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3) w obwodzie Nr 3 dodaje się nieruchomo`ci: Rynkowa nr 5 i Rynkowa nr 2Ś; 
4) w obwodzie Nr 4 dodaje się nieruchomo`ci: Rynkowa nr ńńś i Rynkowa nr ńńf; 
5) w obwodzie Nr 6 dodaje się ulice: Jana z Maszewa, Józefa Wybickiego, Księwnej źofii; 
6) w obwodzie Nr 7 dodaje się ulice: Akacjowa, Kolejowa, Juliana Tuwima, MiodowaŁ 

§ 2Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiego 
oraz ”odaniu do ”ublicznej wiadomo`ci w formie obwieszczeniaŁ 

§ 3Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta ŚarJowaŁ 

§ 4Ł UchwaJa wchodzi w wycie z dniem ”odjęciaŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

źbigniew Grosz 

PozŁ ńŃ85 
 

UCHWAIA NR XXXIXł27ńł2ŃŃ9 
Rady Miejskiej w Śębnie 
z dnia 26 marca 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

w rejonie ulŁ ChojeLskiej - Kosynierów, miasta ŚębnoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 
Ustalenia wstę”ne 

§ ńŁ ńŁ źgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w Śębnie Nr XXIIłń4ńł2ŃŃ8 z dnia 28 lutego 2ŃŃ8 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
Śębno w rejonie ulŁ ChojeLskiej - Kosynierów, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy 
z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śębno (uchwaJa 
Rady Miejskiej w Śębnie Nr XLł259ł2ŃŃ5 z dnia ń6 marca 2ŃŃ5 rŁ), uchwala się miejscowy ”lan zago-
s”odarowania ”rzestrzennegoŁ 

2Ł Plan obejmuje obszar ”oJowony rejonie ulŁ ChojeLskiej - Kosynierów, miasta Śębno, o Jącznej ”o-
wierzchni okŁ 33 haŁ 

3Ł Granice miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ”rzedstawione zostaJy na rysunku 
”lanu w skali ń:ńŃŃŃ stanowiącym zaJącznik nr ń do niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Przedmiotem ”lanu są tereny o funkcji: zabudowy mieszkaniowej i usJugowej z do”uszczeniem za-
kJadów ”rodukcyjnychŁ 

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

ń) zaJączniki nr ń - rysunek miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w skali ń:ńŃŃŃ; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Śębno; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag zJowonych do wyJowonego do ”ublicznego 

wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennegoŁ 
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6Ł Plan miejscowy okre`la: 

ń) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-
dowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-
sywno`ci zabudowy; 

3) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
4) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
5) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
7) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
8) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy 

o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennymŁ 

7Ł Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

ń) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale II; 
2) ustaleL szczegóJowych, dla wyznaczonych w ”lanie miejscowym terenów elementarnych, zawartych 

w rozdziale III; 
3) ”rze”isów koLcowych, zawartych w rozdziale IVŁ 

§ 2Ł Ustalenia w zakresie ”odstawowych funkcji terenu: 

ń) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku symbolem: MN; 
2) tereny zabudowy usJugowejŁ Śo”uszcza się lokalizację mieszkaL na ”otrzeby wJa`ciciela usJug - 

oznaczone na rysunku symbolem: U,MN; 
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem lokalizacji usJug nieuciąwliwych na 

kondygnacji ”odziemnej lub ”ierwszej kondygnacji nadziemnej - oznaczone na rysunku symbolem: 
MW,U; 

4) tereny zabudowy usJugowej - oznaczone na rysunku symbolem: U; 
5) tereny zabudowy ”rodukcyjnej - zakJady ”rodukcyjne, rzemie`lnicze, bazy trans”ortowe, bazy budow-

lane, skJady i hurtownie - oznaczone na rysunku symbolem: P; 
6) tereny zieleni urządzonej takie jak: ”arki, ogrody, zieleL towarzysząca obiektom budowlanym; do-

