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§ 1. Uchyla się uchwaJę Nr XXXIV/249/10 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w s”rawie ”odziaJu gminy Bierzwnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby rad-

nych wybieranych w kawdym okręgu wyborczym. 

§ 2. Pozostaje w mocy uchwaJa Nr XXV/151/02 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2002 r. 

w s”rawie ustalenia okręgów wyborczych, ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w kawdym 

okręguŁ 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik. 

§ 4. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiego 

oraz podaniu do publicznej wiadomo`ci ”o”rzez wywieszenie jej na tablicach ogJoszeL oraz na stronie 
internetowej Gminy. 
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UCHWAIA NR XXXVIII/559/10 

 RADY GMINY DOBRA 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, 

obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej. 

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, zmiany: Dz. U. 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) oraz 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Rada Gminy Dobra uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXIX/404/09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obej-

mującego teren w obrębie Bezrzecze, stanowiący dziaJki nr: 431ł1, 431ł2, 431ł3, 431ł4, 431ł5, 431ł6, 
431/7, 431/8 oraz do zmiany miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego, ”rzyjętego uchwaJą 
Nr VII/117/2000 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2000 r. w czę`ci dotyczącej dziaJek 429ł1, 
429/2 i 923, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania przestrzennego gminy Śobra, ”rzyjętego uchwaJą Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 

2002 r., zmienionego uchwaJą Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010 r., uchwa-

la się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmujący obszar w obrębie Bez-

rzecze, ”oJowony w rejonie ulicy Szkolnej, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 10,433 ha, którego granice oznaczono na rysunku 

w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 
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3. Integralnymi czę`ciami planu 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 ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkanio-

wego oraz funkcji usJug nieuciąwliwych, wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącąŁ 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. 1. Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne o równych funkcjach lub rów-
nych zasadach zagos”odarowania, okre`lonych liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

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

cję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogiŁ 

3. Ustalenia planu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym planem, 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 i scalania terenu, 

d) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 
e) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
f) obsJuga komunikacyjna, 

g) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, 

h) ustalenia wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 
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. Na obszarze o”racowania wystę”ują szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu: 

1) ”oJowenia w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodniczo - krajobrazowego ZPK-1 ｭWzgórze Bez-

rzeckieｬ; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 8 niniejszej uchwaJy; 
2) ”oJowenia w granicach gJównego zbiornika wód ”odziemnych ｭDolina Kopalna Szczecinaｬ (GZWP 

122); wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 11 niniejszej uchwaJy; 

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

6. 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 teksto-

wym; 

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 ogólna zasadę ich ”rzebieguŁ 
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§ 3. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

1) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica gJównej bryJy budynku mieszkalnego; 

linia stanowi jednocze`nie nie”rzekraczalną linię zabudowy innych budynków na dziaJce; linie zabu-

dowy do”uszczalnych wysuniętych frontowych czę`ci budynku (ryzalit, wykusz, ganek) lub garawy, 
o szeroko`ci do 40% Jącznej szeroko`ci elewacji, oznaczono w s”osób szczególny na rysunku ”lanu; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; 
3) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut skrajnego obrysu budynku ”owywej ”oziomu 

terenu w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
ｦ ”arteru, jeweli jest on większy od obrysu `cian fundamentowych, albo 

ｦ `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od obrysu ”arteru; 
a) do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnie takich elementów budynku jak: ”rze`wity, 

”rzej`cia i przejazdy (bramy), ganki, loggie wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony przystawiane, we-

randy oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - sta-

nowiące integralną czę`ć budynku, baseny kryte, w tym stanowiące czę`ć budynku, lub otwarte; 
b) do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, 

tarasów otwartych, studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, dasz-

ków, oka”ów dachowych, altan, wiat, sztucznych oczek wodnych; 
4) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczoną od ”oziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku do 

szczytu pokrycia dachu lub zwieLczenia dominanty kom”ozycyjnej (ko”uJy, wiewyczki, latarnie it”Ł); 
do wysoko`ci tej nie wlicza się wysoko`ci elementów zdobniczych w postaci iglic, szyszek, figur, 

itp.; 

5) kondygnacja - uwytkowa kondygnacja nadziemna; 

6) dominanta kompozycyjna - dominanta architektoniczna, czę`ć obiektu (ko”uJy, wiewyczki, latarnie 
it”Ł) ”rzekraczająca ”odstawową wysoko`ć obiektu na warunkach okre`lonych w ustaleniach szcze-

góJowych; 
7) dach przestrzenny - dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia ”oJaci 20÷40O, z dopuszcze-

niem do 50% powierzchni zabudowy nachylenia od 6O nad ryzalitami, wykuszami, portykami; 

8) dach gJówny - dach ”rzekrywający min. 60% powierzchni zabudowy budynku; 

9) dach symetryczny - dach o jednakowych kątach nachylenia gJównych ”oJaci ”osiadających ws”ólną 
krawędu ”rzecięcia - kalenicę; 

10) kąt nachylenia - kąt nachylenia ”oJaci dachu gJównego; 
11) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia umowliwiająca naturalną wegetację ro`linno`ci oraz 

powierzchnia oczek wodnych; 

12) kąt ”oJowenia granic dziaJek - kąt ”oJowenia granic ”omiędzy dziaJkami na terenie elementarnym 

w stosunku do pasa drogowego - linii rozgraniczającej drogi ”oza obszarem opracowania lub drogi 

wewnętrznejŁ 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

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

czonych nastę”ującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN; 

2) tereny usJug nieuciąwliwych - U; 

3) teren sportowo-rekreacyjny - US; 

4) tereny komunikacji: 

a) drogi wewnętrzne - KDW, 

b) wewnętrzne ciągi ”iesze - KP. 

