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3. Śo wniosku nalewy doJączyć kseroko”ie dokumentów ”o`wiadczone za zgodno`ć z oryginaJem 

”rzez dyrektora szkoJy, ”otwierdzających s”eJnianie warunków, o których mowa w § 3. 

4. Wniosek skJada się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym SzkóJ w Dobrej, przy ul. Granicznej 

31 do dnia 20 wrze`nia danego roku kalendarzowegoŁ 

5. Wnioski niekom”letne lub zJowone ”o terminie nie będą roz”atrywaneŁ 

§ 5. 1. Śecyzję o ”rzyznaniu oraz wysoko`ci sty”endium podejmuje Wójt Gminy Dobra. 

2. Wysoko`ć sty”endium mowe wynosić do 1Ł000,00 zJŁ 

3. Listę uczniów, którym ”rzyznano sty”endia ”odaje się do ”ublicznej wiadomo`ciŁ O`wiadczenie 

o wyraweniu zgody na ”rzetwarzanie danych osobowych, stanowi integralną czę`ć wniosku o przyznanie 

stypendium. 

4. Śokumenty dotyczące ”rzyznania sty”endium ”rzechowuje się w Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym SzkóJ w Dobrej. 

5. Stypendium wy”Jacane jest jednorazowo w kasie źes”oJu śkonomiczno-Administracyjnego SzkóJ 
w Dobrej w terminie do dnia 31 ”audziernika danego roku do rąk ”eJnoletniego ucznia, rodzica lub o”ieku-

na prawnego ucznia. 

§ 6. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Dobra. 

§ 7. Traci moc uchwaJa Nr XVII/230/08 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie okre-

`lania zasad ”rzyznawania sty”endium Wójta Gminy Śobra dla uczniów szczególnie zdolnych (ŚzŁ UrzŁ 
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1375). 

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

wództwa źachodnio”omorskiego. 
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UCHWAIA NR XXXVI/542/10 

 RADY GMINY DOBRA 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie 
Mierzyn 3 dziaJka nr 257/12. 

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: Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880 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; oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Dobra uchwala, co nastę”uje: 
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ŚZIAI I 

Ustalenia wstę”ne 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIV/197/08 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 

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

Dobra w obrębie Mierzyn 3 dziaJka nr 257ł12 ”rzyjętym uchwaJą Nr IX/158/03 Rady Gminy Dobra z dnia 

16 ”audziernika 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Dobra w obrębie geodezyjnym Mierzyn (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 64, 

poz. 1396 z dnia 13 wrze`nia 2002 r.), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL 

i kierunków zagos”odarowania przestrzennego gminy Śobra ”rzyjętego uchwaJą Nr III/48/02 Rady Gminy 

Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r. uchwala się zmianę miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Śobra, zwaną dalej ｭplanem miejscowymｬ. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 2,0552 ha, którego granice naniesiono na rysunku 
planu miejscowego, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem planu miejscowego jest skorygowanie przebiegu linii energetycznej 220 kV a tym 

samym zmiana obszarów ”rzeznaczonych ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 

z usJugami nieuciąwliwymi, drogę wewnętrzną i korytarz infrastruktury technicznej. 

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

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Dobraｬ; 

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

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

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

finansowania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie elementarnym - rozumie się ”rzez to teren o okre`lonym przeznaczeniu lub zasadach zagospo-

darowania wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo literowym, dla któ-
rego formuJuje się ustalenia szczegóJowe; 

2) liniach ”odziaJu wewnętrznego - rozumie się ”rzez to ”ro”onowane linie ”odziaJu terenu elementarne-

go, stanowiące ilustrację zasad zagos”odarowania, nie wykluczające innych ”odziaJów; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię, ”oza którą, realizacja zabudowy jest nie-

dopuszczalna, linia ta dotyczy wszystkich elementów budynku, nie dotyczy ”odziemnych sieci 

i urządzeL infrastruktury technicznej; 
4) usJugach nieuciąwliwych - rozumie się ”rzez to dziaJalno`ć: handlową, gastronomiczną, biurową lub 

rzemie`lniczą czy ”rodukcyjną, nie ”owodującą ”owstawania `cieków ”rzemysJowych, a takwe nie 
stwarzającą konieczno`ci utworzenia obszaru ograniczonego uwytkowania; 

