
 
UCHWAŁA NR XXX/231/2016 

RADY GMINY SŁAWNO 

z dnia 18 listopada 2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno 

dla działek: nr 67 w obrębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, 

nr 194/40 i 194/38 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 

w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579) oraz art. 20 ust. 1, w związku z art. 27, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579), zgodnie z uchwałą Nr X/85/2015 Rady 

Gminy Sławno z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Sławno dla działek: nr 67 w obrębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie 

ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 w obrębie 

ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/350/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., 

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno dla działek: nr 67 w ob-

rębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 w obrębie 

ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno, zwana dalej 

zmianą planu, dotyczy części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego 

uchwałą Nr XXXIX/350/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. 

§ 2. W uchwale Nr XXXIX/350/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla działek: nr 67 w obrębie ewi-

dencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 w obrębie ewidencyj-

nym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno (Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 341), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 w ust. 1 w pkt 7 po średniku dodaje się wyrazy: 

„dopuszcza się ocieplenie na zewnątrz budynku szkoły w Boleszewie, z warunkiem odtworzenia cegla-

nego cokołu;”; 

2) w § 10 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, 

na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.”. 

§ 3. 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-

nansach publicznych, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Sławno 

 

Marta Hołowata 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/231/2016 

Rady Gminy Sławno 

z dnia 18 listopada 2016 r. 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sławno dla działek: nr 67 w obrębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie 

ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 

w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579) Rada Gminy w Sławnie rozstrzyga, co następuje: 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno dla działek: nr 67 

w obrębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, nr 194/40 i 194/38 

w obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno, 

wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30 maja 2016 r. do 20 czerwca 2016 r., w wyznaczonym do 

4 lipca 2016 r. terminie nie wniesiono uwag, w związku z czym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/231/2016 

Rady Gminy Sławno 

z dnia 18 listopada 2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno 

dla działek: nr 67 w obrębie ewidencyjnym Bobrowice, nr 199 w obrębie ewidencyjnym Boleszewo, 

nr 194/40 i 194/38 w obrębie ewidencyjnym Kwasowo oraz nr 9/6 i 27/1 

w obrębie ewidencyjnym Noskowo, w gminie Sławno 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finan-

sowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579) - zadania własne gminy. 

2. Niniejsza zmiana planu nie obejmuje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
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