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UCHWAIA NR XXXIXł332ł2009 
Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim 

z dnia 25 czerwca 2009 rŁ 
 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta Śrawsko Pomorskie-teren ｭKolejowaｬŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 w zwŁ artŁ 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zago-
s”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; 
z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; 
z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), Rada 
Miejska w Śrawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

§ 1Ł 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XXVIł231ł2004 Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim z dnia 28 ”au-
dziernika 2004 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany w obowiązującym miejscowym ”lanie zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego miasta Śrawsko Pomorskie oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze studium uwarunko-
waL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie ”rzyjętym uchwaJą 
Nr VIIIł59ł2003 Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2003 rŁ w s”rawie uchwalenia 
studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śrawsko Pomorskie, uchwa-
la się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Śrawsko Pomorskie (teren Ko-
lejowa), obejmującą obszar o Jącznej ”owierzchni 1,41 ha, oznaczoną na rysunku zmiany ”lanuŁ 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭterenu Kole-
jowaｬ, o”racowany w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-
ny dla terenu objętego zmianą ”lanu; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu zagos”odaro-
wania ”rzestrzennego miasta Śrawsko Pomorskie - teren ｭKolejowaｬ; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygniecie o s”osobie realizacji za”isanych w zmianie ”lanu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznychŁ 

3Ł Na rysunku zmiany ”lanu ustalono nastę”ujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) ”rzeznaczenie terenu; 
3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) zabytki chronione ”lanemŁ 

§ 2Ł 1Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenów - na rysunku zmiany ”lanu oznaczono symbolami 
”rzeznaczenie terenów: 

1) 1U - tereny zabudowy usJugowej; 
2) 2U,MN - tereny zabudowy usJugowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
3) 3MN,MW,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy, mieszkaniowej wielo-

rodzinnej, tereny zabudowy usJugowej; 
4) 4U - tereny zabudowy usJugowejŁ 

2Ł Na terenie oznaczonym symbolem 2U,MN do”uszcza się realizację budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych lub budynków usJugowych jako funkcji samodzielnychŁ 

§ 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) ustala się zachowanie i kontynuowanie lokalizacji tradycyjnej wielofunkcyjnej wolnostojącej zabudo-
wy, wJa`ciwej dla charakteru ”rzestrzeni kwartaJu; 

2) ustala się zachowanie warto`ciowej historycznej zabudowy `wiadczącej o towsamo`ci ”rzestrzennej 
miasta; 
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3) nowe dachy nalewy ksztaJtować jako ”ochyJe, dwu i wielos”adowe o nachyleniu ”oJaci dachowych 

30°-50°; dla budynków gos”odarczych i garawowych od 20° do 50°; 
4) ”okrycie dachów ”ochyJych dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiaJem dachówko”o-

dobnym; 
5) nowe budynki gos”odarcze i garawowe o wysoko`ć 1 kondygnacji + ”oddasze nieuwytkowe lokali-

zować w odsunięciu od obowiązującej linii zabudowy, tjŁ w odlegJo`ci nie mniejszej niw caJkowita dJu-
go`ci bocznej `ciany budynku zlokalizowanego na froncie dziaJki (w obowiązującej linii zabudowy); 

6) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych; 
7) zakazuje się lokalizacji ty”owej zabudowy ”awilonowej i kontenerowej; 
8) do wykoLczenia elewacji nakazuje się stosowanie materiaJów tradycyjnych takich jak cegJa ”eJna, 

cegJa silikatowa, drewno, kamieL naturalny, tynk cementowo-wa”ienny; 
9) nową zabudowę (budynki) lokalizować z uwzględnieniem obowiązujących linii zabudowy, okre`lonych 

na rysunku zmiany ”lanu; 
10) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące linie zabudowy: 

a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: do 0,5 m, 
b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ram”: do 1,0 m, 
c) innych elementów, tjŁ ”rzedsionków, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice: 

do 1,5 m, 
d) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza budynkami; 

11) ustala się minimalną, caJkowitą szeroko`ć frontu budynków zlokalizowanych na dziaJkach wynoszącą 
10 m; 

12) na terenie objętym ”lanem zakazuje się realizacji no`ników reklamowych wolnostojących; 
13) do”uszcza się realizację no`ników reklamowych, ”rzy czym: 

a) Jączna ”owierzchnia no`nika, mierzona ”o obrysie zewnętrznym nie mowe być większa niw 2 m2, 
b) jest to reklama w formie tablic (szyldów) reklamowych mocowanych do elewacji budynków 

i ”arkanów, 
c) dotyczy ”rowadzonej na terenie nieruchomo`ci dziaJalno`ci; 

14) zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 

§ 4Ł Ustalenia dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) realizacja inwestycji w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Śrawskie musi uwzględ-
niać zasady zagos”odarowania i uwytkowania terenu na tych obszarach oraz zakazy okre`lone 
w ”rze”isach odrębnych, w szczególno`ci o ochronie ”rzyrody; 

2) zakazuje się ”rowadzenia ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenuŁ 

§ 5Ł Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytek, objęty ochroną na mocy niniejszej zmiany ”lanu, dla 
którego obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) obowiązek zachowania formy zewnętrznej budowli - zakaz nadbudowy, ”odwywszenia i zmiany 

ksztaJtu dachu, 
b) obowiązek zachowania ukJadu kom”ozycyjnego bryJy i elewacji, 
c) zakaz zmiany wielko`ci otworów okiennych i drzwiowych, 
d) obowiązek zachowania form detali architektonicznych, 
e) w ”rzy”adku ada”tacji ”oddasza na cele uwytkowe nakazuje się rozwiązanie o`wietlenia ”o”rzez 

okna ”oJaciowe, 
f) ustala się zachowanie historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej, 
g) rozbudowywana czę`ć budynku winna być lokalizowana na tyJach istniejącego budynku, 
h) rozbudowywana czę`ć winna gabarytami, ksztaJtem dachu, rozwiązaniami materiaJowymi, deta-

lami nawiązywać do czę`ci juw istniejącej; wysoko`ć kalenicy i górnej krawędzi elewacji dobudo-
wywanego obiektu nie mowe być wywsza od juw istniejących; nalewy stosować ten sam kąt na-
chylenia dachów; 

2) w zakresie zmierzeL inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych objętych ochroną, oznaczo-
nych na rysunku zmiany ”lanu, obowiązuje ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem dŁsŁ ochrony zabyt-
ków na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
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§ 6Ł Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 

1) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru ”o”rzez istniejącą ”oza granicami zmiany ”lanu ulice; 
2) dla caJego obszaru zmiany ”lanu nalewy za”ewnić wykonanie ”eJnego uzbrojenia w ”odstawową sieć 

infrastruktury technicznej ”owiązaną z istniejącymi systemami miejskimi oraz mowliwo`ć ”odJączenia 
do niej terenów w zakresie: 
a) wodociągu o minimalnej `rednicy 90 mm, 
b) kanalizacji sanitarnej o minimalnej `rednicy 63 mm (dla kanalizacji tJocznej) i 150 mm (dla kanali-

zacji grawitacyjnej), 
c) sieci energetycznej niskiego na”ięcia, 
d) sieci gazowej; 

3) w zakresie wodociągu ”rojektuje się ”rzyJączenie terenów do wodociągu, gru”owego, miejskiego al-
ternatywne zao”atrzenie w wodę nastą”i ze studni ”ublicznych zlokalizowanych ”oza terenem zmia-
ny ”lanu, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

4) w zakresie kanalizacji sanitarnej: `cieki od”rowadzić do sieci miejskiej; 
5) w zakresie sieci energetycznej ustala się - obsJugę ”o”rzez linie kablowe ”odziemne ”rzyJączone do 

istniejącej stacji transformatorowej (”oza granicami zmiany ”lanu); 
6) w zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: do”uszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych; 
7) ustala się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego; w ”rzy”adku konieczno`ci jego narusze-

nia nalewy zastosować rozwiązanie zastę”cze zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnych; 
8) od”ady nalewy gromadzić w ”ojemnikach na terenie ”osesji i od”rowadzać je zgodnie z ”olityką od”a-

dową gminyŁ 

§ 7Ł Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania i uwytkowania te-
renów - do czasu realizacji ustaleL niniejszej zmiany ”lanu, tereny mogą być zagos”odarowane i zabudo-
wane w dotychczasowy s”osóbŁ 

§ 8Ł Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uwytkowaniu: 

1) zakazuje się lokalizacji nowych ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre-
`lonych w ”rze”isach odrębnych, z wyjątkiem obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

2) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymaga-
niami obrony cywilnej okre`lonymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 9Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 1U o ”owierzchni 0,37 ha: 

