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UCHWAIA NR LIII/384/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚĘBNIś 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śębno 

- teren bazy magazynowej ropy naftowej ｭBarnówkoｬ. 

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, 

Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w Śębnie uchwala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w Śębnie Nr XXX/192/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie przystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy 
Śębn“ - teren bazy magazynowej ropy naftowej ｭBarnówk“ｬ zatwierdz“neg“ uchwaJą Nr XXXIX/279/2001 

Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 21 maja 2001 r. ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ustaleL niniejszej uchwaJy 

z ustaleniami studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje teren dziaJek o nr ewidencyjnym 114/15 i 114ł21 (czę`ć) w “brębie ewidencyjnym 

Barnówk“, o Jącznej ”“wierzchni 4,3600 ha. Teren ”lanu lewy na “bszarze i terenie górniczym ｭBarnówk“ 
- Mostno - Buszewoｬ. 

3. Granice ”lanu ”rzedstawi“ne z“staJy na rysunku ”lanu w skali 1:1000 stan“wiącym zaJącznik nr 1 

d“ niniejszej uchwaJyŁ 

4. Przedmiotem ”lanu są tereny zabud“wy związanej z magazynowaniem - skJady i bazy związane 

z magazynowaniem ropy naftowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną niezbędną dla ”rawi-

dJ“weg“ funkcj“n“wania caJeg“ terenuŁ 

5. Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki d“ uchwaJy: 

1) zaJącznik graficzny Nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2) zaJącznik graficzny Nr 2 - wyrys ze studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzen-

nego gminy Śębn“; 
3) zaJącznik nr 3 - stan“wiący o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy; 

4) zaJącznik nr 4 - stan“wiący o sposobie r“zstrzygnięcia uwag wniesi“nych d“ ”r“jektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

6. Ilekr“ć w uchwale wystę”uje termin: 

1) ｭnieprzekraczalna linia zabudowyｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię, ”“za którą realizacja wszelkich 
n“wych “biektów kubaturowych jest niedopuszczalna. Linia ta nie dotyczy podziemnych czę`ci bu-

dynków, ”rzyJączy technicznych i utwardz“nych d“jazdów, it”Ł 
2) ｭlinie r“zgraniczająceｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linie r“zdzielające teren o równych funkcjach 

i równych zasadach zagospodarowania. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia d“tyczące zasad i “chr“ny ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“, ksztaJt“wania ”rze-

strzeni ”ublicznych “raz Jączenia i ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 
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1. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJt“wania zabud“wy ustala się: 

1) ada”tacja, r“zbud“wa, ”rzebud“wa “biektów istniejących, a takwe bud“wa n“wych “biektów, musi 

być d“k“nywana ”rzy uwzględnieniu cech zabud“wy istniejącej (gabaryty, ”r“”“rcje, f“rmy dachów, 
materiaJy), zg“dnie z ustaleniami niniejszego planu; 

2) wymagania “kre`l“ne w ustaleniach szczegóJ“wych d“tyczące ge“metrii dachu nie d“tyczą zbi“rni-

ków “raz ”“Jaci dach“wych nad lukarnami, wykuszami, wej`ciami; 

3) d“”uszcza się bud“wę k“ndygnacji ”“dziemnych na caJym terenie, za wyjątkiem terenów wskaza-

nych w ustaleniach szczegóJ“wych; 
4) m“wliw“`ć l“kalizacji “biektów maJej architektury “raz urządzeL technicznych, za”ewniających mow-

liw“`ć uwytk“wania terenu zg“dnie z przeznaczeniem; 

5) lokalizacja zabudowy w granicach korytarza technicznego sieci infrastruktury m“we się “dbyć ”“ uzy-

skaniu uzg“dnienia “d zarządcy danej sieciŁ 

2. W granicach ”lanu nie wyznacza się terenów wymagających scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ciŁ 

3. W zakresie zasad i warunków Jączenia i ”“dziaJu nieruch“m“`ci ustala się: 

1) d“”uszcza się Jączenie i ”“dziaJ dziaJek, uwzględniając ”arametry zawarte w ustaleniach szczegóJo-

wych; 

2) n“wy ukJad granic musi um“wliwiać “bsJugę kawdej dziaJki w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

d“stę” d“ dr“gi ”ublicznej lub wewnętrznejŁ 

4. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem zezwala się na d“tychczas“we uwytk“wanie 
terenu. 

