
UCHWAŁA NR XVII/58/2016
RADY GMINY WICKO

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Sarbsk, gmina Wicko

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zmianami) oraz w 
wykonaniu Uchwały nr III/9/2015 Rady Gminy w Wicku z dnia 24 lutego 2015r. roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sarbsk, gmina 
Wicko;

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sarbsk, 
gmina Wicko, przyjętego UCHWAŁĄ nr XXXII/184/2001 Rady Gminy Wicko z dnia 27 grudnia 2001 roku 
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 26 z dnia 25 kwietnia 2002 Poz. 640), po sprawdzeniu, że nie narusza ona 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko”, przyjętego uchwałą  Nr 
XLVII/59/2010 Radę Gminy Wicko  w dniu 29 czerwca 2010 .

2. Granice terenu objętego zmianą planu są zgodne z załącznikiem do Uchwały nr III/9/2015 Rady Gminy 
w Wicku z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sarbsk, gmina Wicko, o powierzchni ok. 5,62 ha. Granice 
obszaru zmiany planu stanowią:

a) od północy Jezioro Sarbsko,

b) od wschodu granica działki nr 77/6 obr. Sarbsk,

c) projektowana linia rozgraniczająca drogi,

d) od zachodu granica działki nr 77/3 obr Sarbsk.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest:

1) Załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek zmiany planu;

2) Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 
planu;

3) Załącznik nr 3 do uchwały zawierający 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 finansach publicznych.

2. Rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawiera następujące oznaczenia:
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1) granica obszaru objętego opracowaniem zmiany miejscowego planu;

2) oznaczenia terenów:

a) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (tereny elementarne);

b) oznaczenie terenu elementarnego;

3) przeznaczenie terenów:

a) US – tereny sportu i rekreacji,

b) ML – tereny zabudowy budynków rekreacji indywidualnej,

c) KS – tereny parkingów,

d) ZN - tereny zieleni naturalnej;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nieprzekraczalna linia 
zabudowy;

5) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych:

a) ZZ – obszary szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i 
wynosi raz na 100 lat,

b) granica obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 
lat;

6) ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej: Km – urządzenia melioracji wodnych 
szczegółowych – rów melioracyjny.

§ 3. Na terenie objętym zmianą planu obowiązują następujące definicje terminów użytych w zmianie planu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie się przez to linię, poza którą wyklucza się lokalizację 
zewnętrznej ściany budynku, przy czym zewnętrznej ściany budynku nie stanowią: w kondygnacji parteru: 
ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, w wyższych kondygnacjach – 
wykusze, loggie, balkony  i inne podobne elementy bryły budynku;

2) wartościowy drzewostan – pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną z poniższych cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami),

b) drzewa i krzewy objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

c) drzewa i krzewy, na usunięcie których zezwolenie wydaje odpowiedni organ,

d) drzewa i krzewy, za usunięcie których pobierana jest prawem przewidziana opłata.

§ 4. 1. Obszar objęty zmianą planu dzieli się na tereny elementarne, czyli wyróżnione na rysunku zmiany 
planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu. Podział obszaru objętego zmianą planu na 
tereny elementarne jest spójny i rozłączny, co oznacza, że wszystkie części obszaru objętego zmianą planu 
należą do któregoś z terenów elementarnych i żadna część nie należy równocześnie do dwóch terenów 
elementarnych.

2. Każdy teren elementarny jest oznaczony w tekście i na rysunku zmiany planu symbolem zawierającym:

1) numer obrębu geodezyjnego, w którym jest położony;

2) kolejny numer terenu elementarnego;

3) przeznaczenie terenu.

3. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu, ustala się:

1) przeznaczenie terenów;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych;

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów;

13) stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „opłaty planistycznej”).

§ 5. 1. Ustala się przeznaczenie terenów:

1) 10.01.US – tereny sportu i rekreacji;

2) 10.02.ML – tereny zabudowy budynków rekreacji indywidualnej,

3) 10.03.KS – teren parkingu;

4) 10.04.ZN – tereny zieleni naturalnej;

5) 10.05.ZN – tereny zieleni naturalnej;

6) 10.06.ML – tereny zabudowy budynków rekreacji indywidualnej.

