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§ 9. Tracą moc: 

1Ł Zarządzenie nr 1 Śyrektora Urzędu Morskiego z dnia 23 wrze`nia 1997 r. w s”rawie okre`lenia 
obiektów, urządzeL i instalacji wchodzących w skJad infrastruktury za”ewniającej dostę” do ”ortów 
Śuwirzyno, KoJobrzeg, ŚarJowo, Ustka, Rowy, Ieba; 

2Ł Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniające zarządzenie 
w s”rawie okre`lenia obiektów, urządzeL i instalacji wchodzących w skJad infrastruktury za”ewniającej 
dostę” do ”ortów Śuwirzyno, KoJobrzeg, ŚarJowo, Ustka, Rowy, Ieba; 

3Ł Zarządzenie nr 4 Śyrektora Urzędu Morskiego z dnia 14 ”audziernika 2008 r. zmieniające zarzą-
dzenie w s”rawie okre`lenia obiektów, urządzeL i instalacji wchodzących w skJad infrastruktury za”ew-

niającej dostę” do ”ortów Śuwirzyno, KoJobrzeg, ŚarJowo, Ustka, Rowy, Ieba; 

4. Zarządzenie nr 2 Śyrektora Urzędu Morskiego z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie 
w s”rawie okre`lenia obiektów, urządzeL i instalacji wchodzących w skJad infrastruktury za”ewniającej 
dostę” do ”ortów Śuwirzyno, KoJobrzeg, ŚarJowo, Ustka, Rowy, Ieba; 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w wycie z dniem 15 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego i Śzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio”omorskiego 

 

 Śyrektor Urzędu Morskiego w SJu”sku 

 

Tomasz Bobin 
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UCHWAIA NR III/14/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚĘBNIś 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu w rejonie skrzywowania ulic KostrzyLskiej i Dargomyskiej miasta ŚębnaŁ 

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 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLI/293/2009 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śębno, uchwalonego uchwaJą Rady Miejskiej w Śębnie 
Nr LVI/402/2010 z dnia 27 maja 2010 rŁ, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu w rejonie skrzywowania ulic KostrzyLskiej i Dargomyskiej miasta ŚębnaŁ 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zwany dalej planem - obejmuje teren w obrę-
bie 4 miasta Śębna, o Jącznej ”owierzchni 0,88 ha. Granice planu oznaczono na rysunku planu w skali 

1:1000. 

3. Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenu okre`lonego w ust. 2 ”od zabudowę usJugową z nie-

zbędną infrastrukturą technicznąŁ 
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4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są 4 zaJączniki, w tym: 

1) rysunek ”lanu stanowiący zaJącznik nr 1, 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy, dla terenu 

objętego ”lanem, stanowiący zaJącznik nr 2, 

3) rozstrzygnięcie uwag zJowonych do ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 3, 

4) rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zasad finansowania infrastruktury nalewącej do zadaL wJasnych 
gminy stanowi zaJącznik nr 4. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 

1) umowliwienie realizacji zamierzeL inwestycyjnych wJa`cicieli terenu, 
2) zachowanie interesów ”ublicznych ”onadlokalnych i lokalnych z zakresu ochrony `rodowiska, ”owią-

zaL komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej. 

§ 3. Zasady konstrukcji planu. 

1. Ustalenia planu miejscowego skJadają się z ustaleL zawartych w rozdziaJach od I do IV 

2Ł Obowiązującymi ustaleniami na rysunku ”lanu są: 

1) granica obszaru objętego ”lanem, 

2) linie rozgraniczające tereny o równym sposobie przeznaczenia, 

3) symbole ”oszczególnych terenów funkcjonalnych, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3Ł Przebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z ry-

sunku planu. 

