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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/394/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu
Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w 
dniach od 28.maja 2010r.do 28.czerwca2010 r. terminie 
ustawowym uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/394/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania.
PLAN NIE USTALA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 
WŁASNYCH GMINY.

Poz. 2454, 2455

2455

UCHWAŁA Nr XLIX/75/10
Rady Gminy Wicko

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Nowęcin gmina Wicko.

  Na podstawie: art. 20 ust. 1 i art. 2 9 ustawyzdnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;2008 r. Nr 123, poz. 803, 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Nr 
24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 
804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002r. 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 2006r. Nr 
17, poz. 128, Nr 118, 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 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 
1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675), w 
wykonaniu uchwały nr XXIII/71/2008 Rady Gminy Wicko 
z dnia 23 września 2008 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Nowęcin gmina Wicko.
Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wicko” uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Nowęcin, terenu położonego na południe od Kanału 
Nowęcińskiego.

2. Granice terenu objętego planem określa załącznik do 
uchwały nr XXIII/71/2008 Rady Gminy Wicko z dnia 
23 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Nowęcin gmina Wi-
cko.

3. Obszar objęty projektem planu ograniczony jest od 
północy Kanałem Nowęcińskim (działka Nr 220) od 
wschodu rowem melioracyjnym (działka Nr 230) od 
południa drogą gminną nr 105001G od zachodu rowem 
melioracyjnym.

4. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi ok. 
34,81 ha.

§ 2

  Integralną częścią uchwały jest:
1) Załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu.
2) Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
3) Załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania, 
zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

§ 3

  Defi nicje terminów użytych w planie:
1) funkcje usługowe (usługi) – należy przez to rozumieć:

a) usługi publiczne jak: administracja publiczna, wymiar 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, 
opieki społecznej i socjalnej, porządku publicznego, 
ochrony przeciwpożarowej, rekreacji i kultury fi zycz-
nej, sportu (za wyjątkiem sportu wyczynowego),

b) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia, usługi 
turystyczne, obsługi łączności w transporcie kolejo-
wym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi 
fi nansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, 
działalność gospodarcza związana z wykonywaniem 
wolnych zawodów, usługi sportu i rekreacji oraz 
inna działalność usługowa na zbliżonej zasadzie do 
wymienionych powyżej,

c) rzemiosło o charakterze usługowym – rozumiane 
jako działalność usługowa a nieprodukcyjna, jak 
np. szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzętu 
RTV, tapicer, itp. oraz inna działalność usługowa na 
zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej, nie 
powodująca ponadnormatywnych zanieczyszczeń 
środowiska, jak również powstawania odorów i 
niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń;

2) funkcje usług turystycznych (usługi turystyczne) 
– należy przez to rozumieć:
a) usługi hotelarskie rozumiane jako krótkotrwałe, 

ogólnie dostępne wynajmowanie domów, miesz-
kań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na 
ustawienie namiotów lub przyczep samochodo-
wych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług 
z tym związanych. Mogą być świadczone:
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— w obiektach hotelarskich jak: hotele, motele, 
pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska 
młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe, 
kempingi. Obiekty hotelarskie zalicza się do 
budynków zamieszkania zbiorowego, z wyłą-
czeniem pól biwakowych i kempingów,

— w innych obiektach, spełniających wymogi 
ustawy o usługach turystycznych,

— a także w formie wynajmowanych przez rolni-
ków pokoi i miejsc na ustawienie namiotów w 
prowadzonych gospodarstwach rolnych (tzw. 
agroturystyka), o ile spełniają wymogi ustawy 
o usługach turystycznych;

b) usługi przewodnickie oraz wszystkie inne usługi 
świadczone turystom lub odwiedzającym;

3) intensywność zabudowy: Wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – stosunek powierzchni całkowitej 
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce do powierzchni działki 
lub wydzielonego terenu;

4) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć 
sumę powierzchni zabudowy budynków i tymczaso-
wych obiektów budowlanych o terminie lokalizacji 
powyżej 120 dni zlokalizowanych na działce budow-
lanej;

5) reklama – rozumie się przez to nośnik informacji 
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
z elementami konstrukcyjnymi zamocowaniami, 
umieszczony w polu widzenia użytkowników dro-
gi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o 
znakach i sygnałach lub znakiem informującym o 
obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez 
gminę;
a) reklama wolnostojąca – należy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji re-
klam, napisów i elementów dekoracyjnych, także 
obiekt budowlany sam będący reklamą,

b) reklama wbudowana– należy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwot-
nie, umieszczony na obiekcie budowlanym, 
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów 
i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni 
do 0,3 m2 nie jest reklamą wbudowaną;