5. Ustala się, we terenami ”rzestrzeni ”ublicznych są “góln“d“stę”ne tereny k“munikacyjne. 

§ 3. Ustalenia d“tyczące ukJadu k“munikacyjnego. 

1. ObsJuga k“munikacyjna “bszaru “bjęteg“ ”lanem “dbywa się ”“”rzez dr“gę ”ubliczną l“kalną - 

“znacz“ną symbolem KDL. 

2. Śla wszelkich inwestycji na terenach “bjętych ”lanem, nalewy za”ewnić w granicach wJasnej dziaJ-
ki “d”“wiednią, ze względu na funkcję i wielk“`ć “biektu, il“`ć miejsc postojowych, jednak nie mniejszą 
niw 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych. 

3. W przypadku braku m“wliw“`ci za”ewnienia wJa`ciwej il“`ci miejsc ”arking“wych na wJasnej 
dziaJce d“”uszcza się realizację miejsc ”“st“j“wych na ”arkingach “góln“d“stę”nych ”“d warunkiem 

uzgodnienia takiej m“wliw“`ci z Burmistrzem ŚębnaŁ 

4. Realizacja inwestycji bez zapewnienia wymaganej liczby miejsc parkingowych jest niedopuszczalna. 

§ 4. Ustalenia d“tyczące zasad “chr“ny `r“d“wiska i przyrody. 

1. Obszar “bjęty ”lanem jest zlokalizowany w granicach sieci Natura 2000 ｭOstoja Witnicko - Śęb-

niaLskaｬ któreg“ celem jest “chr“na ”“”ulacji dzik“ wystę”ujących ”taków “raz utrzymanie ich siedlisk 

w niepogorszonym stanie. 

2. Obszar Natura 2000 ｭOstoja Witnicko - ŚębniaLskaｬ z“staJ wyznacz“ny R“z”“rządzeniem Ministra 

_r“d“wiska z dnia 5 wrze`nia 2007 r. zmieniającym r“z”“rządzenie w s”rawie “bszarów s”ecjalnej 
“chr“ny ”taków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275 z ”óuniejszymi zmianami) i oznaczony kodem 

PLB320015. 

3. Nalewy zast“s“wać r“związania techniczne wykluczające m“wliw“`ć ”rzed“stania się zanieczysz-

czeL d“ ”“dJ“wa grunt“weg“ w szczególn“`ci w miejscach ”“sad“wienia ewentualnych zbi“rników ma-

gazyn“wych r“”y “raz ”unktu zaJadunku i r“zJadunku aut“cystern 

4. Wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem wód “twartych, ”laców budów, 
”“winny być ”“kryte zielenią, stan“wić więc ”“winny tzwŁ ”“wierzchnie bi“l“gicznie czynneŁ 

5. Ob“wiązuje zdjęcie i wyk“rzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”“”rawy wart“`ci uwytko-

wej gruntówŁ 

6. źbędne masy ziemne ”“wstaJe w czasie realizacji inwestycji nalewy ”rzetrans”“rt“wać w miejsce 

wskazane przez Burmistrza lub wyk“rzystać d“ n“weg“ uksztaJt“wania terenu dziaJki bud“wlanejŁ 
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7. Zakaz wprowadzania nie oczyszczonych `cieków d“ wód ”“wierzchni“wych i podziemnych. 

