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UCHWAIA NR V/32/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚĘBNIś 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziaJkowe, miasta Śębno. 

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 zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6., poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; 

Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 Nr 201, 

poz. 1237; Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Śębnie uchwala, co 

nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLVII/346/2009 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 26 listopada 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w rejonie 

ul. Siewnej - Ogrody ŚziaJkowe, miasta Śębno, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy z usta-

leniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śębno, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej ｭplanemｬ, dla terenów ogrodów dziaJko-

wych, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy usJugowej, terenów zabu-

dowy ”rodukcyjnej, terenów rolnych, terenów zieleni urządzonej, oraz terenów rowów melioracynych, 
wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną niezbędną dla ”rawidJowego funkcjonowania. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 73,46 ha. 

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

do niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Śębno, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag zJowonych do wyJowonego do ”ubliczne-

go wglądu ”rojektu ”lanuŁ 

5Ł Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ｭnieprzekraczalnej linii zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię regulacyjną, ”oza którą niedo”usz-

czalne jest sytuowanie budynków oraz budowli naziemnych nie będących liniami ”rzesyJowymi, sie-

ciami uzbrojenia terenu oraz ciągami komunikacyjnymi, 
2) ｭobowiązującej linii zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię regulacyjną, wzdJuw której nalewy sy-

tuować zewnętrzne `ciany budynków oraz budowle naziemne nie będące liniami ”rzesyJowymi, sie-

ciami uzbrojenia terenu oraz ciągami komunikacyjnymi, 
3) ｭindywidualnym ogródku dziaJkowymｬ - nalewy ”rzez to rozumieć ”odstawową jednostkę ”rzestrzen-

ną w rodzinnym ogrodzie dziaJkowymŁ 

6Ł Nie zdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz form zabudowy, 
”odziaJu i Jączenia nieruchomo`ci, ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, a takwe tymczasowego zago-

spodarowania terenu. 
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1. Ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) zabudowę nalewy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy okre`lonymi na rysunku ”lanu; linie zabu-

dowy nie dotyczą obiektów maJej architektury, ”odziemnych czę`ci budynków, znajdujących się caJ-
kowicie ”oniwej ”oziomu terenu, oraz elementów okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych, 

2) wymagania geometrii dachu zawarte w ustaleniach szczegóJowych nie dotyczą ”oJaci dachowych 
nad lukarnami, wykuszami, tarasami oraz wej`ciami, 

3) do”uszcza się budowę kondygnacji ”odziemnych, 
4) zakaz stosowania ogrodzeL z betonowych elementów ”refabrykowanych, 
5) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących oraz banerów reklamowych, za wyjątkiem terenów P oraz UŁ 

2. Ustalenia w zakresie Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki, z uwzględnieniem ”arametrów zawartych w ustaleniach 

szczegóJowych, 

2) nowy ukJad granic musi umowliwiać obsJugę kawdej dziaJki w zakresie infrastruktury technicznej oraz 

dostę” do drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, 
3) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego musi wynosić 90° (+ł-15°), 
4) do”uszcza się Jączenie dziaJek zlokalizowanych w granicach planu z sąsiednimi terenami o analogicz-

nym przeznaczeniu, zlokalizowanymi poza granicami planu. 

3. W granicach ”lanu wyznacza się nastę”ujące tereny ”rzeznaczone do scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) tereny zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej oznaczone na rysunku ”lanu symbolami MN1, MN2 i MN3, 

2) tereny dróg ”ublicznych dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami KDD4, KDD8, KDD9, 

KDD13, KDD14, KDD15, KDD16 i KDD17. 

4Ł Ustala się, we w granicach ”lanu ”rzestrzenie ”ubliczne stanowią drogi ”ubliczne oraz tereny zieleni 
urządzonejŁ 

5Ł Nie okre`la się zasad tymczasowego zagos”odarowania terenuŁ 

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

1Ł Nalewy zastosować rozwiązania techniczne wykluczające mowliwo`ć ”rzedostania się zanieczysz-

czeL do ”oszczególnych kom”onentów `rodowiska ”rzyrodniczegoŁ 

2Ł Nalewy zastosować rozwiązania sJuwące ochronie zasobów GJównego źbiornika Wód Podziemnych 
nr 134 ｭŚębnoｬ, w granicach którego znajduje się obszar objęty ”lanemŁ 

3Ł Poziom uciąwliwo`ci inwestycji musi s”eJniać wymagania wynikające z ”rze”isów odrębnych. 

