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Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr ………..…… Rady Gminy Niedźwiada  

z dnia ……..... 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Niedźwiada, 

Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna, Klementynów,  

Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie gminy Niedźwiada 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica 

Leśna, Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie gminy Niedźwiada opracowany 

został zgodnie z wymogami przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady 

Gminy Niedźwiada Nr XXIII/161/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

funkcjonalnego Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada” na terenie gminy 

Niedźwiada. 

Przedmiotowy projekt miejscowego planu stanowi zmianę w/w obowiązującego 

miejscowego planu przyjętego uchwałą Nr XXX/135/05 Rady Gminy Niedźwiada z dnia  

30 czerwca 2005 r. i zmienionego uchwałami: Nr X/59/11 z dnia 29 listopada 2011 r. oraz  

Nr XIX/134/12 z dnia 30 listopada 2012 r.  

Podstawowym celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenów  

oraz zasad kształtowania zabudowy zgodnie z aktualnymi potrzebami wynikającymi  

z wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy. W szczególności Plan nadaje 

nowe przeznaczenie terenom byłego planowanego „Regionalnego Portu Lotniczego Lublin-

Niedźwiada” oraz inwestycyjnym terenom okołolotniskowym, uwzględniając  

w szczególności ich potencjał inwestycyjny, istniejące przesądzenia planistyczne oraz 

strukturę własności gruntów. Ponadto plan służyć będzie uporządkowaniu istniejącej 

struktury funkcjonalno-przestrzennej ośrodka gminnego Niedźwiada Kolonia oraz innych 

miejscowości położonych w granicach planu przede wszystkim: Niedźwiady i Górki 

Lubartowskiej. Plan wyodrębnia tereny i nadaje im funkcje, uwzględniając istniejący stan 

zagospodarowania oraz planowane inwestycje.  

Przedmiotowy plan wprowadza tereny inwestycyjne określone mianem 

„Wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości Niedźwiada - Ostrówek” oraz dokonuje 

nieznacznych zmian i aktualizacji granic terenów przeznaczonych pod zabudowę, co stało się 

możliwe głównie po zniesieniu ograniczeń wynikających z lokalizacji lotniska. 

Plan w projektowanej uchwale, w wyniku wykreślenia lokalizacji lotniska, przyjął 

nową nazwę o brzmieniu: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka 

Lubartowska, Brzeźnica Leśna, Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie gminy 

Niedźwiada”. 

Przedstawiony projekt miejscowego planu pozostaje w zgodzie z interesem 

publicznym i służy realizacji celów rozwojowych gminy Niedźwiada. 

Projektowane tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów, eksploatacji złóż kopalin, usług logistycznych w ramach „Wielofunkcyjnej 
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strefy rozwoju przedsiębiorczości Niedźwiada – Ostrówek” powinny w znacznym stopniu 

przyczynić się do rozwoju gospodarczego gminy i stworzeniu nowych miejsc pracy poza 

rolnictwem. 

Projekt miejscowego planu jest zgodny z wynikami analizy zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Niedźwiada przedstawionymi w „Raporcie  

o stanie zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada” stanowiącym załącznik  

do Uchwały Nr XXI/147/13 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Niedźwiada i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących 

na terenie gminy Niedźwiada. W uchwale Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 stycznia  

2013 r., poprzedzającej decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, stwierdzono 

między innymi o częściowej nieaktualności oraz potrzebie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Regionalnego Portu Lotniczego 

„Lublin-Niedźwiada” przyjętego uchwałą Nr XXX/135/2005 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 

30 czerwca 2005 r. wraz ze zmianą dokonaną uchwałą Nr X/59/11 z dnia 29 listopada 2011 r. 

Zgodnie z treścią Raportu, nieaktualność zapisów obowiązującego miejscowego planu 

wynika przede wszystkim z odstąpienia od zamierzenia realizacji przez Samorząd 

Województwa Lubelskiego regionalnego portu lotniczego na terenie gmin Niedźwiada  

i Ostrówek, na skutek czego uwolniona została rezerwa terenów inwestycyjnych  

o powierzchni ponad 200 ha (łącznie z terenami w gminie Ostrówek), w większości 

stanowiących własność województwa. Wobec powyższego za konieczne uznano aktualizację 

ustaleń planu w celu dokonania nowego otwarcia inwestycyjnego terenów „polotniskowych”, 

umożliwiającego realizację na tym terenie innych oraz różnorodnych funkcji usługowych  

i produkcyjnych. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica 

Leśna, Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie gminy Niedźwiada sporządzony 

został z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).  

Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury zostały 

uwzględnione poprzez ustalenie w planie stosownych nakazów, zakazów, dopuszczeń  

i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, mających wpływ na kształtowanie ładu 

przestrzennego zgodnie z zasadami urbanistyki i architektury, a także poprzez określenie 

zasad strefowania zabudowy, linii zabudowy, form i gabarytów obiektów, geometrii dachów, 

zasad rozmieszczenia i dopuszczalnych form nośników reklamowych oraz zasad lokalizacji 

ogrodzeń od strony dróg publicznych. Wymagania ładu przestrzennego zostały również 

uwzględnione w szczegółowych ustaleniach dotyczących kształtowania przestrzeni 

publicznych, w tym w wyznaczonym centrum usługowym miejscowości Niedźwiada Kolonia.     

Walory krajobrazowe gminy zostały uwzględnione poprzez wyznaczenie w planie 

projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Górka Lubartowska”, ustalenie zasad 

ochrony krajobrazu kulturowego, w tym objęcie ochroną planistyczną strefę ekspozycji 

krajobrazowej obejmującą wgląd na malowniczą dolinę rzeki Wieprz oraz punkt widokowy  

w miejscowości Niedźwiada Kolonia. Ponadto wskazano do utrzymania istniejące kapliczki  

i krzyże przydrożne, jako istotne elementy wiejskiego krajobrazu kulturowego. Z uwagi  
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na brak wyróżniających się walorów architektonicznych w obszarze sporządzenia planu  

w projekcie planu nie określono wymagań oraz zasad ich ochrony. 

Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych zostały uwzględnione w planie poprzez ustalenie zasad ochrony środowiska, 

w tym m.in. zakazu lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii, zakazu wykonywania robót, które mogą powodować trwałe 

zanieczyszczenie gruntów i wód, nakazu wyposażenia terenów istniejącej i planowanej 

zwartej zabudowy w systemy wodno-kanalizacyjne, a także poprzez ustalenia przeznaczenia 

terenów w sposób minimalizujący możliwość występowania kolizji i uciążliwości związanych  

z zagospodarowywaniem terenów. W odniesieniu do ochrony przyrody w obszarze objętym 

planem wskazano drzewa proponowane do objęcia ochroną prawną, określono wymóg 

zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych pokrytych roślinnością, zgodnie  

z odpowiednimi wskaźnikami dla poszczególnych terenów, a także objęto ochroną 

planistyczną korytarz ekologiczny doliny rzeki Wieprz, stanowiący ważny element Krajowej 

Sieci Ekologicznej, przyjmując ustalenia mające na celu zachowanie i kształtowanie 

drożności korytarza. W planie uwzględniono również występowanie obszarów zagrożenia 

powodziowego wprowadzając odpowiednie zakazy i nakazy dotyczące realizacji inwestycji  

i zagospodarowania terenów położonych w obszarze o 1% prawdopodobieństwie wystąpienia 

powodzi. Plan identyfikuje udokumentowane złoża kopalin i na terenach rolniczych 

wprowadza zakaz zabudowy, ułatwiając w przyszłości możliwość ich eksploatacji. Ochrona 

gruntów rolnych i leśnych została w projekcie planu uwzględniona poprzez utrzymanie 

dotychczasowego leśnego użytkowania części obszarów leśnych, które dotychczas 

przeznaczone były pod realizację zabudowy i dróg, a także poprzez nieprzeznaczanie nowych 

terenów gruntów wysokich klas bonitacyjnych pod realizację zabudowy innej niż związanej  

z produkcją rolną. Projekt planu nie wprowadza żadnych zmian, które skutkowałyby 

koniecznością uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych I-III klasy 

bonitacyjnej na cele nierolnicze. Plan nie wyznacza również nowych rozproszonych terenów 

zabudowy, których wprowadzenie mogłoby utrudniać rolnicze użytkowanie gruntów rolnych.        