6) wskaźnik powierzchni zabudowy: stosunek po-
wierzchni zabudowy do powierzchni działki/terenu, 
wskaźnik powierzchni zabudowy ustala się w ustale-
niach szczegółowych dla terenów elementarnych;

7) zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to 
rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu 
a także sposób użytkowania obiektu inny niż prze-
znaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, 
zasady tymczasowego zagospodarowania określają 
ustalenia planu.

§ 4

1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne, 
czyli wyróżnione na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 
zagospodarowania. Podział obszaru objętego planem 
na tereny elementarne jest spójny i rozłączny, co 
oznacza, że wszystkie części obszaru objętego planem 
należą do któregoś z terenów elementarnych i żadna 
część nie należy równocześnie do dwóch terenów ele-
mentarnych.

2. Każdy teren jest oznaczony w tekście i na rysunku planu 
numerem, składającym się:

1) z cyfry oznaczającej kolejny numer terenu elemen-
tarnego,

2) z liter określających przeznaczenie terenu.

§ 5

  Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w 
planie określa się:

  1) przeznaczenie terenu;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra- 

zu;
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej;
  5) ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych;
  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu;
  7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów;

  8) scalanie i podział nieruchomości;
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
10) ustalenia dotyczące systemu komunikacji
11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicz-

nej;
12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-

nia terenów;
13) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty 
planistycznej”).

§ 6

1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 
zawiera następujące oznaczenia:
1) granica obszaru objętego opracowaniem miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) linie rozgraniczające tereny elementarne (tereny o 

różnym przeznaczeniu);
3) oznaczenie terenów elementarnych zawierające:

a) cyfrę określającą kolejny numer terenu elemen-
tarnego,

b) litery określające przeznaczenie terenu elemen-
tarnego;

4) oznaczenie przeznaczenia terenów:
a) ZL – tereny lasów,
b) RM – tereny zabudowy zagrodowej,
c) UU/UT – tereny zabudowy usługowej i usług 

turystycznych,
d) KP – teren parkingu,
e) IT - tereny obiektów infrastruktury techniczne i 

zaplecza gospodarczego,
f) KD.D – drogi/ulice publiczne,
g) KD.W – drogi/ulice wewnętrzne,
h) Mp – melioracje podstawowe,
i)  Ms – melioracje szczegółowe;

5) inne ustalenia:
a) pas zieleni krajobrazowej,
b) szpaler drzew,
c) las ochronny,
d) linia elektroenergetyczna 15 kV ze strefą ograni-

czeń dla lokalizacji zagospodarowania,
e) kabel elektroenergetyczny średniego napięcia 

wraz ze strefą ograniczeń dla zagospodarowa-
nia.
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§ 7

  Przeznaczenie terenów

1. Ustala następujące przeznaczenie poszczególnych części 
terenu objętego planem:
1) 01.ZL o pow. 16,86 ha – tereny lasów.
2) 02.RM o pow. 4,7 ha – tereny zabudowy zagrodo-

wej;
3) 03.RM o pow. 7,36 ha – tereny zabudowy zagrodo-

wej;
4) 04 UU/UT o pow. 2,58 ha - tereny zabudowy usługo-

wej i usług turystycznych;
5) 05.KP o pow. 1,15 ha - teren parkingu samochodo-

wego;
6) 06.IT o pow. 0,07 ha – tereny obiektów infrastruktury 

technicznej i zaplecza gospodarczego;
7) 07.KD.W o pow. 0,46 ha – droga wewnętrzna;
8) 08.KD.D o pow. 0.61 ha – gminna doga publiczna;
9) 09.Mp o pow. 0,37 ha – melioracje podstawowe, 

Kanał Nowęciński;
10) 10.Ms o pow. 0,14 ha – melioracje szczegółowe, 

(rów);
2. Na terenach o1.Zl, 02.RM i 03.RM dopuszcza się zago-

spodarowanie dla funkcji agroturystycznej, w tym parku 
edukacyjnego na terenie 03.RM;

3. Na terenie 03.UU/UT dopuszcza się funkcje mieszka-
niowe integralnie związane z prowadzoną działalnością 
usługową. Na cele funkcji mieszkaniowych można 
przeznaczyć nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej 
zabudowy na tym terenie.