2. Dla terenu oznaczonego jako 10.01.US o powierzchni 1,49ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny sportu i rekreacji

a) teren plaży urządzonej, się zagospodarowanie związane z obsługą użytkowników plaży;

b) dopuszcza się budynki dla obsługi użytkowników plaży, takie jak np. sanitariaty, magazyny sprzętu itp.,

z wyłączeniem funkcji usług hotelarskich, handlu i gastronomii;

2) zasady dotyczące kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu,

b) obowiązuje odtworzenie i uzupełnianie zadrzewień wzdłuż drogi stanowiącej zachodnią i południową 
granicę terenu 10.01.US,

c) obowiązuje realizacja szpaleru drzew wzdłuż granicy z terenem parkingu, oznaczonym jako 10.03.KS;

3) zasady lokalizacji zabudowy:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku zmiany planu wyznaczające prostokąt 
terenu o bokach 20mx60m na którym dopuszcza się sytuowanie budynków, południowy bok prostokąta 
wyznacza linia a w odległości 10m od granic terenu 10.03.KS, wschodni bok prostokąta wyznacza linia  
w odległości 10m od granic terenu 10.02.ML,

b) ustalone linie zabudowy dotyczą wyłącznie budynków;

4) wskaźniki zagospodarowania terenu;

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: dopuszcza się lokalizację nie więcej niż dwóch budynków    o łącznej 
powierzchni zabudowy nie więcej niż 400m2,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%,

c) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,05;
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5) parametry zabudowy;

a) wysokość zabudowy: do 6m,

b) kształt dachu: dowolny, kąt nachylenia połaci dachowych do 20º,

c) poziom posadowienia posadzki parteru nie wyżej niż 2m n.p.m.;

6) zasady podziału na działki budowlane: nie dotyczy, teren 10.01.US stanowi przestrzeń publiczną.

3. Dla terenu oznaczonego jako 10.02.ML o powierzchni 1,13ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: – tereny zabudowy budynków rekreacji indywidualnej;

2) zasady dotyczące kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje odtworzenie i uzupełnianie zadrzewień wzdłuż drogi stanowiącej południową granicę terenu 
10.02.ML,

c) obowiązuje realizacja szpaleru drzew wzdłuż granicy z terenem parkingu, oznaczonym jako 10.03.KS;

3) zasady lokalizacji zabudowy:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku zmiany planu w odległości:

- 10m od granic terenów: 10.01.US, 10.03.KS i 10.06.ML,

- 6m od południowej granicy terenu 10.02.ML,

- 5m od granicy terenu 10.04.ZN,

b) na każdej działce dopuszcza się lokalizację jednego budynku;

4) wskaźniki zagospodarowania terenu;

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,25,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,

c) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,35,

d) wyżej ustalone wskaźniki należy odnosić do powierzchni posesji (części działki) znajdującej się w 
granicach terenu 10.02.ML;

5) parametry zabudowy;

a) wysokość zabudowy: do 6m,

b) dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych od 25º do od 35º,

c) poziom posadowienia posadzki parteru nie wyżej niż 2m n.p.m.;

6) zasady podziału na działki budowlane:

a) minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi 1300m²;

b) szerokość frontu działki: nie mniej niż 25m,

c) kąt nachylenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 85 do 95 stopni.

4. Dla terenu oznaczonego jako 10.03.KS o powierzchni 0,19ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren parkingu;

a) dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) zasady dotyczące kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje realizacja szpalerów drzew wzdłuż granic 
terenu 10.03.KS;

3) zasady lokalizacji zabudowy: nie dotyczy, na terenie 10.03.KS obowiązuje zakaz sytuowania budynków;

4) wskaźniki zagospodarowania terenu;
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a) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie dotyczy,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10%,

c) intensywność zabudowy: nie dotyczy;

5) parametry zabudowy: nie dotyczy;

6) zasady podziału na działki budowlane: nie dotyczy.

5. Dla terenu oznaczonego jako 10.04.ZN o powierzchni 1,49ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni naturalnej,

2) zasady dotyczące kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje ochrona naturalnego zbiorowiska roślinnego;

3) zasady lokalizacji zabudowy: nie dotyczy, na terenie 10.04.ZN obowiązuje zakaz sytuowania obiektów 
budowlanych;

4) wskaźniki zagospodarowania terenu;

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie dotyczy,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 100%,

c) intensywność zabudowy: nie dotyczy;

5) parametry zabudowy: nie dotyczy;

6) zasady podziału na działki budowlane: nie dotyczy.

