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UCHWAŁA Nr 157/XXIII/09 

RADY GMINY NOWY DUNINÓW 

z dnia 19 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Nowy Duninów dla części działki nr ewid. 116/3 w miejscowości Brwilno Dolne. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2002r., Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2004r., 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2005r., Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007r.), art. 20 ust. 1 i 
art. 27 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz 
uchwały 112/XVI/08 Rady Gminy Nowy Duninów z 
dnia 12 wrzeċnia 2008r. Rada Gminy Nowy Duni-
nów uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy 
Duninów dla czćċci działki nr 116/3 w miejscowo-
ċci Brwilno Dolne, zwaną dalej „planem”, obej-
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mującą obszar czćċci działki nr ewid. 116/3 o po-
wierzchni ok. 0,13 ha połoďonej we wsi Brwilno 
Dolne. 

2. Granice obszaru objćtego ustaleniami planu 
oznaczone są na rysunku planu sporządzonym w 
skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu (integralna czeċć planu) w skali 
1:1000 stanowiący załączniki nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
ďą do zadaĉ własnych gminy - załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik nr 3, 

4) stwierdzenie zgodnoċci planu z ustaleniami 
Studium - załącznik nr 4. 

§ 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o róďnym przeznaczeniu lub róďnych 
zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) parametry i wskačniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia 
w uďytkowaniu terenów, 

4) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej i obsługi 
komunikacyjnej, 

6) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moċci, 

7) sposoby tymczasowego zagospodarowania i 
uďytkowania terenów, 

8) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la sić opłatć z tytułu wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci, 

2. Plan nie okreċla: 

1) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowaniu w 
tym zakazu zabudowy, 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, 

3) granic obszarów wymagających scaleĉ i po-
działów nieruchomoċci, 

4) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. 

3. Na rysunku planu nastćpujące oznaczenia 
graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu oraz róďnym sposobie zagospodarowa-
nia, 

2) funkcje terenu oznaczone symbolami. 

§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć plan za-
twierdzony niniejszą uchwałą, 

2) przepisach szczególnych – naleďy przez to 
rozumieć, przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych, 

3) liniach rozgraniczających - naleďy przez to 
rozumieć linie rozgraniczające tereny o róď-
nym przeznaczeniu lub róďnym sposobie za-
gospodarowania, 

4) przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaďać (stanowić wićcej niď 50%) 
na obszarze wyznaczonym liniami rozgrani-
czającymi, 

5) liniach zabudowy - naleďy przez to rozumieć 
ustaloną lub nieprzekraczalną granicć usytu-
owania budynków w ich powierzchni zabu-
dowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 
(okreċlanie i obliczanie wskačników po-
wierzchniowych i kubaturowych), 

6) powierzchni biologicznie czynnej - naleďy 
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-
ċlinnoċcią oraz wodć powierzchniową na 
działce budowlanej, a takďe 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoďu zapewniającym ich naturalną wegetacjć, 

7) funkcja usługowa w zakresie usług konsump-
cyjnych (bytowych) - naleďy przez to rozumieć 
działalnoċć gospodarczą, zakwalifikowaną do 
usług związanych z zaspakajaniem potrzeb 
ludzkich w procesie konsumpcji indywidual-
nej m. in. takich jak: 

- naprawy, remonty, konserwacje indywi-
dualnych sprzćtów i urządzeĉ konsumen-
tów, 

- niepubliczne komercyjne usługi oċwiaty, 
zdrowia, kultury, 

- usługi osobiste, 
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8) uciąďliwoċci obiektów i urządzeĉ - naleďy 

przez to rozumieć bezpoċredni i poċredni 
wpływ danego przedsićwzićcia na ċrodowi-
sko oraz zdrowie i warunki ďycia ludzi, powo-
dowany emisją gazów, pyłów, zapachów, ha-
łasu, promieniowania itp., a takďe wynikający 
ze wzmoďonego ruchu pojazdów związanego 
z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeĉ, 

9) nieuciąďliwe usługi – rozumie sić przez to 
instalacje powodujące emisje nieszkodliwe 
dla zdrowia ludzi i stanu ċrodowiska, nie po-
garszające walorów estetycznych ċrodowiska, 
nie powodujące przekroczenia standardów 
jakoċci ċrodowiska i nie pogarszające zagro-
ďenia ďycia i zdrowia ludzi, 

10) maksymalna wysokoċć zabudowy - wysokoċć 
liczona od istniejącego poziomu terenu do ka-
lenicy dachu w przypadku dachów dwu- i 
wielospadowych lub gzymsu nad ostatnią 
kondygnacją w przypadku dachów płaskich. 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne  

dla całego obszaru objętego planem 

§ 4.1. Na obszarze objćtym planem ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej o niskiej intensywnoċci oznaczone symbo-
lem MN. 

