
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/175/12 

RADY GMINY CHOCZEWO 

z dnia 14 listopada 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-

wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Ciekocino we wsi Ciekocinko w gminie Choczewo.  

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40, ust. 1 , art.41 ust. 1, art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (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, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.),art. 4 ust. 1 i art.13 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 

z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, ze zmianą z 2011 r. Nr 117, poz. 676)  

Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:  

§ 1. Po stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Choczewo” (uchwała Nr VI-58/2003 Rady Gminy w Choczewie z dnia 09.06.2003 r.) 

uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniego fragmentu obrębu 

geodezyjnego Ciekocino we wsi Ciekocinko w gminie Choczewo, obejmujący obszar o powierzchni 49ha, jak 

na rysunku planu.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:  

1) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;  

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;  

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, którego przeznaczenie 

zostało określone w § 3 oraz karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń, ciągi komunikacyjne, miejsca 

postojowe, sieci i urządzenia sieciowe oraz obsługujące je obiekty budowlane infrastruktury technicznej (w 

tym stacje bazowe telefonii komórkowej);  

6) układzie odwadniającym – należy przez to rozumieć układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;  

7) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki;  
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8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy budynku;  

9) makroniwelacja – zmiana naturalnej rzeźby i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) 

o wysokość względną większą niż 1 m.  

§ 3. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:  

EW,R,RU – teren lokalizacji urządzeń źródłowych i sieciowych elektroenergetyki, w tym elektrowni 

wiatrowych, teren rolniczy oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 

ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich.  

§ 4. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca 

postojowe (mp) dla samochodów osobowych:  

1) urządzenia elektroenergetyczne: minimum 0mp,  

2) gospodarstwo rolne, hodowlane, ogrodnicze oraz gospodarstwo leśne i rybackie: minimum 1mp.  

§ 5. Ustalone w planie zasady podziału terenu na działki nie dotyczą: istniejących podziałów na działki, 

wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń oraz budynków obsługujących sieciową infrastrukturę techniczną, 

a także ciągów komunikacyjnych.  

§ 6. 1. Ustala się jeden obszar objęty planem oznaczony cyfrą „1”.  

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:  

 

KARTA TERENU  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 

POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO CIEKOCINO WE 

WSI CIEKOCINKO W GMINIE CHOCZEWO  

1. NUMER TERENU: 1  

2. POWIERZCHNIA: 49ha  

3. PRZEZNACZENIE TERENU: EW,R,RU – teren lokalizacji urządzeń źródłowych i sieciowych 

elektroenergetyki, w tym elektrowni wiatrowych, teren rolniczy oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, bez ustalania proporcji 

pomiędzy funkcjami; dopuszcza się maksymalnie 5 turbin wiatrowych  

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA 

ZGODNY Z PLANEM: nie ustala się  

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:  

5.1 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,  

5.2 dopuszcza się na konstrukcji elektrowni umieszczenia wyłącznie na gondoli: logo producenta, 

inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych,  

5.3 ustala się pastelową kolorystykę obiektów budowlanych współgrającą z otaczającym krajobrazem 

naturalnym; ustala się powierzchnie matowe budowli poza niezbędnymi powierzchniami szklanymi; ustala 

się kolorystykę projektowanej zabudowy w barwach naturalnych materiałów budowlanych takich jak: 

drewno, cegła, wyprawy tynkowe gliniane i wapienne,  

5.4 ustala się tradycyjne formy architektoniczne zabudowy, charakterystyczne dla regionu Pasa 

Nadmorskiego Kaszub Północnych  

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 

TERENU:  

6.1 linie zabudowy – zgodnie z przepisami odrębnymi,  

6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy – zgodnie z § 2 pkt 7) – w stosunku do powierzchni 

terenu: 0,5%,  
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6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej terenu: 80%,  

6.4 intensywność zabudowy terenu – minimalna: 0, maksymalna: 0,05,  

6.5 wysokość zabudowy – maksymalnie:  

a) dla zabudowy o kształcie dachu, o której mowa w pkt 6.6a) – 9m (maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne; dopuszcza się piwnice),  

b) dla zabudowy o kształcie dachu, o której mowa w pkt 6.6b) – 7m (maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne; dopuszcza się piwnice),  

6.6 kształt dachu:  

a) dla zabudowy o wysokości, o której mowa w pkt 6.5a) – dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, 

o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni,  

b) dla zabudowy o wysokości, o której mowa w pkt 6.5b) – dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachylenia 

połaci 22-25 stopni, pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 

0,8m, maksymalnej – 1,8m,  

6.7 formy zabudowy – wolnostojące,  

6.8 maksymalna wysokość posadowienia gondoli turbiny elektrowni wiatrowej: 140m,  

6.9 maksymalna szerokość jezdni utwardzonych ciągów komunikacji obsługujących elektrownie 

wiatrowe: 6m; dopuszcza się inne szerokości dróg w przypadku realizacji: placów do zawracania, 

placów  manewrowych, skrzyżowań, krętych odcinków, skarp, nasypów oraz innych przypadków 

uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi  

7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: dowolne  

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:  