”uszcza się lokalizowanie obiektów oraz elementów urządzenia i wy”osawenia terenu jedynie w for-
mie i funkcji dostosowanej do s”ecyfiki terenów ”arkowych - oznaczone na rysunku symbolem: źP; 

7) tereny ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z zielenią towarzyszącą i ochronną - do”uszcza się 
lokalizację infrastruktury i obiektów niezbędnych dla ”rawidJowego funkcjonowania ujęcia wody i sta-
cji uzdatniania - oznaczone na rysunku symbolem: W; 

8) tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanaJy) wraz z ziele-
nią ”rzybrzewną, izolacyjną, ochronną i inwynieryjnymi urządzeniami obsJugi - oznaczone na rysunku 
symbolem: WS; 

9) tereny infrastruktury technicznej - oznaczone na rysunku symbolami: 
a) ś - elektroenergetyka, 
b) K - kanalizacja sanitarna iłlub deszczowa, 
c) KWS - rowy melioracyjne; 

ńŃ) tereny urządzeL obsJugi trans”ortu samochodowego - stacje ”aliw, stacje obsJugi technicznej, bazy 
samochodowe, ”arkingi - oznaczone na rysunku symbolem: KSS; 

ńń) tereny komunikacji z do”uszczeniem lokalizacji jezdni, `ciewek rowerowych, chodników, ”rzyulicznych 
”asów ”ostojowych, zatok ”arkingowych dla samochodów, zatok ”rzystankowych dla ”ojazdów ko-
munikacji zbiorowej i taksówek, wiat ”rzystankowych, zieleni ”rzyulicznej i izolacyjnej, sieci i urzą-
dzeL technicznego uzbrojenia terenu, urządzeL organizacji ruchu, o`wietlenia ulic, elementów wy”o-
sawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznych tereny - oznaczone na rysunku symbolami: 
a) KŚL - drogi lokalne, 
b) KŚŚ - drogi dojazdowe, 
c) KPJ - ”ubliczne ciągi ”ieszo - jezdne, 
d) KP - ”ubliczne ciągi ”ieszeŁ 
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RozdziaJ II 

Ustalenia ogólne 

§ 3Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

ńŁ W zakresie zagos”odarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

ń) istniejącą trwaJą zabudowę kubaturową zlokalizowaną w liniach regulacyjnych ulic zachować do zu-
wycia technicznego; 

2) uciąwliwo`ć kawdej inwestycji musi się zamknąć w granicach wJasnej dziaJki; 
3) do”uszcza się lokalizację garawy oraz budynków gos”odarczych i urządzeL infrastruktury technicznej 

wewnątrz dziaJki; 
4) na terenach o funkcji MN wolnostojąca zabudowa garawowa i gos”odarcza musi być realizowana, jako 

jednokondygnacyjna i o maksymalnej wysoko`ci zabudowy - 6 m; 
5) wymagania geometrii dachu nie dotyczą ”oJaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wej-

`ciami, werandami, ogrodami zimowymi; 
6) nalewy uwzględnić ”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych w ksztaJtowaniu zabudowy wielorodzinnej, usJu-

gowej, ”rzemysJowej i urządzeL komunikacjiŁ 

2Ł W zakresie zasad i warunków scaleL i ”odziaJu lub Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

ń) do”uszcza się scalania i ”odziaJ lub Jączenie i ”odziaJ dziaJek na terenach ”rojektowanych, uwzględ-
niając ”arametry zawarte w ustaleniach szczegóJowych; 

2) na ”otrzeby realizacji obiektów infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych do”uszcza się wydzie-
lanie dziaJek o ”arametrach mniejszych niw okre`lone w ustaleniach szczegóJowych; 

3) obowiązuje zakaz ”odziaJu terenów ciągów komunikacyjnych w liniach rozgraniczającychŁ 

§ 4Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) nalewy zastosować rozwiązania techniczne wykluczające mowliwo`ć ”rzedostania się zanieczyszczeL 
do ”odJowa gruntowego; 