4Ł Na kawdej dziaJce budowlanej nalewy za”ewnić miejsce do czasowego gromadzenia od”adów by-

towych. 

5Ł Teren objęty ”lanem nalewy wJączyć w system selektywnej zbiórki od”adówŁ 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

1Ł Na terenie ”lanu zlokalizowane są stanowiska archeologiczne o nastę”ujących numerach - 15 w miej-

scowo`ci Śębno (AźP 45-06/18), 16 w miejscowo`ci Śębno (AźP 45-06/19) oraz 17 w miejscowo`ci 
Śębno (AźP 45-06/20). 

2Ł Śla stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie ”lanu, wyznaczona zostaJa strefa ochro-

ny archeologicznej ｭW IIｬ, w granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, dla której nakazuje się: 

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

powiednim organem w zakresie ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych, wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych 
związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi w zakresie 

ochrony zabytkówŁ 

3. Dla terenu nieczynnego cmentarza wydowskiego, oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem źP, wy-

znaczona zostaJa strefa ochrony konserwatorskiej ｭK2ｬ, w granicach towsamych z granicami terenu ZP, 

dla której nakazuje się: 

1) zachowanie historycznej granicy zaJowenia, 

2) zachowanie i rewaloryzację kom”ozycji ukJadu zieleni, 
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3) ochrona zabytków cmentarnych, 

4) nawiązanie nowych elementów do zasad historycznej kom”ozycji zes”oJuŁ 

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

1Ł Ustala się obowiązek ustanowienia alternatywnego systemu zao”atrzenia w wodę, na wy”adek 
awarii zasilania systemu sieci magistralnych. 

2Ł Ustala się obowiązek wJączenia terenu objętego ”lanem w system wykrywania i alarmowania oraz 

system wczesnego ostrzegania o zagroweniach. 

3Ł Ustala się obowiązek oznakowania ”rzeszkód lotniczych oraz zgJaszania ich wJa`ciwym organom 
nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym. 

4Ł źabudowę i zagos”odarowanie terenu nalewy realizować zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, chyba we 
plan ustala inaczej. 

§ 6. Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnegoŁ 

1Ł Ustala się utrzymanie ”owiązaL komunikacyjnych terenu objętego ”lanem z zewnętrznym ukJadem dróg. 

2. W granicach dróg ”ublicznych, do”uszcza się lokalizację jezdni, `ciewek rowerowych, chodników, 
”rzyulicznych ”asów ”ostojowych, zatok ”arkingowych dla samochodów, zieleni ”rzyulicznej i izolacyjnej, 

sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu, urządzeL organizacji ruchu, o`wietlenia oraz ”ozostaJych 
elementów wy”osawenia dróg i ulic. 

3. Na kawdej z dziaJek nalewy za”ewnić od”owiednią, ze względu na funkcję i wielko`ć obiektów, ilo`ć 

miejsc ”ostojowych, jednak nie mniejszą niw: 

1) 2 miejsca postojowe dla samochodu osobowego na jeden budynek mieszkalny na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) 1 miejsce ”ostojowe dla samochodu osobowego na kawde 30 m² ”owierzchni uwytkowej budynków 
na terenie zabudowy usJugowej, 

3) 1 miejsce ”ostojowe dla samochodu osobowego na kawdych 3 zatrudnionych na terenie zabudowy 

produkcyjnej. 

§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznejŁ 

1Ł Śo”uszcza się utrzymanie, rozbudowę, ”rzebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury technicznejŁ 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w terenach dróg ”ublicznychŁ 

3Ł Ustala się zaopatrzenie w wodę ”itną z sieci wodociągowej, zlokalizowanej w terenach dróg ”u-

blicznych. 

4Ł Ustala się zao”atrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z sieci wodociągowej za ”o`rednic-

twem hydrantów ”rzeciw”owarowych. 