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

nym wej`ciu do budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu (kalenicy) lub ”unktu zbiegu ”oJaci 
dachowych; 

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

7) urządzeniach reklamowych - rozumie się ”rzez to wszelkie urządzenia będące no`nikami promocji 

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

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

dawkowata, gJóg jednoszyjkowy, jarząb ”os”olity, grab zwyczajny; 
9) zieleni osJonowo - izolacyjnej - rozumie się ”rzez to ”as zieleni o minimalnej szeroko`ci 2 m skJadają-

cej się z gatunków drzew i krzewów dobranych ”od kątem tworzenia mowliwie zwartej `ciany zieleni 
w okresie caJego rokuŁ 
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§ 3. 1. Ustalenia planu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL ogólnych dotyczących caJego obszaru objętego s”orządzeniem planu miejscowego; 

2) ustaleL szczegóJowych, dotyczących wyznaczonych w planie miejscowym terenów elementarnych. 

2. Śla terenów elementarnych odnoszą się wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

RozdziaJ 2 

Zasady konstrukcji ustaleL ”lanistycznych 

§ 4. 1. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu miejscowego: 

1) w granicach obszaru objętego s”orządzeniem planu miejscowego wydzielono liniami rozgraniczający-

mi tereny elementarne, które oznaczono symbolem cyfrowo - literowym, gdzie cyfra oznacza numer 

kolejny terenu elementarnego, a litera lub litery oznaczają funkcję terenu; 
2) tereny komunikacyjne okre`la symbol cyfrowo - literowy ”o”rzedzony cyfrą 0; 
3) symbole terenów na rysunku ”lanu miejscowego od”owiadają symbolom w ustaleniach szczegóJo-

wych dla terenów elementarnych. 

§ 5. 1. Śla kawdego terenu elementarnego s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu; 
3) zasady i warunki ”odziaJu terenu; 
4) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
5) ustalenia komunikacyjne; 

6) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznejŁ 

2. Obszar planu miejscowego dzieli się na nastę”ujące tereny elementarne: 

1) 1MN,U do 4 MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usJugami; 

2) 5KT - korytarz infrastruktury technicznej; 

3) 01KDW - droga wewnętrzna; 
4) 02 KX - ciąg ”ieszo jezdnyŁ 

ŚZIAI II 

Ustalenia 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 6. W zakresie funkcji obszaru ustala się ”rzeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną wolnostojącą z usJugami nieuciąwliwymi w maksymalnej ilo`ci 11 dziaJek budowlanychŁ 

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

1. Ustala się zakaz budowy: 

1) nadziemnych sieci infrastruktury technicznej ”oza budową drugiego toru dla istniejącej linii elektro-

energetycznej 220 kV relacji Pomorzany - Glinki; 

2) urządzeL reklamowych; 

3) ogrodzeL z betonowych elementów ”refabrykowanych, a od dziaJek graniczących z ciągami komuni-

kacyjnymi takwe z siatki ogrodzeniowej oraz ogrodzeL ”rzekraczających wysoko`ć 2,0 m od poziomu 

terenu. 

2. Nakazuje się: 

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

nym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania; 
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2) w strefie zwykJej ochrony GJównego źbiornika Wód Podziemnych nr 122 Dolina kopalna Szczecin 

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

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

Dolina kopalna Szczecinｬ, zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych 

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

§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 1Ł Wy-

znacza się: granice stref WIII - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, za-

ewidencjonowanych pod nr: Mierzyn, stan. 125 i 126. 

2. Nakazuje się: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym powiadomienie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych; 

2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

§ 9. W zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się: 

1) ”odziaJ obszaru objętego ”lanem miejscowym w celu wydzielenia terenów elementarnych wedJug linii 
rozgraniczających; 

2) zasady i warunki ”odziaJu terenów elementarnych wedJug ustaleL szczegóJowych zawartych w Rozdziale 2. 

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

1. Podstawową obsJugę komunikacyjną z publicznej drogi powiatowej nr 0622Z poprzez projektowa-

ną ”ubliczną drogą gminną (dziaJka drogowa nr 331) poza obszarem planu miejscowego. 

