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PozŁ ń36 
 

UCHWAIA NR XXXIVł223ł2ŃŃ8 
Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 27 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ 
 

w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu w rejonie 
ulŁ KostrzyLskiej, SJowackiego, WaryLskiego, Harcerskiej, WJo`ciaLskiej i rzeki Kosy miasta ŚębnaŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ 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) Rada Miejska 
uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ I 
Ustalenia wstę”ne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XVIIIł125ł2003 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 27 listo”ada 2003 rŁ, zmie-
nioną uchwaJą Nr XLł254ł2003 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 27 stycznia 2005 rŁ o ”rzystą”ieniu do s”orzą-
dzenia ”lanu oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-
strzennego gminy Śębno, uchwalonego uchwaJą Nr IVł24ł98 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 29 grudnia 
1998 rŁ, zmienionego uchwaJą Nr XLIIł259ł2005 z dnia 16 marca 2005Ł, uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-
darowania ”rzestrzennego dla terenu w rejonie ulŁ KostrzyLskiej, SJowackiego, WaryLskiego, Harcerskiej, WJo-
`ciaLskiej i rzeki Kosy miasta ŚębnaŁ 

2Ł Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmuje teren w obrębie 5 i 7 miasta Śębna 
w rejonie ulŁ KostrzyLskiej, SJowackiego, WaryLskiego, Harcerskiej, WJo`ciaLskiej i rzeki Kosy o Jącznej ”o-
wierzchni 80,6 haŁ Granice ”lanu oznaczono na rysunku ”lanu w skali 1:1000Ł 

3Ł Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenu okre`lonego w ustŁ 2 ”od zabudowę mieszkaniową, usJu-
gową, tereny s”ortu i zieleni wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąŁ 

4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy jest 5 zaJączników, w tym: 

1) rysunek ”lanu stanowiący zaJącznik nr 1 i 2; 
2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy, dla terenu objętego 

”lanem, stanowiący zaJącznik nr 3; 
3) rozstrzygnięcie uwag zJowonych do ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 4; 
4) rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zasad finansowania infrastruktury nalewącej do zadaL wJasnych gminy 

stanowi zaJącznik nr 5Ł 

§ 2Ł źasady konstrukcji ”lanuŁ 

1Ł Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale II; 
2) ustaleL szczegóJowych dla ”oszczególnych terenów, zawartych w rozdziale III; 
3) ”rze”isów koLcowych, zawartych w rozdziale IVŁ 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

3Ł Śla kawdego terenu okre`lono ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) ”rzeznaczenie terenu; 
2) zagos”odarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy; 
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3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) ustalenia komunikacyjne; 
5) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrodniczego i kulturowego; 
6) ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
7) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznejŁ 

4Ł Ilekroć w uchwale wystę”uje termin: 

1) obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, zgodnie z którą nalewy lokalizować `cianę 
frontową zabudowy; wycofanie `ciany frontu w gJąb dziaJki jest niedo”uszczalne; do”uszcza się wysunięcie 
”rzed tę linię z lica `ciany wykuszu, logii, balkonu lub niszy, nie”rzekraczających jednak 25% ”owierzchni 
`ciany; 

2) nie”rzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą realizacja wszelkich nowych 
obiektów kubaturowych jest niedo”uszczalnaŁ Linia ta nie dotyczy ”odziemnych czę`ci budynków, ”rzyJą-
czy technicznych i utwardzonych dojazdówŁ 