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

1. Śo”uszcza się ”od”iwniczenia budynków mieszkalnych, z rzędną ”osadzki ”arteru do 1,60 m od 

poziomu terenu ”rzy gJównym wej`ciu do budynku na terenach 1 MN i 1 a MN oraz do 1,30 m na tere-

nach ”ozostaJychŁ 
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2. Na terenach dziaJek, ”oza zabudową ”odstawową, której cechy okre`la się w ustaleniach szczegó-
Jowych, i w ramach ustalonej ”owierzchni zabudowy, do”uszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej - 
wolnostojących garawy i budynków gos”odarczych, o podstawowych parametrach: 

1) wysoko`ć zabudowy: 
a) na terenie 1 MN i 1a MN do 8,5 m do kalenicy; 

b) na ”ozostaJych terenach do 6,5 m do kalenicy, 

2) dachy symetryczne, 2- lub 4-spadowe z kalenicą, o kątach nachylenia ”oJaci 20÷45°Ł 

3. Przy zagos”odarowaniu dziaJek obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwaJych, blaszanych, kontenerowych; 
2) zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych; 
3) na terenach ”arcel do”uszcza się realizację obiektów maJej architektury, tjŁ altan, ”ergoli, wiat, oczek 

wodnych, itp.; 

4) obowiązuje ”rzystosowanie obiektów usJugowych i rozwiązaL komunikacyjnych do ”otrzeb osób nie-

”eJnos”rawnych; 
5) ustala się nastę”ujące zasady dotyczące do”uszczalnych no`ników reklamowych: 

a) zakaz lokalizowania wielkopowierzchniowych samodzielnych, wolnostojących lub wbudowanych 
reklam, 

b) reklamowe i informacyjne oznakowanie wJasnej dziaJalno`ci gos”odarczej na terenach zabudowy 
mieszkaniowej do”uszcza się wyJącznie w formie szyldów o powierzchni do 0,5 m2 umieszcza-

nych na elewacji frontowej, 

c) na terenach usJugowych o symbolu U oznakowanie dziaJalno`ci gos”odarczej do”uszcza się wy-

Jącznie w formie szyldów o powierzchni do 2,0 m2 umieszczanych na elewacji frontowej lub/i ja-

ko wolnostojące ”rzed budynkiem w granicach dziaJki, o powierzchni do 2,5 m2. 

4. W zakresie kolorystyki obiektów i zastosowaL materiaJów ustala się: 

1) stosowanie na fasadach budynków kolorów jasnych w odcieniach barw: bieli, szaro`ci, ”iasków, 
brązów, z ograniczeniem ilo`ci kolorów do dwóch, z dopuszczeniem dodatkowego koloru jako uzu-

”eJniającego akcentu, n”Ł gJównego wej`cia do budynku, wykusza, elementu reklamowego oraz natu-

ralnego koloru materiaJów budowlanych - ceramika, kamieL w odcieniach barw: bieli, szaro`ci, ”ia-

sków, brązów; 
2) ”okrycia ”oJaci dachowych dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym lub brązowym (i ich pochod-

nych), blachą szlachetną miedzianą lub cynkowo-tytanową w kolorze szarym lub brązowym; we 

fragmentach do”uszcza się ”rzekrycia szklane; 
3) okna i drzwi oraz do”uszczalne rolety zewnętrzne, waluzje, okiennice w odcieniach barw: bieli, szaro-

`ci, ”iasków, brązów; 
4) ogrodzenia pomiędzy dziaJkami w kolorach: szarym, brązowym, zielonym ciemnym lub czarnym. 

5. W zagos”odarowaniu dziaJek na terenie 1 MN i 1a MN do”uszcza się realizacje indywidualnych 
urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych, w tym kortów tenisowych i basenów; w zagospodarowaniu pozosta-

Jych terenów zabudowy mieszkaniowej do”uszcza się realizacje basenówŁ 

6. Obowiązuje ogrodzenie terenu objętego ”lanem: 

1) ogrodzenie jednorodne na caJej dJugo`ci, z dopuszczalnym odrównieniem ogrodzenia terenów 1 MN 

i 1a MN; 

a) awurowe o wysoko`ci do 2,5 m, 

b) metalowe w kolorach: szarym, brązowym, zielonym ciemnym lub czarnym, z dopuszczalnym co-

koJem i sJu”kami z innych materiaJów w kolorach: bieli, szaro`ci, ”iasków, brązów; 
2) realizacja bram wjazdowych i furtek posesji zlokalizowanych na terenach 1 MN i 1a MN przy drodze 

będącej granicą o”racowania ”lanu oraz furtki na granicy ciągu ”ieszego 06 KP i bramy wjazdowej 

o funkcji awaryjnej z furtką na granicy ciągu ”ieszego 05 KP, z zachowaniem warunków pkt 1, 

ｦ zakaz realizacji bram i furtek dziaJek ”oJowonych na terenach: 2 MN, 3 MN, 6 US, 8 MN i 9 

MN od strony granicy opracowania; 

3) w ”JnŁ czę`ci terenu 1 MN oraz pomiędzy terenem 4 U a 5 U ustala się realizacje bram wjazdowych: 

a) wysoko`ć do 4,5 m, 

b) do”uszcza się odcinki bramne jako ogrodzenia ”eJne kamienne, murowane licowane klinkierem 

lub tynkowane, o kom”ozycji innej niw ogrodzenie caJo`ci, w kolorach: bieli, szaro`ci, ”iasków, 
brązów, 
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c) do”uszcza się zwieLczenia bram, z pokryciem dachówką ceramiczną lub blachą szlachetną mie-

dzianą lub cynkowo-tytanową w kolorze szarym lub brązowym, z zastosowaniem równych ele-

mentów zdobniczych, 
d) do”uszcza się realizację bram ”oza linią granicy o”racowania: 

§ 6. Ustala się zasady ”odziaJu terenu: 

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

szczególnych dziaJek z do”uszczalną 2-metrową tolerancją na terenach 1 MN i 1a MN oraz 1-metrową 
tolerancją w zakresie szeroko`ci oraz 2-sto”niową tolerancją w zakresie kąta ”oJowenia granic w stosunku 

do ”asa drogowego, okre`lonych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

2. Ustala się minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek: 

1) dziaJek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 900 m2; 

2) dziaJek wolnostojących usJug i funkcji pomocniczych - 650 m2; 

3) innych dziaJek nie ”rzeznaczonego ”od zabudowę, 
ｦ terenu sportowo-rekreacyjnego - 500 m2, 

ｦ ciągów ”ieszych - 100 m2. 

3. Ustala się zakaz ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek wynikających z ”otrzeb istniejącego za-

gospodarowania tymczasowego oraz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanychŁ 

4. Śo”uszcza się wydzielenia dziaJek inne niw okre`lone na rysunku ”lanu, wynikające z konieczno`ci 
lokalizacji niezbędnych urządzeL infrastruktury technicznejŁ 

5. Śo”uszcza się realizacje inwestycji na ”oJączonych dziaJkach. 