§ 8

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoTe-
ren objęty planem eksponowany jest od strony promenady 
projektowanej wzdłuż Kanału Nowęcińskiego, zgodnie z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego sporządzonego dla dwóch fragmentów wsi 
Nowęcin, tj. Nowęcin A i B (uchwała nr XXXII/183/2001 
Rady Gminy Wicko z 27 grudnia 2001, Publ. w Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego nr 26 z 25 kwietnia 2002 roku. Poz. 639.):

1) obowiązuje harmonijne ukształtowanie pierzei za-
gospodarowania, widocznych od strony przestrzeni 
publicznych projektowanych na sąsiednim obsza-
rze:
a) obowiązuje dostosowanie kolorystyki zabudowy 

do naturalnych kolorów otaczającego krajobra-
zu,

b) na całym obszarze objętym planem obowiązuje 
kolorystyka pokrycia dachów w tonacji dachówki 
ceramicznej ceglastoczerwonej, brązowej lub 
grafi towej, drewna oraz strzechy;

2) na terenach 05.KP i 04.UU/UT dopuszcza się lokali-
zację reklam, maksymalnie po jednym nośniku na 
terenie elementarnym; wysokość reklamy do 8m, 
powierzchnia nośnika do 8m2.

§ 9

  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1. Zagospodarowanie terenów przylegających do Kanału 
Nowęcińskiego winno zapewnić prawidłowe funkcjono-
wanie korytarza ekologicznego przebiegającego wzdłuż 
kanału, w szczególności ciągłość przestrzenną korytarza 
ekologicznego i umożliwiać migrację zwierząt.

2. Dla przedsięwzięć lokalizowanych na terenie objętym 
planem ustala się:

1) na całym terenie objętym planem wyklucza się loka-
lizację działalności i przedsięwzięć uciążliwych, tj:
a) mogących spowodować zanieczyszczenie środo-

wiska, tj. emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę 
w dobrach materialnych lub koliduje z innymi, 
uzasadnionymi sposobami korzystania ze środo-
wiska,

b) wymagających instalacji mogących powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska,

c) związanych ze stosowaniem substancji stanowią-
cych szczególne zagrożenie dla środowiska;

2) zasięg uciążliwości dla środowiska działalności go-
spodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien 
być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące 
się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi, winny być wyposażone w środki techniczne 
ochrony przed tymi uciążliwościami.

3. Na terenie 02.RM i 03.RM dopuszcza się budowę zbior-
ników wodnych np. stawów rybnych.

4. Zasady kształtowania zasobu zieleni:
1) na terenach 04.UU/UT i 05.KP należy wprowadzić 

zieleń krajobrazową w formie grup drzew i krzewów 
wzdłuż Kanału Nowęcińskiego i rowu melioracyjnego 
biegnącego wzdłuż północno wschodniej granicy 
terenu objętego planem, na obszarze oznaczonym 
na rysunku planu odpowiednim symbolem, z zacho-
waniem bezpiecznych odległości od linii średniego 
napięcia oraz z wyłączeniem pasa technicznego 
ustalonego dla kabla elektroenergetycznego 15 kV;

2) obowiązuje wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż 
drogi 07.KD.W, oznaczonego na rysunku planu od-
powiednim symbolem;

3) na parkingu urządzonym na terenie 05.KP obowiązuje 
oddzielenie poszczególnych sekcji parkingu szpale-
rami drzew.

§ 10

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

— nie dotyczy; na terenie objętym planem nie ma zabyt-
ków.

§ 11

  Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych

— nie dotyczy; na terenie objętym planem nie występują 
przestrzenie publiczne.

§ 12

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu:
1. Na całym terenie objętym planem:

1) dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury 
oraz tymczasowych obiektów budowlanych;

2) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy od lasów, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

2. Dla zagospodarowania na terenie 01.ZL ustala się:
a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

95%,
b) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabu-

dowy, poza oznaczonym na rysunku planu obszarem 
lasu ochronnego zakaz nie dotyczy tymczasowych 
obiektów budowlanych niezbędnych dla rekreacyj-
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nego wykorzystania terenu, np. zadaszone wiaty, 
sanitariaty itp. oraz obiektów małej architektury.

