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UCHWAIA NR XXXII/471/09 

 RADY GMINY DOBRA 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkoJach w szkoJach na terenie Gminy Dobra. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; 

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, 

Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. 

Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 

i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy 

Dobra uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/359/09 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoJach na terenie Gminy Dobra (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 20, poz. 795 i Nr 58, poz. 1503) w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) wychowawstwo klasy - w wysoko`ci 50,00 zJ;ｬ. 

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

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

wództwa źachodnio”omorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady: 
Arkadiusz Miluch 
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UCHWAIA NR XXXII/476/09 

 RADY GMINY DOBRA 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego dziaJkę 
nr 67ł3, w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra. 

Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413), Rada Gminy Dobra uchwala, co nastę”uje: 
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RozdziaJ I 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XVIII/244/08 Rady Gminy Dobra z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śobra, 
dziaJki nr 67ł3, w obrębie Mierzyn 2, ”rzyjętego uchwaJą Nr IX/146/03 Rady Gminy Dobra z dnia 30 pau-
dziernika 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 104, poz. 1750), ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Dobra, przyję-
tymi uchwaJą Rady Gminy Dobra Nr III/48/02 z dnia 30 grudnia czerwca 2002 r., uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego dziaJki nr 67ł3, w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra, 

zwanego w dalszej czę`ci niniejszej uchwaJy zmianą ”lanu, w granicach okre`lonych na rysunku zmiany 

planu w skali 1: 1000. 

2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1: 1 000 

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

Dobra w skali 1: 10 000 3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do 

projektu zmiany ”lanu, 4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w zmianie pla-

nu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich 

finansowania. 

3. Przedmiotem zmiany planu jest lokalizacja inwestycji celu publicznego na w/w terenie (funkcja re-

kreacyjno-wy”oczynkowa z urządzeniami sportowymi, zielenią, ”arkingami, ciągami komunikacyjnymi 

i infrastrukturą techniczną)Ł 

4. Granice obszaru zmiany planu, obejmujące dziaJkę nr 67ł3, w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra, 

oznaczono na rysunku zmiany planu w skali 1: 1000. 

§ 2. Obowiązującymi ustaleniami zmiany ”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku zmia-

ny planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym przeznaczeniu, bądu równych zasadach zagos”odarowania wraz 
z symbolami ”rzy”orządkowanymi tym terenom; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

§ 3. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie 
i s”osoby uwytkowania terenuŁ W granicach terenów elementarnych wystę”ują wydzielenia wewnętrzne, 
dla których ustalono odrębne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

2. Tereny elementarne oznaczone są nastę”ującymi symbolami: 

1) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem US; 

2) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem ZI; 

3) tereny ”arkingów, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem KS; 

4) tereny urządzeL tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem - KD.Dp. 

3. Tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie w s”osób nastę-
”ujący: 

1) WS - teren wód stojących Żoczko wodne]; 
2) IT - teren ”asa technicznego istniejącego kolektora deszczowegoŁ 

4. Ustalenia formuJowane są na ”oziomie ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obowiązują na 
caJym obszarze zmiany ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

5. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru, zawiera Jącznie ustalenia ogólne dla caJego terenu ob-

jętego zmianą ”lanu i ustalenia szczegóJowe dla terenu elementarnego. 

§ 4. Tereny, o których mowa w § 1 ust. 1, do chwili ich zagos”odarowania zgodnie z funkcją ”rze-

widzianą w zmianie planu, mogą być wykorzystywane w s”osób dotychczasowyŁ 

§ 5. Na terenie objętym zmianą ”lanu nie wystę”ują tereny górnicze, tereny narawone na niebez”ie-

czeLstwo ”owodzi oraz zagrowone osuwaniem się mas ziemnych. 
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RozdziaJ II 

Ustalenia ogólne 

§ 6. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) ”rzestrzeganie ograniczeL i zakazów związanych z ”oJoweniem obszaru opracowania zmiany planu 

w granicach terenu ochrony ”o`redniej strefy ochronnej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬ, 

ustanowionej roz”orządzeniem Nr 4ł2004 Śyrektora Regionalnego źarządu Gos”odarki Wodnej 
w Szczecinie z dnia 28 ”audziernika 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1434) 

oraz roz”orządzeniem Nr 11ł2005 Śyrektora Regionalnego źarządu Gos”odarki Wodnej w Szczecinie 
z dnia 3 ”audziernika 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1683), zmieniającym 

roz”orządzenie Nr 4/2004; 

