do zlokalizowanych
wzdluZ niej zabudowaf, siedlisk i teren6w uprawnych. W otoczeniu inwestycji wystgpuj4
opr6cz zabudowarl gl6wnie pola uprawne oraz lasy oddzielone od drogi w4skim pasem
roSlinnoSci przydrohnej - glownie traw z samosiejkami niewielkich drzew i krzew6w.

Na fragmencie przedmiotowej drogi, przebiegaj4cym przez miejscowoS6 Nowe Rumunki
i Wincent6w, po obu stronach drogi zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa
i letniskowa.

W pasie drogowym i w j.go s4siedztwie biegnie pod ziemi1 siei wodoci4gowa,
telekomunikacyjna i elektroenergetyczna oraz napowietrzna siei elektroenergetyczna.

b) Powiqzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnoSci kumulowanie sig
oddzialywari przedsigwzigt znajdujqcych sig na obszarze, no kt6ry bgdzie
o ddz i alyw at pr ze ds i gw zi g c i e.

Z uwagi na rodzaj i skalg planowanej inwestycji nie przewiduje sig wyst4pienia
ponadnormatywnego kumulowania sig oddziaNywan przedsigwzigc znajduj4cych sig na
obszarze na kt6rym bgdzie oddzialywad inwestycja.



c) Wykorzystywanie zasobdw naturalnych.

Na etapie realizacji planowanego przedsigwziEcia przewiduje sig wykorzystanie material6w
budowlanych typorvych dla tego rodzaju inwestycji.

d) Emisja i wystgpowanie innych uciqzliwoici, surowcdw , paliw i energii

W trakcj e realizacji inwestycji wyst4pi4 uci4zliwoSci zwiryane przede wszystkim z emisj4
halasu oraz zarieczyszczen pylowych i gazovvych do powietrza spowodowane pracq maszyn
i urz4dzeh oraz cigzkiego sprzgtu budowlanego. BEde to jednak uci4zliwoSci kr6tkotrwale
i ust4pi4 po zakohczeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddzialywania na
Srodowisko stosowany bgdzie sprzgt sprawny technicznie. Prace budowlane prowadzone bEda
w godzinach od 600 do 2200. Powstaj4ce na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady bEda
gromadzone selektywne, a nastgpnie zagospodarowane zgodnie z obowi1zuj4cymi przepisami.
D la pracownik6w zo stanie zot ganrzowane zaplecze sanitarne.
Oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia bgdzie wystgpowalo przede wszystkim
w czasie jego realizacji.

W okresie eksploatacji planowane przedsigwzigcie bgdzie zwiqzane z: emisj4 zanieczyszczefr
do powietrza atmosferycznego, emisj4 halasu, emisj4 Sciek6w deszczowych, powstawaniem
odpad6w.
Przebudowa istniej4cego ukladu drogowego, bez zniany lokalizacji drogi, nie pociqgaza
sob4 zmiany orgarizacji ruchu drogowego w tym rejonie, a wigc nie przewiduje sig
znacz4cych zmian w natEheniu ruchu. Poziom dZwigku, kt6ry jest zalehny w znacznej mierze
od natgZenia ruchu, r6wniez nie ulegnie zasadniczej zmiartie. Poprawa plynnoSci przejazdu
samochod6w oraz utrzymartie natEhenia ruchu na dotychczasowym poziomie sprawi4, 2e nie
wzrosn4 emisje

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi przewidziano jako powierzchniowe poprzez
wlaSciwe uksztahowanie spadk6w podluZnych i poprzec znych.

e) ryzyka wystqpienia powaznej awarii przy uwzglgdnieniu uzywanych
substancj i i stosow anych technologii.

Planowane przedsigwzigcie nie nale?y do inwestycji stwarzaj4cych zagroaenie wyst4pienia
powaznej awarii.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglgdnieniem moZliwego zagroLenia dla
Srodowiska, w szczegfilno5ci przy istniej4cym uiytkowaniu terenuo zdolnoSci
samooczyszczenia sig Srodowiska i odnowienia zasobtiw naturalnych, walor6w
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowafi miejscowych plan6w
zagospodarowania przestrzennego - uwzglgdniaj4ce:

a) obszarach wodno-blotnych oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wdd podziemnych

P lano wane przedsi gwzi g c ie zlokal i zow ane b gdzie p oza ob szarami wo dno -blotnymi, j ak

r6wniez poza obszarem o plykim zaleganiu w6d gruntowych.

b) Obszarach wybrzezy

P lanowane przedsigwzi gcie zlokali zow ane bgdzie poza ob szaram i wybrzely
c) Obszary g6rskie lub leine,

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bEdzie poza obszarami g6rskimi. Fragment
odcinka drogi przebiega w poblizu teren6w zalesionych.



d) obszary objqte ochronq, w tym strefy ochronne ujqt wody i obszary ochronne zbiornik1w w6d

irodlqdowych

W rejonie inwestycji nie wystgpuj qobszary objgte ochron4 w tym strefy ochronne ujgi
w6d i obszary ochronne zbiornik6w w6d Sr6dl4dolvych.

e) Obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunk|w roflin i
nvierzqt lub ich siedlisk przyrodniczych objgtych ocltronq, w tym obszary Natura 2000 oroz

pozostale formy ochrony przyrody.

Przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie w otulinie Go stynirisko-Wloclawskiego Parku

Krajobrazowego. W miejscowoSci Nowe Rumunki droga biegnie w bliskiej

odlegloSci, a miejscami wzdNu? granicy rezerwatu ,,D4browa tr 4cka" i jednocze5nie

wzdlu? granicy obszaru Natura 2000 ,,Uroczyska tr 4ckie". Realizacja inwestycj i mohe

wymagad nieznacznej wycinki drzew i krzew6w na kt6re bgdzie konieczne na kt6re

bEdzie konieczne uzyskanie sto sowne go zezw olenia.

Ze wzglgdu na zakres planowanego przedsigwzigcia, jego parametry techniczne oraz

zagospodarowanie terenu, inwestycja nie zmieni uksztahowanie powierzchni terenu,

nie wplynie na roSlinnoSd tego obszaru oraznie zaM6ca szlak6w migracji zwierzyny.

Bior4c powyhsze pod uwagg stwierdza sig, 2e przedsigwzigcie nie bgdzie oddzialywad

negatywnie w spos6b znaczqcy na cele i zasoby ochrony przyrody, w tym na sp6jnoSd

Natury 2000

t Obszary na ktorych standardy jakoici {rodowiska zostaty przekroczone.

Z dokumentacji nie wynika, aby inwestycj arealizowana bylana obszarach na ktorych

standardy j ako Sci Srodowiska zostaly przekroc zone .

g) Obszary o lvajobrazie majqcym znaczenie historyczne, lculturowe lub archeologiczne

Z dokumentacji nie wynika,2e w miejscu realizacji inwestycji orazjej poblizu nie

wystgpuj4 obszary o krajobrazie maj4cym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeolo giczne.

h) GgstoSt zaludnienia

Na terenie gminy tr-4ckggstoSd zaludnienia wynosi 57 os.lkm2

, Obszary przylegajqce do jezior
Fragment odcinka drogi objgtego inwestycj 1przebiega w pobliZu Jeziora G6rskiego.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszar6w ochrony

uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala moZliwego oddzialywania ronnailanego, w odniesieniu do
uwarunkowari wynikaj4cych w pkt I i2 wynikaj 1ce z i

a) zasiggu oddziatywania obszaru geograficznego i liczby ludnoSci, na horq
przedsigwzig cie moze oddzialyw at ;
Przedsigwzigcie nie powoduje zmiany zasiggu geografi cznego oddzialywania,
ograniczy sig do najblilszego terenu inwestycji;

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczeg1lne elementy
przyrodnicze;



Uwzglgdniaj4c charakter inwestycji orazj.go odlegloSi od najblilszej granicy pafistwa,
nie wyst4pi trans graniczne oddzialywanie na Srodowisko;

c) wielkoSt i zlozonoflt oddziatywania, z uwzglgdnieniem obciqzenia istniejqcej
infr as truktury t e c hni c znej ;
Rodzaj i zakres przedsigwziEcia nie ma wplywu negatywnego na istniej4c4
infrastrukturg;

d) prawdopodobienstwa oddzialywania ;
Oddzia\ywanie na Srodowisko bgdzie zwi1zane gl6wnie zfazErcalizacji i eksploatacji
przedsigwziEcia. Z uwagi na skalg i charakter przedsigwzigciabezpoSrednie
oddzialywania bEde mialy j edynie zasiEg lokalny i ogranic z4 sig do naj bli Zszego terenu
j.go lokalizacji;

e) czasu trwania, czgstotliwofit i odwracalnoit oddzialywonia;
Oddzialywanie jakie wyst4pi podczas realizacji przedsigwzigcia bgd4 kr6tkotrwale

i odwracalne, a uci4ZliwoSci ustan4 wraz z zakonczeniem prac. Faza eksploatacji
przedsigwziEcia bgde mialy charakter ciqgly, skorelowany swoj4 wielko5ci4 i czasem
trwania z natEheniem ruchu samochodowego na drodze.

Bior4c pod uwagE przedstawione okolicznoSci oraz opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie o znaku WOOS.II.4240.972.2016.PC z dnia11.07.2016 r. i opinig
sanitarn4 Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku o znaku
PPIS/ZNS/4511641}l{W1404712016 z dnia 04.07.2016 r. a takhe ze wzglgdu na brak innych
uwag bqdL zastrzeheh w trakcie postgpowania - odst4pienie od przeprowadzenia oceny
oddziaNywania przedmiotowego przedsigwziqcia na Srodowisko jest uzasadnione.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zahalenie.

Postanowienie, na kt6re nie sluzy zahalenie, strona mohe zaskar?yc tylko w odwolaniu
od decyzj i (art. | 42 Ko deksu po stgpow ania admini stracyj ne go).

l-;1t:k
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Otrz.vmujA:
1. Franciszek Rytwirlski Ustugi Projektowe S.C.
2. Strony wg art. 49 KPA (BIP, tablica ogloszeri tut. Urzgdu, Solrys Wsi Nowe Rumunki, Wincent6w)
3. ala


