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§ 2

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy 
Koczała.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk
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 UCHWAŁA Nr 278/XLVI/2010
Rady Gminy Przechlewo
 z dnia 25 stycznia 2010 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr 236/XL/2009 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Przechlewo wykraczające poza podstawę progra-

mową

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty 
(tj. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada gminy 
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 236/XL/2009 Rady Gminy Przechlewo 
z dnia 31.sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę 
Przechlewo wykraczające poza podstawę programową, 
zmianie ulega treść paragrafu 2 ust. 6 i otrzymuje nastę-
pujące brzmienie: „W przypadku nieobecności dziecka 
trwającej dłużej niż 3 kolejne dni pracy przedszkola, 
opłata o której mowa w ust. 4 i 5 podlega zwrotowi w 
części proporcjonalnej do liczby godzin nieobecności 
wykraczających ponad podstawę programową w danym 

miesiącu. Zwrot nadpłaty rozliczany jest w miesiącu 
następnym wraz z wnoszeniem przez rodziców opłaty 
za kolejny miesiąc. „

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmia-
nie.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 
2010 r.

 Przewodniczący
Rady Gminy

Antoni Winkowski
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Uchwała nr XXXIV/124/09
Rady Gminy Puck

 z dnia 04 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo               
w gminie Puck.

Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 
1, art. 17, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4. ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany 
z 2004 r.: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zmiany 
z 2005 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U. Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
zmiany z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, zmiany z 2008 r.: nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458), 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, zmiany z 2002 r.: Dz. 
U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zmiany z 2003 r.: Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zmiany z 2004 r.: Dz. 
U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zmiany z 2005 r: 

Dz. U. 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zmiany z 
2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128,.Dz. U. Nr 181, poz. 1337, 
zmiany z 2008 r.: Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Rada Gminy Puck 
uchwala, co następuje:

Rozdział I
PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

1.  Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa w ust. 
4 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy PUCK 
określonymi w Uchwale nr XXVI/86/2000 r. Rady 
Gminy Puck z dnia 03 października 2000 r. wraz ze 
zmianami uchwalonymi Uchwałą nr IX/69/03 i IX/70/
03 Rady Gminy Puck z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 
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uchwalania Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Puck 
i zmianami uchwalonymi Uchwałą nr XXVIII/6/05 Rady 
Gminy Puck z dnia 03 lutego 2005 r.

2. Rozstrzyga się uwagi złożone do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Żelistrzewo w gminie Puck zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji oraz zasadach 
finansowania zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Żelistrzewo w gminie Puck inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały.

4. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck.

5. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na 
rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. Plan obejmuje obszar o 
powierzchni ok. 8,40 ha, położony po południowej 
stronie drogi powiatowej nr 1513G Żelistrzewo 
– Osłonino oraz po zachodniej stronie gminnej nr 
1028038 Żelistrzewo łączącej się z drogą powiatową 
nr 1513G.

§ 2

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, 
określenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenów, zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej 
obszaru objętego planem z uwzględnieniem zakresu 
ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.).

2. Plan nie określa granic obszarów i terenów, o których 
mowa w art. 15 ust. 3. pkt 1), 2), 3), 5),
6) ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym.
3. W obszarze objętym planem nie wyznacza się 

terenów pod budowę obiektów handlowych, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
składa się z:
1) części tekstowej - ustaleń planu, stanowiących treść 

niniejszej uchwały,
2) części graficznej – rysunku planu w skali 1: 1000, 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie Puck w okresie 
udostępnienia do publicznego wglądu, stanowią-
cego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Część tekstowa - ustalenia planu, przedstawiona jest 
w sposób następujący:
1) rozdział I - przepisy wstępne, dotyczące całego 

obszaru objętego planem zawarte są w treści 
uchwały od § 1 do § 5;

2) rozdział II - ustalenia ogólne, dotyczące całego 
obszaru objętego planem, mające zastosowanie do 
poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami 
rozgraniczającymi, zawarte są w treści uchwały od 
§ 6 do § 15;

3) rozdział III - ustalenia szczegółowe, dotyczące 
poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi, zapisane w kartach terenów od 
nr 1 do nr 18, zawarto w § 16;

4) rozdział IV – ustalenia końcowe.
3. Dla każdego terenu,  wydzielonego l iniami 

rozgraniczającymi oznaczonego numerem kolejnym 
numerem porządkowym oraz symbolem literowym, 
obowiązują jednocześnie przepisy wstępne, ustalenia 
ogólne i ustalenia szczegółowe.

4. Ustalenia szczegółowe odnoszą się do poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi; 
ustalenia szczegółowe planu dla terenów nie będących 
terenami dróg określają:
1) symbol terenu;
2) powierzchnię terenu;
3) przeznaczenie terenu;
4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody;
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabyt-

ków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kul-
turowego;

7) parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
i forma obiektów;

8) szczegółowe zasady i warunki podziału nierucho-
mości;

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

10) zasady obsługi inżynieryjnej;
11) zasady obsługi komunikacyjnej;
12) stawkę procentową, na podstawie której ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg określają:
1) symbol terenu;
2) powierzchnię terenu;
3) przeznaczenie terenu;
4) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
5) stawkę procentową (na podstawie których ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

6. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1, pkt 2, 
następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi 
ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne:

a) granice obszaru objętego planem;
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia;

2) przeznaczenie terenów:
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej;
b) U1, U2 – tereny zabudowy usługowej;
c) E – teren elektroenergetyki;
d) K – teren kanalizacji;
e) ZP – teren zieleni urządzonej;
f) R – teren upraw rolnych;
g) ZW – tereny zieleni;
h) KDW – teren dróg wewnętrznych;
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i) KD – teren dróg publicznych;
3) zasady ochrony ładu przestrzennego:

a) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) zieleń krajobrazowa;
5) inne warunki zagospodarowania terenu:

a) pas techniczny przebiegu sieci infrastruktury tech-
nicznej.

 Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią 
informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu 
miejscowego.

ROZDZIAŁ II
PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU 

OBJĘTEGO PLANEM

§ 4

Uchwala się następujące definicje pojęć używanych 
w planie:
1) dz ia łka  budowlana:  zgodnie  z  przepisami 

odrębnymi;
2) elewacja frontowa: elewacja położona wzdłuż drogi, 

z której następuje wjazd na działkę;
3) kąt nachylenia dachu: kąt nachylenia płaszczyzny 

połaci względem płaszczyzny poziomej ostatniego 
stropu; dach spełniający wymóg w zakresie kąta 
nachylenia dachu musi przykrywać minimum 75% 
powierzchni rzutu poziomego najwyższej kondygnacji 
budynku; kąt nachylenia dachu nie odnosi się do 
elementów dachu takich jak: lukarny, naczółki, 
zadaszenia wejść, wykuszy, ogrodów zimowych;

4) kalenica główna: kalenica nad budynkiem lub częścią 
budynku położoną najbliżej drogi, z której następuje 
wjazd na działkę;

5) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy: linie, 
których nie może przekroczyć lico (ściana) budynku; 
linie te nie dotyczą schodów, balkonów, wykuszy, 
które mogą być wysunięte poza nieprzekraczalną linię 
zabudowy do 1,00 m (z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych) – powyższe ustalenie nie dotyczy części 
podziemnych budynków;

6) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla 
samochodów, na powierzchni terenu, w garażach 
(wbudowanych lub wolnostojących) lub wiatach;

7) obiekty reklamowe: wolnostojące obiekty, będące 
nośnikami informacji i promocji wizualnej, wraz 
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami 
(nie dotyczy tablic informacyjnych - szyldów 
umieszczonych na budynkach – o pow. do 0,7 m2);

8) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: w 
rozumieniu przepisów odrębnych; do powierzchni 
terenów biologicznie czynnych zalicza się „zieleń 
krajobrazową” - oznaczoną na rysunku planu;

9) powierzchnia zabudowy: powierzchnia rzutu 
pionowego zewnętrznych krawędzi budynku 
kondygnacji nadziemnych na powierzchnię terenu; 
do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
— powierzchni obiektów budowlanych ani ich części 

nie wystających ponad powierzchnię terenu,
— powierzchni elementów drugorzędnych np. scho-

dów zewnętrznych –nie obudowanych, ramp 
zewnętrznych, daszków, markiz, występów dacho-
wych, oświetlenia zewnętrznego,

— powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty 
pomocnicze (np. szklarnie, altany o konstrukcji 
drewnianej);

10) przepisy odrębne: należy przez to rozumieć obowią-
zujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi do tych ustaw oraz Polskie 

Normy;
11) teren: część obszaru objętego planem, wydzielona 

liniami rozgraniczającymi o określonym przeznacze-
niu i szczegółowych zasadach zagospodarowania 
określonych w karcie terenu zgodnie z oznaczeniem 
cyfrowym i literowym;

12) wskaźnik zabudowy: określa maksymalną dopusz-
czalną wielkość powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków w stosunku do powierzchni działki lub 
terenu objętego inwestycją;

13) wysokość budynków: wysokość mierzona od projek-
towanego poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku lub jego części, znajdującym 
się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
do kalenicy lub, jeśli kalenica nie występuje do 
najwyższego punktu na pokryciu kubatury; podana 
wysokość nie dotyczy: kominów, masztów i urządzeń 
infrastruktury technicznej dla własnych potrzeb, 
anten;

14) zieleń krajobrazowa: zieleń o funkcji krajobrazo-
wej, obejmująca: zieleń wysoką (drzewa) i średnia 
(krzewy) w formie zwartych grup drzew i krzewów 
o różnych gatunkach, pełniąca zadanie oddzielania 
optycznego, funkcjonalnego, akustycznego i ochrony 
przed wpływem szkodliwych substancji atmosferycz-
nych; powierzchnię zieleni izolacyjno - krajobrazowej 
wysokiej wlicza się do powierzchni terenów biolo-
gicznie czynnych.

