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UCHWAIA NR VIII/101/11 

 RADY GMINY DOBRA 

 z dnia 8 wrze`nia 2Ń11 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dobra w obrębie ewidencyjnym IęgiŁ 

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: w 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 

w 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz w 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; z 2009 r. Nr 220, 

poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871 z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Gminy Dobra uchwala, 

co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRźśPISY WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Rady Gminy Śobra Nr XX/281/08 z dnia 18 wrze`nia 2008 r., w sprawie 

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

Dobra w obrębie geodezyjnym Ięgi, zatwierdzonego uchwaJą Nr VI/56/98 Rady Gminy w Dobrej z dnia 

18 czerwca 1998 r. [ŚzŁ UrzŁ WojŁ SzczeciLskiego Nr 17, poz. 123] oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śobra ”rzyję-
tymi uchwaJą Rady Gminy w Dobrej Nr III/48/02 z dnia 30 grudnia czerwca 2002 r., zmienionego uchwa-

Ją Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010 r., uchwala się zmianę w miejscowym 

”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie ewidencyjnym Ięgi, zwany 
dalej ｭzmianą planuｬ. 

2Ł Granice obszaru objętego zmianą w ”lanie okre`la rysunek w skali 1: 500, zwany dalej ｭrysunkiem 

zmiany w planieｬ. 

3. Obszar zmiany w planie, o Jącznej ”owierzchni 0,47 ha, obejmuje czę`ć dziaJek nr: 56ł2 oraz 129, 
”oJowonych w obrębie ewidencyjnym IęgiŁ 

4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany w planie w skali 1: 500 

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

ny Dobra w skali 1: 10 000 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany w planie, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie w planie inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania. 

§ 2. Przedmiotem zmiany w ”lanie jest zmiana ”rzeznaczenia terenów usJug rzemiosJa i ustalenie no-

wego przeznaczenia i zasad zagos”odarowania terenów mieszkaniowychŁ 

§ 3. W granicach obszaru objętego zmianą w ”lanie nie okre`la się: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
2) zasad scalania nieruchomo`ci, 
3) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów górniczych oraz zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych oraz terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi ze względu na brak wystę”owa-

nia takich terenówŁ 

§ 4. 1. Obszar zmiany w ”lanie ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzezna-

czenie i s”osoby uwytkowania terenuŁ 

2Ł Tereny elementarne oznaczone są niwej o”isanymi symbolami: 

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) KDW - teren drogi wewnętrznej, 
3) W - teren wód otwartychŁ 

3Ł Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze zmiany w planie. Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnegoŁ 
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4Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera Jącznie ustalenia ogólne dla caJego terenu obję-
tego zmiany w planie i ustalenia szczegóJowe dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar. 

§ 5. 1Ł Ustala się nastę”ujące definicje uwytych w zmianie w ”lanie terminów: 

1) kąt nachylenia ”oJaci dachu - kąt nachylenia gJównych ”oJaci budynku; 
2) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca ”oszczególne tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych za-

sadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym do”uszcza się wznoszenie 
budynków oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami 
”rzesyJowymi, sieciami uzbrojenia terenu i urządzeniami infrastruktury technicznej; 

4) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku - do”uszcza się cofnięcie 
wej`ć, wbudowanych garawy i loggi w gJąb od obowiązującej linii zabudowy na odlegJo`ć do 3 m, na 

odcinku nie”rzekraczającym Jącznie 1ł2 szeroko`ci elewacji; 
5) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez obrys parteru budynku w stanie wykoLczonym 

lub `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; do 
powierzchni zabudowy wlicza się równiew ”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak 
budynki gos”odarcze, garawe, altany it”Ł, natomiast nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę-
`ci znajdujących się ”oniwej ”oziomu terenu, ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, 
studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, daszków, oka”ów dachowych, basenów i sztucznych oczek 

wodnych; 

