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 UCHWAŁA Nr XLII/19/10

Rady Gminy Wicko

 z dnia 9 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 6/2, 

63, 64, 65, 66, 67 w obrębie geodezyjnym Kopaniewo oraz działek nr 147, 148 w obrębie geodezyjnym Maszewko 

gmina Wicko.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. 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; z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413) 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 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 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 2009 r. Nr 
52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241), w związku z uchwałą Nr 
XXIX/29/09 Rady Gminy Wicko z dnia 27 lutego 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, na 
wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Wicko uchwala, co 
następuje:

§ 1

1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa w 
ust. 2, z ustaleniami studium, określonymi w Uchwale 
Nr 39/96 Rady Gminy Wicko z dnia 13 czerwca 1996 r. w 
sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko” 
oraz Uchwale Nr XXXIII/62/2005 Rady Gminy Wicko 
z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy  Wicko „.

2. Uchwala  s ię  zmianę  mie jscowego p lanu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 
nr 6/2, 63, 64, 65, 66, 67 w obrębie geodezyjnym  
Kopaniewo oraz działek nr 147, 148 w obrębie 
geodezyjnym Maszewko gmina Wicko, uchwalonego 
uchwałą Nr XXXIII/63/2005 Rady Gminy Wicko z dnia  
26 lipca 2005 r.

3. Przedmiotem zmiany planu, o którym mowa w ust. 2, 
jest dokonanie ustaleń niezbędnych dla umożliwienia 
prawidłowego funkcjonowania projektowanego w 
planie parku elektrowni wiatrowych, w tym:
1) w zakresie obowiązujących zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej - ustalenie możliwości  
budowy zespołu elektrowni wiatrowych w grani-
cach terenu objętego planem składającego się z 
generatorów prądu przemiennego o łącznej mak-
symalnej mocy do 78 MW,

2) w zakresie obowiązujących warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod 
lokalizację elektrowni wiatrowej - ustalenie możli-
wości budowy obiektów o maksymalnej wysokości 
(wysokości ponad poziom terenu skrajnego punktu 
wirnika/skrzydła elektrowni wiatrowej w pozycji 

pionowej) do 180 m.

§ 2

Granice obszaru objętego zmianą planu, obejmujące-
go teren działek nr 6/2, 63, 64, 65, 66, 67 w obrębie geo-
dezyjnym Kopaniewo oraz działek nr 147, 148 w obrębie 
geodezyjnym Maszewko w gminie Wicko, przedstawia 
rysunek planu.

§ 3

1. Integralną częścią uchwały są:
1) załączniki graficzne do uchwały:

a) w skali 1:2000, nazywany w treści uchwały rysun-
kiem planu - Załącznik Nr 1,

b) w skali 1:50000, wyrys ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wicko - Załącznik Nr 2,

2) rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu - Załącznik Nr 3,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposo-
bie finansowania zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, należących do 
zadań własnych gminy - Załącznik Nr 4.

2. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane 
na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich 
oznaczenia,

3) granice i oznaczenia obiektów i terenów podlega-
jących ochronie.

§ 4

1. W granicach obszaru objętego planem ustala się:
1) obowiązujące zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego w ustaleniach szczegółowych,
2) obowiązujące zasady ochrony środowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego:
a) w granicach obszaru objętego planem obejmu-

je się szczególną ochroną przed zabudową elek-
trowniami wiatrowymi:
- grunty rolne stanowiące użytki klasy II,
- oczka wodne i torfowiska,
- cieki wód powierzchniowych,
- tereny zadrzewień i zakrzaczeń w wieku powy-

żej 30 lat,
- ciągi zadrzewień śródpolnych, szpalery oraz 

pojedyncze okazy drzew w wieku powyżej 30 
lat,

- lasy i grunty leśne,
- pastwiska i łąki stanowiące podmokłości,
- grunty rolne pochodzenia organicznego,

b) w celu umożliwienia właściwej eksploatacji, 
zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz 
ochrony środowiska wyznacza się strefy tech-
niczne wokół projektowanych elektrowni wiatro-
wych:
- linie rozgraniczające teren strefy technicznej 
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ustala się w odległości 55 m od osi wieży 
poszczególnej elektrowni wiatrowej,

- teren strefy technicznej winien być wolny od 
obiektów i obszarów objętych ochroną, o któ-
rych mowa w § 4 pkt 2 ppkt a,

- jako przeznaczenie podstawowe ustala się 
dotychczasowy, w tym rolniczy, sposób wyko-
rzystania gruntów,