§ 5

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny 
wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone:
1) numerami od 1 do 18;
2) symbolami literowymi oznaczającymi przeznacze-

nie i charakterystykę terenów zgodnie z opisem 
podanym w § 5 ust 2.

2. Ustala się następujące przeznaczenie i charakterystykę 
terenów na obszarze objętym planem:
1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej;
a) przeznaczenie terenu:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz 

ze związanymi z jej funkcjonowaniem obiektami 
i urządzeniami, dojściami i dojazdami, miejsca-
mi postojowymi, terenami zieleni, obiektami 
zagospodarowania terenu, małą architekturą 
oraz infrastrukturą techniczną,

- w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
dopuszcza się usługi wbudowane (do 30% 
powierzchni całkowitej budynku); dopuszczalny 
zakres usług: usługi biurowe, gabinety lekarskie, 
kosmetyczne i pokrewne, pracownie wolnych 
zawodów;

- prowadzona działalność usługowa musi speł-
niać wymogi obowiązujących przepisów szcze-
gólnych ochrony środowiska (w tym w zakresie 
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz hałasu);

- zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności usługowej winien być ograniczony 
do granic obszaru, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny;

- pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:
- muszą być wyposażone w techniczne środki 

ochrony przed uciążliwościami funkcji usługo-
wych,

- muszą spełniać wymogi norm obowiązują-
cych jak dla funkcji chronionych;

- na granicy funkcji chronionych muszą być speł-
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nione wszystkie określone przepisami normy;
b) dopuszcza się:

- lokalizację garaży naziemnych i budynków 
gospodarczych, altan, itp. - wolnostojących 
i dobudowanych do innych budynków na działce 
budowlane lub do takich samych budynków na 
sąsiednich działkach budowlanych (na granicy 
działek budowlanych),

- wydzielenie dróg wewnętrznych,
- lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruk-

tury technicznej, związanych z użytkowaniem 
i funkcjonowaniem danego terenu i innych 
terenów;

c) ustalenia dodatkowe:
- ustala się lokalizację jednego budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego na jednej działce budow-
lanej,

- budynki mieszkalne mogą być usytuowane jako 
wolnostojące i bliźniacze;

d) wyklucza się:
- lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej,
- obiektów reklamowych;

e) uwaga: dla danego terenu obowiązują wykluczenia, 
jeżeli zostały podane w karcie danego terenu w § 
16;

2) U 1, U 2 –usługi;
a) przeznaczenie terenu U1:

- usługi o następującym zakresie: usługi turysty-
ki i gastronomi, usługi biurowe, usługi handlu 
o powierzchni sprzedaży do 300m2, gabinety 
lekarskie, kosmetyczne i pokrewne, pracownie 
wolnych zawodów wraz ze związanymi z jej 
funkcjonowaniem obiektami i urządzeniami, 
dojściami i dojazdami, miejscami postojowymi, 
terenami zieleni, obiektami zagospodarowania 
terenu, małą architekturą oraz infrastrukturą 
techniczną,

- wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko i wy-
magających obligatoryjnie przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko wymagające sporządzenia rapor-
tu o oddziaływaniu na środowisko - zgodnie z 
art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz wyka-
zanych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządze-
nia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz 
zmieniającym je Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 10 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 769) oraz 
stacje paliw,
- wykluczenie nie dotyczy urządzeń i sieci infra-

struktury technicznej oraz dróg;
- prowadzona działalność usługowa musi speł-

niać wymogi obowiązujących przepisów szcze-
gólnych ochrony środowiska (w tym w zakresie 
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz hałasu),

- na granicy funkcji chronionych muszą być speł-
nione wszystkie określone przepisami normy,

- zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności usługowej winien być ograniczony do 
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny,

- w budynkach użyteczności publicznej i podziem-
nych budowlach komunikacyjnych (parkingi, 
garaże) uwzględnić wymogi obrony cywilnej 
(zgodnie z wymogami przepisów odrębnych);

b) przeznaczenie terenu U2:
- usługi wraz ze związanymi z jej funkcjonowaniem 

obiektami i urządzeniami, dojściami i dojazdami, 
miejscami postojowymi, terenami zieleni, obiek-
tami zagospodarowania terenu, małą architekturą 
oraz infrastrukturą techniczną,

- wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko i wymagają-
cych obligatoryjnie przeprowadzenia postępowa-
nia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko - zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 
1227) oraz wykazanych w § 2 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257 
poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zmie-
niającym je Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
10 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 769) oraz stacje 
paliw,
- wykluczenie nie dotyczy urządzeń i sieci infra-

struktury technicznej oraz dróg,
- prowadzona działalność usługowa musi spełniać 

wymogi obowiązujących przepisów szczególnych 
ochrony środowiska (w tym w zakresie ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu),

- na granicy funkcji chronionych muszą być spełnio-
ne wszystkie określone przepisami normy,

- zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności usługowej winien być ograniczony do 
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny,

- w budynkach użyteczności publicznej i podziem-
nych budowlach komunikacyjnych (parkingi, 
garaże) uwzględnić wymogi obrony cywilnej 
(zgodnie z wymogami przepisów odrębnych);

c) dla terenów U1 i U2 dopuszcza się:
- funkcję mieszkalną integralnie związaną z prowa-

dzoną działalnością w połączeniu z funkcją usługo-
wą lub w oddzielnym budynku;

- pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:
- muszą być wyposażone w techniczne środki 

ochrony przed uciążliwościami funkcji usługo-
wych,

- muszą spełniać wymogi norm obowiązujących 
dla funkcji chronionych;

- lokalizację garaży naziemnych (wolnostojących 
i dobudowanych do innych budynków),

- wydzielenie dróg wewnętrznych,
- lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej, związanych i nie związanych z użytko-
waniem i funkcjonowaniem danego terenu i innych 
terenów;

d) dla terenów U1 i U2 wyklucza się:
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- lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 
telefonii komórkowej,

- obiektów reklamowych;
e) uwaga: dla danego terenu obowiązują wykluczenia, 

jeżeli zostały podane w karcie danego terenu w § 
16;

3) E – teren elektroenergetyki;
a) przeznaczenie terenu:

- teren elektroenergetyki – lokalizacja trafostacji;
b) dopuszcza się:

- lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruk-
tury technicznej, związanych z użytkowaniem 
i funkcjonowaniem danego terenu i innych 
terenów;

c) wyklucza się:
- lokalizację obiektów reklamowych,
- okalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej;
4) K – teren kanalizacji;

a) przeznaczenie terenu:
- teren kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

b) dopuszcza się:
- lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruk-

tury technicznej, związanych z użytkowaniem 
i funkcjonowaniem danego terenu i innych 
terenów;

c) wyklucza się:
- lokalizację obiektów reklamowych,
- okalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej;
5) ZW – tereny zieleni;

a) przeznaczenie terenu:
- zadrzewienia, zakrzaczenia;

b) dopuszcza się:
- lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruk-

tury technicznej, związanych z użytkowaniem 
i funkcjonowaniem danego terenu i innych 
terenów,

- odprowadzenie wód opadowych z dróg 
wewnętrznych do gruntu lub do studni chłonnej 
(zgodnie z przepisami odrębnymi);

c) wyklucza się:
- lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej,
- lokalizację obiektów reklamowych;

d) uwaga: dla danego terenu obowiązują wykluczenia, 
jeżeli zostały podane w karcie danego terenu w § 
16;

6) ZP – teren zieleni urządzonej;
a) przeznaczenie terenu:

- tereny upraw rolnych i ogrodniczych;
b) dopuszcza się:

- lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruk-
tury technicznej, związanych z

- użytkowaniem i funkcjonowaniem danego 
terenu i innych terenów,

c) wyklucza się:
- lokalizację obiektów reklamowych,
- lokalizację budynków;
- ogrodzenie terenu,
- wydzielenie dróg wewnętrznych,
- lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej;
d) uwaga: dla danego terenu obowiązują wykluczenia, 

jeżeli zostały podane w karcie danego terenu w § 
16;

7) R – tereny upraw rolnych;
a) przeznaczenie terenu:

- tereny upraw rolnych i ogrodniczych;
b) dopuszcza się:

- lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruk-
tury technicznej, związanych z użytkowaniem 
i funkcjonowaniem danego terenu i innych 
terenów,

c) wyklucza się:
- lokalizację obiektów reklamowych,
- wydzielenie dróg wewnętrznych,
- lokalizację budynków,
- lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej;
d) uwaga: dla danego terenu obowiązują wykluczenia, 

jeżeli zostały podane w karcie danego terenu w § 
16;

8) KDW - teren dróg wewnętrznych;
a) przeznaczenie terenu: teren dróg wewnętrznych: 

ciąg pieszo – jezdny lub ciąg pieszy – według usta-
leń w karcie danego terenu zawartej w § 16;

b) dopuszcza się:
- jezdnie, chodniki (dopuszcza się jezdnie bez 

wydzielania krawężnikami) – dla ciągów pieszo 
– jezdnych,

- chodniki – dla ciągu pieszego,
- zieleń niską i drzewa,
- rowy odwodnieniowe,
- sieci infrastruktury technicznej;

c) wyklucza się:
- lokalizację obiektów reklamowych,
- lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej;
9) KD – teren dróg publicznych;

a) przeznaczenie terenu: teren dróg publicznych;
b) dopuszcza się:

- chodniki,
- zieleń niską i drzewa,
- rowy odwodnieniowe,
- prowadzenie sieci infrastruktury technicznej;

c) wyklucza się:
- lokalizację obiektów reklamowych,
- lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej;
d) uwaga: dla danego terenu obowiązują wykluczenia, 

jeżeli zostały podane w karcie danego terenu w § 
16

  
3. Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi obowiązujące przeznaczenie 
i zasady zagospodarowania zawarto w kartach 
terenów w § 16

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem:
1) ustala się zasady kształtowania zabudowy w 

odniesieniu do budynków mieszkalnych w oparciu 
o historyczne cechy zabudowy charakteryzujące 
tradycyjną zabudowę Kaszub Północnych i Pasa 
Nadmorskiego – według ustaleń zawartych w kar-
tach terenów w § 16;

2) ustala się ograniczenie intensywności i gabarytów 
zabudowy w celu zachowania i ochrony walorów 
krajobrazowych obszaru;

3) ustala się zakaz lokalizacji obiektów reklamowych 
(reklam wolnostojących) w obrębie obszaru obję-
tego planem;

4) wyklucza się ogrodzenia z elementów betonowych 
(nie dotyczy słupów).
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2. Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, odnoszące się do poszczególnych 
terenów położonych na obszarze objętym 
planem zawarto w kartach tych terenów w § 16

§ 7

Zasady ochrony środowiska i przyrody
1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny ani 

obiekty podlegające ochronie prawnej na podstawie 
przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony 
przyrody.

2. W otoczeniu obszaru objętego planem występują:
1) ustanowiony obszar NATURA 2000 „Zatoka Pucka” 

PLB 220006 obejmujący Zatokę Pucką;
 granica obszaru przebiega w odległości ok. 2,3 km 

w kierunku północno – wschodnim;
2) planowany obszar „Zatoka Pucka i Półwysep 

Helski” PLH 220032; granica tego obszaru przebie-
ga wzdłuż drogi Osłonino – Rzucewo, w odległości 
ok. 2 km w kierunku wschodnim od obszaru obję-
tego planem i obejmuje teren położony na wschód 
od tej granicy.

3. Na obszarze objętym planem ustala się wymóg 
uwzględnienia w zagospodarowaniu terenu działek 
budowlanych lub terenów inwestycyjnych udziału 
powierzchni biologicznie - minimum 20%, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w kartach terenów zawartych 
w § 16

4. W zakresie ochrony środowiska i przyrody w granicach 
obszaru objętego planem ustala się:
1) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, 

technologiczne i organizacyjne, aby na obszarze 
objętym planem oraz na terenach przyległych nie 
naruszać stosunków wodnych;

2) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej na 
przedmiotowym terenie działalności gospodarczej 
winien być bezwzględnie ograniczony do granic 
obszaru, do którego inwestor ma tytuł prawny;

3) zaleca się, tam gdzie jest to możliwe stosowanie 
ażurowych terenów utwardzonych;

4) dla ciągów komunikacyjnych stosować elementy 
izolacji technicznej i biologicznej;

5) należy maksymalnie ograniczać powierzchnię 
placów budów;

6) wskazane jest, aby części podziemne budynków 
nie przekraczały parametru maksymalnej wielkości 
powierzchni zabudowy;

7) prace budowlane związane z wprowadzeniem 
zainwestowania należy prowadzić z uwzględnie-
niem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej 
roślin, zwierząt i grzybów, to jest: Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. 
w sprawie gatunków dziko występujących roślin 
objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystę-
pujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, 
poz. 2237), Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 168, poz. 1765), oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz. U. z 2003 r, Nr 
106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami);

8) użytkowanie i zagospodarowanie terenów nie może 
stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska; 
należy zastosować takie rozwiązania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdzia-
łać zagrożeniom środowiskowym z racji dopusz-
czonych funkcji;

9) dopuszczalne poziomy hałasu regulują przepisy 
szczegółowe zgodnie z obowiązującym przepisa-
mi odrębnymi;

10) podczas realizacji inwestycji należy ograniczyć do 
minimum wycinkę drzew i krzewów oraz zabezpie-
czyć drzewa przeznaczone do zachowania;

11) wyklucza się magazynowanie, składowanie odpa-
dów i substancji niebezpiecznych.

5. Dla prowadzonej działalności usługowej ustala się 
konieczność spełnienia wymogów obowiązujących 
przepisów szczególnych ochrony środowiska (w 
tym w zakresie ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz hałasu) oraz zabezpieczenia 
funkcji mieszkaniowej przed uciążliwościami innych 
funkcji.

§ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego.

Obszar objęty planem położony jest w obrębie obsza-
ru krajobrazu kulturowego z tradycją budownictwa 
Kaszub Północnych i Pasa Nadmorskiego; dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych ustala się formy zabudo-
wy charakterystyczne dla tego regionu, takie jak: dach 
dwuspadowy o kącie nachylenia zawartym w przedziale 
od 40o do 45o (dopuszczony dach naczółkowy), elewacje 
tynkowane, ceglane lub wykończone drewnem, elewacje 
w kolorach naturalnych (kolor beżowy, szary, biały), dach 
w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego.

§ 9

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni i terenów publicznych.
1. Na obszarze objętym planem nie występują 

przestrzenie publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wskazanych w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Puck.

2. Na obszarze objętym planem terenami do 
realizacji celów publicznych są tereny oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 12 K,E; 13 ZP;  14 
KD; zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu zawarto w ustaleniach 
dotyczących przeznaczenia terenów w § 5 ust. 2 oraz 
w kartach tych terenów w § 16

§ 10

Ustalenia dotyczące zagospodarowania obszarów 
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
1. Na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych na obszarze 
objętym planem ustalono przeznaczenie na cele 
nierolnicze:
1) grunty rolne klasy R III pochodzenia mineralnego 

o powierzchni 7,1505 ha; dla w/w gruntów rolnych 
uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(decyzja znak GZ.tr.057-602-323/09 z dnia 2009-08-
13);

2) grunty rolne klasy R V, PS VI, B/PsVI pochodzenia 
mineralnego o powierzchni 0,7728 ha; dla w/w 
gruntów rolnych nie jest wymagane uzyskanie 
zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 
nierolnicze;

3) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy 
uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie grun-



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 43 — 3908 — Poz. 739

tów z produkcji rolniczej.
2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny 

zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
4. Obszar objęty planem położony jest w strefie 

ochronnej obiektu wojskowego;
 Projekty budowlane wszystkich planowanych 

inwestycji uzgodnić z Komendantem Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki 
Wojennej w Wejherowie.

§ 11

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości.
1. Na obszarze objętym planem nie ustala się zasad 

scalania i podziału nieruchomości, o których 
mowa w ustawie z dn. 21.08.1997 r.o gospodarce 
nieruchomościami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 262, poz. 2603,z późniejszymi zmianami.).

2. Zasady podziału terenów na działki budowlane 
podano w pkt 8 kart terenów.

§ 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej.
1. Ustala się następujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodo-

ciągowej; budowa sieci wodociągowej winna 
wyprzedzać lub być prowadzona równolegle z 
zainwestowaniem;

2) planowaną sieć wodociągową należy sytuować 
w liniach rozgraniczających dróg lub w innych 
terenach, pod warunkiem  zachowania dostępu do 
sieci;

3) w celu spełnienia wymagań obronności i bezpie-
czeństwa państwa, ustala się źródła nieskażonej 
wody pitnej z ujęcia wody w Żelistrzewie, zgodnie 
z gminnym „Planem zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w 
warunkach specjalnych, Puck 2005 r.”.

