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UCHWAIA NR XLIV/400/10 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚARIOWIś 

 z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

w s”rawie zakazu s”rzedawy, ”odawania i s”owywania na”ojów alkoholowych 

na terenie miasta ŚarJowo. 

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 ”audziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeuwo`ci 
i ”rzeciwdziaJaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, 

poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175) oraz art. 18 

ust. 2 pkt 15 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, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28, poz. 146) Rada Miejska uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Na terenie miasta ŚarJowo w”rowadza się zakaz s”rzedawy, ”odawania i s”owywania na”ojów 
alkoholowych w promieniu 60 metrów wokóJ latarni morskiej ”osadowionej na dziaJce nr 1ł8 obręb 3 

miasta ŚarJowoŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta ŚarJowoŁ 

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

wództwa źachodnio”omorskiego. 

Przewodniczący Rady: 
Zbigniew Grosz 
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UCHWAIA NR LIII/385/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚĘBNIś 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla dziaJek ń9Ńł4 i 190/5 

w Barnówku - gmina ŚębnoŁ 

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) Rada 

Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w Śębnie Nr XXXVIII/265/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 

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

Jek 190ł4 i 190/5 w Barnówku - gmina Śębno, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy 

z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego gminy Śębno, 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej ｭplanemｬ. 
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2. Plan obejmuje teren dziaJek o nr ewidencyjnym 190/4 i 190/5 w obrębie ewidencyjnym Barnówko, 
o Jącznej ”owierzchni 8,7575 ha. ŚziaJki objęte ”lanem są zlokalizowane na obszarze i terenie górniczym 

ｭBarnówko - Mostno - Buszewoｬ. 

3. Granice ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku ”lanu w skali 1:1000 stanowiącym zaJącznik nr 1 

do niniejszej uchwaJyŁ 

4. Przedmiotem ”lanu są tereny lasów i teren ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturąŁ 

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

a) zaJącznik graficzny Nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

b) zaJącznik graficzny Nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Śębno, 

c) zaJącznik nr 3 - stanowiący o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 

d) zaJącznik nr 4 - stanowiący o s”osobie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do ”rojektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego. 

6. Ilekroć w uchwale wystę”uje termin: 

a) ｭnieprzekraczalna linia zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą realizacja wszelkich 

nowych obiektów kubaturowych jest niedo”uszczalnaŁ Linia ta nie dotyczy ”odziemnych czę`ci 
budynków, ”rzyJączy technicznych i utwardzonych dojazdów, it”Ł, 

b) ｭlinie rozgraniczająceｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linie rozdzielające teren o równych funkcjach 

i równych zasadach zagos”odarowania, 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad i ochrony ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ksztaJtowania ”rze-

strzeni ”ublicznych oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) ada”tacja, rozbudowa, ”rzebudowa obiektów istniejących, a takwe budowa nowych obiektów, musi 

być dokonywana zgodnie z ustaleniami niniejszego planu; 

2) wymagania okre`lone w ustaleniach szczegóJowych dotyczące geometrii dachu nie dotyczą ”oJaci 
dachowych nad lukarnami, wykuszami, wej`ciami; 

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

2. W granicach ”lanu nie wyznacza się terenów wymagających scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

3. W zakresie zasad i warunków Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ dziaJek, uwzględniając ”arametry zawarte w ustaleniach szczegóJowych; 
2) na ”otrzeby realizacji obiektów infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych do”uszcza się wydzie-

lanie dziaJek o parametrach innych niw okre`lone w ustaleniach szczegóJowych; 
3) nowy ukJad granic musi umowliwiać obsJugę kawdej dziaJki w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

dostę” do drogi ”ublicznej lub wewnętrznejŁ 

4. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ”lanem zezwala się na dotychczasowe uwytkowanie 
terenu. 