6) ”rze”isy odrębne - aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwaJy ”rze”isy ”rawne; 
7) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 

graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

8) teren elementarny - czę`ć obszaru objętego ”lanem wyznaczona na rysunku zmiany w planie liniami 

rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji; 

9) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne za”ewniające mowliwo`ć 
uwytkowania obiektu zgodnie z jego ”rzeznaczeniem, takie jak ”rzyJącza i urządzenia instalacyjne, 
”rzejazdy, ogrodzenia, ”lace ”ostojowe, ”lace ”od `mietniki, chodniki, doj`cia i dojazdy; 

10) wysoko`ć zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć zabudowy mierzoną od ”oziomu terenu 
”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonego ”unktu przekrycia budynku; 

11) zabudowa lokalizowana w gJębi terenu - zabudowa realizowana w drugim rzędzie zabudowy w sto-

sunku do drogi obsJugującej ją komunikacyjnie; 
12) zagospodarowanie tymczasowe - s”osób wykorzystania i urządzenia terenu (w tym lokalizacje obiek-

tów tymczasowych) do”uszczony w ustaleniach szczegóJowych na czas okre`lonyŁ 

2Ł Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

RozdziaJ 2 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

1Ł Na terenie objętym o”racowaniem ustala się: 

1) na jednej dziaJce ”rzeznaczonej ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lokalizację wyJącznie jed-

nego budynku mieszkalnego; 

2) mowliwo`ć realizacji lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczającej 50% szeroko`ci elewacji frontowej 
budynku. 

3) mowliwo`ć sytuowania budynków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej; 
4) nastę”ujący zakres usJug do”uszczalny w budynkach mieszkalnych: medyczne, handlowe, gastrono-

miczne, biurowe, turystyki [najmu ”okoi], usJugi w zakresie obsJugi klientów oraz usJug komunalnych, 
socjalnych i indywidualnych, które nie wymagają skJadowania materiaJów i towarów na otwartym te-

renie oraz nie wymagają s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko; 
5) mowliwo`ć wysunięcia ”oza nie”rzekraczalną i obowiązującą linię zabudowy, ustaloną od strony ”rzy-

legających dróg: 
a) na wysoko`ci ”owywej ”arteru dla: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów - do 

1,20 m, innych elementów ”rogramu architektonicznego - do 0,5 m, 

b) na wysoko`ci ”arteru dla: schodów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wie-

tlających ”iwnice oraz elementów ws”artych na sJu”ach - do 1,0 m; 

6) zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy na terenie, oznaczonym symbolem WłźP (za wyjątkiem ele-

mentów maJej architektury, w tym między innymi: ”omostów, mostków); 
7) lokalizację obiektów budowlanych w s”osób za”ewniający ochronę ludno`ci zgodnie z wymogami 

obrony cywilnej, okre`lonymi ”rze”isami odrębnymiŁ 
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8) zakaz lokalizowania usJug uciąwliwych dla funkcji mieszkaniowej, w tym szczególnie usJug motoryza-

cyjnych; 

9) zakaz lokalizacji garawy blaszanych oraz obiektów o charakterze kontenerowym; 

10) zakaz lokalizowania garawy i miejsc ”arkingowych dla samochodów o do”uszczalnej masie caJkowitej 

”owywej 3,5 t oraz ich przyczep i naczep; 

11) zakaz lokalizowania obiektów oraz ”omieszczeL dla ”otrzeb chowu i hodowli zwierząt gos”odarskichŁ 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1Ł CaJa ”owierzchnia obszaru o”racowania znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony pta-

ków Natura 2000 ｭJezioro _widwieｬ PLB320006, w związku z tym w granicach obszaru zmiany w planie 

nie mogą być realizowane ”rzedsięwzięcia mogące negatywnie w”Jywać na siedliska oraz gatunki, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000Ł 

2. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) wykluczenie mowliwo`ci zanieczyszczenia ”odJowa gruntowego w trakcie realizacji inwestycji; 