5. Dla terenu oznaczonego jako 10.05.ZN o powierzchni 0,96ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni naturalnej;

2) zasady dotyczące kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje ochrona naturalnego zbiorowiska roślinnego;

3) zasady lokalizacji zabudowy: nie dotyczy, na terenie 10.05.ZN obowiązuje zakaz sytuowania obiektów 
budowlanych;

4) wskaźniki zagospodarowania terenu;

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie dotyczy,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 100%,

c) intensywność zabudowy: nie dotyczy;

5) parametry zabudowy: nie dotyczy;

6) zasady podziału na działki budowlane: nie dotyczy.

6. Dla terenu oznaczonego jako 10.06.ML o powierzchni 0,36 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: – tereny zabudowy budynków rekreacji indywidualnej;

2) zasady dotyczące kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje odtworzenie i uzupełnianie zadrzewień wzdłuż drogi stanowiącej południową granicę terenu 
10.06.ML;

3) zasady lokalizacji zabudowy:

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku zmiany planu w odległości:

- 10m od zachodniej granicy terenu 10.06.ML,

- 6m od wschodniej i południowej granicy terenu 10.06.ML,

- po granicy obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonego jako ZZ;

b) na każdej działce dopuszcza się lokalizację jednego budynku;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2241



4) wskaźniki zagospodarowania terenu;

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,25,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,

c) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,35,

d) wyżej ustalone wskaźniki należy odnosić do powierzchni posesji (części działki) znajdującej się w 
granicach terenu 10.06.ML;

5) parametry zabudowy;

a) wysokość zabudowy: do 6m,

b) dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowych od 25º do od 35º,

c) poziom posadowienia posadzki parteru nie wyżej niż 2m n.p.m.;

6) zasady podziału na działki budowlane:

a) minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi 3000m²;

b) szerokość frontu działki: nie mniej niż 25m,

c) kąt nachylenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: od 85 do 95 stopni.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Na całym obszarze objętym zmianą planu wyklucza się sytuowanie nośników reklamowych.

2. W zakresie dostosowania form zabudowy do warunków ochrony krajobrazu obowiązuje:

1) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np.: tynk, cegła, drewno, 
kamień;

2) dla wszystkich elementów zagospodarowania obowiązuje kolorystyka w tonacji zbliżonej do barw 
naturalnych materiałów typu cegła, kamień, drewno z wykluczeniem palety kolorów różowych, 
fioletowych, niebieskich;

3) ujednolicona kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, 
brązów, szarości i czerni.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1. W zakresie ochrony wody na całym obszarze objętym zmianą planu obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania powodującego spływ zanieczyszczeń do Jeziora Sarbsko. Teren objęty zmianą planu 
położony jest w bezpośredniej zlewni Jeziora Sarbsko.

2. W zakresie ochrony powietrza wyklucza się lokalizację źródeł ciepła powodujących niską emisję 
zanieczyszczeń do powietrza; produkcja ciepła winna się odbywać się w oparciu o nieemisyjne lub 
niskoemisyjne źródła ciepła.

3. W zakresie ochrony przed hałasem na granicy terenu oznaczonego w zmianie planu jako 10.01.US – 
tereny sportu i rekreacjiobowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, ani 
ujęte

w gminnej ewidencji zabytków, nie występują również dobra kultury współczesnej.

2. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku 
zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 9. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych
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Do przestrzeni publicznych zalicza się tereny: 10.01.US – tereny sportu i rekreacji oraz 10.02.KS – teren 
parkingu. Na terenach przestrzeni publicznych obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych 
dla niepełnosprawnych.

§ 10. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych

1. Cały obszar położony jest w granicach Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Mierzeja Sarbska 
PLH220018 , gdzie wskazuje się na konieczność ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych ze względu na 
które wyznaczono obszar Natura 2000 Mierzeja Sarbska PLH220018.

2. Cały obszar położony jest otulinie Słowińskiego Parku Narodowego oraz na obszarze ekologicznego o 
randze ponadregionalnej. W ramach działań wskazanych w celu ochrony, przywrócenia, wzmocnienia funkcji 
korytarza wprowadza się ograniczenia w przeznaczaniu pod zabudowę nowych terenów i wyklucza się 
zabudowę na terenach 10.04.ZN   i 10.05.ZN – tereny zieleni naturalnej.