§ 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”óJczesnejŁ 

§ 8. Ustala się zasady ochrony `rodowiskaŁ 

1. Ustala się zasadę realizację systemu gospodarki wodno-`ciekowej o wysokim sto”niu s”rawno`ci, 
dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminy. 

2. Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 

gospodarki odpadami. 

3. Dopuszczalne zaopatrzenie w cie”Jo, z eliminacją ”aliw ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczal-

nych norm zanieczyszczenia powietrza. 

4. źe względu na ”oJowenie terenu objętego ”lanem w granicach ”ro”onowanego zes”oJu ”rzyrodni-

czo - krajobrazowego ZPK-1 ｭWzgórze Bezrzeckieｬ ustala się ochronę drzewostanu warto`ciowego ”od 
względem sanitarnym, którego wycinka mowe nastą”ić wyJącznie w przypadkach uzasadnionych zago-

spodarowaniem ”oszczególnych dziaJek i ciągów komunikacyjnych. 

§ 9. Ustala się zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1. Powiązanie ”rojektowanych terenów objętych niniejszym planem z siecią dróg zewnętrznych wyw-
szych klas - drogą w dziaJce nr 432/2 (poza obszarem o”racowania) odbywa się ”o”rzez ”rojektowane 
drogi wewnętrzneŁ 

2. Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki miejsc ”ostojowych realizowanych na terenie wJasnej 
dziaJki: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 m.p. / 1 mieszkanie, 

b) obiekty handlowe i usJugowe - 1 m.p. / 25 m2 ”owierzchni uwytkowej lokalu, 
c) gabinety lekarskie, kancelarie, itp. - 2 m.p. / 1 gabinet, niezalewnie od za”ewnienia ilo`ci miejsc 

wynikającej z funkcji mieszkalnej. 

3. Zaopatrzenie w gaz: 

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

1. Zaopatrzenie w wodę: 

1) zaopatrzenie z wodociągu zbiorowego ujęcia Bezrzecze magistralą wodociągową (”oza obszarem 

opracowania), z rozprowadzeniem ”rojektowaną siecią wodociągową; 
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2) sieć wodociągową ”rowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 

3) wJączenie ”oszczególnych nieruchomo`ci do sieci ”oza obszarem opracowania lub sieci projektowa-

nej w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych; 

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

5) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych zamontowanych na projek-

towanej sieci wodociągowejŁ 

2. Od”rowadzenie `cieków sanitarnych: 

1) od”rowadzenie `cieków do oczyszczalni `cieków ｭRedlicaｬ lub oczyszczalni miasta Szczecina; 

2) wJączenie ”oszczególnych nieruchomo`ci do sieci istniejącej w drodze - dziaJce nr 432/2 (poza obsza-

rem o”racowania) lub do sieci istniejącej i projektowanej w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, 

z odprowadzeniem do sieci w drodze - dziaJce nr 432/2; 

3. Od”rowadzenie wód o”adowych: 

1) docelowo od”rowadzenie wód o”adowych z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych projekto-

wanym systemem kanalizacji deszczowej do sieci projektowanej poza obszarem opracowania; 

2) do czasu realizacji sieci od”rowadzenie wód o”adowych w granicach terenu opracowania, 

a) z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych systemem kanalizacji deszczowej do gruntu po-

”rzez studnie chJonne lokalizowane w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 

b) z utwardzonych ”owierzchni dziaJek oraz ”oJaci dachowych od”rowadzenie do gruntu poprzez 

studnie chJonne lub do zbiorników retencyjnych - oczek wodnych. 

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

i wielko`ci od”owiedniej do zastosowaniaŁ 

5. Zaopatrzenie w gaz: 

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

2) gazyfikacja obszaru `rednim ci`nieniem z istniejącej ”oza obszarem o”racowania sieci gazowej `red-

niego ci`nienia, z wJączeniem w rejonie ulicy Szkolnej; 

3) wJączenie ”oszczególnych nieruchomo`ci do sieci ”oza obszarem opracowania lub sieci projektowa-

nej w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, 

a) sieć rozdzielcza `redniego ci`nienia z zastosowaniem węzJów redukcyjnych lokalizowanych w gra-

nicach ”oszczególnych nieruchomo`ciŁ 

6. Zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych uródeJ cie”Ja, zasilanych ekologicznymi no`nikami energii 

(gaz przewodowy, energia elektryczna, olej o”aJowy, ”om”y cie”Ja, inne nie ”rzekraczające do”uszczal-

nych norm zanieczyszczenia powietrza); do czasu realizacji sieci gazowej dopuszczalne zasilanie gazem ze 

zbiornika usytuowanego na terenie wJasnej dziaJkiŁ 

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

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

i planowanych poza obszarem opracowania planu stacji transformatorowych 15/04 kV; 

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

8. Dopuszczalna realizacja sieci teletechnicznej; 

1) ”rojektowane sieci teletechniczne wykonać jako linie kablowe; 
2) ”rojektowane teletechniczne linie kablowe lokalizować w liniach rozgraniczających ciągów komunika-

cyjnych. 

§ 11. Ustalenia wynikające z ”rze”isów odrębnych: 

1. źe względu na ”oJowenie terenu w granicach gJównego zbiornika wód ”odziemnych ｭDolina Kopal-

na Szczecinaｬ (GźWP 122) obowiązuje: 

1) zakaz budowy oraz eks”loatacji ”rzedsięwzięć mogących wywierać negatywny w”Jyw na obszar 
GZWP Nr 122; 

2) zakaz wykonywania nowych ujęć wód ”odziemnych, w tym na ”otrzeby zwykJego korzystania 

z wód, tjŁ na ”otrzeby wJasnego gos”odarstwa domowego; 
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3) nakaz realizacji sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem `cieków do oczyszczalni oraz zakaz wy-

konywania staJych lub tymczasowych zbiorników na `cieki sanitarne, z zastrzeweniem § 10 ust. 2 

pkt 3. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 12. Śla terenów elementarnych, okre`lonych na rysunku ”lanu, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1 MN - powierzchnia 2,5779 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - 2÷3 kondygnacji - do 12,0 m, 

- na ”owierzchni do 40% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się taras na ”oziomie 2 

lub/i 3 kondygnacji lub/i wysoko`ć 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym, 