4) przy planowaniu sieci wodociągowej należy zapew-
nić wymaganą ilość wody do zewnętrznego gasze-
nia pożaru zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie odprowadzenia ścieków:
1) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych i ko-

munalnych do wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
2) etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, 

dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływo-
wych; na gminie spoczywa obowiązek skutecznego 
egzekwowania szczelności zbiorników oraz zapew-
nienia odbioru ścieków;

 po wybudowaniu wiejskiej sieci kanalizacji sanitar-
nej ustala się wymóg obowiązkowego podłączenia 
obiektów do sieci i likwidacji zbiorników bezodpły-
wowych;

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej w 
zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) odprowadzenie wód opadowych z dachów budyn-

ków: w obrębie terenu działek budowlanych lub 
terenu objętego inwestycją;

2) odprowadzenie wód opadowych z drogi publicz-
nej:
- do kanalizacji deszczowej w tej drodze, lub 

powierzchniowo do rowu odwodnieniowego 
wzdłuż drogi;

- wody opadowe z terenów dróg publicznych w 
przypadku nie spełnienia wymagań określo-
nych w przepisach, przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 
odpowiadającym określonym normom;

3) odprowadzenie wód opadowych z dróg wewnętrz-
nych:
- do kanalizacji deszczowej w tych drogach,
- do rowów lub spływów odwodnieniowych 

wzdłuż tych dróg,
- do studni chłonnych w tych drogach lub terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 13 
ZP, 9ZW, 10 ZW, 11 ZW;

- do cieku po północnej stronie drogi powiatowej 
nr 1513G;

4) odprowadzenie wód opadowych z placów i parkin-
gów na terenach zabudowy usługowej: w obrębie 
terenu działek budowlanych lub terenu objętego 
inwestycją; wody opadowe przed wprowadzeniem 
do odbiornika oczyścić z zanieczyszczeń i osadów 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) na odprowadzenie skanalizowanych ścieków opa-
dowych do wód lub do ziemi wymagane jest uzy-
skanie pozwolenia wodno – prawnego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;

6) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 
sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 
zaleganiem wód opadowych;

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie zasilania w energię 
elektryczną:
1) ustala się zasilanie elektroenergetyczne tere-

nów w oparciu o istniejące i projektowane sieci 
i urządzenia elektroenergetyczne (trafostacje) na 
podstawie warunków przyłączeniowych wyda-
nych przez dostawcę energii; zasilenie obszaru 
objętego planem w energię elektryczną wymaga 
opracowania koncepcji i jej uzgodnienia w OPE-
RATOR ENERGA SA Oddział w Gdańsku, Zakład 
Dystrybucji Wejherowo;

2) dla realizacji trafostacji wskazuje się teren oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem 12 K,E; trafostacja 
może też być zrealizowana w terenach przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną (MN) oraz usługi (U1,U2), pod warunkiem 
zapewnienia dostępu z drogi publicznej lub z drogi 
wewnętrznej;

3) projektowaną sieć elektroenergetyczną należy przy-
jąć jako kablową (podziemną), lub napowietrzna 
prowadzoną wzdłuż granicy działek, w sposób nie 
kolidujący z planowaną zabudową.

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej w zakresie zasilania w ciepło i gaz:
1) zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł 

ciepła wyłącznie niskoemisyjnych lub nieemisyj-
nych;

2) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprze-
wodowy.

6. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w zakresie gospodarki odpadami:
1) odpady komunalne należy wywozić na składowisko 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustaw oraz obowiązującymi przepisami lokalny-
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ROZDZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 16

Szczegółowy zakres funkcji i wymogi zagospodaro-
wania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów w tym 
zakaz zabudowy dla poszczególnych terenów wydzielo-
nych liniami rozgraniczającymi, są następujące:
1. Karta nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 1 MN,U2;
1) SYMBOL TERENU: 1 MN,U2;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 1 MN,U2: 1,4196 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(charakterystyka funkcji według ustaleń zawar-
tych w § 5 ust. 2 pkt 1);

b) teren zabudowy usługowej (charakterystyka 
funkcji według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 
pkt 2 lit. b, c,d,e);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
a) teren 1 MN, U2: budynki sytuować dłuższą ścianą 

i kalenicą prostopadle do linii rozgraniczającej z 
terenem drogi publicznej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 14 KD;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) według ustaleń podanych w § 7;
b) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych 

i masztów telefonii komórkowej;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWE-

GO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według ustaleń 
podanych w § 8;

7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:
- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy w odległości 10,00m od linii rozgra-
niczającej z terenem 14 KD oraz w odległości 
10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 11 ZW 
(jak oznaczono na rysunku planu)

- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 5,00m od linii rozgrani-
czającej z terenem 3 MN,U1 i 4 MN (jak oznaczo-
no na rysunku planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
- wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30 w odnie-

sieniu do powierzchni terenu działki budowlanej 
lub terenu objętego inwestycją;

- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 
20% powierzchni terenu działki budowlanej lub 
terenu objętego inwestycją;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
- gabaryty zabudowy: do dwóch kondygnacji nad-

ziemnych,
- wysokość budynków: do 9,50 m,
- dopuszcza się jedną kondygnację podziemną 

(podpiwniczenie);
d) geometria dachu:

- budynki mieszkalne: dach dwuspadowy, syme-
tryczny, dopuszcza się naczółki, kąt nachylenia 
dachu w przedziale od 40o do 45o,

- budynki usługowe, budynki gospodarcze i gara-
że: kąt nachylenia dachu do 45o;

e) kolorystyka elewacji: elewacje tynkowane w kolo-

mi;
2) odpady inne niż komunalne, w tym technologiczne 

związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 
należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą 
z dnia 27 kwietnia 1997 r. o odpadach (Dz. U. z 
2001 r. Nr 62, poz. 628, ze zm).

§ 13

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji.
1. Ustala się poszerzenie drogi publicznej (drogi gminnej 

nr 1028038) biegnącej wzdłuż wschodniej granicy 
obszaru objętego planem do łącznej szerokości 15m 
- na teren oznaczony na rysunku planu symbolem 14 
KD.

2. Ustala się powiązanie komunikacyjne terenów 
przeznaczonych do zabudowy z drogami publiczny- 
mi:
1) z drogą publiczną - drogą powiatową nr 1513G, 

poprzez:
a) drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu 

symbolem 15 KDW, powiązaną z drogą powia-
tową jednym zjazdem (pomiędzy teren 2 MN,U1 
i 3 MN,U1),

b) zjazd bezpośredni na działkę nr 136/5 – tylko do 
budynku istniejącego;

2) drogą publiczną – drogą gminną nr 1028038 
poprzez bezpośrednie zjazdy na przyległe działki 
budowlane.

3. Minimalną wymaganą ilości miejsc parkingowych 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej należy ustalić według następujących 
wskaźników:
a) minimum 1 miejsca postojowe/1 mieszkanie w 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) minimum 1 miejsce postojowe/50m2 pow. użytko-

wej obiektów usługowych lub części obiektu prze-
znaczonego na usługi;; dla mniejszych powierzchni 
usług 1mp.

 Wskaźniki obejmują też miejsca postojowe w garażach, 
wiatach.

 Miejsca postojowe realizować na terenie działki 
budowlanej lub terenu objętego inwestycją.

4. Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej 
poszczególnych terenów określono w kartach
terenów w § 16

§ 14

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów.
1. Dla obszaru objętego planem nie ustala się terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów.

2. Do czasu zagospodarowania terenów na funkcje 
ustalone w planie, dopuszcza się użytkowanie rolne 
i zadrzewień (dla terenów zadrzewionych) – bez 
zabudowy.

§ 15

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stawki procentowe dla poszczególnych terenów poło-
żonych na obszarze objętym planem, określono w kar-
tach tych terenów zawartych w § 16.
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4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
a) teren 1 MN, U1: budynki sytuować dłuższą ścianą 

prostopadle do linii rozgraniczającej z terenem 
drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 16 KDW;
b) teren 2 MN, U1: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) według ustaleń podanych w § 7;
b) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych 

i masztów telefonii komórkowej;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według ustaleń 
podanych w § 8;

7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

- teren 2 MN,U1:
- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy w odległości 10,00m od linii roz-
graniczającej od strony północnej- stanowią-
cej też granice obszaru objętego planem (jak 
oznaczono na rysunku planu)

- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 6,00m od linii roz-
graniczającej z terenami dróg wewnętrznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
15 KDW, 16 KDW, 18 KDW (jak oznaczono na 
rysunku planu)

- teren 3 MN,U1:
- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy w odległości 10,00m od linii roz-
graniczającej od strony północnej- stanowią-
cej też granice obszaru objętego planem (jak 
oznaczono na rysunku planu)

- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 6,00m od linii rozgra-
niczającej z terenem drogi wewnętrznej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 15 KDW 
(jak oznaczono na rysunku planu),

- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 5,00m od linii rozgra-
niczającej z terenem 1 MN,U2 (jak oznaczono 
na rysunku planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
- wskaźnik zabudowy: maksimum 0,30 w odnie-

sieniu do działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 
20% powierzchni terenu działki budowlanej lub 
terenu objętego inwestycją;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
- gabaryty zabudowy: budynki mieszkalne - do 

dwóch kondygnacji nadziemnych, budynki usłu-
gowe – do trzech kondygnacji nadziemnych,