5. Ustalenia w zakresie odprowadzania `cieków sanitarnych: 

1) ustala się od”rowadzenie `cieków sanitarnych w ukJadzie grawitacyjnym iłlub ci`nieniowym do sieci 
kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w terenach dróg ”ublicznych, i docelowo do oczyszczalni `cieków, 

2) ustala się lokalizację ”rze”om”owni `cieków sanitarnych w terenach dróg ”ublicznychŁ 

6. Ustalenia w zakresie od”rowadzania wód deszczowych i roztopowych: 

1) ustala się od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych w ukJadzie grawitacyjnym iłlub ci`nienio-

wym do sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w terenach dróg ”ublicznych oraz terenie MN4, 
i dalej ”o”rzez ukJady ”odczyszczające do rowów melioracyjnych zlokalizowanych w terenach WS, 

2) ustala się lokalizację ”rze”om”owni wód deszczowych i roztopowych w terenach dróg ”ublicznych, 

3) do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych i rozto”owych ”o”rzez ukJady ”odczyszczające do 
rowów melioracyjnych zlokalizowanych w terenach WS, dla ”rzylegJych terenów MN, 

4) na ”otrzeby lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, do”uszcza się ”rzebudowę kolektora kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanego w terenie MN4. 

7Ł Ustala się zao”atrzenie w gaz z sieci gazowej, zlokalizowanej w terenach dróg ”ublicznychŁ 

8. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się zao”atrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transfor-

matorowych 15/0,4 kV, zlokalizowanych poza granicami planu, a takwe z sieci elektroenergetycznej 

zasilanej ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanych w terenach E1 i E2, 

2) do”uszcza się lokalizację kablowych szaf rozdzielczych w kawdym terenie, 
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3) ustala się ”rzebieg linii elektroenergetycznych `redniego i niskiego na”ięcia w terenach dróg ”ublicznych, 

4) nowe linie `redniego i niskiego na”ięcia nalewy ”rojektować jako linie kablowe, 

5) wyznacza się korytarze techniczne dla na”owietrznych linii wysokiego i `redniego na”ięcia; (rozstrzy-

gnięciem nadzorczym z dnia 31 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/58/2011[SA] Wojewoda Zachod-

niopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 7 ust. 8 pkt 5 uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭzasady zagospo-

darowania w granicach korytarzy technicznych muszą być ustalane z zarządcą sieciｬ), 
6) do”uszcza się mowliwo`ć skablowania linii na”owietrznych `redniego na”ięcia, (rozstrzygnięciem nad-

zorczym z dnia 31 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/58/2011[SA] Wojewoda Zachodniopomorski 

stwierdziJ niewawno`ć § 7 ust. 8 ”kt 6 uchwaJy w zakresie wyrazów: ｭpo uzgodnieniu z zarządcą sieciｬ). 

9Ł Ustala się zao”atrzenie w energię cie”lną z indywidualnych kotJowni i uródeJ alternatywnych zloka-

lizowanych na terenie wJasnej dziaJkiŁ 

10. Ustalenia w zakresie telekomunikacji: 

1) ustala się zao”atrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej lub z innych uródeJ, 
2) do”uszcza się lokalizowanie obiektów telekomunikacyjnych o maksymalnej wysoko`ci 65 m 

w terenach P, ZD1, R1 i R2, a na ”ozostaJych terenach o maksymalnej wysoko`ci okre`lonej dla za-

budowy w ustaleniach szczegóJowychŁ 

11Ł źakazuje się lokalizacji siJowni wiatrowychŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6 i MN7. 

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

1) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 25% powierzchni dziaJki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 60% ”owierzchni dziaJki, 
3) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; elementy takie jak oka”y, gzymsy, balkony, galerie, werandy, 

tarasy lub schody zewnętrzne, mogą być wysunięte ”oza linię zabudowy nie więcej niw 1,2 m, pod 

warunkiem zachowania odlegJo`ci od granicy dziaJki sąsiedniej wyznaczonej ”rze”isami odrębnymi; 
obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą obiektów, o których mowa w pkt 7), 

4) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12 m, 

5) geometria i pokrycie dachu - dach dwuspadowy o równym kącie nachylenia ”oJaci, w przedziale od 