RozdziaJ II 
Ustalenia ogólne 

§ 3Ł Ustalenia ”lanu obejmują: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem MN; 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolem MW; 
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami - oznaczone symbolem MNłU; 
4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami - oznaczone symbolem MWłU; 
5) tereny zabudowy usJugowej - oznaczone symbolem UI; 
6) tereny usJug o`wiaty - oznaczone symbolem UO; 
7) tereny s”ortu i rekreacji - oznaczone symbolem US; 
8) tereny usJug kultu - oznaczone symbolem UK; 
9) tereny usJug handlu - oznaczone symbolem UH; 
10) teren usJug handlu i rzemiosJa - oznaczone symbolem UHłR; 
11) teren rzemiosJa oraz usJug skJadowo-magazynowych - oznaczone symbolem URłS; 
12) tereny usJug ”rodukcyjnych - oznaczone symbolem UP; 
13) teren usJug ”rodukcyjnych i skJadowo-magazynowych - oznaczone symbolem UPłS; 
14) tereny zieleni - oznaczone symbolem źP;źŚ;Rź; 
15) tereny zieleni z do”uszczeniem urządzeL energetyki - oznaczone symbolem źPłś; 
16) tereny infrastruktury technicznej-oznaczone symbolem ś, Kid; 
17) tereny wód ”owierzchniowych - oznaczone symbolem WS; 
18) ujęcie wody - oznaczone symbolem Wu; 
19) teren drogi krajowej - oznaczone symbolem KŚG; 
20) teren dróg gminnych - oznaczone symbolem KŚL, KŚŚ; 
21) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbolem KŚW; 
22) tereny ciągów ”ieszo-jezdnych - oznaczone symbolem KPJ; 
23) tereny ciągów ”ieszo-rowerowych - oznaczone symbolem KPR; 
24) tereny urządzeL trans”ortu samochodowego - oznaczone symbolem KS, KSgŁ 

§ 4Ł Ochrona i ksztaJtowanie Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1Ł W zakresie ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu ustala się: 

1) na terenach zabudowanych budynki i obiekty w dobrym stanie technicznym oraz o wysokich walorach 
”rzestrzennych i architektonicznych ”odlegają zachowaniu lub ada”tacji; 
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2) likwidację zabudowy ”rowizorycznej i nietrwaJej oraz substandardowych form zagos”odarowania terenu; 
3) ada”tację, rozbudowę, ”rzebudowę obiektów istniejących, a takwe budowę nowych obiektów, dokonywać 

”rzy uwzględnieniu cech zabudowy istniejącej (gabaryty, ”ro”orcje, formy dachów, materiaJy), zgodnie 
z ustaleniami niniejszego ”lanu; 

4) wymagania okre`lone w ustaleniach szczegóJowych dotyczące geometrii dachu nie dotyczą ”oJaci dacho-
wych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wej`ciami, werandami, ogrodami zielonymi i garawami; 

5) do”uszcza się ”od”iwniczenie obiektów na caJym terenie, za wyjątkiem terenów wskazanych w ustaleniach 
szczegóJowych; 

6) mowliwo`ć lokalizacji obiektów maJej architektury oraz urządzeL technicznych, za”ewniających mowliwo`ć 
uwytkowania terenu zgodnie z ”rzeznaczeniem; 

7) uciąwliwo`ć kawdej inwestycji winna zamknąć się w granicach wJasnej dziaJkiŁ 

2Ł W zakresie tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów - do czasu zagos”oda-
rowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaJy zezwala się na dotychczasowe uwytkowanieŁ 

§ 5Ł W zakresie zasad ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci zainwestowanych, ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u komunikacyjnego; 
2) do”uszcza się Jączenie dziaJek na terenach ”rojektowanych z uwzględnieniem ”arametrów zawartych 

w ustaleniach szczegóJowych; 
3) do”uszcza się ”odziaJ ciągów komunikacyjnych zgodnie z rysunkiem ”lanuŁ 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i ”rzyrodyŁ 

Teren znajduje się w obszarze GJównego źbiornika Wód Podziemnych GźWP Nr 134 ｭŚębnoｬŁ Nalewy roz”o-
znać warunki geologiczne terenu i zastosować rozwiązania techniczne wykluczające migrację zanieczyszczeL do 
”odJowa i wtórnie do wód ”owierzchniowych lub ”odziemnychŁ Czę`ciowo teren o maJo korzystnych warunkach 
geotechnicznych z uwagi na wysoki ”oziom wód gruntowychŁ 

