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UCHWAIA NR IX/55/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ 

 z dnia 28 lipca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra 

dla czę`ci obszaru w obrębie Śobra w rejonie ul. 3 Maja. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami, Rada Miejska 

w Dobrej uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXVIII/256/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego, ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego Gminy Śobra, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXVII/243/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 

2001 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci obszaru w obrębie 
Dobra w rejonie ul. 3 Maja, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 3,0252 ha, którego granice oznaczono na rysunku 

w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJy. 

3Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJącznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Śobra dla obszaru objętego niniejszym ”lanem, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze studium; 

3) zaJącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na cele zabudowy rekreacji indywidualnej oraz towa-

rzyszących usJug sto”nia ”odstawowego, wraz z zielenią i infrastrukturą techniczną. 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. 1Ł Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne o równym ”rzeznaczeniu i równych 

zasadach zagos”odarowania, okre`lone liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się ”rzeznaczenie, 
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2Ł Kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu - zaJączniku graficznym oraz w tek`cie ”lanu 
identyfikatorem liczbowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza 

funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi. 

3Ł Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch poziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze terenu 
elementarnego; 

1) ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 

a) przeznaczenie terenu, 

b) ksztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu, 

c) zasady ”odziaJu terenu, 

d) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 

e) obsJuga komunikacyjna, 

f) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem wymogów wynikających z prze-

”isów odrębnych. 
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2) dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformuJowano ustalenia szczegóJowe obowiązujące dla 
caJego terenu elementarnego, s”orządzone w formie tabeli - ｭkarty terenuｬ oznaczonej symbolem te-

renu i zawierającej jego ”owierzchnię, segregując tre`ć ustaleL wg ustalonych gru”, o ile wprowadza 

się ustalenie. 

4. W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu: 

1) ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - ”oJowenia w granicach ”ro”onowanego źes”oJu Przyrodniczo-

Krajobrazowego ZPK-2 ｭWielkie Ciszeｬ; 
2) ”oJowenia na obszarze zadrzewionym; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 8 niniejszej 

uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu 
elementarnego. 

5Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJowe. 

6Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJącznika graficznego - rysunku planu: 

1) rysunek ”lanu s”orządzono w skali 1:1000; 

2) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunku znajduje od”owiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 

3) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzie; 

4) linie rozgraniczające terenów elementarnych okre`lone na rysunku ”lanu wyznaczają osie tych linii; 
5) sieci infrastruktury technicznej na rysunku ”lanu oznaczają ogólną zasadę ich ”rzebiegu. 

§ 3. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

1) dziaJka - obszar inwestycyjny w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu jako ”ro”onowany ”odziaJ 
na dziaJki; 

2) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku; do”uszczalne maxŁ 1,5-metrowe 

przekroczenie linii kubaturowymi elementami elewacji (ryzalit, wykusz, ganek) o szeroko`ci do 30% 

szeroko`ci caJkowitej; linia stanowi jednocze`nie nie”rzekraczalną linię zabudowy innych obiektów na 
dziaJce; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; 
4) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut na ”Jaszczyznę ”oziomą skrajnego obrysu 

budynku ”owywej ”oziomu terenu w stanie wykoLczonym, 
a) do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnie takich elementów budynku jak: ganki zabu-

dowane, werandy otwarte i oszklone, ”rzybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe - stano-

wiące integralną czę`ć budynku, 

b) do powierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, 
studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, daszków, oka”ów dachowych, a takwe sztucznych 
oczek wodnych oraz wolnostojących altan i wiat garawowych; 

5) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczoną od najwywszego ”oziomu terenu ”rzy budynku do szczytu 
pokrycia dachu; 

6) szeroko`ć `ciany frontowej - szeroko`ć budynku wzdJuw frontowej granicy dziaJki; do szeroko`ci tej 
nie wlicza się wykuszy, ryzalitów i innych elementów architektonicznych bocznych `cian budynku, 
uwidocznionych w rysunku elewacji frontowej oraz dobudowanych garawy lub wiat o wysoko`ci nie 
jest większej niw 70% wysoko`ci budynku ”odstawowego i są wycofane o min. 1,5 m od linii zabu-

dowy budynku; 

7) wysoko`ć `cian - wysoko`ć od ”oziomu terenu ”rzy budynku do dolnej krawędzi oka”u dachu; 
8) dach symetryczny - dach o jednakowych kątach nachylenia ”oJaci ”osiadających ws”ólną krawędu 

”rzecięcia - kalenicę; 
9) kąt nachylenia ”oJaci dachu - kąt nachylenia ”oJaci gJównych; 
10) powierzchnia biologicznie czynna - do ustalonego wskaunika nie wlicza się awurowych nawierzchni 

utwardzonych będących doj`ciami i miejscami ”ostojowymi ”ojazdów oraz nawierzchni ”od altanami 
i wiatami; 

