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§ 1. Uchyla się uchwaJę Nr XL/345/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 5 czerwca 2009 r. 

w s”rawie u”owawnienia Kierownika Miejsko-Gminnego O`rodka Pomocy S”oJecznej w Czaplinku do po-

dejmowania dziaJaL wobec dJuwników alimentacyjnych do wydawania decyzji administracyjnych w tych 

sprawach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 65, poz. 1781). 

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

wództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

StanisJaw KuczyLski 
1464 

 

1465 
1465 

UCHWAIA NR LVIII/422/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚĘBNIś 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref 

przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na zJowu Barnówko - Mostno - Buszewo 

z ”odJączeniem do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego ｭŚębnoｬŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 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 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; 

z 2007 r. Nr 138, poz. 974; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2008 r. 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 20 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 141, poz. 1492; 

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

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

z 2008 r. Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124; z 2010 r. Nr 75, poz. 474), po stwierdzeniu 

zgodno`ci ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śębno, Rada 
Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z od-

wiertami eksploatacyjnymi na zJowu Barnówko-Mostno-Buszewo z ”odJączeniem do Kopalni Ropy Nafto-

wej i Gazu Ziemnego ｭŚębnoｬŁ 

§ 2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia bę-
dące tre`cią niniejszej uchwaJyŁ 

§ 3. Integralną czę`cią ”lanu są: 

1) rysunki planu, w skali 1:1000 - zaJączniki nr: 1Ł1, 1Ł2, 1Ł3, 1Ł4, 1Ł5, 1Ł6; i w skali 1:500 - 1.7 

i 1Ł8 oraz zaJącznik nr 1Ł9 stanowiący wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Śębno; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zaJącznik nr 2 do niniejszej 

uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie s”osobu realizacji, za”isanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych - zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
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ŚźIAI I 

Postanowienia ogólne 

§ 4. Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) ”lanie nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia ”lanu, o których mowa w § 2 uchwaJy, o ile z tre`ci 
przepisu nie wynika inaczej; 

2) uchwale nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą uchwaJę Rady Miejskiej w Śębnie, o ile z tre`ci ”rze”i-

su nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć rysunki o których mowa w § 3 pkt 1; 

4) przeznaczeniu podstawowym nalewy ”rzez to rozumieć takie ”rzeznaczenie, które ”owinno ”rze-

wawać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

5) terenie nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć obszaru o okre`lonym rodzaju przeznaczenia podstawowe-

go, wyznaczoną na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi; 

6) inwestycji - nalewy ”rzez to rozumieć realizację i modernizację sieci infrastruktury technicznej oraz 
stref ”rzyodwiertowych stanowiących ustalenia ”lanu; 

7) uciąwliwo`ci dla `rodowiska - nalewy ”rzez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany, utrudniające 
wycie albo dokuczliwe dla otaczającego `rodowiska, a zwJaszcza haJas, wibracje, zanieczyszczenie ”owie-

trza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami; 

8) sieciach infrastruktury technicznej - nalewy ”rzez to rozumieć kolektory zbiorcze, rurociągi, linie 
elektroenergetyczne, `wiatJowody oraz inne sieci związane bez”o`rednio z ”rzesyJem ”Jynów zJowowych 
oraz ”rawidJowym funkcjonowaniem inwestycji, będącej ”rzedmiotem uregulowaL ”lanu; 

9) korytarzu technologicznym - nalewy ”rzez to rozumieć ”asy terenów ”okazane na rysunkach ”lanu, 
w ramach których istnieją oraz będą zlokalizowane sieci infrastruktury technicznej, a takwe tereny zajęte 
na czas realizacji inwestycji; 

10) strefie przyodwiertowej - nalewy ”rzez to rozumieć obszar, w którym zlokalizowany jest odwiert 

wraz z urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, sJuwącymi do eks”loatacji zJowa i ”rawidJowego 
funkcjonowania inwestycji; 

11) modernizacji - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzebudowę lub remont. 