§ 7Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

1Ł Na obszarze ”lanu ”rzy ulŁ SJowackiego nr 14 i 20 oraz ulŁ KostrzyLskiej 13 znajduje się zabudowa za-
bytkowa, której forma architektoniczna (gabaryty wysoko`ciowe obiektu, forma dachu i rodzaj ”okrycia, kom-
”ozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej i drzwiowej) ”odlega ochronieŁ Śla wwŁ obiektów obowiązują 
nastę”ujące warunki: 

1) utrzymanie tradycyjnej kom”ozycji architektonicznej obiektu; 
2) o”iniowanie ”rzez wojewódzkiego konserwatora zabytków dziaJaL mających w”Jyw na wygląd obiektu; 
3) o”racowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w ”rzy”adku jego rozbiórkiŁ 

2Ł W ulicy SJowackiego ze względu na istniejący ciąg starodrzewu obowiązuje obustronne uzu”eJnienie 
sz”aleru zieleni wysokiej w liniach rozgraniczających drogiŁ 

3Ł W obszarze ”lanu znajduje się zaewidencjonowane stanowisko archeologiczne 19łAźP:45-06ł22, wokóJ 
którego ustanawia się strefę ograniczonej ochrony konserwatorskiej WIII, ”olegającej na ”rowadzeniu interwen-
cyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac ziemnychŁ 

W strefie WIII obowiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi z od”owied-
nim organem do s”raw ochrony zabytków; 

2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, na za-
sadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

4Ł W obszarze ”lanu znajdują się obiekty o lokalnych walorach zabytkowych ty”owane do gminnej ewiden-
cji zabytkówŁ Są to budynki ”rzy ulŁ Harcerskiej 17, 41, ”rzy ulŁ PuJaskiego 6, 7, 16, 17, ”rzy ulŁ Piasecznej 3 
oraz ”rzy ulŁ WJo`ciaLskiej 3Ł Ochrona tych obiektów ”odlega na: 

1) utrzymaniu tradycyjnej kom”ozycji architektonicznej ”oszczególnych obiektów, w tym gabarytów wysoko-
`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji, wystroju architektonicznego oraz formy stolarki; 

2) o”racowaniu dokumentacji konserwatorskiej obiektów w ”rzy”adku ich rozbiórki, udokumentowanej orze-
czeniem o stanie technicznymŁ 
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§ 8Ł źasady realizacji ”lanu wynikające z ”rze”isów odrębnych: 

1) zagos”odarowanie terenu oraz zabudowę realizować zgodnie z ”rze”isami odrębnymi z zakresu ”rawa bu-
dowlanego, w tym ”rze”isami sanitarnymi, o ochronie ”owietrza oraz o ochronie ”rzeciw”owarowej; 

2) ”rojekty obiektów budowlanych ”owinny za”ewniać ochronę ludno`ci zgodnie z wymogami obrony cywil-
nej okre`lonymi ”rze”isami odrębnymi; 

3) nalewy ”rzewidzieć budowę ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę - awaryjnych studni ”ublicznych; 
4) zabez”ieczenie ”rzeciw”owarowe nalewy ”rzewidzieć za ”omocą hydrantów ”rzeciw”owarowych nadziemnychŁ 

§ 9Ł Ustalenia dotyczące komunikacjiŁ 

1Ł ObsJuga komunikacyjna obszaru objętego ”lanem odbywa się ”o”rzez: 

1) ulicę gJówną kategorii krajowej - KostrzyLską - oznaczona symbolem KŚG; 
2) ulice lokalne kategorii gminnej - SJowackiego, Harcerska, WJo`ciaLską oraz nowo”rojektowane - oznaczone 

symbolem KŚL; 
3) ulice dojazdowe kategorii gminnej - PuJawskiego oraz nowo”rojektowane - oznaczone symbolem KŚŚŁ 