11) ogrodzenie awurowe - ogrodzenie o Jącznej ”owierzchni ”rze`witów nie mniejszej niw 40% ”owierzchni 
ogrodzenia. 
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RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych nastę”ującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) zabudowa rekreacji indywidualnej - UT, 

b) zabudowa rekreacji indywidualnej z do”uszczeniem usJug handlu iłlub gastronomii - UT,U, 

c) komunikacja: 

- droga publiczna klasy lokalnej - KDL, 

- droga wewnętrzna - KDW, 

- wewnętrzny ciąg ”ieszo - jezdny - KPJ. 

§ 5. Ustala się ”odstawowe zasady dotyczące zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

1. W ”rzy”adku realizacji inwestycji na kilku dziaJkach nie sumuje się ”owierzchni zabudowy budynku 
ustalonej dla kawdej z dziaJek - do”uszczalna realizacja budynków w ilo`ci od”owiadającej ilo`ci dziaJek 
wyznaczonych planem. 

2Ł Śo”uszcza się dobudowane garawe do budynków rekreacji indywidualnej, z dachem ”Jaskim wyko-

rzystanym jako taras 2-giej kondygnacji. 

3Ł Na terenach dziaJek, o”rócz zabudowy ”odstawowej, której cechy okre`la się w ustaleniach szczegó-
Jowych, ”oza ustaloną ”owierzchnią zabudowy, w miejscach nie ”owodujących konieczno`ci wycinki 
drzew, do”uszcza się lokalizację wolnostojących 1-stanowiskowych wiat garawowych o parametrach: 

a) wysoko`ć do 3,0 m do kalenicy, 

b) dachy symetryczne, 2-spadowe, o kątach nachylenia ”oJaci 15÷30O. 

4Ł Przy zagos”odarowaniu dziaJek obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwaJych, blaszanych, kontenerowych; 

2) zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych; 

3) na terenach ”oszczególnych dziaJek do”uszcza się realizację obiektów maJej architektury - altan, wiat, 

”ergoli, basenów dekoracyjnych, it”Ł; 
4) ustala się zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, z wyjątkiem do”uszczalnej funkcji usJugowej na 

terenach 1 UT,U i 2 UT,U, realizowanych w formie szyldów o powierzchni do 0,7 m², umieszczanych 

na elewacji frontowej lub jako wolnostojące ”rzed budynkiem na terenie dziaJki. 

5Ł WzdJuw granic terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę wyznacza się ”asy technologiczne przebie-

gu niezbędnych sieci infrastruktury technicznej realizowanej na ”odstawie ustalonej sJuwebno`ci (oznaczo-

ne na rysunku ”lanu), których zagos”odarowanie w ramach dziaJki ”rzeznaczonej ”od zabudowę nie mowe 
uniemowliwiać budowy i biewącej eks”loatacji tych sieci. 

§ 6. Ustala się zasady ”odziaJu terenu. 

1Ł źasadę ”odziaJu terenów na dziaJki oznaczono na rysunku ”lanu, okre`lającym wydzielenia ”o-

szczególnych dziaJek z do”uszczalną 1-metrową tolerancją w zakresie szeroko`ci oraz 2-sto”niową tole-

rancją w zakresie kąta ”oJowenia granic w stosunku do frontowej granicy dziaJki, okre`lonych w ustale-

niach szczegóJowych. 

2Ł Śo”uszcza się Jączenie fragmentów dziaJek istniejących wydzieleL w granicach oznaczonych na 

rysunku ”lanu jako ”ro”onowany ”odziaJ na dziaJki. 

3Ł Ustala się zakaz dokonywania ”odziaJów innych niw ustalone na rysunku ”lanu, z wyjątkiem ko-

niecznych, wynikających z warunków realizacji urządzeL infrastruktury technicznej. 

§ 7. Na obszarze o”racowania brak jest obszarów i obiektów, dla których nalewaJoby ustalić ograni-

czenia i wymogi z tytuJu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

§ 8. Ustala się zasady ochrony `rodowiska. 

1Ł Ustala się zasadę realizacji systemu gos”odarki wodno-`ciekowej o wysokim stopniu s”rawno`ci, 
dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminy. 
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2. Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 
gospodarki odpadami. 

3. Zaopatrzenie w cie”Jo z eliminacją ”aliw ”owodujących ”onadnormatywną emisję substancji szko-

dliwych. 