- wysokość budynków: do 12,00 m,
- dopuszcza się jedną kondygnację podziemną 

(podpiwniczenie);
d) geometria dachu:

- budynki mieszkalne: dach dwuspadowy, syme-
tryczny, dopuszcza się naczółki, kąt nachylenia 
dachu w przedziale od 40o do 45o

- budynki usługowe, budynki gospodarcze i gara-
że: kąt nachylenia dachu w przedziale od 30oo do 
45o;

e) kolorystyka elewacji: elewacje tynkowane w kolo-

rach naturalnych (odcienie koloru beżowego, sza-
rego, kolor biały) z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni ele-
wacji, ceglane, kamienne, wykończone drewnem;

f) dachy spadziste w odcieniach kolorów: brązowego, 
czerwonego, dachy płaskie – nie ustala się;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 

budowlanej 1000 m2 (podana wielkość nie doty-
czy działek dla dróg wewnętrznych i dla urządzeń 
infrastruktury technicznej, dla których minimalnej 
powierzchni nie określa się);

b) linie podziału na działki:
- nowe linie podziału prostopadłe i równolegle do 

linii rozgraniczającej z terenem drogi publicznej 
14 KD,

- przy podziale na działki wymagającym wydzie-
lenia dróg wewnętrznych szerokość dróg 
wewnętrznych minimum 8m, drogi prowadzić 
jako przelotowe (połączone z drogą gminną 
1028032),

- przy dojeździe do maksymalnie 4 działek dopusz-
cza się zakończenie drogi zatoczką o wymiarach 
minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) pomiędzy linią rozgraniczającą z terenem 3 MN,U1 

i 4 MN a maksymalną nieprzekraczalną linią zabu-
dowy wprowadzić zieleń krajobrazową (jak ozna-
czono na rysunku planu);

b) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wzdłuż 
północnej granicy terenu pas techniczny przebie-
gu sieci infrastruktury technicznej o szerokości 4m 
– jak oznaczono na rysunku planu; w pasie technicz-
nym ustala się:
- przebieg gminnych sieci infrastruktury technicz-

nej,
- wymóg zachowania dostępu do sieci infrastruk-

tury technicznej,
- zakaz nasadzeń drzew i krzewów;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 12;

11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala się dojazd do działek budowlanych z drogi 

gminnej nr 1028038 przyległej do wschodniej 
granicy obszaru objętego planem, przez teren 14 
KD oraz z dróg wewnętrznych, które mogą być 
wydzielone w tym terenie;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 3;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

2. Karta nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 2 
MN,U1; 3 MN,U1.
1) SYMBOL TERENU: 2 MN,U1; 3 MN,U1.
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 2 MN,U1: 0,7591 ha
b) teren 3 MN,U1: 0,3154 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(charakterystyka funkcji według ustaleń zawar-
tych w § 5 ust. 2 pkt 1);

b) teren zabudowy usługowej (charakterystyka 
funkcji według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 
pkt 2 lit. a,c,d,e);



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 43 — 3911 — Poz. 739

rach naturalnych (odcienie koloru beżowego, sza-
rego, kolor biały) z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni ele-
wacji, ceglane, kamienne, wykończone drewnem;

f) dachy spadziste w odcieniach kolorów: brązowego, 
czerwonego, dachy płaskie – nie ustala się;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 

budowlanej 1000 m2 (podana wielkość nie doty-
czy działek dla dróg wewnętrznych i dla urządzeń 
infrastruktury technicznej, dla których minimalnej 
powierzchni nie określa się),

b) linie podziału na działki:
- teren 2 MN,U1: prostopadłe i równolegle do linii 

rozgraniczającej z terenem drogi wewnętrznej 
16 KDW; przy podziale na działki wymagającym 
wydzielenia dróg wewnętrznych szerokość dróg 
wewnętrznych minimum 8m, drogi prowadzić 
jako przelotowe (połączone z drogami wewnętrz-
nymi 15 KDW lub 16 KDW); przy dojeździe do 
maksymalnie 4 działek dopuszcza się zakończe-
nie drogi zatoczką o wymiarach minimum 13m 
x 13m;

- teren 3 MN,U1: prostopadłe i równolegle do linii 
rozgraniczającej z terenem drogi wewnętrznej 
16 KDW; przy podziale na działki wymagającym 
wydzielenia dróg wewnętrznych szerokość dróg 
wewnętrznych minimum 8m, drogi prowadzić 
jako przelotowe (połączone z drogami wewnętrz-
nymi 15 KDW lub 16 KDW); przy dojeździe do 
maksymalnie 4 działek dopuszcza się zakończe-
nie drogi zatoczką o wymiarach minimum 13m 
x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA- 
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) teren 2 MN,U1:

- w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wzdłuż 
północnej granicy terenu pas techniczny prze-
biegu infrastruktury technicznej o szerokości 3m 
– jak oznaczono na rysunku planu;

 w pasie technicznym ustala się:
- przebieg gminnych sieci infrastruktury technicz-

nej,
- wymóg zachowania dostępu do sieci infrastruk-

tury technicznej,
- zakaz nasadzeń drzew i krzewów;
- pomiędzy północną linią rozgraniczającą terenu 

a maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy 
wzdłuż tej granicy wprowadzić zieleń krajo-
brazową (jak oznaczono na rysunku planu) – z 
uwzględnieniem wymogów podanych dla pasa 
technicznego;

b) teren 3 MN,U1:
- w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wzdłuż 

północnej granicy terenu pas techniczny prze-
biegu infrastruktury technicznej o szerokości 4m 
– jak oznaczono na rysunku planu;

 w pasie technicznym ustala się:
- przebieg gminnych sieci infrastruktury technicz-

nej,
- wymóg zachowania dostępu do sieci infrastruk-

tury technicznej,
- zakaz nasadzeń drzew i krzewów;
- pomiędzy linią rozgraniczającą z terenem 1 

MN,U2 a maksymalną nieprzekraczalną linią 
zabudowy wzdłuż tej granicy wprowadzić 

zieleń krajobrazową (jak oznaczono na rysunku 
planu);

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 13;

11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) teren 2 MN,U1:

- ustala się dojazd do działek budowlanych z dróg 
wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 15 KDW i 16 KDW oraz z innych dróg 
wewnętrznych, które mogą być wydzielone w 
tym terenie,

b) teren 3 MN,U1:
- ustala się dojazd do działek budowlanych z drogi 

wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 15 KDW oraz z innych dróg wewnętrznych, 
które mogą być wydzielone w tym terenie;

c) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 3;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

3. Karta nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 4 MN; 5 
MN;

1) SYMBOL TERENU: 4 MN; 5 MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 4 MN: 1,5043 ha;
b) teren 5 MN: 1,5852 ha;

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych 
w § 5 ust. 2 pkt 1);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
a) teren 4 MN: budynki sytuować dłuższą ścianą pro-

stopadle lub równolegle do linii rozgraniczającej z 
terenem drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 15 KDW - na odcinku przyległym 
do danej działki;

b) teren 5 MN:
- działki z dojazdem od drogi wewnętrznej ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 16 KDW 
- budynki sytuować dłuższą ścianą prostopadle 
do linii rozgraniczającej z terenem 16 KDW;

- działki pozostałe: nie ustala się;
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

a) według ustaleń podanych w § 7;
b) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych 

i masztów telefonii komórkowej;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według ustaleń 
podanych w § 8;

7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

- teren 4 MN:
- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy w odległości 6,00m od linii rozgrani-
czającej z terenem dróg wewnętrznych 15 KDW 
i 17 KDW (jak oznaczono na rysunku planu),

- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 5,00m od linii rozgrani-
czającej z terenem 1 MN,U2 (jak oznaczono na 
rysunku planu),

- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 5,00 m od linii rozgra-
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niczającej terenu od strony południowej (jak 
oznaczono na rysunku planu)

- teren 5 MN:
- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy w odległości 6,00 m od linii rozgrani-
czającej z terenem dróg wewnętrznych 15 KDW 
i 16 KDW (jak oznaczono na rysunku planu)

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
- wskaźnik zabudowy: maksimum 0,25 w odnie-

sieniu do powierzchni terenu działki budowlanej 
lub terenu objętego inwestycją;

- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 
30% powierzchni terenu działki budowlanej lub 
terenu objętego inwestycją;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
- gabaryty zabudowy: do dwóch kondygnacji nad-

ziemnych,
- wysokość budynków: do 9,50 m,
- dopuszcza się jedną kondygnację podziemną 

(podpiwniczenie);
d) geometria dachu:

- budynki mieszkalne: dach dwuspadowy, syme-
tryczny, dopuszcza się naczółki, kąt nachylenia 
dachu w przedziale od 40o do 45o,