8. Gromadzenie i usuwanie “d”adów nalewy “rganiz“wać zg“dnie z miejskim systemem gromadzenia 

“d”adów, ”“ ich wstę”nej segregacjiŁ 

9. Obszar “bjęty ”lanem miejscowym zlokalizowany jest w granicach GJówneg“ źbi“rnika Wód P“d-

ziemnych (GZWP 134 - Śębn“)Ł Nalewy r“z”“znać warunki ge“l“giczne terenu i zast“s“wać r“związania 
techniczne wykluczające migrację zanieczyszczeL d“ ”“dJ“wa i wtórnie d“ wód ”“wierzchni“wych lub 
podziemnych. 

10. Śla inwestycji związanych z magazynowaniem substancji r“”“”“ch“dnych dziaJkę wy”“sawyć 

w system wczesnego ostrzegania o ewentualnych przeciekach do gleby oraz wykonania sieci monitoringu 

`r“d“wiskaŁ 

§ 5. Ustalenia d“tyczące zasad “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków: 

1. W obszarze ”lanu znajduje się zaewidencj“n“wane stan“wisk“ arche“l“giczne 77łAźP: 44-07/7, 

w“kóJ któreg“ ustanawia się strefę “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiej WII, ”“legającej na ”r“wadze-

niu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. 

W strefie WII “b“wiązuje: 

1) zach“wanie stan“wiska ujęteg“ w ewidencji sJuwby “chr“ny zabytków, 
2) (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 maja 2010 r., znak: NK.4.SA.0911/44/10 Wojewoda Za-

chodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 5 ust. 1 pkt 2 uchwaJy) 
3) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z od-

powiednim organem d“ s”raw “chr“ny zabytków, 
4) ”rze”r“wadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami “drębnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 

2. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 maja 2010 r., znak: NK.4.SA.0911/44/10 Wojewoda Za-

chodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 5 ust. 2 uchwaJy) 

§ 6. Zasady realizacji planu wynikające z ”rze”isów “drębnychŁ 

1. Przewidzieć nalewy alternatywny system zaopatrzenia w w“dę, w przypadku awarii zasilania sys-

temu sieci magistralnych, z innych uródeJ w“dy, n”Ł: studni ”ublicznych lub wJasneg“ ujęciaŁ 

2. Teren “bjęty miejscowym planem zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ nalewy wJączyć w system 

wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagr“weniachŁ 

3. źabud“wę i zag“s”“dar“wanie terenu realiz“wać zg“dnie z przepisami “drębnymi. 

§ 7. Ustalenia d“tyczące infrastruktury technicznej: 

1. Ś“”uszcza się ”r“wadzenie sieci infrastruktury technicznych w liniach r“zgraniczających ciągów 
komunikacyjnych oraz poza granicami planu. 

2. Śla urządzeL i sieci infrastruktury technicznej uwytk“wnik jest z“b“wiązany za”ewnić d“stę” lub 
przebud“wać k“lizyjne “dcinkiŁ 

3. Zaopatrzenie w w“dę ”itną nastą”i z istniejąceg“ w“d“ciągu znajdująceg“ się w granicach planu. 

4. Od”r“wadzenie `cieków sanitarnych będzie się “dbywać w ukJadzie grawitacyjn“-ci`nieni“wym: 

1) do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Barnówk“; 
2) d“”uszcza się l“kaliz“wanie ”rze”“m”“wni `cieków w pasach technicznych drogi publicznej lub 

w przypadku braku takiej m“wliw“`ci na terenie PŁ 

5. Od”r“wadzenie wód deszcz“wych będzie się “dbywać w ukJadzie grawitacyjnym lub ci`nienio-

wym, po oczyszczeniu, do sieci kanalizacji deszczowej w terenie KDL lub innej oczyszczalni zlokalizowa-

nej poza granicami planu. 

6. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w granicach ”lanu lub jeg“ bez”“`rednim są-
siedztwie. 