§ 5.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1) stosowanie rozwiązaĉ architektonicznych 
obiektów nawiązujących do tradycyjnej, regio-
nalnej zabudowy, co sprzyja poprawie walo-
rów estetycznych i krajobrazowych, 

2) kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób 
nie zakłócający harmonii krajobrazu, 

3) maksymalna wysokoċć obiektów - 2 kondy-
gnacje plus poddasze uďytkowe, 

4) zakaz stosowania ogrodzeĉ betonowych, 

5) zakaz sytuowania wolnostojących trwale zwią-
zanych z gruntem urządzeĉ reklamowych, 

6) zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów 
budowlanych z wyjątkiem obiektów związa-
nych z ochroną ċrodowiska oraz stanowiących 
wyposaďenie szlaków turystycznych, 

7) nieprzekraczanie ustalonej planem intensyw-
noċci zabudowy poprzez zachowanie stosow-
nej wielkoċci powierzchni biologicznie czynnej, 

8) utrzymywanie obiektów oraz zagospodarowa-
nia działki we właċciwym stanie technicznym i 
estetycznym. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ċrodowi-
ska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego 

1. Ustala sić nastćpujące zasady: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko za 
wyjątkiem przedsićwzićć realizacji celu 
publicznego, 

2) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem 
proekologicznych czynników grzewczych: 
gaz, energia elektryczna, olej opałowy i 
wćgiel wzbogacony o niskiej zawartoċci 
siarki lub odnawialne čródła energii, 

3) maksymalne wykorzystanie istniejącej zie-
leni w zagospodarowaniu, kształtowanie 
ogrodzeĉ w sposób umoďliwiający migra-
cjć drobnych zwierząt – zakaz budowy cią-
głych cokołów, 

4) obowiązuje uporządkowana gospodarka 
ċciekowa i odpadami stałymi, 

5) nakaz zagospodarowania przynajmniej 
70% terenu działki zielenią towarzyszącą – 
powierzchnia biologicznie czynna, 

6) kształtowanie zieleni urządzonej w postaci 
drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowa-
niami siedliskowymi i geograficznymi 
(dominujący udział drzew liċciastych) oraz 
stosowanie gatunków odpornych na za-
nieczyszczenia, 

7) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków do wód i ziemi, 

8) gromadzenie odpadów komunalnych w 
miejscach wyłącznie do tego przeznaczo-
nych, 

9) ochronć i kształtowanie ċrodowiska na te-
renach objćtych prawną formą ochrony 
przyrody (otulina Gostyniĉsko - Włocław-
skiego Parku Krajobrazowego) na podsta-
wie przepisów odrćbnych – zgodnie z wy-
tycznymi w nich zawartymi, obowiązuje 
m.in.: 

- zakaz realizacji przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko w rozumieniu art. 51 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony 
Ċrodowiska za wyjątkiem przedsićwzićć 
celu publicznego, 

- ochrona zieleni wiejskiej, 

11) zachowanie dopuszczalnego poziomu ha-
łasu w ċrodowisku stosownie do klasyfi-
kacji akustycznej terenów ustalonej w od-
niesieniu do przeznaczenia terenu. 
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12) eksploatacja instalacji nie moďe powodo-
wać przekroczenia standardów jakoċci 
powietrza poza terenem, do którego pro-
wadzący instalacjć posiada tytuł prawny. 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej i komunikacji 

Ustala sić nastćpujące zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej: 

1. Obowiązuje zasada koordynacji w czasie re-
alizacji zabudowy i zagospodarowania terenu 
z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją 
sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej. 