- w granicach strefy technicznej obowiązuje 
zakaz zabudowy nie związanej z budową i 
eksploatacją elektrowni wiatrowych, w tym 
również zabudowy związanej z produkcją rol-
niczą,

c) w trakcie robót budowlanych i montażowych należy 
zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby, a po ich 
zakończeniu należy przywrócić pierwotny stan 
terenu, umożliwiający kontynuację jego użytko-
wania w dotychczasowy sposób,

d) dopuszczalny zasięg oddziaływania zespołu elek-
trowni wiatrowych na środowisko w zakresie hałasu 
dla form użytkowania, określonych w rozporządze-
niu właściwego ministra w sprawie dopuszczalnego 
poziomu hałasu w środowisku, winien być zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, co 
należy udokumentować przed uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę,

e) ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska 
przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycz-
nych, porażeniem prądem i ładunkami elektrosta-
tycznymi,

f) ustala się konieczność zapewnienia skutecznej 
ochrony podłoża gruntowego i wód podziemnych 
przed zanieczyszczeniem zarówno w trakcie budowy 
jak też w czasie eksploatacji elektrowni wiatrowych, 
w tym wody opadowe z nawierzchni utwardzonych, 
zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi 
winny być podczyszczone przed odprowadzeniem 
do odbiornika zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami,

g) gospodarka odpadami (w tym w szczególności 
odpadowymi olejami hydraulicznymi i olejami 
smarowymi) należy prowadzić zgodnie z ustawa 
o odpadach i zaplanowanać w oparciu o gminny 
program,

h) na etapie projektu budowlanego należy określić 
miejsca poboru kruszyw dla wykonania wymiany 
gruntów, dróg dojazdowych, betonów do funda-
mentów, oraz wskazać miejsca składowania mas 
ziemnych z wykopów fundamentowych,

i) ustala się obowiązek przeprowadzenia monitoringu 
przedrealiacyjnego, określającego wpływ potencjal-
nej lokalizacji elektrowni wiatrowych na  awifaunę i 
nietoperze,

j) szczegółowa lokalizacja poszczególnych elektrowni 
wiatrowych, o której mowa w ust. 2 pkt 2 ppkt d, 
możliwa jest po przeprowadzeniu analizy w oparciu 
o wyniki monitoringu, o którym mowa w ppkt i,

k) w granicach obszaru objętego planem nie należy 
zalesiać terenów w sąsiedztwie planowanych loka-
lizacji elektrowni wiatrowych oraz nie wprowadzać 
zieleni śródpolnej w otwartym krajobrazie rolni-
czym,

3) obowiązujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) wyznacza się w planie strefę W II częściowej ochro-

ny archeologiczno - konserwatorskiej, obejmują-
cą stanowisko archeologiczne, ujęte w ewidencji 
zabytków organu właściwego w zakresie ochrony 
dóbr kultury:
- cmentarzysko ludności kultury pomorskiej, ozna-

czone na rysunku planu symbolem WII/1,
b) wyznacza się w planie strefę W III ograniczonej 

ochrony archeologiczno - konserwatorskiej, obej-
mującą stanowiska archeologiczne, ujęte w ewi-
dencji organu właściwego w zakresie ochrony dóbr 
kultury:
- osadę ludności kultury pomorskiej i oksywsko-

wielbarskiej, oznaczoną na rysunku planu sym-
bolem WIII/3,

- osadę ludności kultury pomorskiej, wczesnośre-
dniowieczną, oznaczoną na rysunku planu sym-
bolem WIII/4,

- osadę ludności kultury wielbarskiej i wczesno-
średniowieczną, oznaczoną na rysunku planu 
symbolem WIII/5,

- osadę neolityczną i średniowieczną, oznaczoną 
na rysunku planu symbolem WIII/6,

- osadę ludności kultury pomorskiej i oksywsko-
wielbarskiej, oznaczoną na rysunku planu sym-
bolem WIII/8,

- punkt osadniczy neolityczny i średniowieczny, 
oznaczony na rysunku planu symbolem WIII/9,

- osadę ludności kultury pomorskiej i średnio-
wieczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 
WIII/10,

- punkt osadniczy neolityczny, oznaczony na 
rysunku planu symbolem WIII/11,

c) dla wszystkich poczynań inżynierskich, budowla-
nych i innych prac związanych z robotami ziemnymi 
na obszarze wyznaczonych stref:
- ustala się obowiązek przeprowadzenia interwen-

cyjnych badań archeologicznych w formie nad-
zoru archeologicznego prowadzonego w trakcie  
realizacji inwestycji, w fazie po odhumusowaniu 
terenu, po zakończeniu, których teren może być 
trwale zainwestowany,

- w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicz-
nych ustala się konieczność przeprowadzenia 
archeologicznych badań ratowniczych,

- zakres niezbędnych do wykonania badań arche-
ologicznych każdorazowo określi inwestorowi 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym  
pozwoleniu,

- ustala się obowiązek powiadomienia Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w terminie nie 
krótszym niż dwa tygodnie przed przystąpieniem 
do prac o zamiarze ich rozpoczęcia,