- na ”owierzchni do 20% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się dominantę 
kom”ozycyjną o wysoko`ci do 16,0 m - patrz § 3 pkt 6, 

e) dachy gJówne symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia 20÷45O (patrz 

§ 3 pkt 8, 9, 10), 

f) usytuowanie zabudowy równolegJe lub ”rosto”adJe do którejkolwiek granicy dziaJki, 
g) maksymalna Jączna szeroko`ć lukarn - 40% szeroko`ci dolnej krawędzi dachu, 

- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% ”owierzchni kawdej dziaJki, 
i) realizacja ogrodzeL i bram na granicach dziaJek będących granicą o”racowania ”lanu oraz 

w liniach rozgraniczających dróg 02 KŚW i 07 KP wg § 5 ust. 6, 

j) pomiędzy dziaJkami metalowe ogrodzenia awurowe z dopuszczeniem cokoJów i sJu”ków 
murowanych, o maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

3) zasady ”odziaJu i scalania 

terenu 

a) zasada ”odziaJu wg rysunku ”lanu, 
- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2, 

- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 25,0 m, 

- kąt ”oJowenia granic dziaJek - 90O, 

- maksymalna ilo`ć wydzielanych dziaJek - 8, 

b) do”uszczalne Jączenie dziaJek w granicach ”odziaJów ”rojektowanych; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obowiązuje maksymalna ochrona drzew warto`ciowych ”od względem sanitarnym, nie 

kolidujących z podstawowym zagospodarowaniem; 

5) obsJuga komunikacyjna a) zjazdy na dziaJkio numerach 1, 2, 3, 6 i 7 (patrz rysunek planu) z dróg istniejących ”oza 
obszarem opracowania, z realizacją bram i furtek o wysoko`ciach nie”rzekraczających 
wysoko`ci ogrodzenia - patrz § 5 ust. 6 pkt 2, 

b) zjazdy na dziaJki o numerach 4 i 5 (patrz rysunek planu) z drogi wewnętrznej 02 KŚW, 
c) do”uszcza się zjazd na dziaJkę nr 8 bramą - patrz § 5 ust. 6 pkt 3 ”rzez drogę ”oza obszarem 

opracowania w dziaJce nr 432/2; 

6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsJuga telekomunikacyjna oraz 

od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane 

sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - wg § 10. 

 

2. Ustalenia dla terenu o symbolu 1a MN - powierzchnia 0,5464 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - 2÷3 kondygnacji - do 12,0 m, 

- na powierzchni do 40% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się taras na ”oziomie 2 

lub/i 3 kondygnacji lubłi wysoko`ć 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym, 

- na ”owierzchni do 20% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się dominantę 
kom”ozycyjną o wysoko`ci do 16,0 m - patrz § 3 pkt 6, 

e) usytuowanie zabudowy równolegJe lub ”rosto”adJe do którejkolwiek granicy dziaJki, 
f) dachy gJównesymetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia 20÷45O (patrz § 3 

pkt 8, 9, 10), 

g) maksymalna Jączna szeroko`ć lukarn - 40% szeroko`ci dolnej krawędzi dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% ”owierzchni kawdej dziaJki, 
i) realizacja ogrodzeL i bram na granicach dziaJek będących granicą o”racowania ”lanu oraz 

w liniach rozgraniczających dróg 02 KŚW i 06 KP wg § 5 ust. 6, 
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j) pomiędzy dziaJkami metalowe ogrodzenia awurowe z dopuszczeniem cokoJów i sJu”ków 
murowanych, o maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

3) zasady ”odziaJu i scalania 

terenu 

a) zasada ”odziaJu wg rysunku ”lanu, 
- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 1000 m2, 

- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 32,0 m, 

- maksymalna ilo`ć wydzielanych dziaJek - 4, 

- kąt ”oJowenia granic dziaJek - 90O; 

b) do”uszczalne Jączenie dziaJek w granicach ”odziaJów ”rojektowanych; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obowiązuje maksymalna ochrona drzew warto`ciowych ”od względem sanitarnym nie 

kolidujących z podstawowym zagospodarowaniem; 

5) obsJuga komunikacyjna a) zjazdy na dziaJki nr 3 i 4 (patrz rysunek planu) z drogi istniejącej ”oza obszarem opracowania, 

z realizacją bram i furtek o wysoko`ciach nie”rzekraczających wysoko`ci ogrodzenia - patrz 

§ 5 ust. 6 pkt 2, 

b) zjazdy na dziaJki nr 1 i 2 (patrz rysunek planu) z drogi wewnętrznej 02 KŚW; 
6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsJuga telekomunikacyjna oraz 

od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane 

sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - wg § 10. 

 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu 2 MN - powierzchnia 0,9830 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) obowiązujące, nie”rzekraczalne linie zabudowy oraz nie”rzekraczalne linie zabudowy 

do”uszczalnych wysuniętych czę`ci budynku, o szeroko`ci do 30% Jącznej szeroko`ci 
elewacji frontowej, wg rysunku planu, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - 2÷3 kondygnacji - do 12,0 m, 

- maksymalną wysoko`ć 3 kondygnacje - do 12,0 m ustala się obligatoryjnie na ”owierzchni 
60÷75% ”owierzchni zabudowy budynku, 
- do”uszcza się wysoko`ć 2 kondygnacji - do 9,0 m budynków na 2 dziaJkach w ”JdŁ czę`ci 
terenu, 

- na ”owierzchni do 40% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się taras na ”oziomie 2 

lub/i 3 kondygnacji lubłi wysoko`ć 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym, 

- na dziaJkach ”oJowonych ”rzy zbiegu dróg 01 KŚW i 02 KDW oraz 01 KDW i 03 KDW, na 

powierzchni do 15% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się dominantę 
kom”ozycyjną o wysoko`ci do 15,0 m - patrz § 3 pkt 6, 

e) dachy gJówne symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia 35÷45O (patrz § 3 

pkt 8, 9, 10), 

f) zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy - wg rysunku planu, 

g) maksymalna Jączna szeroko`ć lukarn - 40% szeroko`ci dolnej krawędzi dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% ”owierzchni kawdej dziaJki, 
i) realizacja ogrodzeL na granicach dziaJek będących granicą o”racowania ”lanuwg § 5 ust. 6 

pkt 1, 

j) ”ozostaJe ogrodzenia metalowe awurowe z dopuszczeniem cokoJów i sJu”ków murowanych, 

o maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

3) zasady ”odziaJu i scalania 

terenu 

a) zasada ”odziaJu wg rysunku ”lanu, 
- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 900 m2, 

- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 23,0 m, 

- kąt ”oJowenia granic dziaJek - 78÷100O; 

b) do”uszczalne Jączenie dziaJek w granicach ”odziaJów ”rojektowanych; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obowiązuje maksymalna ochrona drzew warto`ciowych ”od względem sanitarnym nie 

kolidujących z podstawowym zagospodarowaniem; 

5) obsJuga komunikacyjna  zjazdy na dziaJki z drogi wewnętrznej 01 KŚW, 02 KŚW lub 03 KŚW; 
6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsJuga telekomunikacyjna oraz 

od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane 

sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - wg § 10. 