35° do 45°, kryty materiaJem w kolorze czerwonym, brązowym lub odcieniach szaro`ci, 
6) ogrodzenie dziaJki - awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni minimalnie 60% w rzucie ”rosto”adJym 

i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m, 

7) w granicach kawdej dziaJki w odlegJo`ci nie mniejszej niw 20 m od jej frontu do”uszcza się lokalizację nie 
więcej niw 1 wolnostojącego budynku garawowego lub gos”odarczego lub garawowo-gospodarczego 

o maksymalnej wysoko`ci 5 m oraz dachu o kącie nachylenia ”oJaci w ”rzedziale od 20° do 45° oraz 
”okryciu materiaJem w kolorze towsamym jak w ”rzy”adku budynku mieszkalnego; zakazuje się zmia-

ny s”osobu uwytkowania na funkcję mieszkaniowąŁ 

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

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o powierzchni minimalnej: 

a) 850 m² dla terenów MN1, MN2, MN3 i MN7, 

b) 700 m² dla terenów MN4, MN5 i MN6, 

2) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielanych dziaJek wynosi: 
a) 21 m dla terenów MN1, MN2, MN3 i MN7, 

b) 18 m dla terenów MN4, MN5 i MN6, 

3) minimalne szeroko`ci frontu nowo wydzielanych dziaJek okre`lone w pkt 2) nie dotyczą: 
a) dziaJek narownych ”oJowonych ”rzy skrzywowaniach dróg, 

b) dziaJek ”oJowonych na zakrętach dróg, 

c) dziaJek ”rzylegJych do miejsc sJuwących do zawracania zlokalizowanych na zakoLczeniach `le-

”ych dróg KŚŚ, 

d) dziaJek w terenie MN5 obsJugiwanych z KDD7, 

e) dziaJki w terenie MN2 graniczącej z terenem U. 

4Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej drogi ”ublicznej, 
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2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze ”ublicznej, 
3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze 

”ublicznej; do”uszcza się od”rowadzanie `cieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezod”Jy-

wowych, do chwili oddania do uwytku sieci kanalizacji sanitarnej, 
4) od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w przy-

legJej drodze ”ublicznej; do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych do gruntu 

w granicach wJasnej dziaJki, 
5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze ”ublicznej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w ”rzylegJej drodze ”ublicznej, 
7) zaopatrzenie w energię cie”lną ze uródeJ indywidualnych; do”uszcza się zao”atrzenie w energię cie”l-

ną z systemów zbiorczych, 
8) zaopatrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ”rzylegJej dro-

dze publicznej lub z innych uródeJ. 

§ 9. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliuniaczej lub wolnostojącej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami MN8 i MN9. 

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

1) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30% ”owierzchni dziaJki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 50% ”owierzchni dziaJki, 
3) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; elementy takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, 

tarasy lub schody zewnętrzne, mogą być wysunięte ”oza linię zabudowy nie więcej niw 1,2 m, pod 

warunkiem zachowania odlegJo`ci od granicy dziaJki sąsiedniej wyznaczonej ”rze”isami odrębnymi, 
4) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12 m, 

5) geometria i pokrycie dachu - dach dwuspadowy o równym kącie nachylenia ”oJaci, w przedziale od 

35° do 45°, kryty materiaJem w kolorze czerwonym, brązowym lub odcieniach szaro`ci; dla zabu-

dowy bliuniaczej do”uszcza się dach o równym kącie nachylenia ”oJaci, 
6) ogrodzenie dziaJki - awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni minimalnie 60% w rzucie ”rosto”adJym 

i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m, 

7) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków garawowych, gos”odarczych lub garawowo-

gospodarczych. 