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej uwzględnione zostały w planie poprzez zidentyfikowanie, występujących  

w obszarze jego sporządzenia, obiektów zabytkowych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków oraz stanowisk archeologicznych i obszarów koncentracji stanowisk 

archeologicznych. Obiekty te objęto ochroną planistyczną, wprowadzając stosowne ustalenia 

dotyczące ich ochrony. Plan obejmuje ochroną planistyczną kościół w Niedźwiadzie  

wraz z jego otoczeniem – jako dobro kultury współczesnej i wprowadza dla terenu jego 

lokalizacji stosowne zasady zagospodarowania. 

Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 

osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione w planie poprzez ustalenia dotyczące ochrony 

środowiska, a także poprzez uwzględnienie w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenów 

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o 1% prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi. 

Na obszarze tym wprowadzono stosowne zakazy odnoszące się do ochrony bezpieczeństwa 

ludzi i mienia. Potrzeby osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione poprzez wyposażenie 

terenów, przede wszystkim terenów realizacji usług, w odpowiednią minimalną ilość miejsc 

postojowych dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową. 
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Walory ekonomiczne przestrzeni zostały uwzględnione w projekcie planu poprzez 

uwzględnianie w ustalaniu przeznaczenia terenów takich czynników, jak: położenie przy 

drodze publicznej oraz uzbrojenie terenów lub bliskość sieci infrastruktury technicznej. 

Ustalenia planu służą koncentracji zabudowy w obrębie istniejących jednostek osadniczych, 

co sprzyjać będzie budowie efektywnych sieci drogowych oraz sieci infrastruktury 

technicznej, gwarantując tym samym racjonalne wydatkowanie środków publicznych na ich 

budowę. Plan wyznacza tereny zabudowy usługowej – usług o znaczeniu lokalnym  

i ponadlokalnym w obrębie centrum miejscowości Niedźwiada Kolonia, a więc przestrzeni 

posiadającej największy potencjał wynikający z sąsiedztwa istniejącej zabudowy oraz 

bliskości dobrze rozwiniętej sieci infrastruktury technicznej. Wyjątkiem od tych zasad jest 

wyznaczenie projektowanego obszaru wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości,  

w stosunku do którego decydujące były przesądzenia planistyczne wynikające  

z dotychczasowego przeznaczenia oraz możliwe negatywne konsekwencje ekonomiczne dla 

gminy w przypadku likwidacji terenów inwestycyjnych i spadku wartości nieruchomości.   

Prawo własności w planie uwzględnione zostało przez przeznaczanie terenów zgodnie 

z wolą właścicieli nieruchomości wyrażaną na poszczególnych etapach sporządzania planu,  

o ile nie stanowiło to naruszenia przepisów prawa lub interesu publicznego. Tym samym plan 

realizuje prawo do zabudowy własności w zgodzie z interesem publicznym oraz 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Sporządzony plan miejscowy nie rodzi negatywnych skutków dla obronności  

i bezpieczeństwa państwa. W granicach opracowania planu oraz w bezpośrednim jego 

sąsiedztwie nie występują obszary i obiekty służące obronności i bezpieczeństwu państwa,  

które wymagałyby uwzględnienia w planie. 

Plan miejscowy uwzględnia potrzeby interesu publicznego, przede wszystkim  

w odniesieniu do określenia nowego przeznaczenia niezagospodarowanych terenów 

„polotniskowych”, stanowiących potencjał inwestycyjny i czynnik mogący przynieść korzyści 

zarówno gospodarcze, jak i społeczne mieszkańcom gminy. Interes publiczny w planie 

realizowany jest również poprzez wyznaczenie publicznych terenów zieleni urządzonej  

oraz obszarów przestrzeni publicznych, w tym planowanego centrum miejscowości 

Niedźwiada Kolonia, koncentrującego przyszłe usługi lokalne i ponadlokalne.     