 

4. Ustalenia dla terenu o symbolu 3 MN - powierzchnia 0,5857 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% ”owierzchni dziaJki, 
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d) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje - do 9,0 m, 

- na powierzchni do 40% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się taras na ”oziomie 2 

kondygnacji lub wysoko`ć 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym, 

- na dziaJce ”oJowonej ”rzy zbiegu dróg 01 KŚW i 02 KDW, na powierzchni do 15% 

powierzchni zabudowy budynku, dopuszcza się dominantę kom”ozycyjną o wysoko`ci do 
12,5 m - patrz § 3 pkt 6, 

- na budynku stanowiącym zamknięcie kompozycyjne (patrz rysunek planu) na powierzchni 

do 15% ”owierzchni zabudowy, do”uszcza się dominantę kom”ozycyjną o wysoko`ci do 
12,5 m - patrz § 3 pkt 6, 

e) dachy gJówne symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia 35O÷45O (patrz 

§ 3 pkt 8, 9, 10), 

f) zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy - wg rysunku planu, 

g) maksymalna Jączna szeroko`ć lukarn - 40% szeroko`ci dolnej krawędzi dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% ”owierzchni kawdej dziaJki, 
i) realizacja ogrodzeL w granicach dziaJek będących granicą o”racowania ”lanuwg § 5 ust. 4, 

j) ”ozostaJe ogrodzenia metalowe awurowe z dopuszczeniem cokoJów i sJu”ków murowanych, 

o maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

3) zasady ”odziaJu i scalania 

terenu 

a) zasada ”odziaJu wg rysunku ”lanu, 
- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 900 m2, 

- kąt ”oJowenia granic dziaJek - 84÷98O, 

b) do”uszczalne Jączenie dziaJek w granicach ”odziaJów ”rojektowanych; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obowiązuje maksymalna ochrona drzew warto`ciowych ”od względem sanitarnym nie 

kolidujących z podstawowym zagospodarowaniem; 

5) obsJuga komunikacyjna  zjazdy na dziaJkiz drogi wewnętrznej 01 KŚW; 
6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsJuga telekomunikacyjna oraz 

od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane 

sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - wg § 10. 

 

5. Ustalenia dla terenu o symbolu 4 U - powierzchnia 0,0898 ha 

1) przeznaczenie terenu a) zabudowa usJugowa - usJugi nieuciąwliwe; 
b) w ”JnŁ- wschŁ czę`ci terenu lokalizacja budynku ”ortierni - ochrony osiedla; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) zabudowa wolnostojąca ”oszczególnych funkcji, 
b) do”uszcza się funkcję mieszkalną kondygnacji ”oddasza budynku usJugowego, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

- do”uszcza się lokalizację budynku ”ortierni ”oza wyznaczoną linią, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni terenu, 

e) wysoko`ć zabudowy usJugowej do 3 kondygnacji - do 12,0 m, 

- na ”owierzchni do 40% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się taras na ”oziomie 2 

lub 3 kondygnacji lub dach ”Jaski, 
f) dach gJówny dwu- lub czterospadowy, o kącie nachylenia 35O÷45O (patrz § 3 pkt 8,10), 

- do”uszcza się dach ty”u namiotowego, 

g) maksymalna Jączna szeroko`ć lukarn - 30% szeroko`ci dolnej krawędzi dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) wysoko`ć budynku ”ortierni - 1 kondygnacja - do 5,0 m, 

- dach symetryczny o kącie nachylenia ”oJaci min. 30O, 

- do”uszcza się dach ”Jaski, 
i) w ”JnŁ czę`citerenu do”uszczalna lokalizacja 4÷6 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, 

j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni terenu, 

k) realizacja ogrodzenia w granicy dziaJki będącej granicą o”racowania ”lanu wg § 5 ust. 6, 

- na granicy z terenem 3 MN metalowe ogrodzenie awurowe z dopuszczeniem cokoJów 

i sJu”ków murowanych, o maksymalnej wysoko`ci 2,5 m; 

3) zasady ”odziaJu i scalania 

terenu 

 po wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających zakaz ”odziaJu; 

4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obowiązuje maksymalna ochrona drzew warto`ciowych ”od względem sanitarnym nie 

kolidujących z podstawowym zagospodarowaniem; 

5) obsJuga komunikacyjna  zjazd na teren z drogi wewnętrznej 01 KŚW; 
6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsJuga telekomunikacyjna oraz 

od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych w oparciu o projektowane sieci 

uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - wg § 10. 

 

 

 

6. Ustalenia dla terenu o symbolu 5 U - powierzchnia 0,0705 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa usJugowa - usJugi nieuciąwliwe; 
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2) ksztaJtowanie 
zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) do”uszcza się funkcję mieszkalną kondygnacji ”oddasza, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni terenu, 

e) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji - do 12,0 m, 

- na powierzchni do 40% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się taras na ”oziomie 2 lub 

3 kondygnacji lub dach ”Jaski, 
f) dach gJówny symetryczny, czterospadowy z kalenicą, o kącie nachylenia 35O÷45O (patrz § 3 

pkt 8, 9, 10), 

g) zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy - wg rysunku planu, 

h) maksymalna Jączna szeroko`ć lukarn - 40% szeroko`ci dolnej krawędzi dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni terenu, 

j) realizacja ogrodzenia w granicach dziaJki będących granicą o”racowania ”lanu wg § 5 ust. 6, 

k) obowiązują, metalowe ogrodzenia awurowe z dopuszczeniem cokoJów i sJu”ków murowanych, 

o maksymalnej wysoko`ci 2,5 m, jednorodne na granicy z terenami 6 US i 01 KDW oraz 7 MN 

i 8 MN, z uwzględnieniem odcinka bramnego wg § 5 ust. 6 pkt 3; 

3) zasady ”odziaJu 

i scalania terenu 

 po wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających zakaz ”odziaJu; 

4) obsJuga 
komunikacyjna 

a) zjazd na teren z drogi wewnętrznej 01 KŚW lub drogi ”oza obszarem opracowania, z realizacją 
bram i furtek o wysoko`ciach nie”rzekraczających wysoko`ci ogrodzenia - patrz § 5 ust. 4, 

b) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami ogólnymi; 

5) ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsJuga telekomunikacyjna oraz odprowadzanie 

`cieków sanitarnych i wód o”adowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJej 
drodze - wg § 10. 