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

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o powierzchni minimalnej: 

a) 600 m² dla terenu MN8, 

b) 500 m² dla terenu MN9, 

2) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielanych dziaJek wynosi: 
a) 17 m dla terenu MN8, 

b) 16 m dla terenów MN9, 
3) minimalne szeroko`ci frontu nowo wydzielanych dziaJek okre`lone w pkt 2) nie dotyczą dziaJek na-

rownych ”oJowonych ”rzy skrzywowaniach drógŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej drogi ”ublicznej, 
2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze ”ublicznej, 
3) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze 

”ublicznej; do”uszcza się od”rowadzanie `cieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezod”Jy-

wowych, do chwili oddania do uwytku sieci kanalizacji sanitarnej, 
4) od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w przy-

legJej drodze ”ublicznej; do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych do gruntu w gra-

nicach wJasnej dziaJki, 
5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze ”ublicznej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w ”rzylegJej drodze ”ublicznej, 
7) zaopatrzenie w energię cie”lną ze uródeJ indywidualnych; do”uszcza się zao”atrzenie w energię cie”l-

ną z systemów zbiorczych, 

8) zaopatrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ”rzylegJej dro-

dze publicznej lub z innych uródeJŁ 

§ 10. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy usJugowej oznaczony na rysunku ”lanu symbolem UŁ 

2Ł Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu: 

1) ”odstawową funkcję terenu stanowi zabudowa usJugowa, w zakresie usJug nieuciąwliwych, 
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2) zakazuje się lokalizacji stacji ”aliw, 

3) do”uszcza się lokalizację budynków lub lokali mieszkaniowych towarzyszących zabudowie usJugowej, 
sJuwących wJa`cicielom lub administratorom obiektów usJugowychŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% ”owierzchni dziaJki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20% ”owierzchni dziaJki, 
3) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; elementy takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, 

tarasy lub schody zewnętrzne, mogą być wysunięte ”oza linię zabudowy nie więcej niw 1,2 m, pod 

warunkiem zachowania odlegJo`ci od granicy dziaJki sąsiedniej wyznaczonej ”rze”isami odrębnymi, 
4) wysoko`ć zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12 m, 

5) geometria i pokrycie dachu - dach kryty materiaJem w kolorze czerwonym, brązowym lub odcieniach 
szaro`ci: 
a) dla zabudowy usJugowej jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia ”oJaci do 45°, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usJugowej dwus”adowy o równym kącie nachy-

lenia ”oJaci w ”rzedziale od 35° do 45°, 
6) ogrodzenie dziaJki - awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni minimalnie 60% w rzucie ”rosto”adJym 

i maksymalnej wysoko`ci 1,8 m, 

7) do”uszcza się lokalizację reklam o powierzchni maksymalnej 12 m². 

4Ł Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o powierzchni minimalnej 1000 m², 
2) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielanych dziaJek wynosi 20 m. 

5Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej drogi ”ublicznej, 
2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze ”ublicznej, 
3) odprowadzenie `cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze 

”ublicznej; do”uszcza się od”rowadzanie `cieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezod”Jy-

wowych, do chwili oddania do uwytku sieci kanalizacji sanitarnej, 
4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

w ”rzylegJej drodze ”ublicznej; dla zabudowy mieszkaniowej do”uszcza się od”rowadzenie wód desz-

czowych i roztopowych do gruntu w granicach wJasnej dziaJki, 
5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w ”rzylegJej drodze ”ublicznej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną z linii kablowych zlokalizowanych w ”rzylegJej drodze ”ublicznej, 
7) zaopatrzenie w energię cie”lną ze uródeJ indywidualnych; do”uszcza się zaopatrzenie w energię cie”l-

ną z systemów zbiorczych, 

8) zaopatrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ”rzylegJej dro-

dze publicznej lub z innych uródeJŁ 

§ 11. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy ”rodukcyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem P z prze-

znaczeniem ”od zakJady ”rodukcyjne, bazy trans”ortowe, bazy budowlane, skJady i magazyny. 

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

1) powierzchnia zabudowy i zainwestowania - maksymalnie 80% powierzchni dziaJki, w tym ciągi ko-

munikacji wewnętrznej, ”arkingi i infrastruktura techniczna, 

2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20% ”owierzchni dziaJki, 
3) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

4) wysoko`ć zabudowy: 
a) do 25 m dla budynków, 
b) do 65 m dla budowli, będących wolnostojącymi masztami antenowymi lub kominami będącymi 

czę`cią budowlaną kotJów lub ”ieców ”rzemysJowychŁ 
5) geometria dachu - dachy o kącie nachylenia ”oJaci do 30°, 
6) do”uszcza się lokalizację reklam o powierzchni maksymalnej 12 m². 