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych, a także potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody,  

do celów zaopatrzenia ludności plan uwzględnił poprzez określenie zasad dotyczących 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci 

telekomunikacyjnej, w sposób dopuszczający pełne uzbrojenie nieruchomości 

przeznaczanych pod zabudowę. Plan ustalając zasady dotyczące rozwoju infrastruktury 

technicznej dopuszcza również realizację sieci ciepłowniczych oraz sieci kanalizacji 

deszczowej. 

Zapewnienie udziału społeczeństwa w sporządzaniu planu oraz zachowanie jawności  

i przejrzystości procedur planistycznych zostało zrealizowane poprzez informowanie 

społeczeństwa o podejmowanych poszczególnych czynnościach formalno-prawnych 

sporządzania planu: ogłoszenia w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

gminy. W szczególności informowano o możliwości składania wniosków oraz uwag do planu, 
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zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski  

do planu można było składać po stosownym ogłoszeniu w okresie od 4 czerwca  

do 26 czerwca 2013 r. Sporządzony projekt planu został wyłożony do pierwszego 

publicznego wglądu w dniach od 20 maja do 17 czerwca 2014 r. Każdy zainteresowany mógł 

wnieść uwagi do projektu do dnia 1 lipca 2014 r. W dniu 17 czerwca 2014 r. w siedzibie 

urzędu gminy odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami.  

W związku z dokonanymi zmianami w projekcie planu zaistniała konieczność ponownego 

jego wyłożenia do publicznego wglądu w okresie od 17 lutego 2016 r. do 9 marca 2016 r.,  

z terminem zbierania wniosków do 31 marca. Po uwzględnieniu uwag z drugiego wyłożenia 

projekt planu wyłożono po raz trzeci do publicznego wglądu, w okresie 4 - 25 maja 2016 r.,  

z dyskusją publiczną w dniu 19 maja 2016 r. i terminem zbierania uwag do 10 czerwca  

2016 r. Na każdym etapie sporządzania miejscowego planu zapewniona była możliwość 

zapoznania się z projektem oraz dokumentacją planistyczną. Projekt planu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko udostępniany był zarówno w siedzibie urzędu gminy, jak i na 

gminnej stronie internetowej. 

Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia i sposobów użytkowania terenów oraz zasad 

kształtowania zabudowy uwzględniają zidentyfikowane uwarunkowania środowiskowe, 

społeczne oraz ekonomiczne rozwoju gminy. Przyjęte ustalenia planu mają na celu 

wprowadzenie przejrzystych reguł i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów, w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W przypadku sytuowania nowej 

zabudowy, w szczególny sposób uwzględniono wymagania ładu przestrzennego  

i efektywnego gospodarowania przestrzenią. Sporządzenie planu poprzedzone było 

stosownymi analizami (ekonomicznymi, środowiskowymi, społecznymi, prognoz 

demograficznych i możliwości finansowych gminy) dokonywanymi na etapie 

odpracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  

oraz przygotowaniem opracowania ekofizjograficznego. Skutki oddziaływania planu  

na środowisko, w przypadku realizacji jego ustaleń, dokonane zostały w sporządzonej 

prognozie oddziaływania na środowisko. 

Zebrane wnioski do planu poddawane były analizie pod kątem zgodności  

z istniejącym stanem zagospodarowania, potencjalnego oddziaływania na nieruchomości 

sąsiednie oraz potencjalnych skutków ekonomicznych na finanse publiczne. Ważąc interes 

publiczny plan przeciwdziała rozproszeniu zabudowy oraz koncentruje nową zabudowę 

mieszkaniową i usługową w ośrodku gminnym – Niedźwiadzie Kolonii, posiadającym 

największe walory ekonomiczne. Ze względu na interes publiczny utrzymana została również 

strefa inwestycyjna na terenach planowanego byłego lotniska regionalnego.  