2. ObsJugę komunikacyjną wewnątrz terenu drogami wewnętrznymi. 

3. Obowiązek za”ewnienia miejsc do parkowania, w ilo`ci: 

1) na terenach ”oszczególnych dziaJek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: nie więcej niw 2 stano-

wiska w garawu i minimum 1 miejsce postojowe na 3 uwytkowników, ale nie więcej niw 4 na jednej 

dziaJce; 
2) dla obsJugi funkcji usJugowej, dodatkowe miejsca ”ostojowe na terenach ”oszczególnych dziaJek 

w ilo`ci 1 miejsce na kawde 20 m2 ”owierzchni usJugowejŁ 

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

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 80 - 110 mm, zasi-

lanej z istniejącego wodociągu o `rednicy 110 mm w ul. ŚJugiej i terenach: 02KX i 5KT; 

2) zapewnienie przez system wodociągowy funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę 

w warunkach s”ecjalnych; lokalizacja uzalewniona od warunków hydrogeologicznych (mowliwa 

w ciągach komunikacyjnych); 

3) zapewnienie przez system wodociągowy wody dla celów ”rzeciw”owarowych. 

2. W zakresie od”rowadzenia `cieków i wód o”adowych: 

1) od”rowadzenie `cieków sanitarnych ”rojektowaną kanalizacją sanitarną o `rednicy 200 mm do istnie-

jącej kanalizacji sanitarnej o `rednicy 200 mm w ul. ŚJugiej; 
2) od”rowadzenie wód o”adowych do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej o `rednicy 300 mm z zrzu-

tem do rowu melioracyjnego ”odczyszczeniu (se”arator, ”iaskownik) ”rzy drodze dziaJka drogowa 
nr 331; 

3) do”uszczenie od”rowadzenia wód o”adowych z ”oJaci dachowych do zbiorników zlokalizowanych na 
dziaJce z przeznaczeniem do podlewania lub w grunt ”o”rzez studnie chJonneŁ 

3. W zakresie elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej: zasilanie z projektowanej elektroenergetycz-

nej linii kablowej 0,4 kV do”rowadzoną do ”oszczególnych dziaJek, a zasilanej ze stacji transformatorowej 

15/0,4 kV zlokalizowanej poza granicami i istniejących elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz: zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej 

`redniego ci`nienia o `rednicy 25 - 90 mm, zasilanej z istniejącego gazociągu `redniego ci`nienia 

o `rednicy 100 mm w ul. ŚJugiej i drodze 02KX oraz korytarzu infrastruktury technicznej 5KT. 
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5. W zakresie telekomunikacji: obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych linii kablo-

wych i Jączno`ci telefonicznej bez”rzewodowejŁ 

6. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: ogrzewanie indywidualne zasilane gazem lub olejem o”aJowym, 

do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony `rodowiska jak niskoemi-

syjne instalacje ogrzewcze na ”aliwo staJe, ”Jynne i gazowe, energię elektryczną, kolektory sJoneczne, 
pompy cieplne itp. 

7. W zakresie regulacji stosunków gruntowo wodnych: w wy”adku natrafienia na urządzenia meliora-

cyjne obowiązuje ich zachowanie lub ”rzebudowa w s”osób nie ”owodujący zmian nawilgotnienia tere-

nów ”rzylegJych do obszaru objętego ”lanem miejscowym. 

§ 12. 1. W zakresie elektroenergetycznej linii ”rzesyJowej wyznacza się ”as technologiczny szeroko`ci 
70 m, po 35 m od osi istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV, w którym: 

1) zakazuje się: 
a) lokalizowanie budynków mieszkalnych lub innych ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi, 
b) sadzenie ro`linno`ci wysokiej ”od linią i w odlegJo`ci ”o 16,5 m od osi linii w obu kierunkach, 

c) wykraczania uciąwliwo`ci linii poza obszar pasa technologicznego wyznaczonego na rysunku pla-

nu miejscowego; 

2) nakazuje się: ”rze”rowadzenie uzgodnieL z wJa`cicielem linii w celu ustalenia maksymalnej wysoko`ci 
sadzonych drzew i krzewów; 

3) do”uszcza się: okresowe ”rzebywanie ludzi związane z prowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej, ”o-

lowej, ogrodniczej, itp. 

