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Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 25 kwietnia 2003r.

w sprawie zmialy uchwałyNf |v/27/0z z dni, 30 głndnil m02f. q
sprawic przysĘpienia do opracowanianiejscolłYcbp|anów
z'gośpodarov,'nispPćstrzern€go na terenieMiasta i Gminy
Dobro&ień
Na po.tsrawi€ altl2 uś'l i ust'4 Uslai' z dnia 7 lipą l994r o agospoddow&iu
pftsnfu'a
tDL v. f |999|' Nt |5 poz'|39 z póżn'n'/ @ ań.18 !Śt'2 pk 15
Ustały z dnia 8 m@a I990i o s@oŹądzie gmim,m /Df' I]. f 20Gl.' N! 142

R'da Mi.jsła w Dob'odzjmju

uchwala

s1
ucn*de Nl ND7/02 z 4Ńa 30 grudnia 2002r. w sppwi. pŹ'sĘ)ieni. .lo
ople]mia mi€j$ovych p|eów agoslodarcWb PŹćstżćmegoM t.@i€ Mio51a
v

Śię @tę!ują€ aimy:
1'ł $ l ut'l, dodaje9ię:,, dralercnupęedstaMonegom zdącmiku fu l ore dzial€k
fi 27|8n92' 8661790,prcdst.wiotrych na 2hc4ilo [ 2' hsta!ą olncowe
pfu Śt'ćinego!'
odręb!€ Plany agoslodNwŁ
i Gminy Dobfod'oi' 'pnładr

działek'r 87 i 88 polofonychw Bfińjcy star.j oE
2' w $ l uś' 2, dodajeŚię:
"dl5
odlębne plfuy
dzialkj N |46D w Bzinicy Now.j' zosta!ą oPl@{e€
pż.Śt@€go;
obsay opń@Wia tych Pldów okEślają
agÓsF.larcwaia
3' w s l st l0, dodajesĘ: '3la działkjfu l537l2l. alącait fu5' dżial.kE 37la15 i
75668|3. zał{1nk t 1. pÓ|ożolychw PlutlBch. ore dżjal* Ń 6|4||26 i ó36|a0zł{caik E ó, połofotrychw Pielra@wić' fÓslaą oPlM]fue
f gospodŃWia pŹst].zmego'

odębn€ P]ey

-

,t;1

w sz.mqic&h
4' w $ l u5t'i2' dodajesię:,'dla dfidti !r l21óll]7 położonej
pŹestPlmegÓ; obw
oĘbny ple agosPodmweia
zoŚteie op@owy
opla@Wia

oldeślaz'iącfuik tr 8''

w Makołlzycach
5'w $ i ust'l1' dodajesĘ: ,3la działek[ 1oó i 25?/107polożonych
odĘbny pld agospoddowmja plu st@nnego] obsa
Dstanie oFaco@y
opr@{eia

okeślaałą9hik n! 9''

s2
na pomby:
TffiJ obję'śopracowiem foslm p@Tuone
pPmyslofj
l' Tml ozedsmwiooyru za]ącalkl a ]' dzd]a]ności
pŹedŚtsjore
na zjlącbikach fu 2. 6' 8. miszkalnictM
2. T€rcli
fu i. 4 1 l 7 @jala]nok| gosPootrej
p*ań.i-.
* z"ląai&.h
'r' i.r'v
ufuso@ *}Óń@j
ł' reęiv pzea'"u*ionina zaląĆai\u fu 9. dfiala|rcici gospodmT| Blugowo
*54sóEz€j o@ ni6zkalnictwa jednorcdzi@€go

s3
lvylonaue achwa]]pońe@ się Bmistrzowi Dobrodzi.Ea

\

s4
Uch*€ia lodl€ga oglosreniunatablicy ogłosz€ń

ss
Uc!*da s€hodzi v życie ż d'i.n Podjęcia