2) przestrzeganie wymogów wynikających z ｭDokumentacji geologicznej, zawierającej ustalenia warun-

ków hydrogeologicznych GJównego źbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 122 - Dolina Kopalna 

Szczecin)ｬ, zatwierdzonej decyzją MO_źNiL ŚG kdh/BJ/489-6153/98 z dnia 23 grudnia 1998 r.; 

3) zachowanie to”oli wzdJuw drogi gminnej nr 307; w”rowadzenie zieleni izolacyjnej wzdJuw ciągów ko-

munikacyjnych (poza granicami opracowania zmiany planu) oraz przy granicy z terenami mieszkanio-

wymi (poza granicami opracowania zmiany planu); 

4) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunku od”Jywu wód gruntowych i ”owierzch-

niowych ze szkodą dla terenów sąsiednich; 

5) warstwę ”róchniczą ziemi, usuniętą ”rzy realizacji inwestycji, nalewy wykorzystać do nasadzeL zieleni 
lub rekultywacji innych terenówŁ 

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

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego zmianą ”lanu - z istniejących dróg gminnych nr 307 i nr 317, 

”rzylegających do obszaru o”racowania; 

2) zao”atrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej w drodze nr 307 (ul. Nasienna - poza obsza-

rem opracowania zmiany planu); 

3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej kanalizację sanitarnej w drodze gminnej nr 317 

(ul. Alicji - poza obszarem opracowania zmiany planu); odbiornikiem `cieków sanitarnych będzie ko-

munalna oczyszczalnia `cieków w Redlicy; 

4) ”rzebiegający ”rzez obszar zmiany planu kolektor drenarski - do zachowania; 

5) ustala się ”as techniczny dla kolektora drenarskiego o szeroko`ci 6,0 m (po 3,0 m z kawdej strony 
kolektora), w którym obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeL drzew; 

6) elektroenergetyka: 

a) zasilanie obszaru o”racowania z istniejącej stacji transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanej 

na dziaJce nr 67/2, 

b) ”rojektowane obiekty nalewy zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia (0,4 kV), 

c) realizacja o`wietlenia ulicznego wzdJuw ciągów ”ieszych; 

7) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów - w systemie miejskim; odpady winny być wstę”nie segrego-

wane i gromadzone w pojemnikach o wielko`ci od”owiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywowo-

ne specjalistycznym transportem na istniejące wysy”isko komunalne, ”oJowone ”oza obszarem opra-

cowania. 

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

1) ustala się zakaz ”odziaJów terenów elementarnych oznaczonych na rysunku zmiany planu symbola-

mi:.1 US, 2 KS, 3 KS. 5 KD.Dp; 

2) do”uszcza się ”odziaJ terenu 4 źI i ”rzyJączenie do ”rzylegJych dziaJek nr 69/2, 903/1, 903/2, 69/5, 

69ł6, 69ł7, 69ł8, 69ł9 (stanowiących tereny mieszkaniowe poza granicami opracowania zmiany pla-

nu), na ich ”owiększenie, ”rzy zachowaniu funkcji terenu 4 źI, tjŁ zieleni izolacyjnej; 
3) przebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych (wydzielenia terenów elementarnych) okre`la się 

”o”rzez odczyt graficzny osi linii rozgraniczających z rysunku zmiany planu. 

RozdziaJ III 

Ustalenia szczegóJowe - zasady zagos”odarowania terenów 

§ 9. 1. Wyznacza się teren s”ortu i rekreacji, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1 US, 

o powierzchni - 1,38 ha. 
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2. Na terenie 1 US ustala się realizację boisk i urządzeL s”ortowo-rekreacyjnych. 