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

1) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o powierzchni minimalnej 5000 m², 
2) minimalna szeroko`ć frontu nowo wydzielonych dziaJek wynosi 50 m, 

3) do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o ”arametrach innych niw ”odane w pkt 1) i 2) na potrzeby 

dróg wewnętrznych oraz obiektów infrastruktury technicznejŁ 

4Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, 
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2) zaopatrzenie w wodę ”itną z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ”rzylegJych drogach ”ublicznych; 
do”uszcza się budowę i korzystanie ze studni w ”rzy”adku wykorzystania mowliwo`ci dostarczania 
wody siecią wodociągową, 

3) zaopatrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z sieci wodociągowej zlokalizowanej w przyle-

gJych drogach ”ublicznych, za ”o`rednictwem hydrantów ”rzeciw”owarowych; do”uszcza się budowę 
zbiorników ”rzeciw”owarowych na terenie wJasnej dziaJki, 

4) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w ”rzylegJych dro-

gach ”ublicznych; do”uszcza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni `cieków, 
5) od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

w ”rzylegJych drogach ”ublicznych; do”uszcza się budowę zbiorników retencyjnych, s”eJniających 
jednocze`nie funkcję zbiorników ”rzeciw”owarowych, w granicach wJasnej dziaJki, 

6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej zlokalizowanej w ”rzylegJych drogach ”ublicznych, 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ”rzylegJych drogach 
”ublicznych; do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15ł0,4 kV na terenie wJasnej dziaJki, 

8) zaopatrzenie w energię cie”lną ze uródeJ indywidualnych, do”uszcza się zao”atrzenie w energię cie”l-

ną z systemów zbiorczych, 

9) zaopatrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ”rzylegJej dro-

dze publicznej lub z innych uródeJŁ 

§ 12. 1Ł Wyznacza się tereny ogrodów dziaJkowych oznaczone na rysunku planu symbolami ZD1 i ZD2. 

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

1) zakaz wprowadzania zabudowy z wyjątkiem elementów maJej architektury oraz zabudowy dziaJkowej, 
ale nie więcej niw 1 obiekt na indywidualny ogródek dziaJkowy, 

2) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 10% ”owierzchni indywidualnego ogródka dziaJkowego, 

3) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 90% ”owierzchni indywidualnego ogródka dziaJkowego, 
4) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

5) wysoko`ć zabudowy - do 1 kondygnacji nadziemnej, maksymalnie do 5 m, 

6) geometria dachu - dachy o kącie nachylenia ”oJaci do 45°, 

7) do”uszcza się lokalizację 1 budynku administracyjno-`wietlicowego w terenie ZD2, o powierzchni 

rzutu poziomego maksymalnie 350 m² i wysoko`ci maksymalnie 7 m, 

8) dopuszczenie przebudowy rowu melioracyjnego, zlokalizowanego w terenie ZD2. 

3Ł Śo”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na dziaJki o dowolnych parametrach. 

4Ł Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, 
2) do”uszcza się ”rowadzenie ciągów komunikacyjnych, 

3) do”uszcza się ”rowadzenie infrastruktury technicznej, 
4) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ”rzylegJych drogach publicznych, 

5) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej; do”uszcza się od”rowadzanie 
`cieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezod”Jywowych, do chwili oddania do uwytku sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

6) od”rowadzanie wód deszczowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu, 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ”rzylegJych drogach 
publicznych, 

8) zaopatrzenie w energię cie”lną ze uródeJ indywidualnych, 

9) zaopatrzenie w usJugi telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ”rzylegJej dro-

dze publicznej lub z innych uródeJŁ 

§ 13. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku ”lanu symbolem źP, dla którego 
ustala się: 

1. zakaz wprowadzania zabudowy za wyjątkiem obiektów maJej architektury związanych z funkcją terenu, 

2Ł ochronę nieczynnego cmentarza wydowskiego zgodnie z zasadami okre`lonymi w § 4 ust. 3, 

3. powierzchnia biologicznie czynna - minimum 80% ”owierzchni dziaJki, 

4Ł zakaz ”odziaJu na dziaJki; do”uszcza się Jączenie istniejących dziaJek, 

5Ł obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 

6Ł do”uszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, 

7Ł do”uszczenie ”rowadzenia nieutwardzonych ciągów ”ieszych, 
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8Ł od”rowadzanie wód deszczowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu. 