2. Śo”uszcza się budowę nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x220kV ”o trasie istniejącej 
linii o na”ięciu 220 kV, ”o u”rzedniej rozbiórce linii istniejącej, realizacja inwestycji ”o trasie istniejącej 
linii nie wyJącza mowliwo`ci rozmieszczenia sJu”ów oraz ”odziemnych, naziemnych lub nadziemnych 

obiektów i urządzeL niezbędnych do korzystania z linii w innych niw dotychczasowe miejscach. 

§ 13. Prowadzenie sieci projektowanej infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ciągów 
komunikacyjnych oraz korytarzu infrastruktury technicznej, wykaz sieci i zasady ich prowadzenia opisane 

są w Rozdziale 2 Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych. 

§ 14. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania od”adów, ustala się: 

1) wstę”ne segregowanie od”adów staJych w miejscu ich powstawania i czasowe gromadzenie w po-

jemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJek, a nastę”nie wywowenie na skJadowisko od”adów; 
2) lokalizacja miejsc na pojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia od”adów staJych w granicach 

”oszczególnych dziaJek w minimalnej ilo`ci 1 miejsce na jedno gospodarstwo domowe i 1 miejsce na 

kawde 50 m2 ”owierzchni usJugowej 

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

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

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 16. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN,U o powierzchni 0,2450 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 
2) do”uszcza się lokalizację usJug nieuciąwliwych, funkcja usJugowa (w budynku podstawowym lub 

w formie dobudowy albo jako budynek wolnostojący) na ”owierzchni nie większej niw 50% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca - maksymalnie 3 budynki; 

2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć budynków 
do 9 m, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem podstawowym, ustala się 
obowiązek stosowania w maksymalnym stopniu naturalnych materiaJów budowlanych jako materiaJu 
`cian i pokrycia dachu, kolorystyka stonowana; 
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3) szeroko`ć elewacji frontowej budynku uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami szczególnymi; 
4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci minimum 250, kalenice ”rosto”adJe 

lub równolegJe do drogi 01KŚW, do”uszcza się stosowanie lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekra-

czającej 50% szeroko`ci elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie 
dotyczą ”oJaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami; 

5) ”owierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 20% jej ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

a) od drogi publicznej KD (poza obszarem planu) w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej, 
b) od drogi wewnętrznej 01KŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej; 

8) dla zabudowy usJugowej wolnostojącej lub dobudowanej ustala się: 
a) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć bu-

dynków do 7,5 m, kolorystyka stonowana, 

b) zakaz budowy więcej niw 1 budynku usJugowego na dziaJce, 
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci minimum 250, kalenice równo-

legJe do ”óJnocnej granicy terenu elementarnego, 

d) lokalizacja budynków wolnostojących w gJębi dziaJki w ”oJudniowej czę`ci terenu, 
e) urządzenie zieleni osJonowo izolacyjnej od ”oJudniowej granicy terenu. 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wielko`ć wydzielanej dziaJki - 800 m2; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki w przedziale od 13 m do 23 m; 

3) do”uszcza się Jączenie dziaJek wydzielonych liniami ”odziaJu wewnętrznego; 

4) granice wydzielanych dziaJek ”rosto”adJe do drogi 01KŚWŁ 

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w granicach terenu objętego 
ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych WIII, wykazanych na rysunku ”lanu miejscowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ 1 - Ustalenia ogólne § 8. 

5. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 01KŚWŁ 

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, ob-

sJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych i wód deszczowych z projektowanych 

sieci infrastruktury technicznej w drodze wewnętrznej 01KŚWŁ 

§ 17. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN,U o powierzchni 0,1690 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 
2) do”uszcza się lokalizację usJug nieuciąwliwych, funkcja usJugowa (w budynku podstawowym lub 

w formie dobudowy albo jako budynek wolnostojący) na ”owierzchni nie większej niw 50% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca - maksymalnie 2 budynki; 

2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć budynków 
do 9 m, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem podstawowym, ustala się 
obowiązek stosowania w maksymalnym stopniu naturalnych materiaJów budowlanych jako materiaJu 
`cian i pokrycia dachu, kolorystyka stonowana; 

3) szeroko`ć elewacji frontowej budynku uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami szczególnymi; 
4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci minimum 250, kalenice ”rosto”adJe 

lub równolegJe do drogi 01KŚW, do”uszcza się stosowanie lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekra-

czającej 50% szeroko`ci elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie 
dotyczą ”oJaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami; 