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie określa się,

5) obowiązujące zasady zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów:
a) przeznacza się w planie na cele nierolnicze, zwią-

zane z lokalizacją elektrowni wiatrowych i infra-
struktury niezbędnej dla funkcjonowania parku  
wiatrowego, grunty rolne o łącznej powierzchni 
5,012 ha, obejmujące grunty rolne klasy III i IV 
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego,

b) na część wyżej wymienionych gruntów, stano-
wiących zwarte obszary w obrębie klasy III o 
powierzchni 0,9745 ha oraz 1,739 ha, uzyskano  
zgodę ministra na ich wyłączenie z użytkowania 
rolniczego w trakcie sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu działek nr 6/2, 63, 64, 65, 66, 67 w obrębie 
geodezyjnym Kopaniewo oraz działek nr 147, 148 
w obrębie geodezyjnym Maszewko gmina Wicko,  
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wicko Nr 
XXXIII/63/2005 z dnia 26 lipca 2005 r.,
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c) pozostałe grunty, projektowane do wyłączenia z 
użytkowania rolniczego, w obrębie klas III nie sta-
nowiące zwartych obszarów przekraczających  0,5 
ha oraz w obrębie klasy IV, nie wymagają uzyskania 
zgody na ich wyłączenie z użytkowania rolniczego 
na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 
z późn. zmianami),

d) bilans gruntów rolnych wymienionych w ppkt a 
i b, w zakresie ich powierzchni i poszczególnych 
klas bonitacyjnych może ulegać zmianie na  etapie 
projektu budowlanego, pod warunkiem spełnienia 
wymogów ustalonych w ppkt c,

e) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy 
wystąpić o ustalenie warunków wyłączenia w/wym. 
gruntów z produkcji rolniczej,

f) dla ochrony istniejącej w granicach obszaru obję-
tego planem sieci melioracyjnej oraz umożliwienia 
jej dalszego prawidłowego funkcjonowania  oraz 
wykonywania robót konserwacyjnych:
- przy prowadzeniu wszystkich poczynań inżynier-

skich, budowlanych i innych prac związanych z 
robotami ziemnymi należy chronić istniejące  
urządzenia drenarskie i melioracyjne przed znisz-
czeniem bądź uszkodzeniem,

- dopuszcza się przebudowę i kanalizowanie sieci 
w ramach istniejącego systemu melioracyjnego, 
spowodowane usunięciem kolizji z projektowa-
nym zagospodarowaniem, związanym z reali-
zacją elektrowni wiatrowych, projektowanym 
przebiegiem dróg dojazdowych i infrastruktury  
towarzyszącej; ustala się obowiązek współdzia-
łania inwestora w zakresie zamierzeń inwesty-
cyjnych z zarządzającymi siecią, na zasadach 
określonych przepisami szczególnymi,

- obiekty kubaturowe winny być oddalone od 
cieków wodnych w odległości minimum l0 m 
licząc od górnej krawędzi skarp,

- ogrodzenia winny być oddalone od cieków 
wodnych w odległości minimum l,5 m licząc od 
górnej krawędzi skarp,

g) sposób posadowienia konstrukcji projektowanych 
obiektów budowlanych należy udokumentować, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, roz-
poznaniem geotechnicznych warunków podłoża 
gruntowego w formie dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze,

h) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w warunkach 
specjalnych należy w projektowaniu obiektów na 
obszarze planu uwzględniać przepisy z zakresu 
obrony cywilnej,

i) dla projektowanych w planie obiektów o wysokości 
równej i większej od 50 m n.p.t. obowiązuje, przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na  budowę, zgło-
szenie do właściwych organów nadzoru nad lot-
nictwem cywilnym i wojskowym, celem ustalenia 
rodzaju oznakowania lub rezygnacji z oznakowania 
przeszkodowego,

j) dla elektrowni wiatrowych jako przeszkód lotni-
czych o wysokości ponad 100 m nad poziom terenu 
obowiązuje:
- oznakowanie przeszkód lotniczych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,
- uzgodnienie lokalizacji elektrowni wiatrowych, 

ich wysokości oraz sposobu oznakowania prze-
szkodowego na etapie projektu budowlanego 
z  Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz z Szefo-

stwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych 
RP,

- celem wydania informacji dla załóg statków 
powietrznych o powstaniu nowych przeszkód 
lotniczych Inwestor winien powiadomić z  dwu-
miesięcznym wyprzedzeniem właściwe organy 
nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym 
o przewidywanych terminach ukończenia budowy 
elektrowni wiatrowych, wykonania oznakowania 
przeszkodowego, z podaniem danych o powsta-
łych przeszkodach, zgodnie z wymogami okre-
ślonymi w obowiązujących przepisach w sprawie 
sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód 
lotniczych,

k) ze względu na możliwość kolizji z kablami telekomu-
nikacyjnymi na terenie objętym planem obowiązuje 
uzgadnianie projektów budowlanych z  Jednostką 
Wojskową nr 4934 WEJHEROWO,