§ 14. Wyznacza się tereny rolne, oznaczone na rysunku ”lanu symbolami R1 i R2, dla których ustala się: 

1. zakaz wprowadzania zabudowy, 

2Ł ochronę stanowisk archeologicznych, zlokalizowanych na czę`ci terenu R1, zgodnie z zasadami 

okre`lonymi w § 4 ust. 2, 

3Ł do”uszczenie Jączenia i ”odziaJu na dziaJki o dowolnych parametrach, 

4Ł obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 

5Ł do”uszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, 

6. dopuszczenie ”rowadzenia ciągów komunikacyjnychŁ 

§ 15. Wyznacza się tereny rowów melioracyjnych oznaczone na rysunku ”lanu symbolami WS1, WS2, 
WS3 i WS4, dla których ustala się: 

1. zasady zagospodarowania zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

2Ł do”uszczenie Jączenia i podziaJu na dziaJki o dowolnej powierzchni, 

3Ł do”uszczenie ”o”rzecznego ”rowadzenia ”odziemnej infrastruktury technicznej, uJowonej metodą 
przecisku, 

4. dopuszczenie poprzecznego prowadzenia napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

5. dopuszczenie przebudowy rowów melioracyjnych na ”otrzeby realizacji ciągów komunikacyjnychŁ 

§ 16. Wyznacza się teren drogi ”ublicznej, gJównej, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem KŚG, dla 
którego ustala się: 

1. zagospodarowanie terenu zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

2. do”uszczenie Jączenia i ”odziaJu na dziaJki o dowolnej powierzchni, 

3Ł szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, 

4Ł obowiązek w”rowadzenia chodników jednostronnie i do”uszczenie w”rowadzenia chodników 
dwustronnie, 

5Ł od”rowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

w terenie, 

6. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 31 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/58/2011[SA] Wojewoda 

Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 16 ust. 6 uchwaJy) 

§ 17. Wyznacza się teren drogi ”ublicznej, zbiorczej, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem KŚź, dla 
którego ustala się: 

1. zagospodarowanie terenu zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

2Ł do”uszczenie Jączenia i ”odziaJu na dziaJki o dowolnej powierzchni, 

3Ł szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, 

4Ł obowiązek w”rowadzenia chodników jednostronnie lub dwustronnie, 

5Ł od”rowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

w terenie; do”uszcza się od”rowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu do czasu wybudo-

wania kanalizacji deszczowej, 

6. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 31 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/58/2011[SA] Wojewoda 

Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 17 ust. 6 uchwaJy) 

§ 18. Wyznacza się teren drogi ”ublicznej, lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL, dla 

którego ustala się: 

1. zagospodarowanie terenu zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

2Ł do”uszczenie Jączenia i ”odziaJu na dziaJki o dowolnej powierzchni, 

3Ł szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, 

4Ł obowiązek w”rowadzenia chodników jednostronnie lub dwustronnie, 

5Ł obowiązek w”rowadzenia zieleni towarzyszącej, 

6Ł od”rowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

w terenie, 
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7. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 31 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/58/2011[SA] Wojewoda 

Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 18 ust. 7 uchwaJy) 

8Ł obowiązek wykonania ”rze”ustu Jączącego tereny rowów melioracyjnych WS2 i WS3. 

§ 19. Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych, dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 

KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7, KDD8, KDD9, KDD10, KDD11, KDD12, KDD13, KDD14, 

KDD15, KDD16 i KŚŚ17, dla których ustala się: 

1. zagospodarowanie terenu zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

2Ł do”uszczenie Jączenia i ”odziaJu na dziaJki o dowolnej powierzchni, 

3Ł szeroko`ć w liniach rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, 

4Ł szeroko`ć jezdni o nawierzchni twardej - minimalnie 5 m, 

5Ł obowiązek w”rowadzenia chodników jednostronnie lub dwustronnie, 

6Ł obowiązek w”rowadzenia zieleni towarzyszącej dla terenu KŚŚ4, 

7Ł od”rowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

w terenach, 

8. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 31 marca 2011 r., znak: NK.4.4131/58/2011[SA] Wojewoda 

Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 19 ust. 8 uchwaJy) 

9Ł obowiązek wykonania ”rze”ustu Jączącego tereny rowów melioracyjnych WS3 i WS4 w terenie 

KDD7, 

10Ł do”uszczenie ”rzebudowy rowów melioracyjnych, zlokalizowanych w terenach KDD7 i KDD15. 