4Ł Ustala się zachowanie warto`ciowego drzewostanu oznaczonego na rysunku ”lanu; wycinka 
drzew oznaczonych jako `rednio- i mniej warto`ciowe (o obwodach ”ni 20÷70 cm) mowe nastą”ić wy-

Jącznie w przypadkach uzasadnionych podstawową zabudową oraz niezbędnym zagos”odarowaniem ”o-

szczególnych dziaJek i ciągów komunikacyjnych; drzewa kolidujące z zabudową i niezbędnym zagos”oda-

rowaniem oznaczono na rysunku planu. 

5. W zagos”odarowaniu ”oszczególnych dziaJek ustala się zakaz stosowania w nasadzeniach obcych 

geograficznie oraz inwazyjnych gatunków drzew, krzewów i traw. 

§ 9. Ustala się zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1Ł Powiązanie terenów objętych niniejszym ”lanem z siecią dróg zewnętrznych odbywa się ulicą 
3 Maja w ciągu drogi ”owiatowej Nr 0988ź, ”o”rzez ”rojektowane drogi wewnętrzne. 

2Ł Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych, w tym lokalizowanych w garawu 

i ”od wiatą: 

a) budynki rekreacji indywidualnej z do”uszczeniem usJug, w przypadku ich lokalizacji - Jącznie 
3 m.”Ł ł dziaJkę, 

b) budynki rekreacji indywidualnej - 2 m.”Ł ł dziaJkę. 

3Ł Ustala się zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych w ciągach komunikacyjnych, z wyjątkiem ”oJu-

dniowej czę`ci terenu 02 KŚW. 

§ 10. Ustala się zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1. Zaopatrzenie w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę z ujęcia komunalnego w Śobrej magistralą wodociągową (”oza obszarem o”ra-

cowania), z roz”rowadzeniem ”rojektowaną siecią wodociągową; 

2) sieć wodociągową ”rowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 

3) zapewnienie zaopatrzenia w wodę w warunkach s”ecjalnych ze studni awaryjnych nalewy ”o”rzedzić 
rozpoznaniem hydrogeologicznym; 

4) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z hydrantów zamontowanych na ”rojektowanej sieci 
wodociągowej; 

2Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnych: 

1) od”rowadzenie `cieków do komunalnej oczyszczalni `cieków w Śobrej ”o”rzez ”rojektowaną sieć 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-tJocznej, z do”uszczalną lokalizacją ”rze”om”ow-

ni na terenie 5a ZP; 

a) sieć kanalizacyjną ”rowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych. 

3Ł Od”rowadzenie wód o”adowych: 

1) z utwardzonej nawierzchni drogi 01 KDL - do gruntu ”oza ”JnŁ-zachŁ granicą o”racowania, za”ewnio-

ne odpowiednim pionowym profilem jezdni; 

2) z ”owierzchni dziaJek, w tym ”oJaci dachowych oraz wewnętrznych ciągów komunikacyjnych - do 

gruntu ”o”rzez studnie chJonne. 

4. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów w obowiązującym systemie gos”odarki od”adami gminy 
Dobra, z selektywną zbiórką od”adów - wstę”ne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o rodzaju 

i wielko`ci od”owiedniej do ”rzeznaczenia. 

5. Zaopatrzenie w gaz: 

1) do czasu realizacji gazyfikacji gminy dopuszczalne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy; 

2) docelowo gazyfikacja `rednim ci`nieniem z ”rojektowanej sieci gazowej `redniego ci`nienia, z zasto-

sowaniem węzJów redukcyjnych lokalizowanych w granicach ”oszczególnych nieruchomo`ci; 
3) sieci gazowe lokalizować w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych. 
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6. Zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych uródeJ cie”Ja, zasilanych no`nikami energii nie ”owodują-
cymi ponadnormatywnej emisji spalin. 

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) zasilanie ”rojektowanych obiektów rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia z projektowanej na 

obszarze o”racowania sJu”owej lub kontenerowej stacji transformatorowej 15ł04 kV; 

2) zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ”rojektowaną elektroenergetyczną linią 
kablową 15 kV; 

3) projektowane elektroenergetyczne sieci kablowe 0,4 kV lokalizować w liniach rozgraniczających cią-
gów komunikacyjnych. 

8Ł Śo”uszczalna realizacja obiektów i sieci teletechnicznej; 

1) ”rojektowane sieci teletechniczne wykonać jako linie kablowe; 

2) ”rojektowane teletechniczne linie kablowe lokalizować w liniach rozgraniczających ciągów komunika-

cyjnych 

9. Zaopatrzenie w zakresie infrastruktury technicznej dziaJek ”oJowonych ”rzy drodze 01 KŚL wyJącz-

nie w oparciu o sieci w drogach wewnętrznych 02 KŚW, 03 KŚW i 04 KPJ, w tym na zasadach sJuweb-

no`ci ustalonej w dziaJkach ”rzylegJych do tych dróg. 