2) zamknięcie w granicach wJasnej dziaJki wszelkiej uciąwliwo`ci, wynikającej z ”rowadzonych dziaJalno-

`ci usJugowych; 
3) taki s”osób zagos”odarowania terenu by nie zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i po-

wierzchniowych na terenach sąsiednich; 
4) uszczelnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych, by uniemowliwić bez”o`rednio ”rzenikanie 

zanieczyszczeL do gruntu i wy”osawone w wewnętrzny system kanalizacyjny; 
5) zachowanie istniejącego na obszarze zmiany w planie rowu melioracyjnego (obecnie w formie oczka 

wodnego); 

6) ”rzy realizacji ustaleL ”lanu nalewy ”rzestrzeganie nastę”ujących zasad: 
a) chronić ”róchniczą warstwę gleby ”rzed degradacją i niszczeniem, 

b) za”obiegać rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu w granicach obszaru zmiany w planie oraz zasy-

”ywaniu gruntów ”rzylegJych, ustalić s”osoby zachowania istniejących warto`ci rzeuby terenu, 
stosownie do potrzeb przyrodniczych, gospodarczych i krajobrazowych, 

c) okre`lić s”osoby ”rzeciwdziaJania erozji wodnej i wietrznej podczas prowadzenia prac budowla-

nych oraz ”o ich zakoLczeniu, 
d) ”rzewidzieć zdjęcie ”róchniczej warstwy ziemi - zaleca się wykorzystanie ”róchniczej warstwy 

gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej innych gruntów w gminie. 

§ 8. Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych - 

wzdJuw ”rzylegających dróg ”ublicznych ustala się zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ 
betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się odstę”stwo o +5/-5 sto”ni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydzielanych 

dziaJek; 
2) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu. 

§ 10. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt-

kowania terenu: 

1) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania 
tymczasowego, 

2) do czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, ustala się mowliwo`ć uwytkowania terenów w s”osób 
dotychczasowy. 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1Ł ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego zmianą w ”lanie ustala się z istniejącej drogi ”ublicznej 
i ”rojektowanej drogi wewnętrznej, ”owiązanych z ukJadem sieci dróg w gminie i w regionie. 

2Ł Powiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego zmianą w planie z ukJadem zewnętrznym 
za”ewnią: droga ”owiatowa 0609ź [dzŁ nr 182 - ul. PóJnocna] i droga gminna (dz. nr 96 - ul. Zachodnia), 

”rzylegające do obszaru o”racowaniaŁ 

3. Realizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa bądu zmiana s”osobu uwytkowania obiektu uwa-

runkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych dla samo-

chodów osobowychŁ 
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4Ł Ustala się minimalne wskauniki do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych: 

1) dla funkcji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej - 2 miejsca ”ostojowe na kawdy lokal miesz-

kalny; 

2) dla lokalu gastronomicznego - min. 1 miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych; 

3) dla usJug medycznych, kosmetycznych - 1 miejsce postojowe na gabinet; 

4) dla innych usJug - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 50 m² ”owierzchni uwytkowejŁ 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej: 

1. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz obsJugę telekomunikacyjną, od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia terenu w projektowanej 

drodze wewnętrznej oraz drogach ”rzebiegających ”oza granicami o”racowaniaŁ 

2. Na terenie zmiany w ”lanie do”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej o nieznacznym od-

dziaJywaniu, o której mowa w ”rze”isach odrębnychŁ 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się z istniejącej sieci wodociągowej ”rzebiegającej wzdJuw ”rzylegJych dróg; 
2) parametry projektowanej sieci - ø 80 mm ÷ 110 mm, 
3) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci 

wodociągowej, biegnącej ”oza granicami zmiany ”lanuŁ 

4. W zakresie od”rowadzenia `cieków sanitarnych: 

1) ustala się ”o”rzez istniejącą kanalizację sanitarną do komunalnej oczyszczalni `cieków w Redlicy; 