6) obowiązujące zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:
a) powiązanie komunikacyjne obszaru objętego 

planem z układem zewnętrznym, w tym z drogą 
wojewódzką nr 213 Celbowo-Słupsk i drogami  
powiatowymi 1309G Maszewko-Garczegorze i nr 
1317G Wojciechowo-Żelazna, w oparciu o przebieg 
istniejących w sąsiedztwie terenu dróg publicznych  
gminnych,

b) obsługa komunikacyjna obszaru planu związana z 
planowanym zagospodarowaniem siecią istnieją-
cych dróg dojazdowych gminnych i dróg wewnętrz-
nych - dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 
oraz dróg dojazdowych wewnętrznych projektowa-
nych,

c) na potrzeby prowadzonych robót budowlanych i 
montażowych, związanych z realizacją elektrowni 
wiatrowych:
- dopuszcza się tymczasową budowę i/lub posze-

rzenie istniejących zjazdów z dróg publicznych; 
ustala się obowiązek współdziałania inwestora 
w  zakresie zamierzeń inwestycyjnych z zarząd-
cą drogi, na zasadach określonych przepisami 
szczególnymi,

- po zakończeniu robót budowlanych i montażo-
wych, obowiązuje przywrócenie stanu pierwot-
nego terenu,

d) ustalenia dla istniejących terenów komunikacji 
wewnętrznej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KDW:
- tereny istniejących dróg wewnętrznych, związa-

nych z funkcjonowaniem byłego lotniska woj-
skowego, obecnie drogi dojazdowe do gruntów  
rolnych i leśnych,

- adaptuje się istniejącą szerokość pasa drogowe-
go w liniach rozgraniczających LR = 5 - 30,0 m 
(szerokość orientacyjna odpowiadająca istnieją-
cemu urządzeniu dróg i placów),

- dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym 
infrastruktury technicznej,

- zjazdy - dopuszczalne,
e) w granicach terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem EWi/R, EWi/P oraz R, dopuszcza 
się budowę dróg eksploatacyjnych, niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjonowania projektowane-
go parku elektrowni wiatrowych, na następujących 
zasadach:
- przebieg dróg zostanie określony na etapie pro-

jektu budowlanego,
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- projektowane drogi stanowić będą wewnętrzne 
drogi dojazdowe,

- minimalna szerokość pasa drogowego w liniach 
rozgraniczających: 5,0 m,

- dopuszcza się lokalizowanie w pasie dróg infra-
struktury technicznej,

- po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatro-
wych obowiązuje przywrócenie rolniczego użyt-
kowania terenu,

- proponowany przebieg projektowanych dróg 
dojazdowych eksploatacyjnych, oznaczonych 
symbolem KDWp, przedstawiono informacyjnie 
na rysunku planu,

f) w granicach terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem EWi/R, EWi/P oraz R, dopuszcza 
się również budowę dróg i placów montażowych, 
niezbędnych dla realizacji inwestycji - budowy 
projektowanego parku elektrowni wiatrowych, na 
następujących zasadach:
- układ dróg i placów montażowych zostanie okre-

ślony na etapie projektu budowlanego,
- projektowane drogi i place montażowe stanowić 

będą tymczasowe nawierzchnie utwardzone na 
czas budowy,

- po zakończeniu budowy elektrowni wiatrowych 
obowiązuje przywrócenie dotychczasowego, w 
tym rolniczego użytkowania terenu,

g) elektrownie wiatrowe będą pracowały bezzałogo-
wo i w związku z tym dla potrzeb eksploatacji nie 
projektuje się zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia 
ścieków, zaopatrzenia w ciepło,

h) zespół elektrowni wiatrowych w granicach terenu 
objętego planem składać się będzie z generatorów 
prądu przemiennego o łącznej maksymalnej mocy 
do 78 MW,

i) dla określenia sposobu i miejsce przyłączenia pro-
jektowanego parku wiatrowego do sieci elektro-
energetycznej ustala się obowiązek współdziałania 
inwestora w zakresie zamierzeń inwestycyjnych z 
zarządzającymi siecią, na zasadach określonych 
przepisami szczególnymi,

j) celem przyłączenia projektowanego zespołu parków 
wiatrowych do sieci elektroenergetycznej należy 
zaprojektować linię elektroenergetyczną 110 kV, 
której trasę należy prowadzić zgodnie z wymogami 
obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych 
przepisów branżowych,

k) elektrownie wiatrowe w ramach projektowanego 
parku wiatrowego zostaną połączone między sobą 
i z projektowaną stacją abonencką GPZ kablową 
siecią elektroenergetyczną średnich napięć oraz 
siecią telekomunikacyjną (sterowania i automaty-
ki), prowadzoną w pasach istniejących i  projekto-
wanych dróg i/lub poza nimi,

l) wyznacza się w planie proponowany teren urządzeń 
elektroenergetycznych, związany z funkcjonowa-
niem projektowanego parku wiatrowego, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem Egpz:
- przeznaczenie terenu - projektowana stacja elek-

troenergetyczna transformatorowo-rozdziel-
cza WN/SN o przekładni ze 110 kV na napięcie  
średnie (GPZ); jako przeznaczenie towarzyszące 
dopuszcza się obiekty związane z obsługą dla 
potrzeb eksploatacji wraz z niezbędną infrastruk-
turą,

