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   redukcyjnym „Zaciszne Zalesie” 

 - projekt kanalizacji sanitarnej etap II (od ul. 
Zamostnej do  
   granicy Go cicina) 240.000 

     Wydatki  1.811.000 

     Stan funduszu na koniec roku 6.929.000 
         

     OGÓ EM  WYDATKI 8.740.000 

909

 UCHWAŁA Nr XL/1/10
Rady Gminy Wicko

 z dnia 26 stycznia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko dla lokalizacji 
parków wiatrowych Wrzeście – Wicko

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zmianami); art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. 
zmianami), w wykonaniu uchwały nr XXI/60/2008 Rady 
Gminy Wicko z dnia 10 lipca 2008 roku o przystąpieniu 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wicko dla lokalizacji parków wiatrowych 
Wrzeście – Wicko przyjętego uchwałą Rady Gminy Wicko 
Nr XXIV/119/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku (publ. 
Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 7 poz. 148 z 2005 roku Rada 
Gminy Wicko uchwala, co następuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wicko” uchwala się zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wicko dla lokalizacji parków wiatrowych Wrze-
ście – Wicko przyjętego uchwałą Rady Gminy Wicko 
Nr XXIV/119/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku (publ. 
Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 7 poz. 148 z 2005 roku.

2. Zmiana planu obejmuje działkę nr 742/2 obr. Wicko o 
powierzchni 10,2345 ha.

§ 2

  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 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

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 o różnym przeznacze-
niu;

3) oznaczenie terenu zawierające numer terenu i prze-
znaczenie terenu;

4) przeznaczenie terenów:
a) RG – tereny zabudowy związanej z gospodarką 

rolną (magazynowej, składowej i gospodarczej),
b) R – tereny rolnicze,
c) R/ZL – tereny rolnicze z zadrzewieniami,
d) IT – pas techniczny infrastruktury;

5) dziedzictwo kulturowe:
a) strefa WI – całkowitej ochrony stanowisk archeo-

logicznych,
b) strefa WII - częściowej ochrony stanowisk arche-

ologicznych,
c) strefa WIII – ograniczonej ochrony stanowisk 

archeologicznych;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy.

§ 4

  Defi nicje terminów użytych w planie:
1) intensywność zabudowy - Wskaźnik intensywności za-

budowy – stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych 
na działce do powierzchni działki lub wydzielonego 
terenu;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie się przez 
to linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrz-
nej ściany budynku. Zewnętrznej ściany budynku nie 
stanowią:
— w kondygnacji parteru: ganki wejściowe, wiatrołapy, 

schody i pochylnie wejściowe do budynku,
— w wyższych kondygnacjach – wykusze, loggie, bal-

kony i inne podobne elementy bryły budynku,
3) 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;

4) wskaźnik powierzchni zabudowy - stosunek po-
wierzchni zabudowy do powierzchni działki/terenu, 
wskaźnik powierzchni zabudowy ustala się w ustale-
niach szczegółowych dla terenów elementarnych;
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5) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć wy-
sokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego 
części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
do najwyższego punktu dachu (z wyłączeniem ko-
mina);

6) 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.

§ 5

  Ustalenia dla działki nr 742/2 obr. Wicko1. Przeznaczenie 
terenu:

1) obszar 01.RG o powierzchni 5,80 ha – tereny zabu-
dowy związanej z gospodarką rolną (magazynowej, 
składowej i gospodarczej),

2) obszar 02.R o powierzchni 1,08 ha – tereny rolni-
cze;

3) obszar 03.R/ZL o powierzchni 1,01 ha – tereny rolni-
cze z zadrzewieniami;

4) obszar 04.R o powierzchni 2,11 ha – tereny rolni-
cze;

5) obszar 05.IT o powierzchni 0,24 ha – pas techniczny 
infrastruktury wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213;

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji reklam: wyklucza się lokalizację 

reklam;
2) kolorystyka zagospodarowania w tonacji barw natu-

ralnego pokrycia terenu.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) na całym terenie wyklucza się lokalizację funkcji 
mieszkaniowych;