2) parametry projektowanej sieci - ø 150 mm ÷ 300 mm; 
3) zakaz realizacji zbiorników bezod”Jywowych na `cieki i ”rzydomowych oczyszczalni `ciekówŁ 

5. W zakresie od”rowadzenia wód o”adowych: 

1) od”rowadzenie wód o”adowych do istniejącego zbiornika wodnego, usytuowanego na terenie 3 W - 

wylot zao”atrzyć w urządzenie ”odczyszczające; 
2) zabrania się dokonywania zmiany naturalnego s”Jywu wód o”adowych w celu kierowania ich na te-

ren sąsiedniej nieruchomo`ciŁ 

6. W zakresie elektroenergetyki: 

1) zasilanie obszaru opracowania z istniejących linii elektroenergetycznych ”rzebiegających w rejonie 

obszaru objętego zmianą w planie; 

2) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia (0,4 kV). 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) zasilanie obiektów na obszarze o”racowania gazem ”rzewodowym `redniego ci`nienia z sieci istnieją-
cej, ”rzebiegającej w rejonie obszaru zmiany w planie; 

2) sieć rozdzielcza `redniego ci`nienia (ø 32÷125 mm) z zastosowaniem węzJów redukcyjnych na ”o-

szczególnych budynkach; 
3) nie do”uszcza się stosowania gazu bez”rzewodowegoŁ 

8. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się roz”roszony system ogrzewania, z zastosowaniem uródeJ 
cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia elektryczna, inneŁ 

9. W zakresie telekomunikacji ustala się sieć abonencką wykonać, jako sieć kablową w kanalizacji te-

letechnicznej. 

10. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania od”adów - od”ady winny być wstę”nie segregowane 

i gromadzone w pojemnikach o wielko`ci od”owiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywowone s”ecjali-
stycznym trans”ortem na istniejące wysy”isko komunalne, ”oJowone ”oza obszarem o”racowaniaŁ 

11. Dopuszcza się mowliwo`ć realizowania sieci infrastruktury technicznej ”rzez tereny, niebędące 
drogami. 

§ 13. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych sJuwących naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej - wyso-

ko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez wójta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa 

w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
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RozdziaJ 3 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

§ 14. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i urządzeniami towarzyszący-

mi obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolami: 

1) 1 MN o powierzchni 0,30 ha; 

2) 2 MN o powierzchni 0,08 ha; 

2Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy: 

1) forma zabudowy - zabudowa wolno stojąca, do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym jedna kondygnacja 

w dachu stromym); 

2) linie zabudowy: 

a) Dla terenu 1 MN: 

- obowiązująca linia zabudowy w odlegJo`ci 6,0 m od granicy z dziaJką drogową nr 96, usytu-

owanej poza granicami zmiany w planie; 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 8,0 m od granicy z dziaJką drogową nr 182, 

usytuowanej poza granicami zmiany planu; 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 5,0 m od granicy z dziaJką drogową drogi we-

wnętrznej, oznaczonej na rysunku zmiany w planie 01 KDW - zgodnie z rysunkiem zmiany 

w planie. 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 3,0 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony 
na rysunku zmiany w planie symbolem 3 W - zgodnie z rysunkiem zmiany w planie. 

b) Dla terenu 2 MN: 

- obowiązująca linia zabudowy w odlegJo`ci 6,0 m od granicy z dziaJką drogową nr 96, usytu-

owanej poza granicami zmiany w planie; 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 3,0 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony 
na rysunku zmiany w planie symbolem 3 W - zgodnie z rysunkiem zmiany w planie. 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegJo`ci 5,0 m od granicy z dziaJką drogową drogi we-

wnętrznej, oznaczonej na rysunku zmiany w planie 01 KDW. 