4Ł Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania zabudowy. Lico budynku nie 

mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowyŁ Śo”uszcza się wysunięcia ”oza linie zabudowy: 
balkonów, schodów zewnętrznych, daszków, zjazdów do garawyŁ Nie”rzekraczalne linie zabudowy nie 
dotyczą ”odziemnych czę`ci budynku oraz urządzeL infrastruktury technicznej; 

2) wysoko`ć budynku - mierzona jest od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 
(z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych) do najwywszego ”unktu kalenicy dachuŁ Wyso-

ko`ć tą mierzy się bez drobnych elementów, detali i akcentów architektonicznych, a takwe bez na-

`wietli wewnętrznychŁ 

§ 4. Teren planu: 

1) nie ”odlega ochronie na ”odstawie ”rze”isów z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego 

oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
2) nie wymaga scalenia, 

3) nie ”odlega ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych z zakresu terenów górniczych, narawonych 
na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. Ustalenia planu obejmują: 

1) tereny zabudowy usJugowej - oznaczone symbolem 1 U, 

2) teren drogi gminnej - oznaczony symbolem 2 KDD, 

3) teren trafostacji - oznaczony symbolem 3 E. 

§ 6. 1. W zakresie ochrony Jadu ”rzestrzennego oraz ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 
ustala się: 

1) likwidację zabudowy ”rowizorycznej i nietrwaJej oraz substandardowych form zagospodarowania 

terenu, 
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2) mowliwo`ć lokalizacji obiektów maJej architektury oraz urządzeL technicznych, za”ewniających mow-
liwo`ć uwytkowania terenu zgodnie z przeznaczeniem, 

3) mowliwo`ć lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojących o wysoko`ci do 8,0 m; 

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

2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaJy zezwala się na do-

tychczasowe uwytkowanieŁ 

§ 7. W zakresie zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci, ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi, 
2) do”uszcza się Jączenie dziaJek z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i przyrody. 

1) Teren znajduje się w obszarze GJównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 134 ｭŚębnoｬŁ Nalewy 
roz”oznać warunki geologiczne terenu i zastosować rozwiązania techniczne wykluczające migrację 
zanieczyszczeL do ”odJowa i wtórnie do wód ”owierzchniowych lub ”odziemnych, 

2) zastosować rozwiązania techniczne uniemowliwiające ”rzedostawanie się zanieczyszczeL do ”owietrza, 
3) w granicach opracowania znajduje się urządzenie wodne rów szczegóJowy R-79 o L=1934 mb, któ-

rego stan techniczny, kierunek od”Jywu wody oraz drowno`ć winny być zachowaneŁ Śla ”rawidJowe-

go funkcjonowania urządzeL z nim ”owiązanych zasady uwytkowania w oparciu o § 11 ust. 3 pkt 3, 

4) zakaz w”rowadzania `cieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem oczyszczonych wód o”adowych lub 
roztopowych, 

5) ustala się zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie standardów jako`ci `rodowiska, 
okre`lonych ”rze”isami odrębnymi, dla podstawowej funkcji terenu, 

6) obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntów, 

7) masy ziemne, ”owstaJe ”odczas ”rac budowlanych, w ”ierwszej kolejno`ci zagos”odarować w miejscu 

realizacji inwestycji, z dopuszczeniem usunięcia ich nadmiaru zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 9. Zasady realizacji ”lanu wynikające z ”rze”isów odrębnych: 

1) zagos”odarowanie terenu oraz zabudowę realizować zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa 

budowlanego, w tym przepisami sanitarnymi, o ochronie powietrza oraz o ochronie ”rzeciw”owarowejŁ 
2) zagos”odarowanie terenu oraz zabudowę realizować ”rzy za”ewnieniu ochrony ludno`ci zgodnie 

z wymogami obrony cywilnej okre`lonymi przepisami odrębnymi. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 10. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych: 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U o powierzchni 0,8535ha - ”rzeznacza się ”od 
funkcje usJugowe obejmujące usJugi handlu, gastronomii, turystyczno-hotelowe, obsJugi ludno`ci w zakre-

sie obsJugi ”odrównych w tym stację ”aliw, myjnie, warsztatyŁ Na terenie 1U ustala się: 

1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych, których ”owierzchnia s”rzedawowa ”rzekracza 2000 m², 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 75% ”owierzchni wydzielonej dziaJki; 
3) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 10%, 

4) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w poddaszu, 

5) do”uszcza się ”od”iwniczanie obiektów, 
6) wysoko`ć zabudowy do 12,0 m; 

7) geometria dachu - dowolna, 

8) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki: 
a) o powierzchni minimum 2000 m², 
b) o szeroko`ci frontu dziaJki minimum 30,0 m, 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy 8,0 m od linii rozgraniczających, 
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10) od ”óJnocnej granicy o”racowania ”lanu w”rowadzić nasadzenia zieleni zimozielonej o charakterze 

izolacyjnym, o szeroko`ci minimum 3,0 m; 