§ 5. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze 

objętym planem. 

2. źakres ustaleL ”lanu wynika z uchwaJy Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 3 lipca 2008 r. XXIX/187/2008 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref 

przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na zJowu Barnówko-Mostno-Buszewo z ”odJączeniem 

do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego ｭŚębnoｬŁ 

§ 6. 1. Planem objęto tereny o caJkowitej ”owierzchni 22,00 ha. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, ”oJowone są w gminie Śębno, w obrębach geodezyjnych Bar-

nówko i Ostrowiec. 

§ 7. Granice obszaru objętego ”lanem przedstawiono na rysunkach planu, o których mowa w § 3 

pkt 1Ł Granice te stanowią granice uchwaleniaŁ 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 77 ｦ 9687 ｦ Poz. 1465 

 

ŚźIAI II 

Ustalenia szczegóJowe 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym przeznaczeniu 

lub równych zasadach zagos”odarowania 

§ 8. 1Ł Na obszarze objętym planem, ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe, stanowiące tereny infra-

struktury technicznej - gazownictwo, w ramach których wydzielono: 

1) strefy przyodwiertowe, oznaczone na rysunkach planu odpowiednio symbolami: Barnówko-12 - (B-

12), Barnówko-13k - (B-13k), Buszewo-17 - (Bs-17), Buszewo-18k - (Bs-18k), Mostno-8 - (M-8) 

i Mostno-9H - (M-9H) oraz O`rodek Gru”owy Buszewo; 

2) korytarze technologiczne, oznaczone na rysunkach planu symbolem G. 

2Ł Na wwŁ terenach ustalono staJą i czasową zmianę ”rzeznaczenia gruntów le`nych z produkcji le-

`nej i rolniczej oraz czasowe wyJączenie gruntów rolniczych z produkcji rolniczej. 

§ 9. Niniejszym planem zmienia się ”rzeznaczenie gruntów le`nych na cele nierolnicze i niele`ne: 

1) trwaJą zmianę ”rzeznaczenia, o powierzchni 8,19 ha; 

2) czasową zmianę ”rzeznaczenia, o powierzchni 2,01 ha; w oparciu o zgody Ministra _rodowiska 
(znaki spraw: ZS-P-2120/154/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. i ZS-2120/190/2005 z dnia 22 wrze`nia 
2005 rŁ)Ł WyJączenie gruntów z ”rodukcji le`nej mowe nastą”ić ”o uzyskaniu decyzji Śyrektora Lasów 
PaLstwowych w Szczecinie zezwalającej na takie wyJączenie 

§ 10. Liniami ciągJymi oznaczono na rysunku ”lanu linie rozgraniczające tereny o równym przeznacze-

niu lub równych zasadach zagos”odarowania, okre`lonych w uchwale. 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego 

§ 11. 1. Z zastrzeweniem ust. 2 na terenach dróg le`nych ”oJowonych w granicach korytarzy techno-

logicznych zakazuje się realizacji sieci infrastruktury technicznej za wyjątkiem kabli `wiatJowodowych 
i elektroenergetycznych. 

2. Zapis ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w której dochodzi do skrzywowania wwŁ dróg le`nych z sieciami 

infrastruktury technicznej, zgodnie z rysunkami planu. 

§ 12. Przy projektowaniu i budowie obiektów terenowych, w sąsiedztwie sieci i obiektów infrastruk-

tury technicznej, nalewy kawdorazowo zachować odlegJo`ci zgodne z przepisami prawa. 

RozdziaJ 3 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 13. 1Ł Na obszarze objętym planem nalewy za”obiegać i ”rzeciwdziaJać zmianom powierzchni, 

w tym celu nie nalewy do”uszczać do zniszczenia lub uszkodzenia powierzchni ziemi, przez niekorzystne 

”rzeksztaJcenie jej budowy w wyniku zbierania od”adów, a takwe od”rowadzania `cieków, z zastrzewe-

niem ust. 2. 