3) wysoko`ć zabudowy: 
a) max. 9,0 m od ”oziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku do kalenicy dachu, 

b) zabudowa gospodarcza i garawowa - jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5,5 m; 

4) ”oziom ”arterów - do 0,5 m nad poziomem terenu; 

5) geometria dachu: 

a) dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy, 

b) kąt nachylenia gJównych ”oJaci - 35 stopni - 45 stopni, 

c) ustala się jednakowy kąt dachu na obiektach, ”oJowonych w obrębie dziaJki budowlanej, 
d) ukJad kalenicowy dachu w stosunku do frontu budynku, 

6) wielko`ć ”owierzchni: 
a) zabudowy - maxŁ 25% ”owierzchni dziaJki, 
b) biologicznie czynnej - minŁ60% ”owierzchni dziaJkiŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 1 MN stanowi czę`ć dziaJki nr: 56ł2 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 

”rzez linie rozgraniczające; 
2) teren 2 MN stanowi czę`ć dziaJki nr: 56ł2 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 

”rzez linie rozgraniczające; 
3) do”uszcza się ”odziaJ terenu: 1 MN ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek 

budowlanych ”owierzchni dziaJki - 800 m² ”rzy szeroko`ci frontu dziaJki - min. 24 m - ta szeroko`ć 
frontu dziaJki nie dotyczy dziaJki nie ”oJowonej bez”o`rednio ”rzy drodze ”owiatowej; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ”rzylegJego do frontu dziaJki w granicach 

85 stopni - 95 stopni. 

4Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - ustala się nakaz 
w”rowadzenia zieleni zrównicowanej gatunkowo wzdJuw terenu istniejących dróg, ”oJowonych ”oza grani-

cami opracowania. 

5. Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej - w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzenia `cie-

ków sanitarnych i deszczowych, zasilanie w energię elektryczną, zao”atrzenia w gaz, cie”Jo i obsJugę 
telekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania od”adów obowiązują ustalenia zawarte w § 12. 
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6. Ustalenia w zakresie komunikacji: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną terenu ”o”rzez ”lanowaną drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysun-

ku zmiany w ”lanie symbolem: 01 KŚW oraz ”o”rzez istniejące ”rzylegające do terenu objętego 
zmianą w planie drogi: ”owiatową i gminną; 

2) w granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci ”okrywającej ”otrzeby - zgodnie z § 11 ust. 4. 

§ 15. 1Ł Wyznacza się teren wód otwartych, oznaczony na rysunku zmiany w planie symbolem 3 W 

o powierzchni 0,07 ha. 

2Ł Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację elementów maJej architektury, ”omostów o dJugo`ci nad wodą nie ”rzekra-

czającej 10,0 m; 

2) mowliwo`ć realizacji o`wietlenia oraz wykonania utwardzonej nawierzchni `ciewki s”acerowych (n”Ł 
kostka kamienna); 

3) mowliwo`ć realizacji sieci infrastruktury technicznejŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 3 W stanowi czę`ć dziaJek nr: 56ł2 i 129 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczo-

nych ”rzez linie rozgraniczające; 
2) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - do”uszcza się regu-

lację i oczyszczanie brzegu i dna oczka wodnego, bez zmiany jego ”arametrówŁ 

5. Ustalenia w zakresie komunikacji - obsJuga komunikacyjna terenu odbywa się ”o”rzez drogę we-

wnętrzną, oznaczoną na rysunku zmiany w planie symbolem 01 KDW; 

§ 16. 1Ł Wyznacza się teren wewnętrznego dojazdu do maksymalnie trzech dziaJek, oznaczony na ry-

sunku zmiany w planie symbolem 01 KDW o powierzchni 0,02 ha; 

2Ł Ustalenia dotyczące zasad zagos”odarowania terenu - pieszo jezdnia o szeroko`ci w liniach rozgra-

niczających - 5 m - zgodnie z rysunkiem zmiany w planie; 

3Ł Ustalenia dotyczące zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) teren 01 KŚW stanowi czę`ć dziaJki nr: 56ł2 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych 

”rzez linie rozgraniczające; 
2) ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych ”odziaJówŁ 

4. Ustalenia w zakresie obsJugi inwynieryjnej: 

1) realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej dla funkcjonowania ”lanowanej zabudowy; 
2) do”uszcza się równiew realizację innej infrastruktury technicznej, obsJugującej tereny ”oJowone ”oza 

granicami obszaru zmiany w planie. 