§ 20. Wyznacza się tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku ”lanu symbo-

lami E1 i ś2, dla których ustala się: 

1. powierzchnia zabudowy - maksymalnie 60% ”owierzchni dziaJki, 

2Ł linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu, 

3. do”uszczenie zabudowy na granicy dziaJki w granicach wyznaczonych liniami zabudowy, 

4Ł wysoko`ć zabudowy - maksymalnie 5 m, 

5. geometria dachu - dach o kącie nachylenia ”oJaci do 45°, 

6Ł do”uszczenie Jączenia i ”odziaJu na dziaJki o dowolnej powierzchni; do”uszcza się wJączenie dzia-

Jek z terenu ś2 do ”rzylegJych dziaJek w granicach terenu MN1, w ”rzy”adku odstą”ienia od realizacji 
urządzeL elektroenergetycznych na terenie ś2, 

7Ł obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej drogi ”ublicznej, 

8Ł od”rowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu. 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 21. W granicach ”lanu tracą moc ustalenia uchwaJy Nr XXXIII/208/2000 Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Śębno w rejonie ul. Dargomyskiej oraz uchwaJy Nr LII/305/2005 Rady Miejskiej w Śębnie z dnia 29 wrze-

`nia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dargomyskiej, 

miasta ŚębnoŁ 

§ 22. Okre`la się stawkę w wysoko`ci 30% dla wszystkich terenów w granicach planu, dla ustalenia 

wysoko`ci jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkownika wieczystego 
nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu. 

§ 23. Wykonanie uchwaJy ”owierza się BurmistrzowiŁ 

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

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Helena SJugocka 
 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 66 ｦ 9735 ｦ Poz. 1200 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/32/2011 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 66 ｦ 9736 ｦ Poz. 1200 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/32/2011 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 66 ｦ 9737 ｦ Poz. 1200,1201 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/32/2011 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleĪą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziaJkowe, miasta Śębno 

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

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska w Śębnie rozstrzyga, co nastę”uje: 
1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaLców, 

stanowiące zadania wJasne gminy w obszarze planu to: 

- wyku” terenów na ”otrzeby realizacji dróg ”ublicznych, 
- budowa i zagos”odarowanie terenów dróg ”ublicznych, 
- budowa i modernizacja sieci wodociągowej, 
- budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, 

- budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej. 

2) S”osób realizacji za”isanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleĪą do 
zadaL wJasnych gminy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, z terminem realizacji 

uzaleĪnionym od pozyskania tych `rodków ze uródeJ okre`lonych w punkcie 3). 

3) Okre`la się zasady finansowania wymienionych inwestycji naleĪących do zadaL wJasnych gminy zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych z moĪliwo`cią wykorzystania nastę”ujących uródeJ: 
- `rodki ”omocowe, 
- kredyty i poĪyczki, 

- obligacje komunalne, 

- udziaJ inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne ”orozumieniaŁ 
 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/32/2011 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziaJkowe, miasta Śębno 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska w Śębnie rozstrzyga, co nastę”uje: 
Wobec braku uwag do wyJoĪonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagospodarowa-

nia przestrzennego w rejonie ul. Siewnej - ogrody dziaJkowe, miasta Śębno, nie rozstrzyga się o sposobie 

ich rozpatrzenia. 
1200

 

 

1201 
1201 

UCHWAIA NR VIII/100/11 

 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM 

 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), ”o zasięgnięciu o”inii źa-

rządu Powiatu KamieLskiego: Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. źalicza do kategorii dróg gminnych dziaJkę nr 80ł5 obręb 6 w Kamieniu Pomorskim. 