- budynki gospodarcze i garaże: kąt nachylenia 
dachu do 45o;

e) kolorystyka elewacji: elewacje tynkowane w kolo-
rach naturalnych (odcienie koloru beżowego, sza-
rego, kolor biały) z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni ele-
wacji, ceglane, kamienne, wykończone drewnem;

f) dachy spadziste w odcieniach kolorów: brązowego, 
czerwonego, dachy płaskie – nie ustala się;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 

budowlanej 800 m2 (podana wielkość nie doty-
czy działek dla dróg wewnętrznych i dla urządzeń 
infrastruktury technicznej, dla których minimalnej 
powierzchni nie określa się),

b) linie podziału na działki:
- teren 4 MN: linie podziału na działki prostopa-

dłe do linii rozgraniczającej z terenem drogi 
wewnętrznej 15 KDW (na odcinku przyległym do 
danej działki); przy podziale na działki wymagają-
cym wydzielenia dróg wewnętrznych szerokość 
dróg wewnętrznych minimum 8m; przy dojeździe 
do maksymalnie 4 działek dopuszcza się zakoń-
czenie drogi zatoczką o wymiarach minimum 
13m x 13m;

- teren 5 MN: linie podziału na działki prostopadłe 
lub równoległe do linii rozgraniczającej z tere-
nem dróg wewnętrznych 15 KDW lub 16 KDW 
(na odcinku przyległym do danej działki); przy 
podziale na działki wymagającym wydzielenia 
dróg wewnętrznych szerokość dróg wewnętrz-
nych minimum 8m, drogi prowadzić jako prze-
lotowe (połączone z drogami wewnętrznymi 15 
KDW lub 16 KDW); przy dojeździe do maksymal-
nie 4 działek dopuszcza się zakończenie drogi 
zatoczką o wymiarach minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA 
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) teren 4 MN:

- pomiędzy linią rozgraniczającą terenu od strony 
południowej a maksymalną nieprzekraczalną 

linią zabudowy wzdłuż tej linii wprowadzić 
zieleń krajobrazową (jak oznaczono na rysunku 
planu),

- pomiędzy linią rozgraniczającą z terenem 1 
MN,U2 a maksymalną nieprzekraczalną linią 
zabudowy wzdłuż tej linii wprowadzić zieleń kra-
jobrazową (jak oznaczono na rysunku planu),

b) teren 5 MN: nie ustala się;
10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 

podanych w § 13;
11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) teren 4 MN: ustala się dojazd do działek budowla-
nych z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 15 KDW i 17 KDW oraz z innych 
dróg wewnętrznych, które mogą być wydzielone w 
tym terenie;

b) teren 5 MN: ustala się dojazd do działek budowla-
nych z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 15 KDW i 16 KDW oraz z innych 
dróg wewnętrznych, które mogą być wydzielone w 
tym terenie;

c) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 3;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

4. Karta nr 4 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 6 MN; 7 
MN;

1) SYMBOL TERENU: 6 MN; 7 MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 6 MN: 0,4658 ha
b) teren 7 MN: 0,9590 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych 
w § 5 ust. 2 pkt 1);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
a) teren 6 MN: budynki sytuować dłuższą ścianą pro-

stopadle do linii rozgraniczającej z terenem drogi 
wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 15 KDW;
b) teren 7 MN: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) według ustaleń podanych w § 7;
b) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych 

i masztów telefonii komórkowej;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według ustaleń 
podanych w § 8;

7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

- teren 6 MN:
- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy w odległości 6,00m od linii rozgrani-
czającej z terenem dróg wewnętrznych 15 KDW 
i 17 KDW (jak oznaczono na rysunku planu),

- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 5,00 m od linii rozgrani-
czającej z terenem 10 ZW i 13 ZP (jak oznaczono 
na rysunku planu),

- teren 7 MN:
- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy w odległości minimum 5,00 m od 
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linii rozgraniczającej z terenami oznaczonymi 
na rysunku planu symbolami 9 ZW i 10 ZW (jak 
oznaczono na rysunku planu),

- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 5,00m od linii rozgrani-
czającej terenu od strony południowo – zachod-
niej (jak oznaczono na rysunku planu),

- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudow w odległości 100m od brzegu Potoku 
Błądzikowskiego (jak oznaczono na rysunku 
planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
- wskaźnik zabudowy: maksimum 0,25 w odnie-

sieniu do powierzchni terenu działki budowlanej 
lub terenu objętego inwestycją;

- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 
30% powierzchni terenu działki budowlanej lub 
terenu objętego inwestycją;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
- gabaryty zabudowy: do dwóch kondygnacji nad-

ziemnych, budynek istniejący na działce 136/5 do 
trzech kondygnacji nadziemnych,

- wysokość budynków: do 9,50 m, budynek istnie-
jący na działce 136/5 maksymalna wysokość jak 
najwyższa część budynku istniejącego,

- dopuszcza się jedną kondygnację podziemną 
(podpiwniczenie);

d) geometria dachu:
- budynki mieszkalne: dach dwuspadowy, syme-

tryczny, dopuszcza się naczółki, kąt nachylenia 
dachu w przedziale od 40o do 45o, dla budynku 
istniejącego na działce 136/5 – nie ustala się,

- budynki gospodarcze i garaże: kąt nachylenia 
dachu do 45o;

e) kolorystyka elewacji: elewacje tynkowane w kolo-
rach naturalnych (odcienie koloru beżowego, sza-
rego, kolor biały) z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, ceglane, wykończone drewnem;

f) dachy spadziste w odcieniach kolorów: brązowego, 
czerwonego, dachy płaskie – nie ustala się;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI:
a) teren 6 MN:

- minimalna powierzchnia wydzielonej działki 
budowlanej 800 m2 (podana wielkość nie doty-
czy działek dla dróg wewnętrznych i dla urządzeń 
infrastruktury technicznej, dla których minimal-
nej powierzchni nie określa się),

- linie podziału na działki: prostopadłe i równo-
legle do linii rozgraniczającej z terenem drogi 
wewnętrznej 15 KDW,

- przy podziale na działki wymagającym wydzie-
lenia dróg wewnętrznych dla dojazdu do maksy-
malnie 4 działek dopuszcza się zakończenie drogi 
zatoczką o wymiarach minimum 13m x 13m;

b) teren 7 MN:
- linie podziału na działki – nie ustala się,
- przy podziale na działki wymagającym wydzie-

lenia dróg wewnętrznych szerokość dróg 
wewnętrznych minimum 8,00m, drogi prowadzić 
jako przelotowe (połączone z drogą wewnętrzną 
17 KDW); przy dojeździe do maksymalnie 4 dzia-
łek dopuszcza się zakończenie drogi zatoczką o 
wymiarach minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA
W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) teren 6 MN: nie ustala się;
b) teren 7 MN:

- w zagospodarowaniu terenu uwzględnić pas 
techniczny przebiegu infrastruktury technicznej 
o szerokości 3m wzdłuż północnej granicy terenu 
(jak oznaczono na rysunku planu); w pasie tech-
nicznym ustala się przebieg gminnych sieci 
infrastruktury technicznej; w pasie technicznym 
ustala się:

- wymóg zachowania dostępu do sieci infrastruk-
tury technicznej;

- zakaz nasadzeń drzew i krzewów;
10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 

podanych w § 13;
11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) teren 6 MN: ustala się dojazd do działek budow-
lanych z dróg wewnętrznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 15 KDW i 17 KDW oraz 
z innych dróg wewnętrznych, które mogą być 
wydzielone w tym terenie;

b) teren 7 MN:
- ustala się dojazd do budynku istniejącego na 

działce 136/5 z drogi powiatowej nr 1513G zjaz-
dem istniejącym lub z drogi wewnętrznej, która 
może być wydzielona w tym terenie,

- ustala się dojazd do nowo wydzielanych działek 
budowlanych z drogi wewnętrznej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 17 KDW oraz z innych 
dróg wewnętrznych, które mogą być wydzielone 
w tym terenie, połączonych z drogą 17 KDW;

c) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 3;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

5. Karta nr 5 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 8 R;

1) SYMBOL TERENU: 8 R;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 8 R: 0,1554 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren upraw rolnych (charakterystyka funkcji 
według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 7);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) według ustaleń podanych w § 7;
b) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych 

i masztów telefonii komórkowej;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według ustaleń 
podanych w § 8;

7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy: nie ustala się – nie dopuszcza się 

lokalizacji budynków;
b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 

czynna:
- wskaźnik zabudowy: nie ustala się;
- powierzchnia biologicznie czynna: 100% 

powierzchni terenu;
c) gabaryty i forma zabudowy, bryła: nie ustala się 

– nie dopuszcza się lokalizacji budynków;
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d) geometria dachu: nie ustala się – nie dopuszcza się 
lokalizacji budynków;

e) kolorystyka elewacji: nie ustala się – nie dopuszcza 
się lokalizacji budynków;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wzdłuż 

północnej granicy terenu pas techniczny przebie-
gu infrastruktury technicznej o szerokości 3m (jak 
oznaczono na rysunku planu); w pasie technicznym 
ustala się przebieg gminnych sieci infrastruktury 
technicznej; w pasie technicznym ustala się:
- wymóg zachowania dostępu do sieci infrastruk-

tury technicznej;
- zakaz nasadzeń drzew i krzewów;

b) wyklucza się grodzenie terenu od strony południo-
wej (wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem 9 ZW) 
i od strony zachodniej (od strony Potoku Bładzikow-
skeigo);