3. Dla zagospodarowania na terenie 02.RM ustala się:
1) wskaźniki zagospodarowania:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej 80%,

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki 15%;

2) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy do 9,5m, ustalenie nie 

dotyczy budowli niezbędnych w gospodarstwie 
rolnym lub realizowanych dla celów funkcji agro-
turystycznej,

b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci dachowych w przedziale 28-
45o;

3) minimalna wielkość działki, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 3000m2.

4. Dla zagospodarowania na terenie 03.RM ustala się:
1) wskaźniki zagospodarowania:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej 80%,

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki 15%;

2) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy do 9,5m, ustalenie nie doty-

czy wysokości obiektów małej architektury oraz 
obiektów i budowli stanowiących wyposażenie 
parku edukacyjnego,

b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci dachowych w przedziale 28-
45o;

3) minimalna wielkość działki, zgodnie z przepisami 
odrębnymi - 3000m2.

5. Dla zagospodarowania na terenie 04.UU/UT ustala 
się:
1) wskaźniki zagospodarowania:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej 40%, w tym obszar oznaczony na rysunku 
planu jako pas zieleni krajobrazowej,

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki 45%;

2) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy do 12m,
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci dachowych w przedziale 28-
45o,

c) dla niskiej zabudowy o wysokości do 5 m dopusz-
cza się kształt dachu dowolny;

3) minimalna wielkość działki budowlanej 1200m2.
6. Dla zagospodarowania na terenie 05.KP ustala się:

1) wskaźniki zagospodarowania:
a) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-

nej 70%, w tym obszar oznaczony na rysunku 
planu jako pas zieleni krajobrazowej,

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni terenu dowolny;

2) parametry zabudowy:
  a) wysokość zabudowy do 5m,
  b) kształt dachu dowolny;
3) minimalna wielkość działki budowlanej – dowolna.

7. Dla zagospodarowania na terenie 06.IT ustala się:
1) wskaźniki zagospodarowania:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej - dowolny,

b) udział powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki - dowolny,

2) parametry zabudowy:
  a) wysokość zabudowy do 5m,
  b) kształt dachu - dowolny;
3) minimalna wielkość działki budowlanej – dowolna.

§ 13

  Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie przepisów 

odrębnych

1. Teren objęty planem znajduje się w granicach otuliny 
Słowińskiego Parku Narodowego.

2. Na terenie objętym planem nie występują: tereny górni-
cze, obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania 
się mas ziemnych, nie występują również naturalne

predyspozycje do występowania zjawisk osuwiskowych.

§ 14

  Na terenie objętym planem nie ustala się granic tere-
nów wymagających przeprowadzenia procedury scalania 
i wtórnego podziału nieruchomości.

§ 15

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Kanał Nowęciński stanowi urządzenie melioracji podsta-
wowych – oznaczony na rysunku planu jako teren 009.
Mp; ciek ten jest sklasyfi kowany jako powierzchniowe 
wody śródlądowe; zabrania się grodzenia nieruchomo-
ści przyległych do powierzchniowych wód publicznych 
w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także 
zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez 
ten obszar.

2. Przez teren objęty planem przebiegają oznaczone na 
rysunku planu, istniejące linie elektroenergetyczne SN 
15 kV. Do czasu ich przebudowy (np. skablowania) lub 
likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ogra-
niczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji 
obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 
14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów; w strefi e 
wysokość zagospodarowania i usytuowanie obiektów 
na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym ge-
storem sieci energetycznej średniego napięcia.

3. Wzdłuż wschodniej granicy, przebiega kabel elektro- 
energetyczny średniego napięcia 15 kV (oznaczony 
na mapie zasadniczej jako eSNświatł) – linia nr 370 o 
przekroju 3x240, stanowiący podstawowe zasilanie dla 
miasta Łeba; wzdłuż tej linii ustala się pas techniczny 
o szerokości po 1,5 m na każdą stronę od osi kabla, 
wyłączony z zabudowy:
a) nawierzchnia pasa technicznego powinna być roz-

bieralna,
b) w pasie technicznym wyklucza się nasadzenia 

drzew.
4. Realizacja obiektów o wysokości równej i większej niż 

50 m n.p.t. wymaga zgłoszenia zgodnie z procedurą spo-
sobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych.