2) dziaJalno`ć ”rodukcyjna i usJugowa, istniejących i ”lanowanych obiektów równych funkcji, nie mowe 
”owodować obniwenia standardów wymaganych ”rze”isami szczególnymi dla sąsiadujących terenów; 

3) wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjątkiem wód otwartych, ”laców budów, ”o-
winny być ”okryte zielenią, stanowić więc ”owinny tzwŁ ”owierzchnie biologicznie czynneŁ Śrogi 
wewnętrzne oraz ”lace wewnętrzne zaleca się realizować w technologii ｭ”rze”uszczalnejｬ - tznŁ 
umowliwiającej infiltrację wód o”adowych do gruntu; 

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

5) zbędne masy ziemne ”owstaJe w czasie realizacji inwestycji nalewy ”rzetrans”ortować w miejsce 
wskazane ”rzez Burmistrza lub wykorzystać do nowego uksztaJtowania terenu dziaJki budowlanej; 

6) zakaz w”rowadzania nie oczyszczonych `cieków lub oczyszczonych w niewJa`ciwym sto”niu do wód 
”owierzchniowych i ”odziemnych; 

7) zakaz lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm zanieczyszczenia `ro-
dowiska ”oza granicami ”rzynalewnej im dziaJki lub wywoJujących w obrębie swojej dziaJki nieodwra-
calne zmiany `rodowiska; 

8) gromadzenie i usuwanie od”adów nalewy organizować zgodnie z miejskim systemem gromadzenia 
od”adów, ”o ich wstę”nej segregacji; 

9) obszar objęty ”lanem miejscowym zlokalizowany jest w granicach GJównego źbiornika Wód Pod-
ziemnych (GźWP ń34 - Śębno)Ł 

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

Osoba ”rowadząca ”race budowlane i ziemne w razie ujawnienia ”rzedmiotu, który ”osiada cechy zabyt-
ku, obowiązana jest niezwJocznie zawiadomić o tym zarząd wJa`ciwego ”owiatu i wJa`ciwego Woje-
wódzkiego Konserwatora źabytkówŁ Jednocze`nie obowiązana jest zabez”ieczyć odkryty ”rzedmiot 
i wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania ”rzez Wojewódzkiego 
Konserwatora źabytków od”owiednich zarządzeLŁ 
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§ 6Ł źasady realizacji ”lanu wynikające z ”rze”isów odrębnych: 

ńŁ Przewidzieć nalewy alternatywny system zao”atrzenia w wodę, w ”rzy”adku awarii zasilania sys-
temu sieci magistralnych, z innych uródeJ wody, n”Ł: studni ”ublicznychŁ 

2Ł Teren objęty miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego nalewy wJączyć w system 
wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagroweniachŁ 

3Ł źabudowę i zagos”odarowanie terenu realizować zgodnie z ”rze”isami odrębnymi: sanitarnymi, 
o ochronie ”owietrza, o ochronie ”rzeciw”owarowej i ”rawa budowlanegoŁ 

§ 7Ł Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnego: 

ńŁ Śla wszelkich inwestycji na terenach objętych ”lanem, nalewy za”ewnić w granicach wJasnej 
dziaJki od”owiednią, ze względu na funkcję i wielko`ć obiektu, ilo`ć miejsc ”ostojowych, jednak nie 
mniejszą niw: 

ń) 2 miejsca ”ostojowe na dom jednorodzinny; 
2) ń,5 miejsca ”ostojowego na ń mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej; 
3) ń miejsce ”ostojowe dla samochodu osobowego na kawde 2Ń m2 ”owierzchni uwytkowej lokalu han-

dlowego lub usJugowego; 
4) ń miejsce ”ostojowe dla samochodu osobowego na kawde ńŃ miejsc w lokalach gastronomicznych, 

klubachŁ 

2Ł W ”rzy”adku braku mowliwo`ci za”ewnienia wJa`ciwej ilo`ci miejsc ”arkingowych na wJasnej 
dziaJce do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych na ”arkingach ogólnodostę”nych ”od warunkiem 
uzgodnienia takiej mowliwo`ci z Burmistrzem ŚębnaŁ 