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 13;

11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala się dojazd do terenu z drogi powiatowej nr 

1513G, zjazdem istniejącym w terenie 7 MN;
b) miejsca postojowe: nie ustala się;

12) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

6. Karta nr 6 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 9 
ZW; 10 ZW; 11 ZW;

1) SYMBOL TERENU: 9 ZW; 10 ZW; 11 ZW;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 9 ZW: 0,2201 ha;
b) teren 10 ZW: 0,1297 ha;
c) teren 11 ZW: 0,0324 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren zieleni (charakterystyka funkcji według usta-

leń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 5);
4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 

PRZESTRZENNEGO: nie ustala się;
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

a) według ustaleń podanych w § 7;
b) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych 

i masztów telefonii komórkowej;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według ustaleń 
podanych w § 8;

7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy: nie ustala się – nie dopuszcza się 

lokalizacji budynków;
b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 

czynna:
- wskaźnik zabudowy: nie ustala się – nie dopusz-

cza się lokalizacji budynków,
- powierzchnia biologicznie czynna: 100% 

powierzchni terenu;
c) gabaryty i forma zabudowy, bryła: nie ustala się 

– nie dopuszcza się lokalizacji budynków;
d) geometria dachu: nie ustala się – nie dopuszcza się 

lokalizacji budynków;
e) kolorystyka elewacji: nie ustala się – nie dopuszcza 

się lokalizacji budynków;
8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU 

NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się;
9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA
W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) teren 9 ZW: nie ustala się;
b) teren 10 ZW:

- w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wzdłuż 
północnej granicy terenu pas techniczny prze-
biegu infrastruktury technicznej o szerokości 
3m (jak oznaczono na rysunku planu); w pasie 
technicznym ustala się przebieg gminnych sieci 
infrastruktury technicznej; w pasie technicznym 
ustala się:

- wymóg zachowania dostępu do sieci infrastruk-
tury technicznej;

- zakaz nasadzeń drzew i krzewów;
10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 

podanych w § 13;
11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) teren 9 ZW: ustala się dojazd do terenu z drogi 
powiatowej nr 1513G, zjazdem istniejącym w 
terenie 7 MN;

b) teren 10 ZW: ustala się dojazd do terenu z drogi 
gminnej nr 1028038, przez teren 14 KD;

c) miejsca postojowe: nie ustala się;
12) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

7. Karta nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 12 K,E;

1) SYMBOL TERENU: 12 K,E;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 12 K,E: 0,0176 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren kanalizacji (charakterystyka funkcji według 
ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 4);

b) teren elektroenergetyki (charakterystyka funkcji 
według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 3);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) według ustaleń podanych w § 7;
b) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych 

i masztów telefonii komórkowej;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według ustaleń 
podanych w § 8;

7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy: nie ustala się;
b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 

czynna:
- wskaźnik zabudowy: nie ustala się;
- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 

10% powierzchni terenu;
c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:

- gabaryty zabudowy: jedna kondygnacja nad-
ziemna,

- wysokość budynku: do 6,00 m;
- nie dopuszcza się piwnic;

d) geometria dachu:
- kąt nachylenia dachu do 45o;

e) kolorystyka elewacji: elewacje tynkowane w kolo-
rach naturalnych (odcienie koloru beżowego, sza-
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rego, kolor biały) z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, ceglane, wykończone drewnem; dachy 
spadziste w odcieniach kolorów: brązowego, czer-
wonego, dachy płaskie – nie ustala się;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU 
NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA
W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wzdłuż 

północnej granicy terenu pas techniczny przebie-
gu infrastruktury technicznej o szerokości 3m (jak 
oznaczono na rysunku planu); w pasie technicznym 
ustala się przebieg gminnych sieci infrastruktury 
technicznej; w pasie technicznym ustala się:
- wymóg zachowania dostępu do sieci infrastruk-

tury technicznej;
- zakaz nasadzeń drzew i krzewów;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 13;

11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala się dojazd do terenu z drogi wewnętrznej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 15 KDW 
przez teren 18 KDW;

b) miejsca postojowe: nie ustala się;
13) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

8. Karta nr 8 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 13 
ZP.

1) SYMBOL TERENU: 13 ZP;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 13 ZP: 0,0231 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zieleni urządzonej (charakterystyka funkcji 
według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 6);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) według ustaleń podanych w § 7;
b) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych 

i masztów telefonii komórkowej;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według ustaleń 
podanych w § 8;

7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy: nie ustala się – nie dopuszcza się 

lokalizacji budynków;
b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 

czynna:
- wskaźnik zabudowy: nie ustala się – nie dopusz-

cza się lokalizacji budynków,
- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 

90% powierzchni terenu;
c) gabaryty i forma zabudowy, bryła: nie ustala się 

– nie dopuszcza się lokalizacji budynków;
d) geometria dachu: nie ustala się – nie dopuszcza się 

lokalizacji budynków;
e) kolorystyka elewacji: nie ustala się – nie dopuszcza 

się lokalizacji budynków;
8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU 

NIERUCHOMOŚCI: nie ustala się;
9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie 
ustala się;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 13;

11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala się dojazd do terenu z drogi wewnętrznej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 15 KDW, 
przez teren 18 KDW;

b) miejsca postojowe: nie ustala się;
12) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.

9. Karta nr 9 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 14 KD.

1) SYMBOL TERENU: 14 KD;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,0673 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU: teren dróg publicznych; 

teren przeznaczony na poszerzenie drogi gminnej nr 
1028038 przyległej do terenu od strony wschodniej 
(charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w 
§ 5 ust. 2 pkt 9);

4) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA- 
NIU:
a) szerokość w liniach rozgraniczenia: od 1,00 m do 

3,00m (do uzyskania łącznej szerokości drogi 15,00 
m), w rejonie włączenia do drogi powiatowej nr 
1513G poszerzenie w celu zachowania widoczno-
ści i promienia skrętu (jak oznaczono na rysunku 
planu);

5) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

10. Karta nr 10 do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w 
gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 15 
KDW i 16 KDW.

1) SYMBOL TERENU: 15 KDW, 16 KDW;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 15 KDW: 0,5164 ha
b) teren 16 KDW: 0, 1295ha;

3) PRZEZNACZENIE TERENU: tereny dróg wewnętrznych 
- ciąg pieszo – jezdny (charakterystyka funkcji według 
ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 8);

4) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA- 
NIU:
a) teren 15 KDW:

- szerokość w liniach rozgraniczenia: minimum 
10,00m (jak oznaczono na rysunku planu),

- na odcinku północno - zachodnim droga zakoń-
czona placem do zawracania o wymiarach 13m 
x 13m (jak oznaczono na rysunku planu),

- w rejonie skrzyżowania drogi 15 KDW z drogą 
powiatową nr 1512 G na drodze 15 KDW ustawić 
znak drogowy zakazu B-20 - „STOP”,

- lokalizację planowanego włączenia drogi 
wewnętrznej do drogi powiatowej właściciel 
drogi wewnętrznej zobowiązany jest uzgodnić 
z Zarządem Drogowym dla powiatu puckiego i 
wejherowskiego w Pucku,

- wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych 
i masztów telefonii komórkowej;

b) teren 16 KDW: szerokość w liniach rozgranicze-
nia: minimum 10,00m (jak oznaczono na rysunku 
planu);

5) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.
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11. Karta nr 11 do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu wsi Zelistrzewo w 
gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 17 
KDW.

1) SYMBOL TERENU: 17 KDW;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 17 KDW: 0,0536 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU: teren dróg wewnętrznych 

– ciąg pieszo – jezdny (charakterystyka funkcji według 
ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 8);

4) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA- 
NIU:
a) szerokość w liniach rozgraniczenia: minimum 

8,00m,
b) na zakończeniu plac do zawracania o wymiarach 

minimum 13,00m x 13,00m (jak oznaczono na 
rysunku planu);

5) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

12. Karta nr 12 do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu wsi Zelistrzewo w 
gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla terenu 18 
KDW.