1) ”rzeznaczenie terenu - tereny zabudowy usJugowej, w tym usJugi handlu o ”owierzchni s”rzedawy do 
1000 m2, do”uszcza się realizację jednego mieszkania dla wJa`ciciela obiektu usJugowego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane 
na nastę”ujących warunkach: 
a) minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 
b) minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) ustala się likwidację lub ”rzebudowę istniejącej hali magazynowej, tjŁ dostosowanie elewacji fron-

towej obiektu do historycznej zabudowy mieszkaniowej wystę”ującej w sąsiedztwie, z uwzględ-
nieniem obowiązującej linii zabudowy, ustaleL ogólnych i ”oniwszych ustaleL, 

b) wysoko`ć zabudowy: 
ｦ dla budynków lokalizowanych na froncie dziaJki - 2 - 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 

”oddasze uwytkowe, nie wywej niw 10,0 m, 
ｦ dla budynków lokalizowanych w gJębi dziaJki - 1 - 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”od-

dasze uwytkowe, nie wywej niw 8,0 m, 
c) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielos”adowy, 
d) kąt nachylenia dachu - 30°- 50°, 
e) do”uszcza się budowę wolnostojących budynków garawowych i gos”odarczych ”rzy granicy 

bocznej dziaJki, 
f) budynki garawowe i gos”odarcze realizowane ”rzy granicach winny mieć jednakowe ”arametry zabu-

dowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć dachów, rozwiązania materiaJowe), 
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g) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
h) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z ulic ”oJowonych ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minimum 4 miejsca ”arkingowe na terenie dziaJki, 
c) woda - z sieci wodociągowej w ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
d) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej w ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
e) gaz - z sieci gazowej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
f) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu 

do”uszcza się zastosowanie indywidualnych systemów ”om”owania `cieków, 
g) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenów dziaJek; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 10Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 2U,MN o ”owierzchni 
0,27 ha: 

1) ”rzeznaczenie terenu - teren zabudowy usJugowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zakaz dalszych ”odziaJów, 
b) do”uszcza się Jączenie dziaJek w ramach jednej nieruchomo`ci; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”oddasze uwytkowe, nie wywej niw 

9,0 m, 
b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielos”adowy, 
c) kąt nachylenia dachu - 30°- 50°, 
d) do”uszcza się budowę wolnostojących budynków garawowych i gos”odarczych ”rzy granicy 

bocznej dziaJki, 
e) budynki garawowe i gos”odarcze realizowane ”rzy granicach winny mieć jednakowe ”arametry zabu-

dowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć dachów, rozwiązania materiaJowe), 
f) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
g) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 70% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minimum 2 miejsca ”arkingowe na terenie dziaJki, 
c) woda - z sieci wodociągowej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
d) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
e) gaz - z sieci gazowej ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
f) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu 

do”uszcza się zastosowanie indywidualnych systemów ”om”owania `cieków, 
g) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenu; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 11Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 3MN,MW,U o ”o-
wierzchni 0,25 ha: 

1) ”rzeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na, teren zabudowy usJugowej; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono ”rojektowany ”odziaJ na dziaJki budowlane, 
b) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na nastę”ujących warunkach: 

ｦ minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 
ｦ minŁ ”owierzchnia dziaJki - 650 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym ”oddasze uwytkowe, nie wywej niw 9,0 m, 
b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielos”adowy, 
c) kąt nachylenia dachu - 30°- 50°, 
d) do”uszcza się budowę wolnostojących budynków garawowych i gos”odarczych ”rzy granicy 

bocznej dziaJki, 
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e) budynki garawowe i gos”odarcze realizowane ”rzy granicach winny mieć jednakowe ”arametry zabu-

dowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć dachów, rozwiązania materiaJowe), 
f) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej niw 20% ”owierzchni dziaJki, 
g) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 70% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minimum 2 miejsca ”arkingowe na terenie dziaJki, 
c) woda - z sieci wodociągowej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
d) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
e) gaz - z sieci gazowej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
f) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu 

do”uszcza się zastosowanie indywidualnych systemów ”om”owania `cieków, 
g) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenów dziaJek; 

5) ochrona zabytków - na rysunku zmiany ”lanu oznaczono zabytek chroniony niniejszą zmianą ”lanu - 
obowiązują od”owiednie ustalenia § 5; 

6) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 12Ł Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu symbolem 4U o ”owierzchni 
0,52 ha: 

1) ”rzeznaczenie terenu - tereny zabudowy usJugowej, do”uszcza się realizację jednego mieszkania 
wbudowanego dla wJa`ciciela obiektu usJugowego; 

2) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) na rysunku zmiany ”lanu oznaczono ”rojektowany ”odziaJ na dziaJki budowlane, 
b) do”uszcza się inny niw okre`lony na rysunku zmiany ”lanu ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane na 

nastę”ujących warunkach: 
ｦ minŁ szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 
ｦ minŁ ”owierzchnia dziaJki - 1000 m2; 