2Ł Warunek ”owywszy nie dotyczy koniecznych zmian, które wystę”ują w czasie budowy, a związa-

nych ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusowej oraz zmian powierzchni ziemi, wynikających z zago-

s”odarowania terenów: Barnówko - 12, Barnówko - 13k, Buszewo - 18k, Buszewo - 17, Mostno - 8 

i Mostno - 9H oraz O`rodek Gru”owy BuszewoŁ 

3Ł Ustala się obowiązek selektywnego gromadzenia warstw: humusowej i mineralnej, przy czym usta-

la się ”rowadzenie bezod”adowej gos”odarki masami ziemnymi. 
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§ 14. Obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w granicach GJównego źbiornika Wód Podziemnych (GZWP 

134 - Śębno) i jego obszaru wysokiej ochrony (OWO), dla którego obowiązują za”isy z § 13 ust. 1, po-

nadto w obszarze ”lanu nalewy wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa. 

§ 15. Obszar objęty ”lanem ”oJowony jest na terenie obszaru s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 
ｭOstoja Witnicko-ŚębniaLskaｬ PLB320015Ł Ponadto teren strefy ”rzyodwiertowej Buszewo-18k - (Bs-18k) 

”oJowony jest równiew w granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭBｬ My`libórzŁ Ograniczenia wynikające 

z ww. form ochrony ”rzyrody zawarte zostaJy w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 16. Uciąwliwo`ci dla `rodowiska, związane z ”rowadzoną eks”loatacją zJów ro”y naftowej i gazu 

ziemnego oraz przebiegiem korytarzy technologicznych nie mogą ”rzekraczać ”oziomów okre`lonych 
w przepisach prawa. 

§ 17. Na terenach stref ”rzyodwiertowych nalewy ”rzewidzieć miejsca na pojemniki sJuwące do gro-

madzenia od”adów staJych, z uwzględnieniem mowliwo`ci segregacjiŁ 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

§ 18. 1Ł Obszar objęty ”lanem ”oJowony jest w strefie W.III., ograniczonej ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych 
w przypadku podejmowania prac ziemnych, obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji konserwatorskiej, dla 

której obowiązuje: 

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

z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków; 

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

na zasadach okre`lonych ”rze”isami ”rawa dotyczącym ochrony zabytkówŁ 

2. W przypadku odkrycia, podczas prac ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje ”rzy”uszczenie, 
we jest on zabytkiem, nalewy wstrzymać roboty i powiadomić wJa`ciwe sJuwby ochrony zabytkówŁ 

RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 19. Ustala się, we skrzywowania sieci infrastruktury technicznej z urządzeniami istniejącej infrastruk-

tury podziemnej np. rowami melioracyjnymi, sieciami telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi itp., 

a takwe terenami komunikacyjnymi, nalewy wykonać zgodnie z przepisami prawa. 

§ 20. 1Ł Ustala się obowiązek oznakowania infrastruktury technicznej i urządzeL związanych z pro-

wadzoną eks”loatacją zJów ro”y naftowej i gazu ziemnego 

2Ł Ustala się obowiązek za”ewnienia dostę”u do urządzeL, o których mowa w ust. 1, wyJącznie 
sJuwbom technicznym na warunkach okre`lonych w przepisach prawa. 

3Ł Ustala się obowiązek zabez”ieczenia urządzeL, o których mowa w ust. 1 ”rzed dostę”em niepo-

woJanych osóbŁ 

RozdziaJ 6 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy 

§ 21. Planem ustala się, we na terenach stref przyodwiertowych (B-12), (B-13k), (Bs-17), (Bs-18k), 

(M-8) i (M-9H) i O`rodka Gru”owego Buszewo, zostaną zrealizowane obiekty sJuwące eks”loatacji zJów 
ropy naftowej i gazu ziemnego, w s”osób za”ewniający zachowanie ”rze”isów ”rawa oraz nastę”ujących 
warunków: 