11) obsJuga komunikacyjna z drogi gminnej ”rzylegJej do terenu o”racowania ”lanu, 
12) miejsca ”ostojowe za”ewnić w granicach wJasnego terenu, z uwzględnieniu charakteru ”rowadzo-

nych usJug: 
a) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na kawde 50 m² ”owierzchni uwytkowej lokalu 

handlowego lub usJugowego, 
b) 1 miejsce ”ostojowe dla samochodu osobowego na kawde 10 miejsc w lokalach gastronomicznych, 

c) 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych, 

d) 1 miejsce ”ostojowe na kawde 4 Jówka w obiektach o charakterze hotelowym. 

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KDD o powierzchni 0,0268 ha - ”rzeznacza się na 
poszerzenie drogi gminnej - zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej w liniach rozgraniczających drogiŁ 

3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 E o powierzchni 0,003 ha - ”rzeznacza się ”od 
budowę trafostacji 15ł0,4kV ty”u kioskowegoŁ Na terenie ś ustala się: 

1) ”owierzchnię terenu niewykorzystaną ”od obiekty elektroenergetyczne zagos”odarować zielenią niską, 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 80% ”owierzchni dziaJki, 
3) teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 5%, 

4) wysoko`ć zabudowy do 3,0 m, 

5) dach - dowolny, 

6) teren wydzielić ”o liniach rozgraniczających teren, 
7) obsJuga komunikacyjna z drogi gminnej ”rzylegJej do terenu o”racowania ”lanu, 
8) urządzenie nie generuje miejsc postojowych. 

§ 11. 1Ł Ustalenia dotyczące zasad obsJugi w infrastrukturę techniczną: 

1) zaopatrzenie w wodę terenu z istniejącej sieci wodociągowej w ulicy KostrzyLskiej, Śargomyskiej lub 

w ”rzylegJych drogach gminnych; 

2) od”rowadzenie wód deszczowych do istniejących i projektowanych sieci kanalizacji deszczowej, za-

koLczonych se”aratorami substancji ropopochodnych i zlokalizowanych w ”rzylegJych drogach, 
3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy KostrzyLskiej, 

Dargomyskiej lub w ”rzylegJych drogach gminnych, 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną ”o”rzez ”rojektowana sieć kablową z istniejącej stacji transforma-

torowej WJo`ciaLska S-2655 lub z nowoprojektowanej stacji projektowanej na terenie o symbolu E - 

po jej realizacji, 

5) zaopatrzenie w energię cie”lną indywidualnie - z wJasnej kotJowni o”alanej ”aliwem ekologicznym 

(ogrzewanie olejowe, brykiet, energia elektryczna, gaz itd.). Dopuszcza sie uzyskanie energii cieplnej 

z miejskiej sieci cie”Jowniczej, 
6) zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu w ulicy KostrzyLskiej, Śargomyskiej oraz z gazociągów 

projektowanych w ”rzylegJych do obszaru o”racowania drogach gminnych, 

7) obsJuga telekomunikacyjna z istniejącej sieci w ul. KostrzyLskiej oraz w ulicy Dargomyskiej, 

8) zagos”odarowanie od”adów ”o”rzez: 
a) wyznaczenie ”unktów selektywnej zbiórki od”adów staJych oraz segregację ich w miejscu po-

wstawania, 

b) wywóz od”adów na komunalne wysypisko, 

c) od”ady technologiczne nalewy segregować w miejscach ich ”owstawania wedJug gru” asorty-

mentowych. Odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi winny być gromadzone 

w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach, ustawionych na szczelnej nawierzchni. 