5. W granicach ”lanu nie wyznacza się ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

§ 3. Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnego: 

ObsJuga komunikacyjna obszaru objętego ”lanem odbywa się ”o”rzez drogi zlokalizowane ”oza granicami 

planu w jego bez”o`rednim sąsiedztwieŁ 

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

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

niaLskaｬ którego celem jest ochrona ”o”ulacji dziko wystę”ujących ”taków oraz utrzymanie ich siedlisk 

w niepogorszonym stanie. 
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2. Obszar Natura 2000 ｭOstoja Witnicko - ŚębniaLskaｬ zostaJ wyznaczony Roz”orządzeniem Ministra 
_rodowiska z dnia 5 wrze`nia 2007 r. zmieniającym roz”orządzenie w s”rawie obszarów s”ecjalnej ochrony 
”taków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275 z ”óuniejszymi zmianami) i oznaczony kodem PLB320015. 

3. Wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem wód otwartych, ”laców budów, 
”owinny być ”okryte zielenią, stanowić więc ”owinny tzwŁ ”owierzchnie biologicznie czynneŁ 

4. źbędne masy ziemne ”owstaJe w czasie realizacji inwestycji nalewy ”rzetrans”ortować w miejsce 

wskazane przez Burmistrza lub wykorzystać do nowego uksztaJtowania terenu dziaJki budowlanejŁ 

5. Gromadzenie i usuwanie od”adów nalewy organizować zgodnie z miejskim systemem gromadzenia 

od”adów, ”o ich wstę”nej segregacjiŁ 

6. Obszar objęty ”lanem miejscowym zlokalizowany jest w granicach GJównego źbiornika Wód Podziem-

nych (GZWP 134 - Śębno)Ł Nalewy roz”oznać warunki geologiczne terenu i zastosować rozwiązania technicz-

ne wykluczające migrację zanieczyszczeL do ”odJowa i wtórnie do wód ”owierzchniowych lub ”odziemnychŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

Prowadzący ”race budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który ”osiada cechy zabytku, 
obowiązany jest niezwJocznie zawiadomić o tym zarząd wJa`ciwego ”owiatu i wJa`ciwego Wojewódzkie-

go Konserwatora źabytkówŁ Jednocze`nie obowiązany jest zabez”ieczyć odkryty ”rzedmiot i wstrzymać 
wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania ”rzez Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków od”owiednich zarządzeLŁ 

§ 6. źasady realizacji ”lanu wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

1. Teren objęty miejscowym planem zagos”odarowania ”rzestrzennego nalewy wJączyć w system 

wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagroweniachŁ 

2. źabudowę i zagos”odarowanie terenu realizować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1. Śla urządzeL i sieci infrastruktury technicznej uwytkownik jest zobowiązany za”ewnić dostę” lub 
”rzebudować kolizyjne odcinki. 

2. Zaopatrzenie w wodę ”itną nastą”i z elementów sieci zlokalizowanej w granicach planu. 

3. Od”rowadzenie wód deszczowych będzie się odbywać w ukJadzie grawitacyjnym, powierzchniowo 

do gruntu, lub do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej poza granicami planu. 

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej 

poza granicami planu. 

5. Zaopatrzenie w gaz z sieci zlokalizowanej poza granicami planu. 

6. Od”rowadzanie `cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej poza granicami planu. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. 1. Ustala się teren o powierzchni 8,66ha, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL, z przezna-

czeniem na las. 

2. Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem zabudowy związanej z gos”odarką le`ną; 
2) lokalizacja wszelkich inwestycji w granicach istniejącego korytarza technicznego sieci infrastruktury 

mowe nastą”ić ”o uzgodnieniu z zarządcą danej sieciŁ Śotyczy równiew nasadzenia drzew; 
3) caJkowita maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu wynosi 250 m2; 

4) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
5) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia ”oJaci od 25° do 45°, kryte materiaJem w kolorze 

czerwonym, brązowym lub odcieniach szaro`ci; 
6) wysoko`ć zabudowy - maksymalnie do 7 m; 

7) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemneŁ Śo”uszcza się kondygnacje ”odziemne; 

8) do”uszcza się ”rowadzenie tranzytowych sieci infrastruktury technicznej, ”o uzgodnieniu z zarządcą terenu; 
9) ewentualne ogrodzenie musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni minimalnie 50%Ł 
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3. Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zezwala się na ”odziaJ i Jączenie na dziaJki o dowolnych parametrach. 