1) do”uszcza się lokalizację w ramach wwŁ terenów niezbędnych urządzeL i obiektów infrastruktury 
technicznej związanej z ”rawidJowym funkcjonowaniem inwestycji; 

2) do”uszcza się modernizację lub ”rzebudowę istniejących urządzeL i obiektów infrastruktury; 

3) do”uszcza się realizację dróg wewnętrznych zgodnie z przepisami prawa. 
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§ 22. Z zastrzeweniem § 11 planem ustala się, we na terenach korytarzy technologicznych oznaczo-

nych na rysunkach planu symbolem G, istnieją i będą zlokalizowane sieci infrastruktury technicznej 

w s”osób za”ewniający zachowanie ”rze”isów ”rawa oraz nastę”ujących warunków: 

1) ustala się szeroko`ć korytarzy technologicznych, zgodnie z rysunkami planu; 

2) ustala się w ramach korytarzy technologicznych, dla nowych sieci szeroko`ć strefy kontrolowanej 
zgodnie z przepisami prawa; 

3) wzdJuw sieci rurociągów ”Jynów zJowowych do”uszcza się uJowenie niezbędnej infrastruktury towa-

rzyszącej, n”Ł kabla `wiatJowodowego, kabla energetycznego, sieci gazu o”aJowego, sieci mediów eks-

ploatacyjnych (np. metanol, glikol, glikol uwodniony it”Ł) oraz realizację ochrony katodowej, it”Ł; 

4) do”uszcza się modernizacje lub ”rzebudowę istniejącej infrastruktury; 

5) do”uszcza się realizację dróg wewnętrznych zgodnie z przepisami prawa. 

RozdziaJ 7 

Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, 
ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych 

na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 23. 1. Obszar objęty ”lanem ”oJowony jest na obszarze i terenie górniczym ｭBarnówko-Mostno-Buszewo.ｬ 

2. Wszelkie prace na obszarze planu, w tym szczególnie ”race ziemne, na terenach Barnówko - 12, 

Barnówko - 13k, Buszewo - 17, Buszewo - 18k, Mostno - 8 i Mostno - 9H, nalewy ”rowadzić ”rzy za-

chowaniu okre`lonych w ”rze”isach ”rawa: warunków bez”ieczeLstwa ”owszechnego, bez”ieczeLstwa 
”owarowego, bez”ieczeLstwa i higieny ”racy, ”rawidJowej oraz racjonalnej gos”odarki zJowem, a takwe 
ochrony `rodowiskaŁ 

3. Warunek ”owywszy dotyczy równiew ”rac ”rowadzonych w ramach korytarzy technologicznych, 

o których mowa w § 8 pkt 2 uchwaJyŁ 

§ 24. 1Ł Odwiert ”oJowony w granicach strefy przyodwiertowej Mostno-9H - zaliczono do II kategorii 

zagrowenia siarkowodorowegoŁ PozostaJe odwierty zlokalizowane w granicach planu zaliczono do III kate-

gorii zagrowenia siarkowodorowego, wobec ”owywszego obowiązują ograniczenia w zabudowie, zawarte 

w ”rze”isach odrębnychŁ 

2. Zlokalizowane w ramach korytarzy technologicznych sieci infrastruktury technicznej będą ”rzesyJa-

Jy ”Jyn zJowowy z zawarto`cią siarkowodoru większą niw 2% objęto`ci, wobec ”owywszego obowiązują 
ograniczenia w zabudowie, zawarte w ”rze”isach odrębnychŁ 

RozdziaJ 8 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miejscowym 

§ 25. 1. Z zastrzeweniem ust. 2 ”lan do”uszcza ”odziaJ terenu mający na celu wydzielenie stref ”rzy-

odwiertowych oraz terenów ”rzebiegu sieci infrastruktury technicznej, w granicach terenów ”rzeznaczo-

nych do trwaJego wyJączenia z produkcji le`nej, zgodnie z przepisami prawa. 