2Ł Śla inwestycji drogowych objętych niniejszym ”lanem ustala się mowliwo`ć ”rowadzenia robót budow-
lanych, modernizacji, ”rzebudowy ulic i skrzywowaL w szeroko`ci linii rozgraniczających wyznaczonych na  
rysunku ”lanu dla ”oszczególnych drógŁ Nowe rozwiązania w obrębie skrzywowaL uzgodnić z wJa`ciwym za-
rządcą drogiŁ 

3Ł Obowiązujące ”arametry: 

1) istniejąca ulica gJówna - KŚG - kategorii krajowej: 
a) szeroko`ci w liniach rozgraniczających zmienna wyznaczona ”o”rzez wJasno`ci i istniejąca zabudowa, 
b) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla ”rojektowanych obiektów - 12,0 m od linii rozgraniczającej drogę; 

2) ulice lokalne - KŚL ｦ gminne: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających na terenach zainwestowanych zgodnie z rysunkiem ”lanu - wy-

znaczają wJasno`ci i istniejąca zabudowa, 
b) nie”rzekraczalna linia zabudowy dla ”rojektowanych obiektów 6,0-8,0 m od linii rozgraniczającej drogi, 
c) do”uszcza się lokalizację ”asa ”ostojowego ”rzy jezdni dla samochodów osobowych, ”rzy uwzględnie-

niu bez”ieczeLstwa na drodze; 
3) ulice dojazdowe - KŚŚ - gminne: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10-15,0 m: 
b) ustala się nie”rzekraczalną linię zabudowy 6,0-8,0 m od linii rozgraniczającej drogi, 
c) do”uszcza się stosowanie ”asów ”ostojowych ”rzy jezdni dla samochodów osobowych, ”rzy uwzględ-

nieniu bez”ieczeLstwa na drodze; 
4) ciąg ”ieszo-jezdny - KPJ - istniejący: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 4,0 do 6,0 m, 
b) linia zabudowy nie”rzekraczalna 6,0 od linii rozgraniczającej; 

5) ciągi ”ieszo-rowerowe - KPR - gminne: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 2,0 do 10,0 m, 
b) nie”rzekraczalna linia zabudowy 6,0 od linii rozgraniczającejŁ 

4Ł Śla inwestycji objętych ”lanem nalewy za”ewnić od”owiednią ilo`ć miejsc ”arkingowych ”rzy uwzględnieniu: 

1) wskauników ”arkingowych ze względu na funkcję terenu: 
L” Obiekt lub teren Jednostka 

obliczeniowa 
wskaunik ilo`ci miejsc 
”arkingowych 
ｦ nie mniej niw: 

a) źabudowa mieszkalna, mieszkalna z usJugami wg ustaleL szczegóJowych 
b) Administracja, biura, ”oczty, banki 1000 m2 ”ŁuŁ 25 
c) Skle”y 1000 m2 ”Łs”Ł 20 
d) UsJugi ”rodukcyjne i rzemiosJo  100 zatrudnionych 25 
e) PozostaJe usJugi 40 m2 ”ŁuwytkŁ 1 
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2) ”rzy braku mowliwo`ci za”ewnienia od”owiedniej ilo`ci miejsc ”arkingowych na terenie wJasnej dziaJki, do-

”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych na ”arkingach ogólnodostę”nych ”o uzgodnieniu takiej mowliwo-
`ci z Burmistrzem Śębna; 

3) nie do”uszcza się mowliwo`ci realizacji inwestycji bez za”ewnienia wymaganej liczby miejsc ”ostojowychŁ 

§ ńŃŁ Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznejŁ 

1Ł W zakresie ogólnych ”arametrów sieci infrastruktury technicznej: 