2. Budowa sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej: 

a) wzdłuď układów komunikacyjnych, na te-
renach zabudowy wsi w liniach rozgrani-
czających ulic lub poza liniami rozgrani-
czającymi ulic, przy zachowaniu przepisów 
szczególnych. 

b) urządzenia sieciowe sytuowane poza li-
niami rozgraniczającymi ulic powinny być 
prowadzone w maksymalnym stopniu po 
granicach własnoċci i wzdłuď istniejących 
systemów technicznego uzbrojenia terenu, 

c) z zachowaniem odpowiednich odległoċci 
od obiektów budowlanych i urządzeĉ 
uzbrojenia terenu, 

d) dopuszcza sić wydzielanie działek, dla po-
trzeb lokalizacji urządzeĉ i obiektów infra-
struktury technicznej o powierzchni wyni-
kającej z technologii, 

e) moďliwoċć rozbudowy lub przebudowy 
istniejących urządzeĉ nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenów w przypadku 
kolizji z planowanym zagospodarowa-
niem. W przypadkach kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z urządzeniami 
energetycznymi wnioskodawca poniesie 
koszty niezbćdnej przebudowy. 

3. Zaopatrzenie w wodć dla potrzeb bytowo - 
gospodarczych i przeciwpoďarowych w opar-
ciu o wodociąg wiejski oparty na ujćciu w 
Nowym Duninowie, 

4. Obowiązuje uporządkowana gospodarka 
ċciekowa: 

1) dopuszcza sić budowć szczelnych zbiorni-
ków na ċcieki z okresowym wywozem na 
oczyszczalnić, 

2) docelowo moďliwoċć odprowadzenie ċcie-
ków sanitarnych w oparciu o zbiorczą sieć 
kanalizacji sanitarnej we wsi Brwilno Dol-
ne i Soczewka 

5. Odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni utwardzonych powierzchniowo na 
teren działki. 

6. Zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej niskiego napićcia ka-
blowej lub napowietrznej na warunkach 
technicznych ustalonych przez zarządcć sieci 
z zachowaniem nastćpujących warunków: 

1) zabezpieczenie zapotrzebowania mocy 
elektrycznej – min. 6kW na budynek w za-
budowie mieszkaniowej, 

2) przyłącza energetyczne nn wykonać jako 
napowietrzne lub kablowe, układy pomia-
ru energii zlokalizować w szafkach pomia-
rowych usytuowanych w ogrodzeniu (linii 
rozgraniczającej ulicy) lub na elewacji bu-
dynku, 

3) budowć i przebudowć sieci oraz rozbudo-
wć urządzeĉ elektroenergetycznych naleďy 
prowadzić w uzgodnieniu z właċciwym za-
rządcą sieci, 

7. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci 
administrowanej przez róďnych operatorów, 

8. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunal-
nymi zgodnie z gminnym systemem gospo-
darki odpadami komunalnymi, w oparciu o 
selektywną zbiórkć odpadów do pojemników 
zlokalizowanych na terenie posesji oraz na te-
renach ogólnodostćpnych i wywóz na skła-
dowisko według regulacji gminnych. 

9. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidu-
alnych čródeł ciepła, obowiązuje stosowanie 
ekologicznych noċników energii, dopuszcza 
sić stosowanie wćgla w formie wzbogaconej 
(o niskiej zawartoċci siarki). 

10. Zaopatrzenie w gaz przewodowy po zrealizo-
waniu gazociągów ċredniego ciċnienia, tym-
czasowo dopuszcza sić stosowanie dla celów 
grzewczych i bytowych stałych zbiorników na 
gaz płynny. 

Rozdział III 
Zasady zagospodarowania terenów 

i kształtowania zabudowy 

§ 8.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem MN plan ustala: 

1) funkcjć podstawową - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna wraz z obiektami towarzy-
szącymi; 

2) funkcjć uzupełniającą: 

- usługową w zakresie usług konsumpcyj-
nych indywidualnych. 
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2. Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowanie linii zabudowy zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, odstćpstwa zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, 

b) obsługa komunikacyjna bezpoċrednia z przyle-
głych ulic lokalnych, dojazdowych, 

c) potrzeby w zakresie parkowania właċciciel po-
sesji zapewnia na terenie swojej działki. 

d) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej 
nie mniejszej niď 70%, 

e) ograniczenie uciąďliwoċci prowadzonej działal-
noċci usługowej do terenu, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny, 

f) funkcja usługowa łączona z funkcją mieszka-
niową jako wbudowana, 

g) wyklucza sić realizacjć przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodowisko za 
wyjątkiem lokalnych urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, 

h) zabudowa mieszkaniowa realizowana jako 
wolnostojąca, 

i) dopuszcza sić sytuowanie budynków gospo-
darczych w granicy działki, 

j) dopuszczalny poziom hałasu w ċrodowisku jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; 

3. zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoċć zabudowy mieszka-
niowej - 2 kondygnacje plus poddasze uďytko-
we (8m), 

b) dopuszcza sić lokalizacjć budynków garaďo-
wych i gospodarczych o wysokoċci do 5m, 

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30-50o w budynkach mieszkalnych, 

d) szerokoċć elewacji frontowej budynków miesz-
kalnych w granicach 8 – 15m, 

e) wyniesienie poziomu podłogi parteru nie wić-
cej niď 0,7m od poziomu terenu, 

f) formy zabudowy nawiązujące do architektury 
regionalnej i krajobrazu, 

4. zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci: 

a) dopuszcza sić podziały i scalenia nieruchomo-
ċci w celu powićkszenia sąsiedniej nierucho-
moċci, regulacji granic mićdzy sąsiadującymi 
nieruchomoċciami oraz zgodnie z przepisami 
odrćbnymi. 

§ 9. Sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania terenów: 

1. dopuszcza sić zabudowć tymczasową związaną 
z realizacją funkcji podstawowej i zgodnie z 
przepisami odrćbnymi. 

Rozdział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 30.1. Tracą moc ustalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy No-
wy Duninów zatwierdzonego uchwałą nr 86/XII/07 
Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007r. w zakresie 
objćtym niniejszą uchwałą. 

2. Stawki procentowe słuďące naliczaniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci spowo-
dowane uchwaleniem niniejszego planu ustala sić 
wysokoċci 0%. 

§ 31.1. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Nowy Duninów. 

2. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

3. Uchwała podlega publikacji na stronie inter-
netowej gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Andrzej Pietrzak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 133 – 26304 – Poz. 3965 
 

 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 133 – 26305 – Poz. 3965 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 157/XXIII/09 

Rady Gminy Nowy Duninów 
z dnia 19 czerwca 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania           
przestrzennego gminy Nowy Duninów dla czćċci działki nr 116/3 w miejscowoċci Brwilno Dolne” inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy. 
 

Na terenie działki nr ewid. 116/3 objćtym w/w planem nie wystćpują zadania naleďące do zadaĉ własnych 
gminy z zakresu infrastruktury technicznej. Nie zachodzi koniecznoċć angaďowania ċrodków z budďetu gminy. 
Zaopatrzenie terenu w media wymaga budowy przyłączy, które inwestor realizuje we własnym zakresie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Andrzej Pietrzak 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 157/XXIII/09 

Rady Gminy Nowy Duninów 
z dnia 19 czerwca 2009r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów 
dla czćċci działki nr 116/3 w miejscowoċci Brwilno Dolne 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imić, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej  

i adres zgłaszają-
cego uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 

której  
dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu planu dla 

nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Wójta  
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy  
Załącznik do uchwały  

nr 157/XXIII/09 
z dnia 19 czerwca 2009r. 

Uwagi 

uwaga  
uwzglćdniona 

uwaga  
nieuwzglćdniona 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga  
nie-uwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   NIE WNIESIONO UWAG        

Przewodniczący Rady Gminy: 
Andrzej Pietrzak 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr 157/XXIII/09 

Rady Gminy Nowy Duninów 
z dnia 19 czerwca 2009r. 

 
Stwierdzenie zgodnoċci „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy         
Duninów dla czćċci działki nr 116/3 w miejscowoċci Brwilno Dolne” z ustaleniami „Studium uwarunkowaĉ         
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póčniejszymi zmianami), 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 póčniejszymi zmianami) stwierdza sić: 

§ 1. 
„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów dla czćċci działki nr 116/3 
w miejscowoċci Brwilno Dolne” w zakresie działki nr ewid. 116/3 jest zgodna z ustaleniami „Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów”. 

Uzasadnienie 
Teren objćty opracowaniem w/w planu stanowi czeċć obszaru okreċlonego w „Studium” jako „tereny zabudowa-
ne i preferowane do rozbudowy o dominującej funkcji letniskowej” z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jed-
norodzinnej. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Andrzej Pietrzak 
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