- w granicach terenu dopuszcza się lokalizację 
obiektów budowlanych i urządzeń zgodnych z 
ustalonym przeznaczeniem,

- zabudowa dopuszczalna na wydzielonej dział-
ce budowlanej lub na terenie nie wydzielonym 
geodezyjnie z nieruchomości, na której zlokali-
zowano GPZ,

- maksymalna intensywność zabudowy terenu: 
80%,

- uciążliwość związana z elektromagnetycznym 
promieniowaniem niejonizującym wytwarza-
nym przez stację winna zamykać się w granicach 
terenu,

- maksymalna powierzchnia terenu przeznaczona 
dla lokalizacji głównego punktu zasilania GPZ: 
10000 m2,

ł) na terenach, objętych ustaleniami planu, adaptuje 
się istniejące urządzenia i sieci infrastruktury tech-
nicznej,

m) dopuszcza się przebudowę istniejących w granicach 
obszaru objętego planem urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej,

n) ewentualna przebudowa, o której mowa w ppkt 
m, spowodowana usunięciem kolizji istniejących 
urządzeń i sieci infrastruktury z projektowanym  
zagospodarowaniem, w tym związanym z realiza-
cją elektrowni wiatrowych, wymaga współdziałania 
inwestora w zakresie zamierzeń inwestycyjnych z  
zarządzającymi infrastrukturą, na zasadach okre-
ślonych przepisami szczególnymi,

7) obowiązujące sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów:
a) dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania 

terenu do czasu uzyskania pozwolenia na budowę, 
związanego z realizacją zagospodarowania ustalo-
nego w planie.

2. W granicach terenów wydzielonych l iniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu 
symbolem EWi/R ustala się:
1) przeznaczenie terenu:

a) tereny rolne przeznaczone pod lokalizację elek-
trowni wiatrowych o łącznej powierzchni 437,266 
ha,

b) jako przeznaczenie podstawowe terenów przyj-
muje się użytkowanie rolnicze,

c) dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych, 
z uwzględnieniem ograniczeń zabudowy, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 ppkt a,

d) w granicach terenów dopuszcza się lokalizację 
podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń 
infrastruktury, w tym stacji GPZ oraz dróg dojaz-
dowych związanych z eksploatacją elektrowni 
wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązują-
cych w tym zakresie norm i odrębnych przepisów  
branżowych,

e) dopuszcza się również wykorzystanie terenu pod 
budowę tymczasowych placów i dróg montażo-
wych, związanych z realizacją elektrowni wiatro-
wych,

f) po zakończeniu robót budowlanych i monta-
żowych, związanych z realizacją elektrowni 
wiatrowych, obowiązuje przywrócenie stanu, 
umożliwiającego dotychczasowe, w tym rolni-
cze, użytkowanie terenu,

g) dopuszcza się wybudowanie budowli i urządzeń 
niezbędnych dla pomiarów parametrów wiatru, 
dla których obowiązują następujące parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:
- wolnostojący maszt o konstrukcji rurowej z 
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linami odciągowymi, na którym zamontowa-
ne są specjalistyczne urządzenia pomiarowe 
(zestawy aneometryczne) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i ewentualnym ogrodzeniem,

- maksymalna powierzchnia zabudowy 
(powierzchnia terenu zajęta przez maszt i 
zestawy lin odciągowych wraz z zakotwie-
niem): 200,0 m x  200,0 m,

- maksymalna wysokość konstrukcji budow-
li (masztu) mierzona od średniego poziomu 
terenu wokół obiektu: 100 m,

h) dopuszcza się kontynuację dotychczasowego 
sposobu użytkowania,

i) w granicach terenów obowiązuje zakaz lokali-
zacji budynków mieszkalnych, w tym również w 
zabudowie zagrodowej związanej z produkcją  
rolniczą,

2) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) w obrębie geodezyjnym Kopaniewo i Maszew-

ko, na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem EWi/R oraz symbolem EWi/P, ustala  
się w planie lokalizację elektrowni wiatrowych w 
maksymalnej ilości do 30 obiektów,

b) elektrownie wiatrowe w granicach lokalizacji, o 
której mowa w ppkt a, stanowią jeden park wia-
trowy,

c) dla parku wiatrowego obowiązują następujące 
ustalenia:
- obowiązuje jednakowy typ elektrowni wiatro-

wych,
- obowiązuje jednolita kolorystyka elektrowni 

wiatrowych,
d) szczegółowa lokalizacja poszczególnych elek-

trowni wiatrowych, przebiegu dróg dojazdowych 
i infrastruktury towarzyszącej zostanie określona  
na etapie projektu budowlanego,

e) lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz towarzy-
szącej infrastruktury, o której mowa w ppkt d), 
winna być zgodna z obowiązującymi przepisami  
szczególnymi, w tym w zakresie dopuszczalnego 
poziomu hałasu, wibracji i promieniowania, co 
należy udokumentować na etapie uzyskiwania  
pozwolenia na budowę, w trybie wymaganym 
właściwymi przepisami związanymi z ochroną 
środowiska i zdrowia ludzi,

f) ustala się następujące warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu przeznaczonego pod loka-
lizację elektrowni wiatrowej:
- zabudowa dopuszczalna na wydzielonych 

działkach budowlanych lub na terenie nie 
wydzielonym geodezyjnie z nieruchomości,

- maksymalna powierzchnia terenu przeznaczone-
go pod budowę elektrowni wiatrowej: 900 m2,

- maksymalna intensywność zabudowy terenu: 
nie określa się,

- funkcja obiektu: zespół prądotwórczy przetwa-
rzający energię mechaniczną wiatru na ener-
gię elektryczną,

- konstrukcja obiektu: konstrukcja wieżowa z 
turbinami wiatrowymi,

- maksymalna wysokość obiektu (wysokość 
ponad poziom terenu skrajnego punktu wir-
nika/skrzydła elektrowni wiatrowej w pozycji 
pionowej): 180 m,

- konstrukcja wieży: rurowa pełnościenna,
- niedopuszczalne jest wykorzystywanie kon-

strukcji wieży jako nośnika reklamowego, 

zakaz nie dotyczy oznaczeń producenta i/lub 
inwestora i/ lub właściciela elektrowni wiatro-
wych na gondolach,

- obowiązuje wykonanie instalacji odgromo-
wej,

g) kolorystyka elektrowni wiatrowych powinna 
sprzyjać ograniczeniu zasięgu ich oddziaływa-
nia na krajobraz i powinna obejmować pomalo-
wanie konstrukcji wieży i turbiny na kolor biały, 
szary lub inny jasny pastelowy, nie kontrastujący 
z otoczeniem, o powierzchni matowej, eliminu-
jącej powstawanie refleksów świetlnych,

h) oświetlenie turbin wiatrowych powinno być 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie prze-
pisami szczególnymi,

3) obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych, 

związanych z planowanym zagospodarowaniem 
ustalonym w planie,

b) dopuszczalne wydzielenie działek budowlanych 
pod elektrownie wiatrowe:
- minimalna wielkość nowowydzielanej działki: 

1,0 ha,
c) dopuszczalne wydzielenie działek budowlanych 

pod niezbędne urządzenia infrastrukturalne, w 
tym:
- dla potrzeb dróg eksploatacyjnych: minimalna 

szerokość pasów drogowych w liniach rozgra-
niczających 5,0 m,

- dla potrzeb GPZ: maksymalna wielkość działki 
10000 m2,

d) proponowany przebieg dróg i linie podziału 
terenu przedstawia rysunek planu,

3. W granicach terenów wydzielonych l iniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu 
symbolem EWi/P ustala się:
1) przeznaczenie terenu:

a) tereny nierolne przeznaczone pod lokalizację 
elektrowni wiatrowych o łącznej powierzchni 
7,604 ha,

b) jako przeznaczenie podstawowe przyjmuje się 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów, w tym o charakterze uciążliwym,

c) lokalizacja funkcji uciążliwej wymaga na etapie 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
zastosowania odpowiednich procedur, określo-
nych we właściwych przepisach szczególnych,

d) jako przeznaczenie towarzyszące dopuszcza się 
zabudowę usługową i socjalno - administracyj-
ną,

e) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę 
oraz budowę nowych obiektów budowlanych i 
urządzeń (w tym niezbędnej infrastruktury tech-
nicznej i komunikacyjnej) zgodnych z ustalonym 
przeznaczeniem,

f) dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych, 
z uwzględnieniem ograniczeń określonych w § 
4 ust. 1 pkt 2 ppkt b, jeśli spełnione będą odpo-
wiednie warunki niekolizyjności ich usytuowania 
i oddziaływania na funkcjonowanie pozostałego 
dopuszczonego w planie przeznaczenia terenu,  
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

g) w granicach terenów dopuszcza się lokalizację 
podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń 
infrastruktury, w tym stacji GPZ oraz dróg dojaz-
dowych związanych z eksploatacją elektrowni 
wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązują-
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cych w tym zakresie norm i odrębnych przepisów  
branżowych,