7. Zaopatrzenie w energię cie”lną z wJasnych k“tJ“wni i uródeJ alternatywnychŁ Ś“”uszcza się 
wszystkie uródJa energii cie”lnej z ukierunkowaniem na mniej uciąwliwe dla `r“d“wiskaŁ 
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8. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) d“”uszcza się zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowych, zlokalizowanych poza 

obszarem planu; 

2) d“”uszcza się bud“wę stacji transf“rmatorowej w granicach ”lanu na ”“trzeby wJa`ciciela nierucho-

m“`ci; 
3) doprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi zlokalizowanymi w pasach technicznych projek-

towanych i istniejących dróg ”ublicznych - d“tyczy linii kabl“wych niskieg“ “raz `rednieg“ na”ięcia; 
4) d“”uszcza się ”r“wadzenie kabl“wych linii elektr“energetycznych w granicach planu. 

6. W ramach “bsJugi telek“munikacyjnej - ustala się ”r“wadzenie linii telek“munikacyjnych w liniach 

r“zgraniczających terenu KŚL jak“ linie kabl“weŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. Ustala się teren o powierzchni 0,16ha oznaczony na rysunku planu symbolem KDL z przezna-

czeniem na poszerzenie publicznej dr“gi l“kalnej dla której: 

1) ustala się szer“k“`ć jezdni minimalnie 7 m, o nawierzchni twardej; 

2) w granicach terenu KŚL d“”uszcza się l“kalizację jezdni, `ciewek r“wer“wych, ch“dników, ”rzyulicz-

nych ”asów ”“st“j“wych, zat“k ”rzystank“wych dla ”“jazdów komunikacji zbiorowej i taksówek, 
wiat przystankowych, zieleni przyulicznej i izolacyjnej, sieci i urządzeL techniczneg“ uzbr“jenia tere-

nu, urządzeL “rganizacji ruchu, “`wietlenia ulic, elementów wy”“sawenia ulic i urządzeL ”rzestrzeni 
publicznych; 

3) “d”r“wadzanie wód deszcz“wych i r“zt“”“wych “dbywać się będzie grawitacyjnie d“ istniejącej lub 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej; 

4) infrastrukturę techniczną nalewy ”r“wadzić w liniach r“zgraniczenia ”“za jezdniąŁ 

§ 9. 1. Ustala się teren “znaczony na rysunku planu symbolem P z przeznaczeniem na cele zabudowy 

magazynowej - skJady i bazy związane z magazynowaniem ropy naftowej - powierzchnia 4,20ha. 

2. Ustalenia d“tyczące zag“s”“dar“wania terenu i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy i zainwestowania - maksymalnie 80% ”“wierzchni dziaJki, w tym drogi we-

wnętrzne, ”arkingi i infrastruktura techniczna; 

2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20% ”“wierzchni dziaJki; 
3) linie zabud“wy wedJug rysunku ”lanu 

4) dachy o kącie nachylenia ”“Jaci d“ 45°; 
5) wys“k“`ć zabud“wy - maksymalnie do 20 m; 

6) d“”uszcza się bud“wę k“ndygnacji ”“dziemnych; 

7) ewentualne “gr“dzenie dziaJki musi być wyk“nane jak“ awur“we z ”rze`witem na powierzchni mini-

malnie 40% i maksymalnej wys“k“`ci 2,00 m; 

8) k“nieczn“`ć wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej, zimozielonej, wysokiej i `redniej wzdJuw granic 
terenu, o szer“k“`ci minimalnie 1 m; 

9) k“nieczn“`ć wyk“nania waJów “sJ“n“wych “d”“wiedni“ uszczelni“nych o wys“k“`ci i pojemn“`ci 
za”ewniającej m“wliw“`ć ”rzechwycenia ewentualnych wycieków awaryjnych ze zbi“rników zl“kali-
zowanych w granicach terenu. 

