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UCHWAIA NR XLI/575/10 

 RADY GMINY W DOBREJ 

 z dnia 9 wrze`nia 2Ńń0 r. 

w sprawie zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra 

obejmującej dziaJki nr 69/16 i 69/17 w obrębie geodezyjnym Bezrzecze, gmina Dobra. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 (zmiany: z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996) 

Rada Gminy Dobra, uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIV/513/10 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobra w obrębie geodezyjnym Bezrzecze ”rzyjętym uchwaJą Nr III/47/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 

grudnia 2002 r. (Śziennik Urzędowy Województwa źachodnio”omorskiego z dnia 30 stycznia 2003 r. 

Nr 3, poz. 68), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego gminy Śobra ”rzyjętego uchwaJą Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grud-

nia 2002 r. uchwala się zmianę miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Śobra, zwaną dalej ｭplanem miejscowymｬ. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar dziaJek nr 69/16 i 69/17 o powierzchni 0,2711 ha, granice nanie-

siono na rysunku planu miejscowego, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie te-

renu objętego ”lanem z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na teren usJug o`wiatyŁ 

4. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:500; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Dobra; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu realizacji za”isanych w planie miejscowym inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) liniach rozgraniczających - rozumie się ”rzez to `ci`le ustalone linie rozdzielające tereny o równym 

”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, ”oza którą, realizacja zabudowy jest nie-

dopuszczalna, linia ta dotyczy wszystkich elementów budynku, nie dotyczy ”odziemnych sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej oraz ”odziemnych czę`ci budynku znajdujących się caJkowicie ”oniwej 
poziomu terenu; 

3) zieleni izolacyjnej - rozumie się ”rzez to ”as zieleni o minimalnej szeroko`ci 2 m, skJadającej się z ga-

tunków drzew i krzewów dobranych ”od kątem tworzenia mowliwie zwartej `ciany zieleni w ciągu caJe-

go roku; 

4) naturalnych materiaJach budowlanych - rozumie się ”rzez to takie materiaJy jak kamieL, cegJa, drewno, 
dachówka ceramiczna, trzcina itp. 

5) wysoko`ci zabudowy - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowo-

nym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu ”oJaci dacho-

wych, a w wy”adku ”Jaskich dachów do najwywej ”oJowonej górnej ”Jaszczyzny stro”u; 
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6) urządzeniach reklamowych - rozumie się ”rzez to wszelkie urządzenia będące no`nikami promocji 

wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem po-

za reklamami na ogrodzeniach i lokalizowanych na elewacjach budynków; 
7) zieleni rodzimej - rozumie się ”rzez to takie nasadzenia, jak: klon jawor, klon zwyczajny, brzoza bro-

dawkowata, gJóg jednoszyjkowy, jarząb ”os”olity, grab zwyczajny; 
8) usJugach o`wiaty w zakresie edukacji elementarnej - rozumie się ”rzez to wychowanie ”rzedszkolne 

i nauczanie ”oczątkowe dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia 

§ 3. Teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem U, o powierzchni 0,2711 ha. 

W zakresie ”odstawowej funkcji obszaru objętego ”lanem, ustala się ”rzeznaczenie terenu na usJugi 
o`wiaty w zakresie edukacji elementarnej. 

1. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zabudowa usJugowa w ukJadzie zwartym; 

2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych zrównicowana od 1 do 3 maksymalnie, w tym do”uszcza się ”oddasze 

uwytkowe, wysoko`ć budynku do 11 m, ustala się obowiązek stosowania w maksymalnym stopniu 

naturalnych materiaJów budowlanych jako materiaJu `cian i pokrycia dachu, kolorystyka stonowana; 

3) dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci w przedziale od 200 do 450, do”uszcza się 
dachy ”Jaskie, wymagania dotyczące geometrii dachu nie dotyczą ”oJaci dachowych nad lukarnami, 

wykuszami, tarasami i wej`ciami; 

4) ”owierzchnia zabudowana dziaJki nie mowe ”rzekraczać 40% jej ”owierzchni; 
5) udziaJ powierzchni terenu biologicznie czynnego w ”owierzchni dziaJki nie mowe być mniejszy niw 

40%, ”rzy ”lanowaniu nasadzeL stosować gJównie rodzime gatunki drzew, wzdJuw granic dziaJki za-

gospodarowanie ternu musi uwzględnić urządzenie zieleni izolacyjnej; 
6) nie”rzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogi ”ublicznej (”oza granicą ”lanu miejsco-

wego) w minimalnej odlegJo`ci 10 m. 