1) sieć wodociągowa o `rednicy Ø 32-150 mm; 
2) sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy Ø 200-400 mm; 
3) sieć kanalizacji ogólnos”Jawnej o `rednicy Ø 200-500 mm; 
4) sieć kanalizacji deszczowej o `rednicy Ø 200-500 mm; 
5) sieć gazowa o `rednicy Ø 32-100 mm; 
6) sieć elektroenergetyczna NN - 0,4kV i SN - 15KV; 
7) sieć teletechnicznaŁ 

2Ł W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 

1) ”rowadzenie monitoringu ujęć istniejących, okre`lającego wielko`ci ”oboru wody i jej jako`ć, w celu o”ra-
cowania technicznych i czasowych warunków utrzymania lub likwidacji ujęć oraz ustanowienia stref 
ochronnych ujęć do zachowania; 

2) modernizację, rozbudowę i budowę sieci wodociągowej; 
3) ”ro”onuje się zastosowanie sieci wodociągowej w ukJadzie ”ier`cieniowymŁ 

3Ł W zakresie od”rowadzania i oczyszczania `cieków ustala się: 

1) modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji; 
2) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w czę`ci ”oJudniowej terenu (zaJącznik nr 2) do”uszcza się od-

”rowadzanie `cieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezod”Jywowych, wykonanych z tworzyw 
sztucznych lub o monolitycznej konstrukcji welbetowej z ”odwywszoną izolacyjno`cią, ”osiadających atest; 

3) budowę systemów sieci sanitarnej i deszczowej oraz systemów ”rze”om”owni `cieków na terenach ”rze-
znaczonych do zainwestowania; 

4) z uwagi na zJe warunki gruntowo-wodne oraz na uksztaJtowanie terenu nalewy ”rzewidzieć okoJo 3-4 maJe 
”rze”om”ownie `cieków sanitarnychŁ Pozwoli to na s”Jycenie sieci kanalizacji sanitarnej; ”rzewidzieć ”rze-
”om”ownie bez gos”odarki skratkowej; 

5) kanalizację deszczową z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne (gJównie wysoki ”oziom wody 
gruntowej) ”rojektować zachowując jak najmniejsze zagJębienie sieci; na sieci deszczowej ”rzewidzieć 3-4 
”rze”om”ownie `cieków deszczowych; 

6) wody o”adowe ”rzed od”rowadzeniem do odbiornika winny zostać ”odczyszczone stosownie do zakJadanej 
klasy czysto`ci wód odbiornikaŁ 

4Ł W zakresie zao”atrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) utrzymanie linii na”owietrznej 15kV; 
2) zasilanie obszaru siecią kablowo - na”owietrzną SN - 15 kV z wykorzystaniem istniejących linii kablowych 

i czę`ciowo linii na”owietrznych 15 kV; 
3) utrzymanie niekolidujących istniejących stacji transformatorowych 15ł04 kV; 
4) budowa sJu”owych i kontenerowych stacji transformatorowych 15ł04 kV ty”u miejskiego z dwustronnym 

zasilaniem kablowym dla ”rojektowanej zabudowyŁ 

5Ł W zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 

1) mowliwo`ć realizacji ”otrzeb cie”lnych w o”arciu o wszystkie rodzaje ”aliw (staJe, ”Jynne i gazowe)Ł źaleca 
się ”aliwa najmniej uciąwliwe dla `rodowiska; 

2) utrzymanie i dalsza eks”loatacja z wykorzystaniem rezerw mocy istniejących kotJowni zao”atrujących 
w cie”Jo teren o”racowania; 

3) nowa zabudowa zao”atrywana z indywidualnych uródeJ cie”Ja i lokalnych kotJowniŁ 
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6Ł W zakresie usuwania od”adów ustala się miejski system gromadzenia od”adów na ”oszczególnych ”o-
sesjach z segregacją od”adów i wywozem na miejsko-gminne wysy”iskoŁ 

7Ł W zakresie ”rowadzenia i uwytkowania sieci: 