3. Ustalenia d“tyczące Jączenia i ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) d“”uszcza się Jączenie i ”“dziaJ na dziaJki o dowolnej powierzchni. 

4. Ustalenia komunikacyjne i inwynieryjne: 

1) “bsJuga k“munikacyjna zgodnie z ustaleniami § 3; 

2) “d”r“wadzenie wód deszcz“wych i roztopowych zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 5; 

3) “d”r“wadzenie `cieków sanitarnych zg“dnie z ustaleniami § 7 ust. 4; 

4) zaopatrzenie w w“dę zg“dnie z ustaleniami § 7 ust. 3; 

5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 6; 

6) zaopatrzenie w energię cie”lną zg“dnie z ustaleniami § 7 ust. 7; 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną zg“dnie z ustaleniami § 7 ust. 8. 
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RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 10. Uchwala się zmianę ”rzeznaczenia gruntów r“lnych ”“ch“dzenia mineralnego klasy III, IV i V 

o Jącznej ”“wierzchni 3,844 ha w tym: kl. IIIb - 0,888 ha, kl. IVa - 0,892 ha, kl. V - 1,974 ha. Grunty 

klasy IIIb zawarte w “bszarach jedn“r“dnych b“nitacyjnie, nie ”rzekraczają: 0,5 ha. 

§ 11. Traci m“c uchwaJa Nr XXXIX/279/2001 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 31 maja 2001 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śębn“ - “bręb: Barnów-

k“, (Śziennik Urzęd“wy W“jewództwa źach“dni“”“morskiego Nr 28, poz. 592 z 24 sierpnia 2001 r.). 

§ 12. Okre`la się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 30% wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci dla ustale-

nia jedn“raz“wej “”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela alb“ uwytk“wnika wieczysteg“ nieru-

chom“`ci, której wart“`ć wzr“sJa w związku z uchwaleniem planu. 

§ 13. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrz“wi ŚębnaŁ 

§ 14. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa źach“dni“”“morskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskieg“ 

w ŚębnieŁ 

 

Przew“dnicząca Rady 

 

Helena SJugocka 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LIII/384/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 31 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LIII/384/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 61 ｦ 7365 ｦ Poz. 1177 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LIII/384/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 31 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Rada Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“k“jeniu zbi“r“wych ”“trzeb miesz-

kaLców stan“wiące zadania wJasne gminy w obszarze planu to: 

ｦ wyku” gruntów sJuwących ”“szerzeniu ”asa dr“g“weg“ - czę`ć “bszaru “znacz“neg“ na ry-

sunku planu symbolem KDL, 

ｦ - budowa odcinka drogi publicznej w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem KDL. 

§ 2. S”“sób realizacji za”isanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

wą d“ zadaL wJasnych gminy “dbywać się będzie zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami, z terminem reali-

zacji uzalewni“nym “d ”“zyskania tych `r“dków ze uródeJ “kre`l“nych w § 3, w przypadku finansowania 

inwestycji z budwetu gminy z ”rzybliw“nym terminem realizacji w latach 2010 - 2015 r. 

§ 3. Okre`la się zasady finans“wania wymieni“nych inwestycji nalewących d“ zadaL wJasnych gminy 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych z m“wliw“`cią wyk“rzystania `r“dków: 

1) ze `r“dków ”“mocowych, 

2) z kredytów i ”“wyczek, 
3) z obligacji komunalnych, 

4) z udziaJu inwest“rów zewnętrznych, w oparciu o “drębne ”“r“zumienia. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LIII/384/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 31 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Śębno - teren bazy magazynowej ropy naftowej 

ｭBarnówkoｬ 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zm.) r“zstrzyga się, co nastę”uje: 

W“bec braku uwag d“ wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu ”r“jektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Śębn“ - teren bazy magazynowej ropy naftowej ｭBarnówk“ｬ, nie r“zstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia. 
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