3. Na obszarze objętym zmianą planu wzdłuż brzegu Jeziora Sarbsko występują tereny zagrożone powodzią

a) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 
wynosi raz na 100 lat, oznaczony jest na rysunku planu jako ZZ,

b) obszar na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, którego 
granicę oznaczono na rysunku planu.

4. Na terenie objętym zmianą planu nie występują: tereny górnicze, udokumentowane złoża kopalin, zasoby 
wód podziemnych, kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla,  obszary osuwania się mas 
ziemnych.

§ 11. Zasady scalania i podziału nieruchomości

1. Nie dotyczy granic terenów wymagających przeprowadzenia procedur scalania i podziału nieruchomości.

2. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zawierają ustalenia określające zasady podziału na 
działki budowlane, w § 5 ust. 3 pkt 6) i ust. 6 pkt 6).

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

- nie występują.

§ 13. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Obszar objęty zmianą planu obsługiwany jest przez drogę biegnącą wzdłuż południowej granicy tego 
obszaru, obowiązuje wjazd na wszystkie działki z tej drogi.

2. Ustala się ogólne zasady dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych:

1) ustala się minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

a) dla budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni użytkowej do 100m2 obowiązuje minimum 1 
miejsce parkingowe, dla większych budynków obowiązuje nie mniej niż 1 miejsce na każde kolejne 100 
m2 powierzchni użytkowej budynku;

2) na terenie 10.03.KS miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
wyznacza się w następującej proporcji:

a) nie mniej niż 2 miejsca, jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi do15,

b) nie mniej niż 1 miejsce na każdych kolejnych 15 miejsc, o których mowa w pkt 1);

3) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, na którym zlokalizowana jest 
inwestycja;

4) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach wywołujących potrzeby parkingowe, a w szczególności 
obiekty o funkcjach usługowych, podlegają powyższym wymogom;

5) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących budynków, lokalizacja nowych budynków, a także 
zmiana sposobu użytkowania istniejących lokali i budynków, wymaga zaspokojenia potrzeb parkingowych 
zgodnie z ustalonymi powyżej zasadami.
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§ 14. Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
usytuowane poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, który jest oznaczony  na rysunku planu jako 
ZZ.;

2. Zaopatrzenie w wodę: z gminnego systemu wodociągowego funkcjonującego w miejscowościach 
Sarbsk.

3. Odprowadzenie ścieków komunalnych: gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sarbsk poprzez 
sieć kanalizacji sanitarnej.

4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, po jej 
wybudowaniu;

2) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych                           
i roztopowych w granicach działki;

3) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
obowiązuje lokalizacja urządzeń podczyszczających na działce inwestora.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) do obsługi terenu objętego zmianą planu obowiązuje rozbudowa linii energetycznych średniego      i 
niskiego napięcia;

2) obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do 
zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym terenie opracowania;

6. Zaopatrzenie w gaz: z indywidualnych źródeł lub gazowej sieci rozdzielczej, po jej zrealizowaniu.

7. Zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł, spełniających normy ochrony środowiska.

8. Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się remont, budowę, rozbudowę i przebudowę 
infrastruktury systemów i urządzeń telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych przewodowych i 
bezprzewodowych.

9. Występujące w granicach terenu objętego zmianą planu urządzenia drenarskie i melioracyjne wymagają 
zachowania. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę urządzeń wodnych melioracji szczegółowych przy 
zachowaniu prawidłowego funkcjonowania całego układu.

§ 15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów

1. Na całym terenie obowiązuje zakaz zagospodarowania tymczasowego terenu.

§ 16. Stawka procentowa

1. Dla całego obszaru objętego zmianą planu ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   w wysokości 30%.

§ 17. Ochrona gruntów rolnych i leśnych

1. Na cele nierolnicze w zmianie planu przeznacza się grunty klasy ŁVI o powierzchni 1,07ha i nieużytki  o 
łącznej powierzchni 2,89ha. Zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku   o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2015r. poz.909 z późn. zm.) wymienione grunty uzyskują zgodę na przeznaczenie 
na cele nierolnicze w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 18. Przepisy końcowe