Plan nie wyznacza nowych terenów zabudowy, które spowodowałyby zwiększenie 

transportochłonności układu przestrzennego, czy też zmian mających wpływ  

na wykorzystywanie publicznych środków transportu. Zasadniczym wyjątkiem jest 

wyznaczona w obszarze „polotniskowym” wielofunkcyjna strefa rozwoju przedsiębiorczości, 

która jednak dzięki skoncentrowanej strukturze przestrzennej, odpowiednich rozwiązaniach 

planistycznych z zakresu komunikacji drogowej, utrzymaniu rezerwy terenowej  

pod realizację linii kolejowej oraz wyznaczeniu terenu usług logistyczno-komunikacyjnych, 

stwarza korzystne warunki dla rozwoju optymalnego modelu obsługi komunikacyjnej, w tym 

efektywnych rozwiązań z zakresu organizacji transportu zbiorowego.  
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Zasadniczo plan nie wprowadza nowych terenów zabudowy na terenach dotychczas 

nieprzeznaczonych pod zabudowę. Zgodnie z uchwałą określającą przedmiot i zakres zmiany 

obowiązującego planu, tereny zabudowy inne niż tereny „polotniskowe” nie były 

przedmiotem szczególnego zainteresowania podczas sporządzania zmiany planu. Nieliczne 

wyznaczone nowe tereny zabudowy w obrębie lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek 

osadniczych stanowią korekty wynikające z istniejącego użytkowania działek, na których 

zlokalizowana już została zabudowa albo stanowią zmiany dokonane na skutek zniesienia  

w planie ograniczeń wynikających z lokalizacji lotniska. Ustalenia planu w zakresie 

przeznaczenia terenów nie naruszają istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzenną jednostek 

osadniczych. Nowe tereny zabudowy wyznaczone zostały z uwzględnieniem wykorzystania 

potencjału istniejącej sieci infrastruktury technicznej.  

  Ustalenia planu w stosunku do obecnie obowiązującego spowodują nowe określone 

skutki na finanse publiczne, głównie na budżet gminy. Szczegółowy wpływ realizacji ustaleń 

planu na budżet gminy przedstawiony został w prognozie skutków finansowych uchwalenia 

planu, stanowiącej materiał planistyczny do opracowywanego projektu planu.  

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, wydatki z budżetu gminy związane będą  

z: wykupem gruntów pod inwestycje celu publicznego (pod drogi, tereny zieleni urządzonej  

i obsługi komunikacji) i z realizacją inwestycji gminnych – dróg publicznych, gminnych dróg 

wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, 

sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej) oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie 

zieleni urządzonej. Ponadto po uchwaleniu planu mogą pojawić się koszty dla budżetu gminy 

związane z roszczeniami za brak możliwości korzystania z nieruchomości w sposób 

dotychczasowy lub zmniejszenie wartości nieruchomości, a także koszty związane z obsługą 

procesów inwestycji oraz sporządzenia operatów szacunkowych do wyliczania opłat 

planistycznych. 

W prognozie wykazano również potencjalne wpływy do budżetu gminy z: opłaty 

planistycznej, z opłat adiacenckich, jeżeli zostaną ustalone mocą uchwały rady gminy,  

z podatku od nieruchomości gruntowych (w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele inwestycyjne) i od budynków (w związku z rozwojem inwestycyjnym gminy  

i zwiększeniem powierzchni użytkowej budynków obłożonych podatkiem), a także z opłat  

od czynności cywilnoprawnych, zaistniałych w wyniku wszelkich transakcji powstałych  

na skutek uchwalenia planu, np. sprzedaży nieruchomości. Zagospodarowywanie terenów 

zgodnie z ustaleniami planu wpłynie także na wzrost podatków PIT i CIT, z których w części 

gmina również będzie osiągała dochody.   

W pierwszych latach od uchwalenia planu wydatki z budżetu gminy będą znacznie 

przeważały nad wpływami. Związane to będzie z wysokimi kosztami wykupu nieruchomości 

pod drogi, które oszacowano na ok. 630,3 tys. zł oraz z ich realizacją na szacunkową kwotę 

ok. 6 471,5 tys. zł. Z kolei koszty budowy infrastruktury technicznej dla uzbrojenia nowych 

terenów inwestycyjnych wprowadzanych niniejszym planem oszacowano na ok. 412,8 tys. zł.  

Wraz z zagospodarowywaniem terenów przeznaczonych w planie na cele 

inwestycyjne, w szczególności terenów Wielofunkcyjnej strefy rozwoju przedsiębiorczości, 

dochody gminy będą sukcesywnie rosły zmieniając na dodatni bilans wydatków i dochodów 

budżetu gminy.  
    

        Wójt Gminy Niedźwiada 