8.1 dopuszcza się wycinkę drzew w zakresie niezbędnym na etapie budowy farmy elektrowni wiatrowych 

pod warunkiem ekwiwalentnej rekompensaty zlikwidowanego zasobu zieleni,  

8.2 ustala się realizację przejść ekologicznych – z uwzględnieniem pkt 9.2b) – w postaci otworów 

w ogrodzeniach umożliwiające migrację drobnej zwierzyny, zrealizowane w formie:  

a) otworów o średnicy minimum 15cm, przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w odstępach nie większych 

niż 5m,  

b) prześwitów o szerokości minimalnej 10cm pomiędzy gruntem a ażurowymi elementami ogrodzenia,  

8.3 ustala się stosowanie nawierzchni przepuszczalnych oraz półprzepuszczalnych do utwardzania 

ciągów komunikacyjnych oraz miejsc postojowych,  

8.4 uciążliwość funkcjonowania elektrowni wiatrowych nie może przekraczać dopuszczalnych 

poziomów hałasów w środowisku dla sąsiadujących terenów akustycznie chronionych,  

8.5 zakaz lokalizacji budynków związanych z pobytem stałym ludzi w przypadku przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasów funkcjonowania elektrowni wiatrowej,  

8.6 ustala się stosowanie matowych powłok na śmigłach,  

8.7 ustala się odtworzenie wierzchniej warstwy gleby po pracach budowlanych stanowiących place 

montażowe elektrowni wiatrowych poza docelowym zainwestowaniem związanym z funkcjonowaniem 

i obsługą elektrowni wiatrowej,  

8.8 obowiązuje zakaz makroniwelacji terenu za wyjątkiem niezbędnych prac związanych z realizacją 

obsługi komunikacyjnej, posadowieniem elektrowni wiatrowych, zabudowy oraz sieci i urządzeń oraz 

obsługujących je obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,  

8.9 obszary potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi ziemi – jak na rysunku planu – ustala się 

sporządzenie dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej, obejmującej badania 

geologiczne uwzględniające zagadnienia stateczności zbocza po wykonaniu inwestycji; w projekcie 

budowlanym przewidzieć sposób zabezpieczenia gruntu przed ruchami masowymi ziemi,  

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3924



8.10 należy zabezpieczyć wykopy fundamentowe przed dostępem zwierzyny,  

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:  

9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren objęty strefą ochrony ekspozycji zespołu  

dworsko-parkowego z folwarkiem i budynkiem dworu w Ciekocinku, o którym mowa w pkt 16.2,  

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej:  

a) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych,  

b) dopuszcza się wyłącznie stosowanie ogrodzeń ażurowych bez podmurówek oraz murowanych słupków, 

z zastrzeżeniem pkt 8.2; zakazuje się realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych – nie dotyczy  

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy  

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 

OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: strefa ograniczeń od istniejącej 

napowietrznej linii wysokiego napięcia – jak na rysunku planu – zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

odrębnymi  

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 

W ICH UŻYTKOWANIU: dopuszcza się wyłącznie podziały na działki z uwzględnieniem § 5 oraz pod 

lokalizację urządzeń źródłowych i sieciowych elektroenergetyki, w tym elektrowni wiatrowych  

13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ:  

13.1 dostępność drogowa – spoza granic planu,  

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z §4,  

13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia,  

13.4 odprowadzenie ścieków – komunalne do kanalizacji sanitarnej, pozostałe zgodnie z przepisami 

odrębnymi,  

13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego,  

13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej lub ze źródeł lokalnych,  

13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,  

13.8 zaopatrzenie w ciepło – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych,  

13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi  

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: do czasu 

realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiornika lub zbiorników 

bezodpływowych lub zastosowanie innych rozwiązań zgodnych z przepisami odrębnymi  

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU 

WARTOŚCI TERENU: 30%  

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH:  

16.1 istniejący las poza granicami planu, jak na rysunku planu,  

16.2 istniejący obszar wpisu do rejestru zabytków zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem 

i budynkiem dworu w Ciekocinku gmina Choczewo – wpisany do rejestru zabytków województwa 

pomorskiego pod numerem A-1187 decyzją z dnia 08 lipca 1998 roku – położony poza granicami planu, jak 

na rysunku planu.  

§ 7. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:  

1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:2000 (załącznik nr 1),  
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2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu(załącznik nr 2),  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).  

§ 8. Zobowiązuje się Wójta Gminy Choczewo do:  

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 

oceny zgodności z prawem,  

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej gminy Choczewo.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Łasiński Krzysztof 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3924



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/12 

Rady Gminy Choczewo 

z dnia 14 listopada 2012 r. 

Rysunek planu  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/175/12  

Rady Gminy Choczewo   

z dnia 14 listopada 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniego 

fragmentu obrębu geodezyjnego Ciekocino we wsi Ciekocinko w gminie Choczewo w ustawowym terminie 

nie wpłynęły żadne uwagi.  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/175/12  

Rady Gminy Choczewo   

z dnia 14 listopada 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

W obszarze  planu miejscowego nie przewiduje się realizacji nowych układów drogowych i nowej 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.  
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