3Ł Realizacja inwestycji bez za”ewnienia wymaganej liczby miejsc ”arkingowych jest niedo”uszczalnaŁ 

§ 8Ł Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznejŁ 

ńŁ Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznych w liniach rozgraniczających ciągów 
komunikacyjnychŁ Oznaczenie sieci infrastruktury technicznej na zaJączniku graficznym nr ń ma charakter 
informacyjnyŁ Śo”uszcza się inny ”rzebieg sieci infrastruktury technicznej niw ”rzedstawiony na zaJączniku 
graficznym nr ńŁ 

2Ł źao”atrzenie w wodę nastą”i z istniejącego wodociągu w ulicy Kosynierów (ulica ”oza zakresem 
o”racowania)Ł Na terenie o”racowywanym ”rzewiduje się sieć wody ”itnej i ”rzeciw”owarowej w ukJadzie 
”ier`cieniowymŁ 

3Ł W ramach zao”atrzenia w wodę ”rzeciw”owarową dla terenów o funkcji P nalewy w ”rojektach 
zagos”odarowania terenów ”oszczególnych zakJadów uwzględnić zbiorniki ”rzeciw”owarowe, jako ewen-
tualne uzu”eJnienie brakującej wydajno`ci sieci wodociągowejŁ 

4Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnych będzie się odbywać w ukJadzie grawitacyjno-ci`nieniowym: 

ń) do oczyszczalni `cieków (”oza zakresem o”racowania); 
2) do istniejącej i ”rojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających terenów dróg 

oraz ciągów ”ieszych i ”ieszo - jezdnych; 
3) do”uszcza się budowę ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 

5Ł Od”rowadzenie wód deszczowych będzie się odbywać w ukJadzie grawitacyjnym: 

ń) do istniejących i ”rojektowanych kolektorów wód deszczowych zlokalizowanych w liniach rozgrani-
czających terenów dróg oraz ciągów ”ieszych i ”ieszo - jezdnych; 

2) do istniejącego kolektora w ulicy Kosynierów; 
3) sieć kanalizacji deszczowej kierowana będzie do cieku wodnego Sienica; 
4) ”rzy ”rojektowaniu kanalizacji deszczowej nalewy ”rzewidzieć rurociągi z retencjąŁ 

6Ł źao”atrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej w ulicach ChojeLskiej oraz KosynierówŁ Gazociągi 
w granicach ”lanu nalewy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg oraz ciągów ”ieszych i ”ieszo - 
jezdnychŁ 

7Ł źao”atrzenie w energię cie”lną wJasnych kotJowni i uródeJ alternatywnych zlokalizowanych 
w granicach ”oszczególnych terenówŁ Śo”uszcza się wszystkie uródJa energii cie”lnej z ukierunkowaniem 
na mniej uciąwliwe dla `rodowiskaŁ 
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8Ł źao”atrzenie w energię elektryczną: 

ń) zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z sieci `redniego i niskiego na”ięcia ”rowadzonej 
w liniach rozgraniczenia dróg oraz ciągów ”ieszych i ”ieszo - jezdnych; 

2) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach zabudowy ”rodukcyjnej (P), zabu-
dowy usJugowej (U lub UłMN), terenach ujęcia wody (W), terenach urządzeL komunikacji (KSS) oraz 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW,U); 

3) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej w terenie 23MN; 
4) szacunkowe za”otrzebowanie na energię elektryczną dla obszaru miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego wynosi 97Ń kW; 
5) na”owietrzne linie elektroenergetyczne zlokalizowane w obszarze o”racowania miejscowego ”lanu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego wariantowo mowna: 
a) ”ozostawić bez zmian, ”rzy zachowaniu ”asa technicznego o szeroko`ci 4,5 m od osi liniiŁ Loka-

lizacja zabudowy w ”asie technicznym wymaga kawdorazowo uzgodnienia z zarządca sieci, 
b) wystą”ić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na likwidację linii na”owietrznej i ewen-

tualne jej skablowanieŁ 

9Ł W ramach obsJugi telekomunikacyjnej ustala się: 