1. Dla obszaru objętego zmianą planu tracą moc ustalenia zawarte w uchwale nr XXXII/184/2001 Rady 
Gminy Wicko z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Sarbsk gmina Wicko (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 26 z dnia 25 kwietnia 2002 Poz. 640).
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Wicko

Jacek Stanuch
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/58/2016
Rady Gminy Wicko
z dnia 31 maja 2016 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/58/2016

Rady Gminy Wicko

z dnia 31 maja 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

Na podstawie uchwały nr III/9/2015 Rady Gminy Wicko z dnia 24 lutego 2015 roku, w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Sarbsk, gmina Wicko, przyjętego UCHWAŁĄ nr XXXII/184/2001 Rady Gminy Wicko z dnia 27 grudnia 2001 
roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 26 z dnia 25 kwietnia 2002 Poz. 640) Wójt Gminy Wicko podjął 
procedurę sporządzenia ww zmiany planu.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego 
wglądu dniach od 12.02.2016 r. do 11.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wicku w godzinach od  
8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami 
odbyła się w dniu 10.03.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wicku w godz. od 1100 do 1300.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199, z późn. zmianami) oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz.353 z póź. 
zmianami), każdy może wnieść uwagi do projektu planu.

Termin składania uwag Wójt Gminy Wicko ustalił na dzień 25.03.2016r. W wyznaczonym terminie tj. do 
dnia. nie wpłynęły żadne uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Sarbsk.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Wicko

Jacek Stanuch
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/58/2016

Rady Gminy Wicko

z dnia 31 maja 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

- dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sarbsk, gmina Wicko, 
przyjętego UCHWAŁĄ nr XXXII/184/2001 Rady Gminy Wicko z dnia 27 grudnia 2001 roku (Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego Nr 26 z dnia 25 kwietnia 2002 Poz. 640), sporządzanej na podstawie Uchwały nr 
III/9/2015 Rady Gminy w Wicku z dnia 24 lutego 2015r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany planu.

I. Zadania własne gminy :

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych 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 inwestycje, które realizowane są z udziałem środków 
publicznych zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych oraz środków pochodzących z 
funduszy strukturalnych UE. Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, 
określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak:

- zaopatrzenie w energię elektryczną,

- zaopatrzenie w energię cieplną,

- zaopatrzenie w gaz,

- działalność w zakresie telekomunikacji,

- podlegają dodatkowo regulacjom na podstawie przepisów odrębnych. Zaopatrzenie w te media nie są 
finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania 
własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg tych, których gmina jest 
zarządcą - czyli dróg gminnych.

II Budowa dróg:

Na terenie objętym zmianą planu nie przewiduje się budowy dróg publicznych. Obszar objęty 
zmianą planu obsługiwany jest przez drogę biegnącą wzdłuż południowej granicy tego obszaru, 
obowiązuje wjazd na wszystkie działki z tej drogi. Do zadań własnych gminy należy wykonanie i 
zagospodarowanie publicznego parkingu, oznaczonego w zmianie planu jako 10.03.KS.

III. Uzbrojenie terenu:

Na obszarze objętym zmianą planu nie ustala się inwestycji należących do zadań Gmina Wicko. 
Jednakże w celu obsługi projektowanego zagospodarowania niezbędne będą inwestycje poza obszarem 
objętym zmianą planu, w tym:

1. Teren objęty zmianą planu nie jest uzbrojony w sieć wodociągową. Zmiana planu przewiduje 
zaopatrzenie w wodę z gminnego systemu wodociągowego funkcjonującego w miejscowościach Sarbsk, który 
należy rozbudować.
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2. Teren objęty zmianą planu nie jest uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej. Zmiana planu przewiduje 
odprowadzenie ścieków komunalnych do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sarbsk. Rozbudowy 
wymaga sieć kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem prowadzącym do oczyszczalni Sarbsk.

3. Teren objęty zmianą planu nie jest uzbrojony w sieć kanalizacji deszczowej. Do czasu wybudowania 
kanalizacji deszczowej obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki.

IV. Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Na terenie objętym zmianą planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
należące do zadań własnych gminy Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi, gazociągi, regionalne sieci 
szerokopasmowe oraz inna infrastruktura telekomunikacyjna realizowane będą, w zależności od potrzeb, 
przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne koncesje.
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