4. Ustalenia komunikacyjne i inwynieryjne: 

1) obsJuga komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 3; 

2) od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 3; 

3) zaopatrzenie w wodę zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 2; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 4; 

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

6) od”rowadzanie `cieków sanitarnych zgodnie z § 7 ust. 6. Do czasu budowy sieci kanalizacji sanitar-

nej do”uszcza się korzystanie ze szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ 

§ 9. 1. Ustala się teren o powierzchni 0,0975ha oznaczony na rysunku planu symbolem N, z prze-

znaczeniem na ujęcie wody wraz z niezbędną infrastrukturąŁ 

2. Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy i zainwestowania - maksymalnie 40% ”owierzchni dziaJki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% ”owierzchni dziaJki; 
3) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
4) dachy o kącie nachylenia ”oJaci do 45°; 
5) wysoko`ć zabudowy - maksymalnie do 6 m; 

6) do”uszcza się budowę kondygnacji ”odziemnych; 

7) ewentualne ogrodzenie musi być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni minimalnie 50%Ł 

3. Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

4. Ustalenia komunikacyjne i inwynieryjne: 

1) obsJuga komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 3; 

2) od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 3; 

3) zaopatrzenie w wodę zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 2; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 4; 

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

6) od”rowadzanie `cieków sanitarnych zgodnie z § 7 ust. 6; 

7) od”rowadzanie wód ”o”Jucznych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej ”oza granicami planu. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 10. UchwaJą niniejszą zmienia się ”rzeznaczenie 975 m2 terenów le`nych i przeznacza ten teren na 

”otrzeby lokalizacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturąŁ Na ”otrzeby zmiany przeznaczenia grun-

tów le`nych na cele niele`ne uzyskano ”ozytywną o”inię MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego 

z dnia 21 sierpnia 2009 r. oraz zgodę Ministra _rodowiska z dnia 30 wrze`nia 2009 r. 

§ 11. Okre`la się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustale-

nia jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkownika wieczystego nieru-

chomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu. 

§ 12. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ŚębnaŁ 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w ŚębnieŁ 

Przewodnicząca Rady: 

Helena SJugocka 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LIII/385/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 31 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LIII/385/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 31 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LIII/385/2010 

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”okojeniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

kaLców stanowiące zadania wJasne gminy w obszarze planu to: 

ｦ wyku” gruntów sJuwących ”owiększeniu terenu ujęcia wody - obszar oznaczony na rysunku 

planu symbolem N. 

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

wą do zadaL wJasnych gminy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem reali-

zacji uzalewnionym od ”ozyskania tych `rodków ze uródeJ okre`lonych w § 3, w przypadku finansowania 

inwestycji z budwetu gminy z ”rzybliwonym terminem realizacji w latach 2010 - 2015 r. 

§ 3. Okre`la się zasady finansowania wymienionych inwestycji nalewących do zadaL wJasnych gminy 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych z mowliwo`cią wykorzystania `rodków: 

1) ze `rodków ”omocowych; 

2) z kredytów i ”owyczek; 

3) z obligacji komunalnych; 

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

 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LIII/385/2010 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 31 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego dla dziaJek ń9Ńł4 i 190/5 w Barnówku - gmina Śębno 

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.) rozstrzyga się, co nastę”uje: 
Wobec braku uwag do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego dla dziaJek 190ł4 i 190/5 w Barnówku - gmina Śębno nie rozstrzyga się o sposobie ich 

rozpatrzenia. 
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