3. Na terenie 1 US do”uszcza się realizację wiat, budynku usJug handlu i gastronomii, budynku so-

cjalnego, obiektów maJej architektury, wiewy widokowej, ciągów ”ieszych, sieci infrastruktury technicznej 
oraz o`wietleniaŁ 

4. Na terenie 1 US wyznacza się teren wydzielenia wewnętrznego, stanowiącego ｭoczko wodneｬ 

i oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem WS. 

5. W zakresie ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu ustala się: 

1) nie”rzekraczalną linię zabudowy: 
a) od linii rozgraniczającej teren 2 KS: 5 m, 

b) od linii rozgraniczającej teren 5 KŚŁŚ”: 90 m ÷ 120 m - zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

c) od linii rozgraniczającej teren 4 ZI: 5 m, 

d) od zachodniej granicy terenu objętego zmianą ”lanu: 5 m; 

2) maksymalną ”owierzchnię zabudowy: 10%; 

3) minimalną ”owierzchnię biologicznie czynną: 50%; 

4) maksymalną wysoko`ć jednokondygnacyjnych wiat i budynku usJug handlu i gastronomii: 7,0 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu; dachy dwus”adowe lub wielos”adowe, o kątach nachylenia ”oJaci 
dachowych od 10° do 25°; 

5) maksymalną wysoko`ć budynku socjalnego: 5,0 m, od poziomu terenu do kalenicy dachu; dach dwu-

s”adowy lub wielos”adowy, o kątach nachylenia ”oJaci dachowych od 10° do 25°; 

6) maksymalną wysoko`ć wiewy widokowej: 15,0 m, dach czteros”adowy o kącie nachylenia ”oJaci od 
10° do 25°; do”uszcza się równiew dach ”Jaski; 

7) realizację `ciewek s”acerowych o utwardzonej nawierzchniŁ 

6. W zakresie ochrony `rodowiska i ”rzyrody ustala się: 

1) ”rzestrzeganie ograniczeL, zakazów i zaleceL zawartych w § 6 niniejszej uchwaJy; 

2) zachowanie ｭoczka wodnegoｬ po jego oczyszczeniu i ewentualnej przebudowie; 

3) do”uszcza się regulację brzegów ｭoczka wodnegoｬ wraz ze zmianą granic wydzielenia wewnętrznego; 

4) zachowanie skar”y ”rzy ”óJnocnej granicy ｭoczka wodnegoｬ wraz z rosnącymi na niej drzewami 

i krzewami, z dopuszczeniem wycinki wyJącznie dla celów sanitarnych; 

5) nasadzenia zrównicowanej gatunkowo zieleni wysokiej i niskiej. 

7. W zakresie komunikacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 niniejszej uchwaJy; 
2) od”rowadzenie wód o”adowych - ”o wJasnym nieutwardzonym terenie do ｭoczka wodnegoｬ, na te-

renie dziaJki nr 67/3; 

3) obsJuga komunikacyjna odbywa się ”o”rzez tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 

2 KS i 3 KS. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 2 KS, o powierzchni 

0,17 ha oraz 3 KS, o powierzchni 0,06 ha, z przeznaczeniem na ”arkingi dla obsJugi terenu s”ortowo-

rekreacyjnego, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1 US. 

2. W zakresie ochrony `rodowiska i ”rzyrody ustala się: 

1) ”rzestrzeganie ograniczeL, zakazów i zaleceL zawartych w § 6 niniejszej uchwaJy; 

2) ”rzy realizacji ”arkingów konieczno`ć zabez”ieczenia gruntu i wód gruntowych ”rzed zanieczyszcze-

niem, ”o”rzez realizację szczelnych ”owierzchni w miejscach postoju samochodów, z wewnętrznym 

systemem kanalizacyjnym od”rowadzającym `cieki o”adowe ”o”rzez urządzenia ”odczyszczająceŁ 

3. W zakresie komunikacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 niniejszej uchwaJy; 
2) do”uszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej; 
3) od”rowadzenie wód o”adowych - do zbiorników retencyjnych lub studni chJonnych, ”o”rzez urządze-

nia ”odczyszczająceŁ 

§ 11. 1. Wyznacza się teren zieleni izolacyjnej o szeroko`ci 3,0 m, oznaczony na rysunku zmiany pla-

nu symbolem 4 ZI, o powierzchni 0,07 ha. 