2Ł Śo”uszcza się realizację stref ”rzyodwiertowych o powierzchniach mniejszych niw wskazane na ry-

sunku ”lanu, jeweli będzie to wynikaJo z aktualnych potrzeb, zgodnie z przepisami prawa. 

RozdziaJ 9 

Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy 

§ 26. źakazuje się ”rowadzenia ”rac budowlanych naruszających ustalenia okresów ochronnych 
zwierząt, ustanowionych ”rawem, w trakcie trwania tychwe okresówŁ 

§ 27. 1. Z zastrzeweniem ust. 2, w strefie kontrolowanej ustala się zakaz zabudowy budynkami, 

a takwe zakaz dokonywania jakichkolwiek wieloletnich nasadzeLŁ 
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2Ł Przy zachowaniu ”rze”isów ”rawa do”uszcza lokalizowanie, w strefie kontrolowanej, obiektów 
i urządzeL sJuwących do ”rawidJowego funkcjonowania inwestycji zgodnie z przepisami prawa. 

§ 28. 1. Z zastrzeweniem ust. 2 ustala się uJowenie sieci infrastruktury technicznej, na gJęboko`ci min. 

1,00 m, zachowując od”owiednie ”rzewidziane ”rze”isami ”rawa odlegJo`ci ”omiędzy ”oszczególnymi 

sieciami. 

2Ł Śo”uszcza się uJowenie infrastruktury technicznej na innej gJęboko`ci, jeweli będzie to wynikaJo 
z warunków gruntowo-wodnych, ”rzeszkód terenowych lub innych wawnych względów technicznychŁ 

§ 29. 1Ł Po zakoLczeniu realizacji inwestycji o której mowa w § 4 pkt 6, ustala się: 

1) le`ny kierunek rekultywacji terenów ”rzeznaczonych ”od czasowe wyJączone z ”rodukcji le`nej; 

2) rolniczy kierunek rekultywacji ”ozostaJych terenów za wyjątkiem: 

a) terenów ”rzeznaczonych na staJe wyJączenie z ”rodukcji le`nej, 

b) terenów dróg wewnętrznych, 

c) terenów stref ”rzyodwiertowych, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami prawa. 

2. Nasadzenia na terenach o których mowa w ust. 1 pkt 1 nalewy ”rowadzić zgodnie z planem urzą-
dzania lasu. 

RozdziaJ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 30. ObsJugę komunikacyjną inwestycji okre`lonej ”lanem ustala się z istniejących dróg ”ublicznych, 
dróg le`nych oraz ”o”rzez drogi wewnętrzne realizowane w ramach terenów stref ”rzyodwiertowych 
i korytarzy technologicznych. Korzystanie z dróg le`nych winno być uregulowane z wJa`ciwym zarządcą 
tych dróg zgodnie z przepisami prawa. 

§ 31. 1Ł ObsJugę stref ”rzyodwiertowych: Barnówko - 12, Barnówko - 13k, Buszewo - 18k, Buszewo 

- 17, Mostno - 8 i Mostno - 9H oraz O`rodka Gru”owego Buszewo, w infrastrukturę techniczną ustala się 
zgodnie z przepisami prawa, przy czym: 

1) zaopatrzenie w wodę do celów technologicznych i celów ””owŁ z wJasnych ujęć zlokalizowanych 
na terenach stref przyodwiertowych lub z lokalnej sieci wykonanej na potrzeby przedmiotowej inwestycji; 

2) `cieki technologiczne (n”Ł wody zJowowe, wody z ”rocesu odsalania): ustala się zatJaczanie do za-

kwalifikowanego do tego celu odwiertu, przy czym do”uszcza się zlokalizowanie szczelnych zbiorników 
do gromadzenia `cieków technologicznych, wówczas ich trans”ort, ”oza obszar objęty ”lanem, będzie się 
odbywaJ ”rzy uwyciu cystern lub od”owiedniej instalacji; ”lan do”uszcza równiew realizację urządzeL 
i instalacji sJuwących uzdatnianiu `cieków technologicznych; 