 

7. Ustalenia dla terenu o symbolu 6 US - powierzchnia 0,0523 ha 

1) przeznaczenie terenu  urządzenia s”ortu i rekreacji z placem zabaw dla dzieci; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów maJej architektury oraz wiat, 
b) wy”osawenie terenu w urządzenia do zabaw dla dzieci najmJodszych i urządzenia do gier 

s”rawno`ciowych, 
c) obowiązuje obsadzenie zielenią `rednią wokóJ granic terenu, 
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 90% powierzchni terenu, 

e) obowiązuje jednorodne metalowe, awurowe ogrodzenie terenu, z dopuszczeniem cokoJów 

i sJu”ków murowanych, 

- na granicy z terenami 5 U i 7 MN o maksymalnej wysoko`ci 2,5 m, 

- na odcinkach drogi 01 KDW o maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

3) zasady ”odziaJu 

i scalania terenu 

 po wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających zakaz ”odziaJu; 

4) obsJuga komunikacyjna  zjazd na teren z drogi wewnętrznej 01 KŚW, 
5) ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

 zaopatrzenie w energię elektryczną, wodęoraz od”rowadzanie wód o”adowych z ”oJaci 
dachowych wiaty w oparciu o i projektowane sieci uzbrojenia w ”rzylegJej drodze - wg § 10. 

 

8Ł Ustalenia dla terenów o symbolach: 7 MN - powierzchnia 0,1010 ha 

7a MN - powierzchnia 0,2032 ha 7b MN - powierzchnia 0,2070 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ksztaJtowanie 
zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zabudowa wolnostojąca, z dopuszczeniem na terenie 7a MN i 7b MN zabudowy Jączonej 
czę`ciami o wysoko`cimax. 2 kondygnacji, 

b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - 2÷3 kondygnacji ｦ do 12,0 m, 

- maksymalną wysoko`ć 3 kondygnacje - do 12,0 m ustala się obligatoryjnie na ”owierzchni 
60÷75% ”owierzchni zabudowy budynku, 

- na ”owierzchni do 40% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się taras na ”oziomie 2 

lub/i 3 kondygnacji lubłi wysoko`ć 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym, 

- na terenie 7b MN na budynku stanowiącym zamknięcie kompozycyjne (patrz rysunek planu) 

na ”owierzchni do 15% ”owierzchni zabudowy, do”uszcza się dominantę kom”ozycyjną 

o wysoko`ci do 15,0 m - patrz § 3 pkt 6, 

e) dachy gJówne symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia 35O÷45O (patrz § 3 

pkt 8, 9, 10), 

f) zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy - wg rysunku planu, 

g) maksymalna Jączna szeroko`ć lukarn - 40% szeroko`ci dolnej krawędzi dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% ”owierzchni kawdej dziaJki, 
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i) obowiązują, metalowe ogrodzenia awurowe z dopuszczeniem cokoJów i sJu”ków murowanych: 

- na odcinkach drogi wewnętrznej oraz ”omiędzy dziaJkami na terenie 7a MN, o maksymalnej 

wysoko`ci 1,8 m, 

- na granicy z terenami 5 U i 6 US, o maksymalnej wysoko`ci 2,5 m; 

3) zasady ”odziaJu 

i scalania terenu 

a) zasada ”odziaJu terenu 7a MN i 7b MN wg rysunku planu, 

- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 900 m2, 

- kąt ”oJowenia granic dziaJek na terenie 7a MN - 87÷95O, 

- kąt ”oJowenia granic dziaJek na terenie 7b MN - 83÷99O; 

b) na terenie 7a MN do”uszczalne Jączenie dziaJek w granicach ”odziaJów ”rojektowanych; 
4) obsJuga komunikacyjna  zjazdy na dziaJkiz drogi wewnętrznej 01 KŚW; 
5) ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsJuga telekomunikacyjna oraz odprowadzanie 

`cieków sanitarnych i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach - wg § 10. 

 

9. Ustalenia dla terenu o symbolu 8 MN - powierzchnia 0,8094 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje - do 9,0 m, 

- na ”owierzchni do 40% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się taras na ”oziomie 2 

kondygnacji lub wysoko`ć 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym, 

e) dachy gJówne symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia 35O÷45O (patrz 

§ 3 pkt 8, 9, 10), 

f) zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy - wg rysunku planu, 

g) maksymalna Jączna szeroko`ć lukarn - 40% szeroko`ci dolnej krawędzi dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% ”owierzchni kawdej dziaJki, 
i) realizacja ogrodzeL w granicach dziaJek będących granicą o”racowania ”lanuwg § 5 ust. 6, 

j) ”ozostaJe ogrodzenia metalowe awurowe z dopuszczeniem cokoJów i sJu”ków murowanych, 

o maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

k) osJony `mietnikowe ”rzy granicy drogi wewnętrznej, zgru”owane ”rzy granicy sąsiedniej 
dziaJki budowlanej, z dopuszczalnym zadaszeniem o wys. do 2,5 m; 

3) zasady ”odziaJu i scalania 

terenu 

a) zasada ”odziaJu wg rysunku ”lanu, 
- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 900 m2, 

- kąt ”oJowenia granic dziaJek - 85÷97O; 

b) do”uszczalne Jączenie dziaJek w granicach ”odziaJów ”rojektowanych; 
4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obowiązuje maksymalna ochrona drzew warto`ciowych ”od względem sanitarnym nie 

kolidujących z podstawowym zagospodarowaniem; 

5) obsJuga komunikacyjna  zjazdy na dziaJkiz drogi wewnętrznej 01 KŚW; 
6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsJuga telekomunikacyjna oraz 

od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane 

sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - wg § 10. 