§ 4. W zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

1Ł Ustala się zakaz budowy urządzeL reklamowych. 

2Ł Nakazuje się: 

1) zachowanie istniejącego uksztaJtowania terenu z dopuszczeniem zmian jedynie w zakresie niezbęd-

nym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania; 

2) w strefie zwykJej ochrony GJównego źbiornika Wód Podziemnych nr 122 Dolina Kopalna Szczecin, 

ochronę w zakresie ustalonym w ｭDokumentacji okre`lającej warunki hydrogeologiczne dla ustano-

wienia stref ochronnych zbiornika wód ”odziemnych w utworach czwartorzędowych GźWP nr 122 - 

Dolina Kopalna Szczecinｬ zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony _rodowiska, zasobów Naturalnych 

i Le`nictwa z dnia 23 grudnia 1998 r., znak DG kdh/BJ/489-6153/98. 

§ 5. W zakresie zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

§ 6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się: 

1. Kierunek komunikacyjnej obsJugi terenu z drogi gminnej - ul. Parkowej. 

2Ł Obowiązek za”ewnienia miejsc do parkowania na terenie, w ilo`ci: 

1) 1 stanowisko na 6 dzieci w oddziaJach ”rzedszkolnych i zerówce; 
2) 1 stanowisko na 6 osób zatrudnionych; 
3) 1 stanowisko na 10 dzieci w oddziaJach szkolnych 

§ 7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, ustala się: 

1. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzenie 
`cieków i wód deszczowych z wykorzystaniem istniejących i projektowanych sieci w drodze gminnej - 

ul. Parkowej (poza obszarem objętym planem miejscowym). 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 105 ｦ 14226 ｦ Poz. 1865 

 

2. Ogrzewanie budynku indywidualne, zasilane gazem lub olejem o”aJowym, do”uszcza się zastoso-

wanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony `rodowiska, jak niskoemisyjne instalacje 

grzewcze na ”aliwo staJe, ”Jynne i gazowe, energię elektryczną, kolektory sJoneczne, ”ompy cieplne itp. 

§ 8. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania od”adów, ustala się wstę”ne segregowanie od”adów 
staJych w miejscu ich powstawania i czasowe gromadzenie w pojemnikach zlokalizowanych w obrębie 
terenu, a nastę”nie wywowenie na skJadowisko od”adówŁ 

§ 9. W zakresie regulacji stosunków gruntowo wodnych, ustala się, we w wypadku natrafienia na 

urządzenia melioracyjne obowiązuje ich zachowanie lub ”rzebudowa w s”osób nie ”owodujący zmian na 

terenach ”rzylegJych do terenu objętego ”lanem miejscowym. 

§ 10. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagos”odarowania, ustala się wykorzystanie ob-

szaru objętego ”lanem miejscowym o którym mowa w par. 1 ust. 1 w s”osób dotychczasowy do czasu 
jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

§ 11. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą traci moc uchwaJa Nr III/47/02 Rady Gminy Dobra 

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Śziennik Urzędowy Województwa źachodnio”omorskiego z dnia 30 stycznia 

2003 r. Nr 3, poz. 68). 

§ 12. W zakresie okre`lenia stawki ”rocentowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w nastę”stwie uchwalenia ”lanu (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się jednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci 
w wysoko`ci 5% 

§ 13. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi ŚobrejŁ 

§ 14. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy Dobra. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

BartJomiej Miluch 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLI/575/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 9 wrze`nia 2010 r. 

Rysunek planu miejscowego w skali 1:500 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLI/575/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 9 wrze`nia 2010 r. 

Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Dobra 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLI/575/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 9 wrze`nia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy Dobra rozstrzyga co 

nastę”uje: Po za”oznaniu się z listą nieuwzględnionych ”rzez Wójta Gminy Dobra uwag wniesionych do 

wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko ”rojektu ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego, Rada Gminy Dobra podtrzymuje rozstrzygnięcie Wójta Gminy Dobra. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLI/575/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 9 wrze`nia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu realizacji za”isanych w planie miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy Dobra rozstrzyga, co 

nastę”uje: źgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z ”rognozą skut-

ków finansowych uchwalenia ”lanu, gmina nie ”oniesie wydatków finansowych z budwetu gminy na reali-

zację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 
1865 
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UCHWAIA NR XLI/580/10 

 RADY GMINY DOBRA 

 z dnia 9 wrze`nia 2Ńń0 r. 

zmieniająca uchwaJę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaJych na terenie Gminy Dobra. 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 90f ustawy 

z dnia 7 wrze`nia 1991 r. o systemie o`wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 

i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 

poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 

i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 

Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 