3) wody opadowe i rozto”owe: ustala się, we nalewy zastosować rozwiązania techniczne zabez”iecza-

jące grunt i wody gruntowe przed przenikaniem do nich, okre`lonych w ”rze”isach ”rawa, związków 
chemicznych; 

4) `cieki sanitarne: do”uszcza się lokalizację zbiorników bezod”Jywowych; 

5) od”ady: ustala się obowiązek wyznaczenia miejsc do gromadzenia od”adów, które nalewy odpo-

wiednio oznakować i zabez”ieczyć, gos”odarowanie tymi od”adami musi być ”rowadzone zgodnie z przepi-

sami prawa; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i nowo projektowanych sieci, zgodnie z przepi-

sami prawa; 

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre`lonych w przepisach prawa. 

2. Przy zagospodarowaniu stref przyodwiertowych oraz korytarzy technologicznych, okre`lonych w § 8, 

kolizje, z istniejącą infrastrukturą techniczną, rozwiązać zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem 

ustaleL ”lanuŁ 
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§ 32. Tracą moc ustalenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Śębno zatwierdzonego uchwaJą Nr XXXVII/223/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. Rady Miejskiej w Śębnie 
(Dz. U. Woj. Gorz. nr 10, poz. 77) zmienionego uchwaJą Nr XLVI/331/2001 Rady Miejskiej w Śębnie 
z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-

ny Śębno w obrębach Barnówko, Śyszno, Śolsk, Śyszno, Grzymiradz - kopalnia gazu ziemnego Śębno II 
(Dz. U. Woj. Zachodniopom. z 2002 r. Nr 9, poz. 176). 

RozdziaJ ńń 

S”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenów 

Nie ustala się 

ŚźIAI III 

Prze”isy koLcowe 

§ 33. Ustala się stawkę ”rocentową, sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nie-

ruchomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w wysoko`ci 30%Ł 

§ 34. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ŚębnaŁ 

§ 35. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Helena SJugocka 
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źaJącznik nr 1.1 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 1.2 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 1.3 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 1.4 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 1.5 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 77 ｦ 9697 ｦ Poz. 1465 

 

źaJącznik nr 1.6 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 1.7 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 1.8 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 1.9 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi 

na zJowu Barnówko-Mostno-Buszewo z ”odJączeniem do Kopalni Ropy Naftowej 

i Gazu Ziemnego ｭŚębnoｬ 

Przedmiotowy projekt miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego zostaJ wyJowony do ”ublicz-

nego wglądu w terminie od 27 stycznia 2010 r. do 17 lutego 2010 r. W dniu 9 lutego 2010 r. odbyJa się 
dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uwagi byJy ”rzyjmowane do 3 marca 2010 r. 

W ustawowym terminie, nie wniesiono wadnych uwag, w związku z tym, Rada Miejska w Śębnie nie ”o-

dejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag. 

 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LVIII/422/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie s”osobu realizacji, za”isanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Śębnie, w oparciu o obowiązujące ”rze”isy, 
w tym: ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedno-

lity z 2008 r., Dz. U. Nr 88, poz. 539); ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami); ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. 

Nr 123, poz. 858); ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2006 r., 

Dz. U. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami); ”rognozę skutków finansowych uchwalenia ”rzedmio-

towego planu miejscowego; oraz ustalenia ”lanu, rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Realizacja zamierzeL inwestycyjnych, ”rzewidzianych w przedmiotowym planie, nie obciąwy budwetu 
gminy ŚębnoŁ 

§ 2. 1. W ”lanie nie ustala się terenów ”ublicznych, których koszty realizacji miaJyby w ”rzyszJo`ci obcią-
wyć gminę ŚębnoŁ 

2. Kosztami zagos”odarowania terenów objętych ”lanem, zgodnie z jego zapisami, obciąwony będzie in-

westor. 
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