h) dopuszcza się również wykorzystanie terenu pod 
tymczasowe place i drogi montażowe, związane 
z realizacją elektrowni wiatrowych,

i) po zakończeniu robót budowlanych i montażo-
wych, związanych z realizacją elektrowni wiatro-
wych, obowiązuje przywrócenie pierwotnego 
stanu  terenu,

j) dopuszcza się wybudowanie budowli i urządzeń 
niezbędnych dla pomiarów parametrów wiatru, 
dla których obowiązują parametry i wskaźniki  
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu jak w ustaleniach dla terenów EWi/R,

k) dopuszcza się kontynuację dotychczasowego 
sposobu użytkowania,

l) w granicach terenu obowiązuje zakaz lokalizacji 
funkcji mieszkaniowej,

2) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dla terenu w liniach rozgraniczających obowiązu-

ją warunki zabudowy jak dla zespołu zabudowy 
o jednolitym charakterze,

b) dla ustalonego w planie przeznaczenia wprowa-
dza się obowiązek sporządzenia kompleksowe-
go programu przestrzenno-użytkowego całego  
terenu w liniach rozgraniczających,

c) dopuszcza się etapowanie realizacji zagospoda-
rowania, o którym mowa w lit. b), wnioskodawca 
występujący o pozwolenie na budowę na części  
terenu zobowiązany jest wykazać w jaki sposób 
planowana inwestycja wiąże się z całością zago-
spodarowania obszaru w zakresie powiązań  
infrastrukturalnych i zagospodarowania terenu,

d) typ zabudowy: zabudowa w układzie wolno-
stojącym lub zespół budynków, dla funkcji 
podstawowej o charakterze typowym dla obiek-
tów  przemysłowych, dla funkcji towarzyszą-
cych należy stosować elementy współgrające z 
pozostałymi obiektami z dopuszczalnym podkre-
śleniem poprzez stosowane elementy architek-
toniczne odrębności przeznaczenia,

e) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 
2,

f) maksymalny udział powierzchni zabudowanej w 
powierzchni działki: 50%,

g) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej w powierzchni działki: 25%,

h) podpiwniczenie: dopuszczalne,
i) użytkowe wykorzystanie poddasza: dopuszczal-

ne,
j) maksymalna wysokość zabudowy (mierzona od 

średniego poziomu terenu przed głównym wej-
ściem do głównej kalenicy dachu lub najwyższe-
go poziomu stropodachu): 10,00 m,

k) kształt dachu:
- dachy dwu- lub wielospadowy o kącie pochy-

lenia 25 - 45 stopni,
- dopuszczalne dachy płaskie,

l) materiał pokrycia i kolor dachu zalecany: pokry-
cie tym samym materiałem w identycznym kolo-
rze,

ł) ogrodzenia od strony dróg i terenów otwartych: 
jednorodne dla całego zespołu,

m) dla elektrowni wiatrowych obowiązują parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu jak w ustaleniach dla  

terenów EWi/R,

3) obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) dopuszczalny podział terenu na zasadach wyni-

kających z programu przestrzenno-użytkowego, o 
którym mowa w pkt 2 ppkt b,

b) dla elektrowni wiatrowych obowiązują zasady i 
warunki scalania i podziału nieruchomości jak w 
ustaleniach dla terenów EWi/R,

4. W granicach terenów wydzielonych l iniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu 
symbolem R ustala się:
1) przeznaczenie terenu:

a) tereny rolne o łącznej powierzchni 41,298 ha,
b) jako przeznaczenie podstawowe terenów przyj-

muje się utrzymanie dotychczasowego rolnicze-
go sposobu użytkowania,

c) w granicach terenów dopuszcza się lokalizację 
podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń 
infrastruktury, w tym stacji GPZ oraz dróg dojaz-
dowych związanych z eksploatacją elektrowni 
wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązują-
cych w tym zakresie norm i odrębnych przepisów  
branżowych,

d) dopuszcza się również wykorzystanie terenu pod 
budowę tymczasowych placów i dróg montażo-
wych, związanych z realizacją elektrowni wiatro-
wych,

e) po zakończeniu robót budowlanych i monta-
żowych, związanych z realizacją elektrowni 
wiatrowych, obowiązuje przywrócenie stanu, 
umożliwiającego dotychczasowe użytkowanie 
terenu,

f) dopuszcza się wybudowanie budowli i urządzeń 
niezbędnych dla pomiarów parametrów wiatru, 
dla których obowiązują parametry i wskaźniki  
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu jak w ustaleniach dla terenów EWi/R,

g) w granicach terenów obowiązuje zakaz lokali-
zacji budynków mieszkalnych, w tym również w 
zabudowie zagrodowej związanej z produkcją  
rolniczą,

2) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) z uwzględnieniem postanowień pkt 1 ppkt c, d 

i f obowiązuje zakaz zabudowy nie związanej z 
gospodarką rolną,

b) obowiązują zasady zagospodarowania określone 
we właściwych przepisach szczególnych,

3) obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych, 

związanych z planowanym zagospodarowaniem 
ustalonym w planie,

b) dopuszczalne wydzielenie działek budowlanych 
pod niezbędne urządzenia infrastrukturalne, 
w tym związane z budową elektrowni wiatro-
wych:
- dla potrzeb dróg eksploatacyjnych: minimalna 

szerokość pasów drogowych w liniach rozgra-
niczających 5,0 m,

- dla potrzeb GPZ: minimalna/maksymalna 
wielkość działki 10000 m2,

c) proponowany przebieg dróg i linie podziału 
terenu przedstawia rysunek planu,

5. W granicach terenów wydzielonych l iniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZL ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
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a) tereny leśne, o łącznej powierzchni 9,1957 ha,
2) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązują zasady zagospodarowania określone 

we właściwych przepisach szczególnych,
3) obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:
a) nie określa się.

§ 5

Ustala się 10% stawkę służącą do naliczenia jedno-
razowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu 
w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego 
właściciela.

§ 6

Wejście w życie niniejszej zmiany planu powoduje 
utratę mocy obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 6/2, 
63, 64, 65, 66, 67 w obrębie geodezyjnym Kopaniewo 

oraz działek nr 147, 148 w obrębie geodezyjnym Maszew-
ko gmina Wicko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/63/2005 
Rady Gminy Wicko z dnia 26 lipca 2005 r., opublikowane-
go w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  
z 2005 r. Nr 83 poz. 1668.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Wicko.

§ 8

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

Przewodniczacy
Rady Gminy Wicko

Marian Nawrot
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Załącznik nr 1
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Rady Gminy Wicko
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   Załącznik nr 3
   do Uchwały nr XLII/19/10
   Rady Gminy Wicko

    z dnia 9 marca 2010 r.

Rozstrzygniecie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu.

W związku z nie wniesieniem uwag do wyłożonego 
do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 
nr 6/2, 63, 64, 65, 66, 67 w obrębie geodezyjnym Kopa-
niewo oraz działek nr 147, 148 w obrębie geodezyjnym 
Maszewko gmina Wicko, nie rozstrzyga się o sposobie 
ich rozpatrzenia.

   Załącznik nr 4
   do Uchwały nr XLII/19/10
   Rady Gminy Wicko

     z dnia 9 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposobie 
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych 
gminy.

Na podstawie analizy ustaleń zawartych w przedmio-
towej uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu 
miany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu działek nr 6/2, 63, 64, 65, 66, 67 
w obrębie geodezyjnym Kopaniewo oraz działek nr 147, 
148 w obrębie geodezyjnym Maszewko gmina Wicko roz-
strzyga się, że realizacja zespołu elektrowni wiatrowych 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze 
objętym planem nie obejmuje inwestycji, należących do 
zadań własnych gminy - inwestycje i nakłady z zakresu 
infrastruktury technicznej są wynikiem zamierzeń inwe-
stora i będą w całości finansowane ze środków poza 
budżetowych.

1139

 UCHWAŁA Nr XLVII/1298/10

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 25 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie 

ulicy Charzykowskiej w mieście Gdańsku

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy  plan 
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkanio-
we w rejonie ulicy Charzykowskiej w mieście Gdańsku 
(o numerze ewidencyjnym 2234) zwany dalej „planem”, 
obejmujący obszar o powierzchni około 8,44ha, położony 
w Kiełpinie na północ od przebiegu projektowanej ulicy 
„Nowej Gostyńskiej”, na południe od ulicy Kartuskiej, na 
wschód od ulicy Otomińskiej i obejmujący swoim zasię-
giem ulicę Charzykowską.

§ 2

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 

przeznaczenie zostało określone w §  3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i 
urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 
stacje bazowe telefonii  komórkowej) oraz zieleń;

2) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków na działce do powierzchni 
działki. W karcie terenu można ustalić intensywność 
zabudowy dla terenu;

3) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzchni 
wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po 
obrysie zewnętrznym budynku z  włączeniem tynków 
i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub 
ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych 
i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem 
nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia 
dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub 
kotłownia. Do powierzchni  całkowitej nie wlicza się 
przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, 
tarasów;

4) powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia 
całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte 
przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki  schodowe, 
szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz 
pomieszczenia nieużytkowe;

5) wysokość zabudowy - wysokość mierzona od 
najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian 
lub podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na  
powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie 
mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy 
dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury  
budynku albo attyki. Do wysokości zabudowy 
nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów 
technicznych, rekreacyjno-sportowych, reklamowych 