5) ”owierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 20% jej powierzchni; 

6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

a) od drogi publicznej KD (poza obszarem planu) w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczającej, 
b) od drogi wewnętrznej 01KŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej; 
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8) dla zabudowy usJugowej wolnostojącej lub dobudowanej ustala się: 
a) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć bu-

dynków do 7,5 m, kolorystyka stonowana, 

b) zakaz budowy więcej niw 1 budynku usJugowego na dziaJce, 
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci minimum 250, kalenice równo-

legJe do drogi 01KŚW, 
d) lokalizacja budynków wolnostojących w gJębi dziaJki w ”óJnocnej czę`ci terenu. 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wielko`ć wydzielanej dziaJki - 800 m2; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki w przedziale od 20 m do 25 m; 

3) do”uszcza się Jączenie dziaJek wydzielonych liniami ”odziaJu wewnętrznego; 

4) granice wydzielanych dziaJek ”rosto”adJe do drogi 01KŚWŁ 

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w granicach terenu objętego 
ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych WIII, wykazanych na rysunku ”lanu miejscowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ 1 - Ustalenia ogólne § 8. 

5. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 01KŚWŁ 

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, ob-

sJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych i wód deszczowych z projektowanych 

sieci infrastruktury technicznej w drodze wewnętrznej 01KŚWŁ 

§ 18. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN,U o powierzchni 0,3568 ha.  

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 
2) do”uszcza się lokalizację usJug nieuciąwliwych, funkcja usJugowa (w budynku podstawowym lub 

w formie dobudowy albo jako budynek wolnostojący) na ”owierzchni nie większej niw 50% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego; 

3) w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 220 kV wykazanym na rysunku planu miejscowe-

go, obowiązują ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ 1 - Ustalenia ogólne § 12. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca - maksymalnie 2 budynki; 

2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć budynków 
do 9 m, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem podstawowym, ustala się 
obowiązek stosowania w maksymalnym stopniu naturalnych materiaJów budowlanych jako materiaJu 
`cian i pokrycia dachu, kolorystyka stonowana; 

3) szeroko`ć elewacji frontowej budynku uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami szczególnymi; 
4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci minimum 250, kalenice równolegJe 

do drogi 01KŚW, do”uszcza się stosowanie lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczającej 50% sze-

roko`ci elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą ”oJaci da-

chowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami; 

5) ”owierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 20% jej ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

a) od drogi wewnętrznej 01KŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej, 
b) od ciągu ”ieszo jezdnego 02KX w odlegJo`ci 2 m od linii rozgraniczającej, 
c) od osi linii elektroenergetyczne 220 kV w odlegJo`ci nie mniejszej niw 35 m; 

8) dla zabudowy usJugowej wolnostojącej lub dobudowanej ustala się: 
a) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć bu-

dynków do 7,5 m, kolorystyka stonowana, 

b) zakaz budowy więcej niw 1 budynku usJugowego na dziaJce, 
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci minimum 250, kalenice równo-

legJe do drogi 02KX, 
d) lokalizacja budynków wolnostojących w czę`ci wschodniej terenu, w nieprzekraczalnych liniach 

zabudowy wykazanych na rysunku planu miejscowego, 

e) do”uszcza się zabudowę bliuniaczą na granicy dwu sąsiednich dziaJekŁ 
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3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: 

1) minimalna wielko`ć wydzielanej dziaJki - 1700 m2; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki w przedziale od 20 m do 25 m; 

3) do”uszcza się Jączenie dziaJek wydzielonych liniami ”odziaJu wewnętrznego; 

4) granice wydzielanych dziaJek ”rosto”adJe do drogi 01KŚWŁ 

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w granicach terenu objętego 
ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych WIII, wykazanych na rysunku ”lanu miejscowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ 1 - Ustalenia ogólne § 8. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 01KŚW; 

2) obsJuga wolnostojących budynków gos”odarczych z ciągu ”ieszo jezdnego 02KXŁ 

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cie-

ków sanitarnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drogach 

wewnętrznych 01KŚW, i ciągu ”ieszo jezdnym 02KX; 

2) dwutorowa linia elektroenergetyczna 2x220kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy nowej linii. 