1) sieci infrastruktury technicznej ”rowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych; 
2) do”uszcza się likwidację, modernizację, i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej; 
3) w obszarach zainwestowanych zakaz ”rowadzenia nowych naziemnych sieci infrastruktury technicznej; 
4) do urządzeL i sieci infrastruktury technicznej uwytkownik jest zobowiązany za”ewnić dostę” lub ”rzebudo-

wać kolizyjne odcinki; 
5) dla istniejącej sieci infrastruktury technicznej wszelkie zbliwenia, kolizje i ingerencja w odlegJo`ci ”odstawo-

we (ochronne) nalewy uzgadniać z od”owiednim uwytkownikiem sieciŁ 

RozdziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe 

§ ńńŁ Ustalenia dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych: 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 685 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 686 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 687 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 688 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 689 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 690 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 691 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 692 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 693 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 694 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 695 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 696 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 697 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 698 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 699 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 700 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 701 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 702 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 703 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 704 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 705 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 706 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 707 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 708 ｦ PozŁ 136
 

 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 709 ｦ PozŁ 136
 

 

 

RozdziaJ IV 
Ustalenia koLcowe 

§ ń3Ł źgodnie z artŁ 15 ustŁ 2 ”kt 12, w związku z artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwaJą ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe w wysoko`ci: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej - MN, MW - 20%; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami - MNłU; MWłU - 30%; 
3) dla usJug komercyjnych - UH, UI, UHłR - 30%; 
4) dla usJug ”ublicznych - UO; UK; US; - 0%; 
5) dla usJug ”rodukcyjnych, usJug rzemiosJa - UP; UPłS; URłS - 30%; 
6) dla ”ozostaJych terenów - 0% 

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ ń4Ł Śokonuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, Jącznie w ilo`ci 21,9719 ha, 
w tym: 

1) gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego klasy III - 3,7079 ha, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
decyzją Nr GźŁtrŁ057-602-399ł08 z 30 wrze`nia 2008 rŁ; 

2) gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego klasy IV - 18,2640 ha za zgodą Wojewody źachodnio”omor-
skiego decyzją Nr WRiO_-IV-śN-6080-35ł08 z dnia 20 ”audziernika 2008 rŁ 
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§ ń5Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ŚębnaŁ 

§ ń6Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w ŚębnieŁ 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚY 
 

Helena SJugocka 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 711 ｦ PozŁ 136
 

źaJączniki do uchwaJy Nr XXXIVł223ł2008 
Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 27 listo”ada 2008 rŁ (”ozŁ 136) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 
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źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z ”óunŁ zmianami) rozstrzyga się o nie uwzględnieniu uwag nr 2 i 3 w”isa-
nych w wykazie uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zago-
s”odarowania ”rzestrzennego miasta Śębno, rejon ulŁ KostrzyLskiej, SJowackiego, WaryLskiego, Harcerskiej 
i WJo`ciaLskiejŁ 

Nieuwzględnione uwagi dotyczyJy zmiany ”rzeznaczenia oraz kąta nachylenia dachu na jednej z nieruchomo`ci 
objętej ”lanemŁ 

źaJącznik nr 5 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z ”óunŁ zmianami) Rada Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej sJuwącymi zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców i stanowiącymi zadania wJasne gminy w obszarze ”lanu są: 

ｦ wyku” terenów na ”otrzeby realizacji infrastruktury technicznej, 
ｦ budowa i modernizacja dróg KŚŚ, KŚL, 
ｦ budowa i modernizacja ciągów ”ieszo - jezdnych KPJ oraz ”ieszo - rowerowych KPR, 
ｦ rozbudowa sieci: wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnejŁ 

§ 2Ł S”osób realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy odbywaJ się będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, z terminem realizacji uzalew-
nionym od ”ozyskania tych `rodków ze uródeJ okre`lonych w § 3Ł Realizacja wwŁ inwestycji ”rzebiegać będzie 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o za-
mówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gos”odarce komunalnej, ustawą Prawo 
energetyczne, ustawą od”adach i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 

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

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