2. Na terenie 4 źI ustala się zakaz jakiejkolwiek zabudowyŁ 
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3. W zakresie ochrony `rodowiska i ”rzyrody ustala się: 

1) ”rzestrzeganie ograniczeL, zakazów i zaleceL zawartych w § 7 niniejszej uchwaJy; 

2) nasadzenia zieleni zrównicowanej gatunkowo, jako barierę akustyczną, chroniącą ”rzylegJe tereny 
mieszkaniowe (poza granicami opracowania zmiany ”lanu) ”rzed haJasem. 

4. W zakresie komunikacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) obowiązują ustalenia zawarte w § 7 niniejszej uchwaJy; 
2) do”uszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej; 
3) ustala się obsJugę komunikacyjną - ”o”rzez teren 1 US, 2 KS oraz 3 KS; w ”rzy”adku ”rzyJączenia 

terenu do dziaJek sąsiednich (”oza granicami zmiany ”lanu) dostę”no`ć terenu odbywać się będzie 
”o”rzez dziaJki, do których zostaJ ”rzyJączonyŁ 

§ 12. 1. Wyznacza się ”as terenu, o szeroko`ci - 2,5 m w liniach rozgraniczających, na ”oszerzenie 
drogi gminnej nr 317, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 5 KD.Dp, o powierzchni 0,016 ha. 

2. W ”asie terenu 5 KŚŁŚ” do”uszcza się realizację sieci infrastruktury technicznejŁ 

RozdziaJ IV 

Prze”isy koLcowe 

§ 13. Na obszarze objętym niniejszą zmianą ”lanu miejscowego, tracą moc ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śobra, dziaJki nr 67ł3, w obrębie Mierzyn 2, ”rzyjętego 
uchwaJą Nr IX/146/03 Rady Gminy Śobra z dnia 30 ”audziernika 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego Nr 104, poz. 1750). 

§ 14. Śecyzją: 

1) nr GZ. tr.051/602-247/02 z dnia 28 czerwca 2002 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - grunty rolne 

klasy R IIIb - o powierzchni 1,1241 ha; 

2) nr SR-R-6-7711-74/02 z dnia 11 lipca 2002 r. Wojewody Zachodniopomorskiego - grunty rolne klasy 

PS IV - o powierzchni 0,3453 ha 

uzyskaJy zgodę na zmianę ”rzeznaczenie gruntów rolnych na cele nie rolneŁ 

§ 15. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą obliczenia o”Jaty, o której mowa art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko`ci 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
związanego z uchwaleniem niniejszej zmiany planu miejscowego. 

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

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

Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra. 

 

Przewodniczący Rady: 
BartJomiej Miluch 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXII/476/09 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXII/476/09 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 6 ｦ 747 ｦ Poz. 93,94 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXII/476/09 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

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

W związku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Dobra, obejmującej dziaJkę nr 67ł3, w obrębie Mierzyn 2, wyJowonego do ”ublicznego wglądu 
wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, wnoszonych zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXII/476/09 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania 

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 rozstrzy-

ga, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł 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 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) - zadania wJasne gminy. 

2Ł Inwestycję z zakresu infrastruktury technicznej za”isane w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującej dziaJkę nr 67ł3, w obrębie Mierzyn 2, stanowi ”rojek-

towane poszerzenie drogi gminnej, oznaczone na zaJączniku graficznym 5 KŚŁŚ”, której funkcję i ”rzebieg 
ustalono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, uchwalonym uchwaJą 
Nr XI/146/03 Rady Gminy w Śobrej z dnia 16 ”audziernika 2003 r. (Dz. Urz. WojŁ SzczeciLskiego Nr 104, 

poz. 1750). 

§ 2Ł W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującej 
dziaJkę nr 67ł3, w obrębie Mierzyn 2, s”osobu realizacji i zasad finansowania wwŁ zadaL wJasnych nie 
zmieniono. 
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UCHWAIA NR XXXII/485/09 

 RADY GMINY DOBRA 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

w s”rawie likwidacji ”unktu ”rzedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w RzędzinachŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 

i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 