§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN,U o powierzchni 0,8855 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 
2) do”uszcza się lokalizację usJug nieuciąwliwych, funkcja usJugowa (w budynku podstawowym lub 

w formie dobudowy albo jako budynek wolnostojący) na ”owierzchni nie większej niw 50% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego; 

3) w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 220 kV wykazanym na rysunku planu miejscowe-

go, obowiązują ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ 1 - Ustalenia ogólne § 12. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca - maksymalnie 4 budynki; 

2) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć budynków 
do 9 m, garawe i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem podstawowym, ustala się 
obowiązek stosowania w maksymalnym stopniu naturalnych materiaJów budowlanych jako materiaJu 
`cian i pokrycia dachu, kolorystyka stonowana; 

3) szeroko`ć elewacji frontowej budynku uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami szczegól-

nymi; 

4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci minimum 250, kalenice równolegJe 
do drogi 01KŚW, do”uszcza się stosowanie lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczającej 50% sze-

roko`ci elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą ”oJaci da-

chowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami; 

5) ”owierzchnia zabudowana wszystkimi obiektami na dziaJce nie mowe ”rzekraczać 20% jej ”owierzchni; 
6) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego nie mowe być mniejszy niw 50% ”owierzchni dziaJki; 
7) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

a) od drogi wewnętrznej 01KŚW w odlegJo`ci 5 m od linii rozgraniczającej, 
b) od ciągu ”ieszo jezdnego 02KX w odlegJo`ci 2 m od linii rozgraniczającej, 
c) od osi linii elektroenergetyczne 220 kV w odlegJo`ci nie mniejszej niw 35 m; 

8) dla zabudowy usJugowej wolnostojącej lub dobudowanej ustala się: 
a) ilo`ć kondygnacji nadziemnych do 2, w tym do”uszcza się ”oddasze uwytkowe, wysoko`ć bu-

dynków do 7,5 m, kolorystyka stonowana, 

b) zakaz budowy więcej niw 1 budynku usJugowego na dziaJce, 
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci minimum 250, kalenice równo-

legJe do drogi 02KX, 

d) lokalizacja budynków wolnostojących w czę`ci wschodniej terenu, w nieprzekraczalnych liniach 

zabudowy wykazanych na rysunku planu miejscowego, 

e) do”uszcza się zabudowę bliuniaczą na granicy dwu sąsiednich dziaJekŁ 
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3. Zasady i warunki podziaJu terenu: 

1) minimalna wielko`ć wydzielanej dziaJki - 1500 m2; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki w przedziale od 15 m do 18 m; 

3) do”uszcza się Jączenie dziaJek wydzielonych liniami ”odziaJu wewnętrznego; 

4) granice wydzielanych dziaJek ”rosto”adJe do drogi 01KDW. 

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w granicach terenu objętego 
ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych WIII, wykazanych na rysunku ”lanu miejscowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ 1 - Ustalenia ogólne § 8. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej 01KŚW; 

2) obsJuga wolnostojących budynków gos”odarczych z ciągu ”ieszo jezdnego 02KXŁ 

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cie-

ków sanitarnych i wód deszczowych z projektowanych sieci infrastruktury technicznej w drogach 

wewnętrznych 01KŚW, i ciągu ”ieszo jezdnym 02KX; 

2) dwutorowa linia elektroenergetycznej 2x220kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

i budowy nowej linii. 

§ 20. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5KT o powierzchni 0,0540 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: korytarz infrastruktury technicznej. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: szeroko`ć 10 m. 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJuŁ 

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obszary i obiekty ”odlegające 
ochronie nie wystę”ująŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: obsJuga komunikacyjna z ciągu ”ieszo jezdnego 02KXŁ 

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1) w liniach rozgraniczających istnieją sieci: wodociągowa, gazowa `redniego ci`nienia, rurociąg tJoczny 
`cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowej sieci; 

2) w liniach rozgraniczających ”rojektuje się: 
a) kanalizację sanitarną o `rednicy 0,2 m - 0,3 m, 

b) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV, 

c) teletechniczną linię kablowąŁ 

§ 21. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KDW o powierzchni 0,1704 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: droga nie”ubliczna wewnętrzna 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: zakaz lokalizacji 
urządzeL reklamowych i tymczasowych obiektów usJugowychŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJuŁ 

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w granicach terenu objętego 
ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych WIII, wykazanych na rysunku ”lanu miejscowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ 1 - Ustalenia ogólne § 8. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m; 

2) plac manewrowy (zgodnie z rysunkiem planu); 

3) dwa pasy ruchu o szeroko`ci minimum 2,75 m. 