§ 16

  Ustalenia dotyczące systemu komunikacji1. Zasady 
obsługi komunikacyjnej:

1) wjazd na teren od strony ulicy Łebskiej, przez most 
na Kanale Nowęcińskim;

2) teren objęty planem obsługiwany jest przez dro-
gę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu jako 
07.KD.W.

2. Zasady zaspokojenia potrzeb w zakresie parkowania 
pojazdów;
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1) dla użytkowników zagospodarowania zlokalizowane-
go na terenach 03.RM, 04.UU/UT i 06.IT obowiązuje 
zaspokojenie potrzeb parkingowych na parkingu 
lokalizowanym na terenie 05.KP;

2) dla zabudowy na terenie 02.RM ustala się minimalne 
wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych:
a) dla budynku o powierzchni całkowitej do 150m2 

- 2 stanowiska postojowe na jeden budynek miesz-
kalny,

b) dla budynku mieszkalnego o powierzchni całko-
witej powyżej 150 m2 - dodatkowo 1 stanowisko 
postojowe na każde następne 40m2 powierzchni 
ogólnej,

c) dla innej zabudowy w zależności od potrzeb in-
westora na terenie przynależnym.

3. Dla drogi 07.KD.W ustala się:
1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna;
2) parametry, wyposażenie i dostępność:

a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-
sunku planu,

b) przekrój ulicy: dostosowany do potrzeb rucho-
wych,

c) dostępność: bez ograniczeń;
3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

a) obiekty małej architektury: dopuszcza się,
b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
c) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania,
d) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
e) zasady lokalizacji zieleni: dowolne;

4) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania 
terenu;

5) inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 
dopuszcza się z zastrzeżeniem pkt 3 lit c).

4. Dla drogi 08.KD.D ustala się:
1) przeznaczenie terenu: gminna droga publiczna;
2) parametry, wyposażenie i dostępność:

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczają-
cych,

b) przekrój ulicy: dostosowany do potrzeb rucho-
wych,

c) dostępność: bez ograniczeń;
3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

a) obiekty małej architektury: dopuszcza się,
b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
c) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania,
d) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
e) zasady lokalizacji zieleni: dowolne;

4) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania 
terenu.

5) inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 
dopuszcza się z zastrzeżeniem pkt 3 lit c).

§ 17

  Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej

1) zaopatrzenie w wodę: z wodociągu od strony ul. Łeb-
skiej;

2) odprowadzenie ścieków: do oczyszczalni miejskiej w 
Łebie;

3) wody opadowe i roztopowe na terenie objętym planem 
winny być zagospodarowane w granicach tego terenu, 
z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie 
ich podczyszczania;

4) energia elektryczna z istniejących sieci 15 KV, na wa-
runkach określonych przez gestora sieci;

5) ciepło ze źródeł indywidualnych z zachowaniem obo-
wiązujących norm w zakresie dopuszczalnej emisji;

6) zaopatrzenie w gaz: z dowolnych źródeł (gaz bezprze-
wodowy lub z sieci w przypadku jej realizacji);

7) usuwanie odpadów zgodnie z odpowiednimi uchwała-
mi Rady Gminy w Wicku.

§ 18

  Sposoby i terminy 
tymczasowego zagospodarowania terenów

1. Na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zagospo-
darowania tymczasowego.

2. Na całym terenie dopuszcza się lokalizację tymczaso-
wych obiektów budowlanych spełniających wszystkie 
ustalenia planu.

§ 19

Stawka procentowa

1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty plani-
stycznej”):
a) dla terenu 08.KD.D – gminna doga publiczna ustale-

nie stawki procentowej nie ma zastosowania,
b) dla terenów 01.ZL, 02.RM i 03.RM, pozostających w 

dotychczasowym rolniczym lub leśnym użytkowaniu 
- ustalenie stawki procentowej nie ma zastosowa-
nia,

c) dla terenów 04.UU/UT, 05.KP, 06.IT i 07.KD.W ustala 
się stawkę procentową w wysokości 30%.

§ 20

  Ochrona gruntów rolnych i leśnych. W planie przezna-
cza się na cele budowlane grunty rolne, sklasyfi kowane 
jako pastwiska klasy V (PsV) położone w granicach tere-
nów 04.UU/UT o pow. 2,58 ha, 05.KP o pow. 1,15 ha; 06.IT 
o pow. 0,07 ha 07.KDW. o pow. 0,46 ha. Łączna powierzch-
nia gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze 
wynosi 4,26 ha.

