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UCHWAIA NR XII/93/11 

 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU 

 z dnia 10 listopada 2011 r. 

w s”rawie: utworzenia strawy miejskiejŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z ”óuniejszymi zmianami) oraz art. 2, ust. 1, art. 6 ust. 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strawach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z ”óuniejszymi zmianami), 
Rada Miejska w Chociwlu uchwala co nastę”uje. 

§ 1. Tworzy się Straw Miejską w Chociwlu, która funkcjonować będzie w strukturze organizacyjnej 

Urzędu Miejskiego w Chociwlu. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ChociwlaŁ 

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

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

Krzysztof Zych 
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UCHWAIA NR XVI/112/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚĘBNIś 

 z dnia 27 ”audziernika 2Ń11 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla czę`ci dziaJki nr 189 - obręb Barnówko, gmina Śębno. 

Na podstawie art. 18 w ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, 

poz. 901), Rada Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w Śębnie Nr V/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci dziaJki 
nr 189 - obręb Barnówko, gmina Śębno, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ustaleL niniejszej uchwaJy z ustale-

niami studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Śębno, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej ｭplanemｬ. 
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2. Plan obejmuje teren o powierzchni 0,0150 ha zlokalizowany na dziaJce numerze 189 w obrębie 
ewidencyjnym Barnówko w gminie ŚębnoŁ Teren objęty ”lanem jest zlokalizowany na obszarze i terenie 

górniczym ｭBarnówko - Mostno - Buszewoｬ. 

3Ł Granice ”lanu ”rzedstawione zostaJy na rysunku ”lanu w skali 1:500 stanowiącym zaJącznik nr 1 

do niniejszej uchwaJy. 

4Ł Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenu ”od stację zasuw ”rzy rurociągu wraz z niezbędną in-

frastrukturą. 

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

1) zaJącznik graficzny nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2) zaJącznik nr 2 - stanowiący o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy; 

3) zaJącznik nr 3 - stanowiący o s”osobie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

6Ł Ilekroć w uchwale wystę”uje termin: 

1) ｭnieprzekraczalna linia zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię, ”oza którą realizacja wszelkich 
nowych obiektów kubaturowych jest niedo”uszczalna, 

2) ｭlinie rozgraniczająceｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linie rozdzielające teren o równych funkcjach i rów-
nych zasadach zagospodarowania. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad i ochrony ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, ksztaJtowania ”rzestrzeni 
”ublicznych oraz Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

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

1) ada”tacja, rozbudowa, ”rzebudowa obiektów istniejących, a takwe budowa nowych obiektów, musi 
być dokonywana zgodnie z ustaleniami niniejszego planu; 

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

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

3. W zakresie zasad i warunków Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci do”uszcza się Jączenie i ”odziaJ na 
dziaJki o dowolnych parametrach. 

4. W granicach ”lanu nie wyznacza się ”rzestrzeni ”ublicznych. 

5Ł Nie wyznacza się zasad tymczasowego zagos”odarowania terenuŁ 

§ 3. Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnego: 

1Ł ObsJuga komunikacyjna obszaru objętego ”lanem odbywa się ”o”rzez drogi zlokalizowane ”oza 
granicami planu. 

2Ł Nie ”rzewiduje się konieczno`ci lokalizacji miejsc ”arkingowych w granicach planu. 

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

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

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

w niepogorszonym stanie. 

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

PLB320015. 

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

4Ł Obszar objęty ”lanem miejscowym zlokalizowany jest w granicach GJównego źbiornika Wód Pod-

ziemnych (GZWP 134 - Śębno)Ł 

5Ł Nie ”rzewiduje się ”owstawania od”adów lub `cieków w związku z funkcjonowaniem inwestycji 

przewidzianej planem. 
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§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: W przypadku znalezie-

nia obiektu ”osiadającego cechy zabytku nalewy ”ostę”ować zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 6. źabudowę i zagospodarowanie terenu realizować zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1Ł Od”rowadzenie wód deszczowych i rozto”owych będzie się odbywać w ukJadzie grawitacyjnym, 
powierzchniowo do gruntu. 

2. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej 
poza granicami planu. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. 1Ł Ustala się teren o powierzchni 0,0150 ha oznaczony na rysunku planu symbolem: N, z prze-

znaczeniem na stację zasuw ”rzy rurociągu ｭPrzyjauLｬ, wraz z niezbędną infrastrukturąŁ 

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

1) powierzchnia zabudowy i zainwestowania - maksymalnie 80% ”owierzchni dziaJki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20% ”owierzchni dziaJki; 
3) linie zabudowy wedJug rysunku ”lanu; 
4) do”uszcza się lokalizowanie zabudowy na granicy ”lanu; 
5) dachy o kącie nachylenia ”oJaci do 45°; 
6) wysoko`ć zabudowy - maksymalnie do 6 m; 

7) ewentualne ogrodzenie ”owinno być wykonane jako awurowe z ”rze`witem na ”owierzchni minimal-

nie 70% i maksymalnej wysoko`ci 2,2 mŁ Śo budowy ogrodzenia zakazuje się stosowania ”refabry-

kowanych elementów betonowychŁ 

3Ł Ustalenia dotyczące Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci zgodnie z ustaleniami § 2 ust. 3. 

4. Ustalenia komunikacyjne i inwynieryjne: 

1) obsJuga komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 3; 

2) od”rowadzenie wód deszczowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 1; 

3) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 2. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 9. UchwaJą niniejszą zmienia się ”rzeznaczenie 0,0150 ha terenów le`nych i przeznacza ten teren 

na potrzeby lokalizacji stacji zasuw wraz z niezbędną infrastrukturąŁ Na ”otrzeby zmiany ”rzeznaczenia 
gruntów le`nych na cele niele`ne uzyskano ”ozytywną o”inię MarszaJka Województwa źachodnio”omor-

skiego i Śyrektora Regionalnej Śyrekcji Lasów PaLstwowych oraz zgodę Ministra _rodowiska źS-P-

2120/108/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. 

§ 10. Okre`la się stawkę w wysoko`ci 1% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustalenia jednorazo-

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

§ 11. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ŚębnaŁ 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

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

w ŚębnieŁ 

 

 I Wice”rzewodniczący Rady Miejskiej w Śębnie  

 

Kazimierz FafuJa 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XVI/112/2011 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XVI/112/2011 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 
W związku z brakiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będących nastę”stwem uchwa-

lenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci dziaJki nr 189 - obręb Barnówko, 
gmina Śębno, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, nie rozstrzyga się o zasadach ich finansowania. 

 

 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XVI/112/2011 

Rady Miejskiej w Śębnie 

z dnia 27 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci dziaJki nr 189 - obręb Barnówko, gmina Śębno 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Śębnie uchwala, co nastę”uje: 
Wobec braku uwag do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego dla czę`ci dziaJki nr 189 - obręb Barnówko, gmina Śębno, nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAIA NR XVI/113/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚĘBNIś 

 z dnia 27 ”audziernika 2Ń11 r. 

w sprawie nadania nazw dla nowych ulic w mie`cie Śębno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r., Dz. U. 

Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r., Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., 

Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r., Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055 

z 2004 r., Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2004 r., Dz. U. Nr 214, poz. 1806, poz. 1806 z 2004 r., Dz. U. 

Nr 172, poz. 1441; z 2005 r., Dz. U. Nr 17, poz. 128 z 2006 r., Dz. U. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r., 

Dz. U. Nr 181, poz. 1337 z 2006 r., Dz. U. Nr 48, poz. 327 z 2007 r., Dz. U. Nr 138, poz. 974 

z 2007 r., Dz. U. Nr 173, poz. 1218 z 2007 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2008 r. 

Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009 r. Dz. U. Nr 28,142 i Nr 28, poz. 142 i 146 z 2010 r. 

Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U Nr 40, poz. 230, Dz. U Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, 

Dz. U. Nr 21, poz. 113) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115, Dz. U. Nr 23, poz. 136, Dz. U. Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Dz. U. 

Nr 54, poz. 326, Dz. U. Nr 218, poz. 1391, Dz. U. Nr 227, poz. 1505, Dz. U. Nr 218, poz. 1391; 

z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 101, Dz. U. Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 86, poz. 720, Dz. U. Nr 168, 

poz. 1323; z 2010 r. Dz. U. Nr 106, poz. 675, Dz. U. Nr 152, poz. 1018, Dz. U. Nr 225, poz. 1466; 

z 2011 r. Dz. U. Nr 5, poz. 13, Dz. U Nr 159, poz. 945 Rada Miejska po uzyskaniu zgody wJa`cicieli dróg 
wewnętrznych uchwala, co nastę”uje: 