3) warunki zabudowy i zasady zagos”odarowania terenu: 
a) wysoko`ć zabudowy: 

ｦ dla budynków lokalizowanych na froncie dziaJki - 2 - 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
”oddasze uwytkowe, nie wywej niw 10,0 m, 

ｦ dla budynków lokalizowanych w gJębi dziaJki - 1 - 2 kondygnacji nadziemnych, w tym ”od-
dasze uwytkowe, nie wywej niw 8,0 m, 

b) geometria dachu - dach ”ochyJy dwu- lub wielos”adowy, 
c) kąt nachylenia dachu - 30°- 50°, 
d) do”uszcza się budowę wolnostojących budynków garawowych i gos”odarczych ”rzy granicy 

bocznej dziaJki, 
e) budynki garawowe i gos”odarcze realizowane ”rzy granicach winny mieć jednakowe ”arametry zabu-

dowy (wysoko`ć górnej krawędzi elewacji, ksztaJt i wysoko`ć dachów, rozwiązania materiaJowe), 
f) ”owierzchnia zabudowy - nie więcej niw 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) ”owierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 30% ”owierzchni dziaJki; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) dojazd - z ulic ”oJowonych ”oza granicami zmiany ”lanu, 
b) ”arkowanie - minimum 4 miejsca ”arkingowe na terenie kawdej dziaJki, 
c) woda - z sieci wodociągowej w ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
d) energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej w ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
e) gaz - z sieci gazowej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu, 
f) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy ”oJowonej ”oza granicami zmiany ”lanu 

do”uszcza się zastosowanie indywidualnych systemów ”om”owania `cieków, 
g) wody o”adowe - rozsączane w ramach terenów dziaJek; 

5) stawka ”rocentowa jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 30%Ł 

§ 13Ł Śla obszaru okre`lonego w § 1 ustŁ 1 niniejszej uchwaJy, tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Śrawsko Pomorskie uchwalonego uchwaJą Nr XXXIXł292ł97 Rady 
Miejskiej w Śrawsku Pomorskim z dnia 25 kwietnia 1997 rŁ w s”rawie aktualizacji miejscowego ”lanu za-
gos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Śrawsko Pomorskie (ŚzŁ UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego Nr 21, ”ozŁ 82; 
z 1998 rŁ Nr 31, ”ozŁ 221)Ł 
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§ 14Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Śrawsku PomorskimŁ 

§ 15Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 
 

JarosJaw ZduLczyk 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXIXł332ł2009 

Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim 
z dnia 25 czerwca 2009 rŁ (”ozŁ 1698) 

ZaJącznik nr 1 
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ZaJącznik nr 2 
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ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Śrawsko Pomorskie - teren ｭKolejowaｬ 

źgodnie z artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzen-
nym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954, 
Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; 
z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), Rada Miejska w Śrawsku Pomor-
skim rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo ”rojektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu 
na `rodowisko, nie wniesiono uwagŁ 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w zmianie ”lanu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z ”rze”isami 

o finansach ”ublicznych 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41, Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, 
”ozŁ 954, Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319, Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), Rada Miejska w Śraw-
sku Pomorskim rozstrzyga, co nastę”uje: 

ź ustaleL zmiany ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego nie wynika realizacja inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

PozŁ 1699 
 

UCHWAIA NR XXXIXł338ł2009 
Rady Miejskiej w Śrawsku Pomorskim 

z dnia 25 czerwca 2009 rŁ 
 

w s”rawie regulaminu ”rzyznawania dofinansowania ze `rodków Gminnego Funduszu Ochrony 
_rodowiska i Gos”odarki Wodnej na realizację zadaL w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 

z nieruchomo`ci ”oJowonych na terenie gminy Śrawsko PomorskieŁ 

 Na ”odstawie 18 ustŁ 2 ”kt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, 
”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, 
”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441, Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, 
”ozŁ 128; z 2007 rŁ Nr 173, ”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111, Nr 223, ”ozŁ 1458; z 2009 rŁ 
Nr 52, ”ozŁ 420) i artŁ 406 ustŁ 1 ”kt 6 i artŁ 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ - Prawo ochrony 
`rodowiska (ŚzŁ UŁ z 2008 rŁ Nr 25, ”ozŁ 150, Nr 111, ”ozŁ 708, Nr 138, ”ozŁ 865, Nr 154, ”ozŁ 958, 
Nr 171, ”ozŁ 1056, Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 223, ”ozŁ 1464, Nr 227, ”ozŁ 1505; z 2009 rŁ Nr 19, 
”ozŁ 100, Nr 20, ”ozŁ 106), Rada Miejska w Śrawsku Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 