10. W ”rzy”adkach koniecznych lub wynikających z o”tymalnych warunków realizacji, lokalizacja 
sieci w pasach technologicznych, o których mowa w § 5 ust. 5. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 11. Śla terenów elementarnych, okre`lonych na rysunku ”lanu, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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§ 12. Śla terenów objętych niniejszą uchwaJą ustala się stawkę o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nie-

ruchomo`ci w wysoko`ci 15%, z wyjątkiem terenu 01 KŚL, dla którego ustala się stawkę 0%. 

§ 13. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie na cele niele`ne 2,6951 ha 

gruntów le`nych, za zgodą WRiO_-IV-EN-6140-27ł10 MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego 

z dnia 19 stycznia 2011 r. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 14. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odarowanie 
terenów 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Śobrej. 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy ŚobraŁ 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrej  

 

Jolanta Siekiera 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr IX/55/2011 

Rady Miejskiej w Dobrej 

z dnia 28 lipca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr IX/55/2011 

Rady Miejskiej w Dobrej 

z dnia 28 lipca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr IX/55/2011 

Rady Miejskiej w Dobrej 

z dnia 28 lipca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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, zmiany: Dz. U. 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, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 

poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Dobrej 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
Na ”odstawie o`wiadczenia Burmistrza Śobrej w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Śobra, obejmującego teren w obrębie Śobra, w rejonie ul. 3 Maja, 

wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 10 marca 2011 r. do 8 kwietnia 2011 r. wraz z progno-

zą oddziaJywania na `rodowisko w strategicznej ocenie oddziaJywania na `rodowisko, tjŁ w okresie wyJo-

wenia oraz w terminie 14 dni ”o u”Jywie wyJowenia, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr IX/55/2011 

Rady Miejskiej w Dobrej 

z dnia 28 lipca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 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, zmiany: Dz. U. 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, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 

poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, 

poz. 1420), Rada Miejska w Dobrej rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), zadania wJasne gminy. 

2. Z ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wynika, iw 
jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej ”ociąga za sobą 
wydatki z budwetu gminy związane z budową infrastruktury technicznej w ciągu drogi ”ublicznej. Wszel-

kie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, dotyczące infrastruktury 
technicznej na terenach zabudowy i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, są wynikiem realizacji za-

mierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finansowane z Jego `rodkówŁ 

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, za”isane 

w niniejszym ”lanie obejmują sieci ”odziemnej infrastruktury technicznej w drodze 01 KDL. 

§ 2. Inwestycje nalewące do zadaL wJasnych gminy za”isane zostaJy w granicach terenu elementar-

nego 01 KDL: 

- budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 80 ÷ 150 mm, 
- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 150 ÷ 250 mm, 
- dopuszczalny przebieg odcinka sieci kanalizacji tJocznejŁ 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁ inŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o go-

spodarce komunalnej i ustawą ”rawo ochrony `rodowiskaŁ 
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S”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naruszenie 

ustaleL ”lanuŁ 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych, przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`li Rada Miejska ”ŁnŁ ｭWieloletni Plan Inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej wskazane w § 2 finansowane będą z budwetu gminyŁ 
1863

 

1864 
1864 

UCHWAIA NR VIII/68/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 18 maja 2011 r. 

zmieniająca roz”orządzenie Wojewody Zachodnio”omorskiego Nr 2/2001 

z dnia 14 stycznia 2004 r. w s”rawie uznania za uwytki ekologiczne 

obszarów ”oJowonych w Nadle`nictwie KliniskaŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 44 

ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1220, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 157, poz. 1241, 

2011 r. Nr 34, poz. 170) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W roz”orządzeniu Wojewody źachodnio”omorskiego Nr 2/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. 

w s”rawie uznania za uwytki ekologiczne obszarów ”oJowonych w Nadle`nictwie Kliniska (o”ublikowanym 

w Śzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiego z dnia r. Nr 5, poz. 59) § 1 otrzymuje 

brzmienie: 

ｭ§ 1Ł Ustanawia się za uwytki ekologiczne tereny o Jącznej ”owierzchni 217Ł5000 ha ”oJowone 

w gminie Goleniów i Stargard SzczeciLski, w skJad których wchodzą obszary oznaczone w planie urzą-
dzenia lasu Nadle`nictwa Kliniska wg stanu na dzieL 1 stycznia 2008 r., wykaz których stanowi tabela 

będąca zaJącznikiem nr 1 do roz”orządzeniaŁ 

Lokalizacja uwytków wskazana jest w zaJączniku nr 1 i zaJączniku graficznym nr 2.ｬ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy GoleniówŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady  
 

CzesJaw Majdak 

  