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) zagospodarowanie i sposób użytkowania terenu 
01.RG winno zapewniać pełną ochronę przed prze-
nikaniem zanieczyszczeń do gruntu i wód.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu strefę W.I.2 

całkowitej ochrony stanowisk archeologicznych obej-
mującą stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji 
organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury; 
dla wyznaczonej strefy całkowitej ochrony stano-
wiska archeologicznego ustala się obowiązek prze-
prowadzenia archeologicznych, wykopaliskowych 
badań ratowniczych stanowiska archeologicznego, 
przed przystąpieniem do realizacji inwestycyjnych 
prac ziemnych, w zakresie określonym decyzją Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2) wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu strefę W.II.3 
częściowej ochrony stanowisk archeologicznych, 
obejmującą stanowisko archeologiczne ujęte w ewi-
dencji organu właściwego w zakresie ochrony dóbr 
kultury; dla wyznaczonej strefy częściowej ochrony 
stanowiska archeologicznego ustala się obowiązek 
przeprowadzenia archeologicznych badań ratowni-
czych wyprzedzających realizację inwestycyjnych 

prac ziemnych, w zakresie określonym decyzją Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu strefę W.III.3 
ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, 
obejmującą stanowisko archeologiczne ujęte w 
ewidencji organu właściwego w zakresie ochrony 
dóbr kultury; dla wyznaczonej strefy ograniczonej 
ochrony stanowiska archeologicznego ustala się 
obowiązek przeprowadzenia archeologicznych ba-
dań interwencyjnych prowadzonych w trakcie pro-
cesu inwestycyjnego w granicach terenu objętego 
realizacją inwestycyjnych prac ziemnych, w zakresie 
określonym decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.

5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych
 Na terenie objętym planem nie występują przestrzenie 

publiczne.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenu:
1) ustala się oznaczoną na rysunku planu nieprzekra-

czalną linię zabudowy w odległości minimum 10 m 
od linii rozgraniczającej drogi na działce nr 739 obr. 
Wicko; nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy 
wszystkich budynków i budowli, także budynków 
tymczasowych;

2) parametry zagospodarowania terenu na obszarze 
01.RG:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,7,
b) intensywność zabudowy: maksymalnie 1,0,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

20%;
3) parametry zabudowy na obszarze 01.RG:

a) wysokość zabudowy: do 10m, dotyczy również 
budowli dla gospodarki rolnej,

b) kształt dachu: dach dwuspadowy lub wielospado-
wy o kącie nachylenia głównych połaci od 350 do 
450;

4) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 
się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie przepisów od-
rębnych
1) na obszarze objętym planem nie występują tereny 

lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na pod-
stawie przepisów odrębnych;

2) na terenie objętym planem nie występują: tereny 
górnicze, obszary narażone na niebezpieczeństwo 
osuwania się mas ziemnych, nie występują również 
naturalne predyspozycje do występowania zjawisk 
osuwiskowych.

8. Scalanie i podział nieruchomości
1) na terenie objętym planem nie ustala się granic te-

renów wymagających przeprowadzenia procedury 
scalania i wtórnego podziału nieruchomości;

2) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych 
działek:
a) wielkość działek: minimalna 3000m2,
b) pozostałe parametry działek: dowolne, wymagany 

jest bezpośredni dostęp do drogi na działce nr 
739.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) na obszarach 02.R, 03.R/ZL, 04.R i 05.IT obowiązuje 

zakaz lokalizacji zabudowy, tj budynków i budowli 
oraz budynków tymczasowych,

Poz. 909
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2) na obszarze 01.RG wyklucza się lokalizację funkcji 
mieszkaniowych, działka nr 742/2 położona jest w 
bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych wież 
elektrowni wiatrowych;

3) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213, w granicach ob-
szaru 05.IT– pas techniczny infrastruktury przebiega 
istniejący kabel telekomunikacyjny do zachowania;

4) wszelkie projektowane obiekty na tym terenie o wy-
sokości równej i większej od 50 m n.p.t. podlegają 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego 
Sił Zbrojnych RP.

10. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich mo-
dernizacji i rozbudowy:
1) wjazd na teren z drogi gminnej na działce nr 739;
2) wyklucza się nowe bezpośrednie zjazdy na teren z 

drogi wojewódzkiej nr 213 klasy G – główna, prze-
biegającej wzdłuż północnej granicy planu;

3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
obszarze 01.RG w ilości niezbędnej dla obsługi za-
gospodarowania lokalizowanego na tym terenie.

11. Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy
1) zaopatrzenie w wodę: z ujęcia indywidualnego na 

podstawie przepisów odrębnych lub z gminnej sieci 
wodociągowej (po jej realizacji);

2) odprowadzenie ścieków: dopuszcza się rozwiązania 
indywidualne, tj. szczelne zbiorniki bezodpływowe 
lub oczyszczalnię;

3) wody opadowe i roztopowe na terenie 01.RG winny 
być zagospodarowane w granicach tego terenu; 
wyklucza się zrzut wód opadowych z terenów o 
użytkowaniu mogącym spowodować zanieczysz-
czenie wód opadowych, do gruntu lub suchych 
rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia do wód 
powierzchniowych:
a) place utwardzone związane z obsługą trans-

portu oraz na terenie magazynowo składowym 
wymagają wyposażenia w urządzenia służące 
oczyszczaniu wód opadowych,

b) obowiązuje lokalizacja separatorów zanieczysz-
czeń na działce inwestora;

4) energia elektryczna z istniejących sieci (przebiega-
jących poza obszarem objętym zmianą planu) na 
warunkach gestora, lub ze źródeł własnych;

5) ciepło ze źródeł indywidualnych z zachowaniem 
obowiązujących norm w zakresie dopuszczalnej 
emisji;

6) zaopatrzenie w gaz: z dowolnych źródeł (gaz bez-
przewodowy lub z sieci w przypadku jej realiza-
cji);

7) usuwanie odpadów zgodnie z odpowiednimi 
uchwałami Rady Gminy w Wicku.

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego, z wyjątkiem dopuszczenia zagospo-
darowania tymczasowego związanego z realizacją 
parku wiatrowego, np. tymczasowe drogi;

13. Stawka procentowa:
 Dla działki nr 742/2 obr. Wicko nie ustala się stawki 

procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
teren pozostaje w dotychczasowym, rolniczym użyt-
kowaniu.

§ 6

  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
  
  Na terenie objętym zmianą planu nie przeznacza się 
gruntów na cele nierolnicze.

§ 7

  Przepisy końcowe
1. Dla działki nr 742/2 obr. Wicko tracą moc przepisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wicko dla lokalizacji parków wiatrowych 
Wrzeście –Wicko przyjętego uchwałą Rady Gminy 
Wicko Nr XXIV/119/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku, 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego nr 7 poz. 148 z 2005 roku.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wi-
cko.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gmin Wicko

Marian Nawrot

Poz. 909
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL/1/10
Rady Gminy Wicko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL/1/10
Rady Gminy Wicko
z dnia 26 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

  Uchwałą nr XXI/60/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku Rada 
Gminy w Wicku przystąpiła do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
lokalizacji parków wiatrowych Wrzeście – Wicko, przyję-
tego uchwałą Rady Gminy w Wicku Nr XXIV/119/2004 z 
dnia 30 listopada 2004 roku, opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 7 poz. 148 z 
2005 roku. Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko został wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od 6 października 2009 r. do 3 listopada 
2009 roku.
  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może 
wnieść uwagi w terminie 14 dni od daty zakończenia wy-
łożenia projektu planu do publicznego wglądu, tj. do dnia 
17 listopada 2009 roku.
W ustawowym terminie, tj. do dnia 17 listopada 2009 r. nie 
wpłynęły żadne uwagi do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko dla 
lokalizacji parków wiatrowych Wrzeście – Wicko

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/1/10
Rady Gminy Wicko
z dnia 26 stycznia 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 1990 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:

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
 Na terenie objętym planem nie przewiduje się budowy 

nowych dróg o charakterze dróg publicznych a koszty 
realizacji dróg wewnętrznych zostaną całkowicie pokry-
te ze środków własnych inwestora.

III Uzbrojenie terenu
 Zmiana planu polegająca na dopuszczeniu na części 

działki nr 742/2 lokalizacji zabudowy związanej z gospo-
darką rolną (magazynowej, składowej i gospodarczej) 
nie wywołuje żadnych zobowiązań gminy wynikających 
z konieczności realizacji infrastruktury technicznej. Plan 
dopuszcza realizację indywidualnych systemów zaopa-
trzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na 
działce inwestora.

VI Źródła fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej

 Na terenie objętym planem nie przewiduje się żadnych 
inwestycji należących do zadań własnych gminy, stąd 
wszelkie koszty związane z realizacją projektów z za-
kresu infrastruktury technicznej będą pokrywane przez 
inwestorów prywatnych bądź w ramach współpracy 
z miastem na podstawie stosownych umów.