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: w liniach rozgraniczających drogi ”rojektuje się: 

1) sieć wodociągową o `rednicy 90-110 mm; 

2) sieć gazową `redniego ci`nienia o `rednicy 25-90 mm; 

3) kanalizację sanitarną o `rednicy 0,2 m - 0,3 m; 
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4) kanalizację deszczową o `rednicy 0,3 - 0,4 m; 

5) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV; 

6) teletechniczną linię kablowąŁ 

§ 22. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02KX o powierzchni 0,1745 ha. 

1. Ustalenia funkcjonalne: ciąg ”ieszo jezdnyŁ 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: zakaz lokalizacji 
urządzeL reklamowych i tymczasowych obiektów usJugowychŁ 

3. Zasady i warunki ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJuŁ 

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w granicach terenu objętego 
ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych WIII, wykazanych na rysunku ”lanu miejscowego, 

obowiązują ustalenia zawarte w ŚźIALś II RozdziaJ 1 - Ustalenia ogólne § 8. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 6 m do 10 m; 

2) plac manewrowy o wymiarach 12 m x 12 m; 

3) szeroko`ć ”asa ruchu minimum 5 m. 

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej. 

ŚZIAI III 

Postanowienia koLcowe 

§ 23. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą traci moc uchwaJa Nr IX/158/03 Rady Gminy Dobra 

z dnia 16 ”audziernika 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym ”lanie ogólnym zagospodarowania prze-

strzennego gminy Dobra w obrębie geodezyjnym Mierzyn (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. 

Nr 64, poz. 1396). 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się jednorazową o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci 
w wysoko`ci 0 procent. 

§ 25. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi ŚobrejŁ 

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

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

 

Przewodniczący Rady: 
BartJomiej Miluch 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 46 ｦ 5544 ｦ Poz. 962 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXVI/542/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

MIśJSCOWY PLAN ZAGOSPOŚAROWANIA PRZśSTRZśNNśGO OBSZARU POIOvONśGO 

W OBRĘBIś GśOŚśZYJNYM MIśRZYN 3, ŚZIAIKA 257łń2 GMINA ŚOBRA 

 
 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 46 ｦ 5545 ｦ Poz. 962 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVI/542/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

WYRYS Zś STUŚIUM UWARUNKOWAK I KIśRUNKÓW ZAGOSPOŚAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRA 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 46 ｦ 5546 ｦ Poz. 962,963 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVI/542/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag do projektu planu miejscowego 

 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 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy Dobra rozstrzyga, 

co nastę”uje: W związku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie roz-

strzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXVI/542/10 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

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

infrastruktury technicznej 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 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Gminy Dobra rozstrzyga, co 

nastę”uje: źgodnie z ustaleniami miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego oraz ”rognozą 
skutków finansowych uchwalenia ”lanu, gmina nie ”oniesie wydatków finansowych z budwetu gminy na 

realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 
962 

 

963 
963 

UCHWAIA NR LVIII/402/10 

 RADY GMINY REWAL 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmian w uchwale. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ｭhｬ i art. 40 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - zmiana: Dz. 

U 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 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 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 oraz Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), oraz art. 9 ust. 1, art. 11, art. 13, ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 

i art. 19 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 25 ”audziernika 1991 r. o organizowaniu i ”rowadzeniu dziaJalno`ci 
kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123) Rada Gminy uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W zaJączniku do uchwaJy Nr XXXI/221/08 Rady Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie utworzenia Gminnego O`rodka Kultury w Rewalu w wyniku ”oJączenia samorządowych insty-

tucji kultury i nadania statutu, stanowiącym statut Gminnego O`rodka Kultury w Rewalu w”rowadza się 
zmiany: 

1. W czę`ci III źarządzanie i Organizacja, po § 11 dodaje się § 11a o brzmieniu: 

ｭ1) Na wniosek Śyrektora O`rodka Wójt Gminy ”owoJuje i odwoJuje S”oJeczną Radę Kultury - jako 

organ o”iekuLczo - doradczy. 

 2) Kadencja Rady trwa 4 lata. 