Powywsze od”ady winny być zagos”odarowywane ”rzez s”ecjalistyczne ”rzedsiębiorstwaŁ 

2Ł Ustala się nastę”ujące ”arametry ogólne ”oszczególnych sieci infrastruktury technicznej: 

1) sieć wodociągowa o `rednicy minimum Ø 32, 
2) kanalizacja sanitarna o `rednicy minimum Ø 200, 
3) sieć gazowa o `rednicy minimum Ø 32, 
4) sieć elektroenergetyczna nn-0,4kV i SN-15kV, które nalewy u`ci`lić na eta”ie ”rojektów budowlanychŁ 
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3. Zasady prowadzenia i uwytkowania infrastruktury: 

1) sieci infrastruktury technicznej ”rowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, 

2) zabez”ieczenie ”rzeciw”owarowe nalewy ”rzewidzieć za ”omocą hydrantów ”rzeciw”owarowych nad-

ziemnych, 

3) do”uszcza się likwidację, modernizację, ”rzebudowę lub rozbudowę oraz zmianę ”rzekrojów i ”rze-

biegów istniejących i ”rojektowanych sieci lub obiektów infrastruktury technicznej, a znajdujących się 
w obrębie ”lanu, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

4) nowe sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne, 

5) do urządzeL i sieci infrastruktury technicznej uwytkownik jest zobowiązany za”ewnić dostę” lub ”rze-

budować kolizyjne odcinki, 
6) dla istniejącej sieci infrastruktury technicznej wszelkie zbliwenia, kolizje i ingerencja w odlegJo`ci ochron-

ne ”rowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 12. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwaJą ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe 
w wysoko`ci: 5% dla terenu o symbolu 1 U i 0% dla ”ozostaJych terenów z tytuJu wzrostu warto`ci nie-

ruchomo`ciŁ 

§ 13. Na terenie objętym niniejszym planem tracą moc uchwaJy Rady Miejskiej w Śębnie: 

1. Nr XXII/155/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ul. KostrzyLskiej i Dargomyskiej w Śębnie (ŚzŁ UrzŁ WojŁ Zachodnio”o-

morskiego Nr 19, poz. 357), 

2. Nr LII/305/2005 z dnia 29 wrze`nia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego - KostrzyLskiej, miasta Śębno (ŚzŁ UrzŁ WojŁ Zachodnio-

pomorskiego Nr 82, poz. 1707). 

§ 14. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ŚębnaŁ 

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

wództwa Zachodniopomorskiego i ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w ŚębnieŁ 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Helena SJugocka 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr III/14/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr III/14/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr III/14/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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 ”óunŁ zmianami) Rada Miejska w Śębnie stwierdza, we 

”odczas dyskusji ”ublicznej, wyJoĪenia ”rojektu ”lanu do ”ublicznego wglądu oraz w terminie okre`lonym 

ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wniesiono Īadnych uwag do projektu planu 

oraz ”rognozy oddziaJywania na `rodowiskoŁ 
Wobec powyĪszego, rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag jest bezprzedmiotowe. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr III/14/2010 

Rady Miejskiej w Dębnie 

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 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. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmianami) oraz w opar-

ciu o ”rognozę skutków finansowych uchwalenia ”lanu, Rada Miejska w Śębnie stwierdza, iw: 

§ 1. Inwestycją z zakresu infrastruktury technicznej stanowiącą zadanie wJasne gminy będzie: 

- budowa drogi 2KDD - której czę`ć objęta jest o”racowaniem planu, 

- rozbudowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 2. S”osób realizacji za”isanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 

do zadaL wJasnych gminy odbędzie się w terminie uzalewnionym od pozyskania `rodków ze uródeJ okre-

`lonych w § 3Ł Realizacja wwŁ inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

między innymi zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego, zamówieL ”ublicznych, dziaJalno`ci 
samorządu gminy, gospodarki komunalnej, ”rawa energetycznego oraz ”rawa ochrony `rodowiskaŁ 

§ 3. 1. Z ”rzyjętych w ”rognozie finansowych obliczeL ”rognozuje się, iw projekt planu, w perspek-

tywie 10 letniej, będzie korzystny dla budwetu gminy.  

Z prognozy finansowej wynika, we pozytywne skutki ekonomiczne uchwalania ”lanu będą odczuwalne dla 

budwetu gminy po 4 roku od jego uchwalenia. 

2. Inwestycje nalewące do zadaL wJasnych gminy wymienione w § 1 będą finansowane zgodnie z prze-

pisami o finansach publicznych z mowliwo`cią skorzystania: 

1) ze `rodków ”omocowych; 

2) z kredytów i powyczek; 

3) z obligacji komunalnych; 

4) z udziaJu inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne ”orozumienia. 
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