RozdziaJ 4 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 17. Na obszarze objętym niniejszą zmianą w ”lanie tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie ewidencyjnym Ięgi, zatwierdzonego uchwaJą 
Nr VI/56/98 Rady Gminy w Dobrej z dnia 18 czerwca 1998 r. (ŚzŁ UrzŁ WojŁ SzczeciLskiego Nr 17, 

poz. 123). 

§ 18. UchwaJą Nr VI/56/98 Rady Gminy w Dobrej z dnia 18 czerwca 1998 r. dokonano zmiany prze-

znaczenia gruntów rolnych objętych niniejszym o”racowaniem na cele nierolniczeŁ 

§ 19. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy ŚobraŁ 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy ŚobraŁ 

- ogJoszenie w prasie - Gazeta Wyborcza z dnia 15 grudnia 2009 r., 

- obwieszczenie na tablicy ogJoszeL Urzędu Gminy w dniach: od 15 grudnia 2009 r. do 12 stycz-

nia 2010 r., 

- obwieszczenie na tablicy ogJoszeL soJectwa Ięgi w dniach: od 15 grudnia 2009 r. do 12 stycz-

nia 2010 r. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy  
 

BartJomiej Miluch 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VIII/101/11 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 8 wrze`nia 2011 r. 

Rysunek planu miejscowego w skali 1:500 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VIII/101/11 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 8 wrze`nia 2011 r. 

wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śobra 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VIII/101/11 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 8 wrze`nia 2011 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG źIOvONYCH 

DO PROJEKTU ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE 

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: w związku z brakiem uwag do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie ewidencyjnym Ięgi, o”racowanego zgodnie z uchwaJą 
Nr XX/281/08 Rady Gminy Dobra z dnia 18 wrze`nia 2008 r., wyJowonego do wglądu w dniach od 

13 czerwca 2011 r. do 5 lipca 2011 r. oraz w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2011 r., nie roz-

strzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VIII/101/11 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 8 wrze`nia 2011 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAŚAK 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

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 Śobra rozstrzyga co 
nastę”uje: § 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców 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) stanowią zadania wJasne gminyŁ § 2. 1. Z usta-

leL zawartych w uchwale w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz 

z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany w planie wy-

nika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie po-

ciąga za sobą wydatków z budwetu gminyŁ 2Ł Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji zapi-

sów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem reali-
zacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”ozabudwetowychŁ 
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UCHWAIA NR IX/74/11 

 RADY GMINY DOLICE 

 z dnia 2 wrze`nia 2Ń11 r. 

w s”rawie ustanowienia ”omników ”rzyrody. 

ŚziaJając na ”odstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. 

Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, Dz. U. Nr 76, poz. 489, 

Dz. U. z 2011 r., Dz. U. Nr 34, poz. 170, Dz. U. Nr 94, poz. 549) Rada Gminy Dolice uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W celu ochrony tworów ”rzyrody o wyjątkowych walorach ”rzyrodniczych, wyrówniających się 
cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, ustanawia się za ”omniki ”rzyrody nastę”ujące drzewa: 

1) kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) o obwodzie 425 cm, rosnący na dziaJce ewiden-

cyjnej nr 135ł4, obręb Śolice 

2) Śąb szy”uJkowy (Quercus robur) o nazwie ｭMarcinｬ o obwodzie 360 cm, rosnący na dziaJce ewiden-

cyjnej nr 1181ł4, obręb Śolice 

3) Śąb szy”uJkowy (Quercus robur) o obwodzie 270 cm, okazaJe drzewo, rosnący na dziaJce ewidencyj-

nej nr 1298, obręb Śolice 