 

10. Ustalenia dla terenu o symbolu 9 MN - powierzchnia 1,3680 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje - do 9,0 m, 

- na ”owierzchni do 40% ”owierzchni zabudowy budynku do”uszcza się taras na ”oziomie 2 

kondygnacji lub wysoko`ć 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym, 

e) dachy gJówne symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia 35O÷45O (patrz 

§ 3 pkt 8, 9, 10), 

f) zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy - wg rysunku planu, 

g) maksymalna Jączna szeroko`ć lukarn - 40% szeroko`ci dolnej krawędzi dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% ”owierzchni kawdej dziaJki, 
i) realizacja ogrodzeL w granicach dziaJek będących granicą o”racowania ”lanuwg § 5 ust. 6, 

j) ”ozostaJe ogrodzenia metalowe awurowe z dopuszczeniem cokoJów i sJu”ków murowanych, 

o maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

3) zasady ”odziaJu i scalania 

terenu 

a) zasada ”odziaJu wg rysunku planu, 

- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 900 m2, 

- kąt ”oJowenia granic dziaJek - 81÷98O; 

b) do”uszczalne Jączenie dziaJek w granicach ”odziaJów ”rojektowanych; 
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4) ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 

 obowiązuje maksymalna ochrona drzew warto`ciowych ”od względem sanitarnym nie 

kolidujących z podstawowym zagospodarowaniem; 

5) obsJuga komunikacyjna  zjazdy na dziaJkiz drogi wewnętrznej 01 KŚW; 
6) ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsJuga telekomunikacyjna oraz 

od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane 

sieci uzbrojenia w ”rzylegJych drogach - wg § 10. 

 

11.Ustalenia dla terenu o symbolu 10 MN - powierzchnia 1,6642 ha 

1) przeznaczenie terenu  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ksztaJtowanie 
zabudowy 

i zagospodarowanie 

terenu 

a) zabudowa wolnostojąca, 
b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% ”owierzchni dziaJki, 
d) wysoko`ć zabudowy - 2÷3 kondygnacji - do 12,0 m, 

- maksymalną wysoko`ć 3 kondygnacje - do 12,0 m ustala się obligatoryjnie na ”owierzchni 
60÷75% ”owierzchni zabudowy budynku, 
- na powierzchni do 40% powierzchni zabudowy budynku do”uszcza się taras na ”oziomie 2 

lub/i 3 kondygnacji lubłi wysoko`ć 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym, 

- na dziaJkach ”oJowonych ”rzy zbiegu dróg: 01 KŚW i 03 KDW, 01 KDW i 04 KDW oraz 03 

KDW i 04 KDW, na powierzchni do 15% powierzchni zabudowy budynku do”uszcza się 
dominantę kom”ozycyjną o wysoko`ci do 15,0 m - patrz § 3 pkt 6, 

- na budynku stanowiącym zamknięcie kompozycyjne (patrz rysunek planu) na powierzchni do 

15% ”owierzchni zabudowy do”uszcza się dominantę kom”ozycyjną o wysoko`ci do 15,0 m - 

patrz § 3 pkt 6, 

e) dachy gJówne symetryczne, czterospadowe z kalenicą, o kącie nachylenia 35O÷45O (patrz § 3 

pkt 8, 9, 10), 

f) zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy - wg rysunku planu, 

g) maksymalna Jączna szeroko`ć lukarn - 40% szeroko`ci dolnej krawędzi dachu, 
- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% ”owierzchni kawdej dziaJki, 
i) obowiązują, metalowe ogrodzenia awurowe z dopuszczeniem cokoJów i sJu”ków murowanych, 

o maksymalnej wysoko`ci 1,8 m; 

3) zasady ”odziaJu 

i scalania terenu 

a) zasada ”odziaJu wg rysunku ”lanu, 
- minimalna ”owierzchnia dziaJki - 900 m2, 

- minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 22,0 m, 

- kąt ”oJowenia granic dziaJek - 83÷97O; 

b) dopuszczalne Jączenie dziaJek w granicach ”odziaJów ”rojektowanych; 
4) obsJuga komunikacyjna  zjazdy na dziaJki z ”rzylegJych dróg wewnętrznych: 01 KŚW, 03 KŚW, 04 KŚW; 
5) ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

 zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsJuga telekomunikacyjna oraz odprowadzanie 

`cieków sanitarnych i wód o”adowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w ”rzylegJych drogach - wg § 10. 

 

12.Ustalenia dla terenu o symbolu 01 KDW - powierzchnia 0,5434 ha 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10,0÷ 1 8,0 m, z sięgaczami o szeroko`ci 
min. 8,0 m - wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny bez konieczno`ci ”oziomego wydzielania jezdni, 

- nawierzchnia utwardzona, 

- na caJej szeroko`ci do”uszczalna realizacja w jednej ”Jaszczyunie, z wyrównioną 
rysunkiem nawierzchnią jezdni i chodników, 
- chodniki obustronne, z wyjątkiem odcinków sięgaczy, 
- do”uszczalne ”asy oddzielające jezdnię w formie pasa zieleni niskiej, 

- zatoki postojowe przy terenie 4 U i 6 US, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJui scalania terenu a) po wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających zakaz ”odziaJu, 

b) do”uszczalne Jączenie dziaJek w granicach terenu; 

4) ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska 

 przy zagospodarowaniu terenu w maksymalnym sto”niu zachować istniejącą zieleL 
wysoką nie kolidującą z przebiegiem jezdni i sieci infrastruktury technicznej; 

5) ustalenia w zakresieinfrastruktury 

technicznej 

 projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 50 ÷ 100 mm, 

- kanalizacji sanitarnej Ø 150 ÷ 200 mm, 

- kanalizacji deszczowej Ø 150 ÷ 200 mm, 

- gazowa `redniego ci`nienia Ø 25 ÷ 90 mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- teletechniczna. 
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13.Ustalenia dla terenu o symbolu 02 KDW - powierzchnia 0,1336 ha 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10,0 m, z poszerzeniem do 15,0 m - wg 

rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny bez konieczno`ci ”oziomego wydzielania jezdni, 

- nawierzchnia utwardzona, 

- na caJej szeroko`ci do”uszczalna realizacja w jednej ”Jaszczyunie, z wyrównioną 
rysunkiem nawierzchnią jezdni i chodników, 
- chodniki obustronne, 

- do”uszczalne ”asy oddzielające jezdnię w formie pasa zieleni niskiej, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJui scalania terenu  po wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresieinfrastruktury 

technicznej 

a) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 z mowliwo`cią wykorzystania lub 
przebudowy, 

b) projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 50 ÷ 100 mm, 

- kanalizacji deszczowej Ø 150 ÷ 200 mm, 

- gazowa `redniego ci`nienia Ø 25 ÷ 90 mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- teletechniczna. 