ń) ”rowadzenie linii telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg i ciągów ”ieszo-jezdnych jako 
linii kablowych; 

2) z wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku symbolem P, zakazuje się lokalizacji masztów telefonii 
komórkowejŁ 

ńŃŁ Na dziaJkach o funkcji MN zaleca się lokalizowanie `mietników indywidualnie dla kawdej ”osesjiŁ 

RozdziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 9Ł Śla jednostek elementarnych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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RozdziaJ IV 
Prze”isy koLcowe 

§ ńŃŁ Grunty rolne zlokalizowane w granicach objętych zmianą ”lanu ”osiadają zgodę na zmianę 
”rzeznaczenia na cele nierolnicze: 

ń) grunty rolne klasy RIIIb za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - decyzja z 9 sier”nia 2ŃŃ5 rŁ 
Nr GźŁtrŁŃ57-6Ń2-422łŃ5; 

2) grunty rolne klasy RIVa, RIVb, PsIV, IIV za zgodą Wojewody źachodnio”omorskiego - decyzja z dnia 
ń9 sier”nia 2ŃŃ5 rŁ Nr SR-R-6-77ńń-68ł2ŃŃ5Ł 

§ ńńŁ Okre`la się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 3Ń% 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 ”lanuŁ 

§ ń2Ł W granicach objętych niniejszym miejscowym ”lanem zagos”odarowania ”rzestrzennego traci 
moc uchwaJa Nr LIXł352ł2ŃŃ5 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 3Ń grudnia 2ŃŃ5 rŁ w s”rawie miejscowe-
go ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w rejonie ulŁ ChojeLska - Kosynierów, miasta Śębno (ŚzŁ UrzŁ 
WojŁ źachodnio”omorskiego z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, ”ozŁ 3ń2)Ł 

§ ń3Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ŚębnaŁ 

§ ń4Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w ŚębnieŁ 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚŹ 
 

Helena SJugocka 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXIXł27ńł2ŃŃ9 

Rady Miejskiej w Śębnie 
z dnia 26 marca 2ŃŃ9 rŁ (”ozŁ ńŃ85) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców stanowiące zadania wJasne gminy w obszarze ”lanu to: 

ｦ wyku” terenów na ”otrzeby realizacji infrastruktury technicznej, 
ｦ budowa i modernizacja dróg dojazdowych KŚŚ, 
ｦ budowa sieci wodociągowej, 
ｦ budowa kanalizacji sanitarnej, 
ｦ budowa kanalizacji deszczowejŁ 

§ 2Ł S”osób realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
wą do zadaL wJasnych gminy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, z terminem reali-
zacji uzalewnionym od ”ozyskania tych `rodków ze uródeJ okre`lonych w § 3, w ”rzy”adku finansowania 
inwestycji z budwetu gminy z ”rzybliwonym terminem realizacji w latach 2ŃŃ9 - 2Ńń2 rŁ 

§ 3Ł Okre`la się zasady finansowania wymienionych inwestycji nalewących do zadaL wJasnych gminy 
zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicznych z mowliwo`cią wykorzystania `rodków: 

ń) ze `rodków ”omocowych; 
2) z kredytów i ”owyczek; 
3) z obligacji komunalnych; 
4) z udziaJu inwestorów zewnętrznych, w o”arciu o odrębne ”orozumieniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego w rejonie ulŁ ChojeLskiej - Kosynierów, miasta Śębno 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7, z ”óunŁ zmŁ) rozstrzyga się, co nastę”uje: 

Wobec braku uwag do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowa-
nia ”rzestrzennego w rejonie ulŁ ChojeLskiej - Kosynierów, miasta Śębno nie rozstrzyga się o s”osobie ich 
roz”atrzeniaŁ 