§ 21

  Przepisy końcowe

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Wicko.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/75/10
Rady Gminy Wicko
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/75/10
Rady Gminy Wicko
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU
Uchwałą nr XXIII/71/2008 z dnia 23 września 2008 roku 
Rada Gminy w Wicku przystąpiła do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Nowęcin gmina Wicko terenu położonego 
na południe od Kanału Nowęcińskiego.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 
28 stycznia 2010r. do 25 lutego 2010 roku.
  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść 
uwagi w terminie 14 dni od daty zakończenia wyłożenia 
projektu planu do publicznego wglądu, tj. do dnia 11 marca 
2010 roku.

W ustawowym terminie, tj. do dnia 11 marca 2010 r. nie 
wpłynęły żadne uwagi do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości No-
węcin gmina Wicko terenu położonego na południe od 
Kanału Nowęcińskiego.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/75/10
Rady Gminy Wicko
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISA-
NYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁAS-
NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 usta-
wy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na podstawie 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy 
Wicko rozstrzyga, co następuje:
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I Zadania własne gminy
 Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, fi nansowanych z udziałem środków z budżetu 
gminy zalicza się:
— budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
— budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
— budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
— budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami.

 Przepisom o finansach publicznych podlegają in-
westycje, które realizowane są z udziałem środków 
publicznych zdefi niowanych w § 3 ustawy o fi nansach 
publicznych oraz

środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE (art. 
110 ust. 1 pkt 1).

 Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym, jak:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną
b) zaopatrzenie w energię cieplną,
c) zaopatrzenie w gaz.

 podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie są fi nansowane z udziałem środków z 
budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetycz-

ne zadania własne gminy, fi nansowane z jej budżetu, 
obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których 
gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

II Budowa dróg
 Poszczególne tereny obsługiwane są przez:

a) drogę gminną oznaczoną na rysunku planu jako 
08.KD.D.,

b) drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu 
07.KD.W.

 Na terenie objętym planem nie przewiduje się budowy 
nowych dróg o charakterze dróg publicznych.

III Uzbrojenie terenu
 Dla obszarów objętych planem nie przewiduje się 

modernizacji, rozbudowy i budowy nowych systemów 
uzbrojenia terenu, fi nansowanych z budżetu gminy.

IV Źródła fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej

 Na terenie objętym planem nie przewiduje się żad-
nych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy za wyjątkiem 
utwardzenia istniejącej drogi gminnej 08.KD.D. Wszelkie 
pozostałe koszty związane z realizacją projektów z za-
kresu infrastruktury technicznej będą pokrywane przez 
inwestorów prywatnych bądź w ramach współpracy z 
Gminą na podstawie stosownych umów.
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INFORMACJA 
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 5 października 2010 r. 
Nr WCC/326-ZTO-D/419/W/OGD/2010/DJ

  W dniu 5 października 2010 r. na wniosek Przedsiębior-
cy: ECO Malbork Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Malborku, Prezes Urzędu Regulacji Energe-
tyki (Prezes URE) postanowił zmienić przedmiot i zakres 
działalności ww. Przedsiębiorcy, określony w koncesji na 
wytwarzanie ciepła.
Uzasadnienie:
  Decyzją z dnia 26 października 1998 r. Nr WCC/326/419/
U/OT-1/98/AR (zmienioną późniejszymi decyzjami), udzie-
lono Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła z ter-
minem obowiązywania koncesji do dnia 31 października 
2018 r.
 Pismem z dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr ECO/719/2010, 
Przeds iębiorca wystąpił do Prezesa URE, o zmianę przed-
miotu i zakresu działalności określonej w ww. koncesji, w 
związku z likwidacją źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. 
Głównej 19 w Malborku. Powyższy fakt został przez Przed-
siębiorcę potwierdzony stosownymi dokumentami.
  Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 
ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. 
zm.), Prezes URE postanowił decyzją z dnia 5 października 
2010 r. Nr WCC/326-ZTO-D/419/W/OGD/2010/DJ zmienić 
swoją wcześniejszą decyzję z dnia 26 października 1998 r. 
Nr WCC/326/419/U/OT-1/98/AR (zmienioną późniejszymi 
decyzjami), zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza.

z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Północnego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko - Połom

Gdańsk, dnia 5 października 2010 r.