 

14.Ustalenia dla terenu o symbolu 03 KDW - powierzchnia 0,1322 ha 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10,0 m, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny bez konieczno`ci ”oziomego wydzielania jezdni, 

- nawierzchnia utwardzona, 

- na caJej szeroko`ci do”uszczalna realizacja w jednej ”Jaszczyunie, z wyrównioną 
rysunkiem nawierzchnią jezdni i chodników, 
- chodniki obustronne, 

- do”uszczalne ”asy oddzielające jezdnię w formie pasa zieleni niskiej, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJui scalania terenu  po wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających zakaz ”odziaJu; 
4) ustalenia w zakresieinfrastruktury 

technicznej 

 projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 50 ÷ 100 mm, 

- kanalizacji sanitarnej Ø 150 ÷ 200 mm, 

- kanalizacji deszczowej Ø 150 ÷ 200 mm, 

- gazowa `redniego ci`nienia Ø 25 ÷ 90 mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- teletechniczna. 

 

15.Ustalenia dla terenu o symbolu 04 KDW - powierzchnia 0,3114 ha 

1) przeznaczenie terenu  droga wewnętrzna; 
2) ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10,0 m, z poszerzeniem wg rysunku planu, 

b) ”rzekrój ”o”rzeczny bez konieczno`ci ”oziomego wydzielania jezdni, 

- nawierzchnia utwardzona, 

- na caJej szeroko`ci do”uszczalna realizacja w jednej ”Jaszczyunie, z wyrównioną 
rysunkiem nawierzchnią jezdni i chodników, 
- chodniki obustronne, 

- do”uszczalne ”asy oddzielające jezdnię w formie pasa zieleni niskiej, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
3) zasady ”odziaJui scalania terenu a) po wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających zakaz ”odziaJu, 

b) do”uszczalne Jączenie dziaJek w granicach terenu; 

4) ustalenia w zakresieinfrastruktury 

technicznej 

 projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 50 ÷ 100 mm, 

- kanalizacji sanitarnej Ø 150 ÷ 200 mm, 

- kanalizacji deszczowej Ø 150 ÷ 200 mm, 

- gazowa `redniego ci`nienia Ø 25 ÷ 90 mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- teletechniczna. 

 

16Ł Ustalenia dla terenów o symbolach: 05 KP - powierzchnia 0,0101 ha 06 KP - powierzchnia 0,0131 ha 07 KP - powierzchnia 

0,0304 ha 

przeznaczenie terenu  wewnętrzna ciąg ”ieszy, z mowliwo`cią wykorzystania ”rzez ”ojazdy 
uprzywilejowane w sytuacjach awaryjnych; 

ksztaJtowanie zabudowy 

i zagospodarowanie terenu 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 
- 05 KP i 07 KP ｦ 10,0 m, 

- 06 KP ｦ 13,0 m, 
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b) ”rzekrój ”o”rzeczny - na caJej szeroko`ci realizacja w jednej ”Jaszczyunie, 
- do”uszcza się nawierzchnie utwardzone lub trawiaste, 

c) o`wietlenie minŁ jednostronne na sJu”ach; 
zasady ”odziaJui scalania terenu  po wydzieleniu terenu w liniach rozgraniczających zakaz ”odziaJu; 
ustalenia w zakresieinfrastruktury 

technicznej 

a) na terenie 05 KP projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 50 ÷ 100 mm, 

- kanalizacji sanitarnej Ø 150 ÷ 200 mm, 

- kanalizacji deszczowej Ø 150 ÷ 200 mm, 

- gazowa `redniego ci`nienia Ø 25 ÷ 90 mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- teletechniczna; 

b) na terenie 06 KP projektowane sieci: 

- wodociągowa Ø 50 ÷ 100 mm, 

- kanalizacji deszczowej Ø 150 ÷ 200 mm, 

- gazowa `redniego ci`nienia Ø 25 ÷ 90 mm, 

- elektroenergetyczna 0,4 kV, 

- teletechniczna; 

istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 - do zachowania, 

c) na terenie 07 KP do”uszcza się ”rze”rowadzenie niezbędnych sieci infrastruktury 
technicznej. 

§ 13. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w wysoko`ci 0%Ł 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 14. Tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”rzyjętego uchwaJą 
Nr VII/117/2000 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2000 r., opublikowanego w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa źachodnio”omorskiego z 2000 r. Nr 40, poz. 513, w czę`ci dotyczącej terenu obję-
tego niniejszą uchwaJąŁ 

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

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Dobra. 

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

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

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

BartJomiej Miluch 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXVIII/559/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

rysunek planu w skali 1:1000 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVIII/559/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Dobra 

dla obszaru objętego niniejszym planem, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze studium 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIII/559/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 24 czerwca 2010 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Rada Gminy Śobra rozstrzyga co nastę”uje: 
Na ”odstawie o`wiadczenia Wójta Gminy Dobra w sprawie braku wniesienia uwag do projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze 

w rejonie ul. Szkolnej, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 10 marca 2010 r. do 9 kwietnia 

2010 r. wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w strategicznej ocenie oddziaJywania na `rodowi-

sko, tj. w okresie wyJowenia oraz w terminie 14 dni ”o u”Jywie wyJowenia, nie rozstrzyga się o sposobie 

ich rozpatrzenia. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXVIII/559/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124), 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), zadania wJasne gminy. 2. Z ustaleL zawartych 

w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przeprowadzonej ana-

lizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja 
zapisanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą wydatków z budwetu 
gminy. Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc 

i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą 

w caJo`ci finansowane z Jego `rodkówŁ 
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