1) SYMBOL TERENU: 18 KDW:
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 18 KDW: 0,0100 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU: tereny dróg wewnętrznych 

- ciąg pieszy, z dopuszczeniem dojazdu do terenu 13 
ZP i 12 K,E z drogi 015 KDW (charakterystyka funkcji 
według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 8);

4) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA- 
NIU:
a) szerokość w liniach rozgraniczenia: minimum 

5,00m (jak oznaczono na rysunku planu);
b) wyklucza się wjazd na teren drogi powiatowej nr 

1513 G;
c) wyklucza się lokalizację elektrowni wiatrowych 

i masztów telefonii komórkowej;
d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wzdłuż 

północnej granicy terenu pas techniczny przebie-
gu infrastruktury technicznej o szerokości 3m (jak 
oznaczono na rysunku planu); w pasie technicznym 
ustala się przebieg gminnych sieci infrastruktury  
technicznej; w pasie technicznym ustala się:
- wymóg zachowania dostępu do sieci infrastruk-

tury technicznej;
- zakaz nasadzeń drzew i krzewów;

7) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

ROZDZIAŁ IV
USTALENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Puck.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Puck do niezwłocznego 
przekazania niniejszej uchwały wraz z dokumentacją 
planistyczną Wojewodzie Pomorskiemu w celu oceny 
jej zgodności z prawem i ogłoszenia uchwały w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 19

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 18, który wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

2. Uchwała podlega również publikacji na stronach 
internetowych Gminy Puck.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Kazimierz Czernicki
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RZUCEWO

OBSZAR OBJĘTY  MIEJSCOWYM  PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŻELISTRZEWO, 
DZIAŁKI NR 132, 133, 134, 135/1, 143” ,UCHWALONYM UCHWAŁĄ NR XV/153/03  Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 R., 
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DROGA POWIATOWA NR 1513G

MIEJSCOWY  PLAN  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU WSI   ŻELISTRZEWO  W GMINIE PUCK.

ZW               TERENY ZIELENI

KDW             TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU   LUB  RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

I.1. USTALENIA OGÓLNE 

I. USTALENIA PLANU

I.2. PRZEZNACZENIE TERENÓW:

MN                TERENY  ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  JEDNORODZINNEJ

ORIENTACYJNE LINIE PODZIAŁU NA DZIAŁKI

GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK

CIEKI

LAS POZA TEREN  OBJĘTYM PLANEM

GRANICA OTULINY NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

BUDYNKI  ISTNIEJĄCE

II. USTALENIA INFORMACYJNE 

ZIELEŃ KRAJOBRAZOWA 

I.4. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I  PRZYRODY:

I.5. INNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MAKSYMALNE, NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY 

I.3. ZASADY OCHRONY ŁADU PRZESTRZENNEGO:

U1, U2                 TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

KD                  TEREN DRÓG PUBLICZNYCH

OBSZAR OBJĘTY  MIEJSCOWYM  PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŻELISTRZEWO, 
DZIAŁKI NR 132, 133, 134, 135/1, 143” ,UCHWALONYM UCHWAŁĄ NR XV/153/03  Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 R., 
OPUBLIKOWANĄ W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 24  POZ. 5276 Z DNIA 01.03.2004 R.

ISTNIEJĄCY KOLEKTOR TŁOCZNY 

E                      TEREN ELEKTROENERGETYKI

R                   TERENY UPRAW OGRODNICZYCH

K                    TEREN KANALIZACJI 

ZP                    TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ 

PAS TECHNICZNY PRZEBIEGU SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ZADRZEWIENIA PRZYDROŻNE

MIEJSCOWY  PLAN  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU WSI   ŻELISTRZEWO  W GMINIE PUCK.
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr XXXIV/124/09
   Rady Gminy PUCK

    z dnia 04.12.2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w 
gminie Puck

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY PUCK
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie 
Puck
— wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 

dnia 21 września 2009 r. do dnia 12 października 
2009 r.

 Termin składania uwag ustalony został w ogłoszeniu 
o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 
upłynął w dniu 26 października 2009 r.

2. Uwaga została złożona w dniu 01 października 2009 r. 
przez pp Jolantę i Bogdana Bieszke

 W treści uwagi wniesiono o uwzględnienie w 
terenach 2 MN,U1 i 3 MN,U1 usług handlu do 300m2 
powierzchni sprzedaży.

4. W Postanowieniu z dnia 03 listopada 2009 r. Wójt 
Gminy Puck uwzględnił złożoną Uwagę, wprowadzając 
odpowiednie zmiany w treści projektu uchwały o 
uchwaleniu planu.

5. Odnosząc się do treści uwagi - uwzględnia się złożoną 
uwagę.

 Rozszerzenie zakresu usług, możliwych do realizacji na 

tym terenie wzbogaci ofertę inwestycyjną na obszarze 
gminy Puck.

6. Zmiana wynikająca z uwzględnienia uwagi ma 
ograniczony zakres nie wymagała powtórzenia 
procedury w zakresie uzgadnia i opiniowania projektu 
planu wynikającej z art. 17 ust. 13. ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr XXXIV/124/09
   Rady Gminy PUCK

    z dnia 04.12.2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w 
gminie Puck

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY PUCK
o sposobie realizacji zapisanych

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie Puck

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 nr 6, 
Nr 141 poz. 1492 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
Puck rozstrzyga co następuje:
Projektowane sieci i urządzenia z zakresu infrastruktury 
technicznej zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w gminie Puck 
obejmują realizację następujących inwestycji:

 

LP. CECHA  OPIS ZADANIA 

BUDOWA   SIECI  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   

1. 

Sieć  wodociągowa   

Ǿ 110 o dł. 735 m 

Ǿ 90 o dł. 665 m 

Ǿ 63 o dł. 63 m 

 

 Budowa sieci wodociągowej od końcówki sieci wodociągowej w miejscowości 
Żelistrzewo do terenu objętego planem oraz w drogach wewnętrznych na 
obszarze objętym planem. 

 

2. 

Kanalizacja sanitarna  

Ǿ 200, o dł. 1020m 

Ǿ 90 o dł. 10m 

 

 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych. 

 

3. 

 Przepompownia ścieków   Budowa przepompowni ścieków dla odprowadzenia ścieków z kanalizacji 
sanitarnej do istniejącego  kolektora tłocznego. 

 

 

4. 

Kanalizacja deszczowa  

Ǿ 200 o dł. 610 m 

Ǿ 250 o dł. 220 m 

  

 Budowa kanalizacji deszczowej w drogach wewnętrznych. 

 

5. 

Separator zanieczyszczeń 

ropochodnych i szlamu 

1 szt. 

  

 Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separator na odprowadzeniu wód 
opadowych do odbiornika. 

 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 43 — 3919 — Poz. 739, 740

Powyższe inwestycje będą realizowane ze środków budżetowych gminy. 
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z  funduszy strukturalnych UE i POM.Urz.Wojew. z funduszy 
ochrony środowiska oraz udziału finansowego inwestorów realizujących  inwestycje w terenach przyległych. 

Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy,  zależnie od 
zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania w zakresie niezbędnym, z przewidywanych 
wpływów realizacji planu. 

BUDOWA   INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

1. 
Droga publiczna   

14 kD 

 

Poszerzenie drogi gminnej nr 1028038 (o 1m – 3m)  do szerokości 15m 

 

Powyższa  inwestycje będzie  realizowana  ze środków budżetowych gminy. 

Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być ustalony każdorazowo w budżecie gminy,  zależnie od 
zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich finansowania w zakresie niezbędnym, z przewidywanych 
wpływów realizacji planu. 
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 UCHWAŁA Nr XXXIV/363/2009
Rady Gminy Sierakowice

 z dnia 27 października 2009 r.

 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów wsi: 1. Kamienica 
Królewska dz. nr 15/1 i dz. nr 15/2 2. Migi obręb Pałubice dz. nr 223, 224 3. Migi obręb Pałubice dz. nr 245(część) 4. 
Migi obręb Pałubice dz. 247/2 (część) 5. Mojusz dz. nr 113/1, po podziale 113/2 i 113/3 6. Szopa dz. nr 177/1(część) 

w gminie Sierakowice.

Na podstawie art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 11.07.2003 r. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) 
po stwierdzeniu zgodności miejscowych planów z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Sierakowice, Rada Gminy  
Sierakowice:

§ 1

Uchwala miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego dotyczące n/w obszarów:
1) obszar nr 1 - wieś Kamienica Królewska, działkę 

nr 15/1 i 15/2 o treści jak w karcie terenu nr 1 
i nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 1

2) obszar nr 2 – wieś Migi obręb Pałubice dz. nr 223 i 224 
o treści jak w karcie terenu nr 1 do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 2

3) obszar nr 3 - wieś Migi obręb Pałubice dz. nr 245(część) 
o treści jak w karcie terenu nr 1 do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 3

4) obszar nr 4 – wieś Migi obręb Pałubice dz. nr 
247/2(część) o treści jak w karcie terenu nr 1 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 4

5) obszar nr 5 – wieś Mojusz dz. nr 113/1, po podziale 
nr 113/2 i 113/3, o treści jak w karcie terenu nr 1, nr 
2, nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 5

6) obszar nr 6 - wieś Szopa, działkę nr 177/1 (część) 
treści jak w karcie terenu nr 1 do miejscowego planu 
zagospodarowania

§ 2

Ustalenia planu dla w/w obszarów są następujące: 
1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

P R Z E ST R Z E N N EG O  N r 1  W S I  K A M I E N I C A  
KRÓLEWSKA Nr DZIAŁKI 15/1 POWIERZCHNIA - 0,57 
ha KARTA TERENU Nr1 SYMBOLE NA RYS. PLANU 
US – teren sportów wodnych.- ośrodek szkoleniowy 
KDWx – droga wewnętrzna, pieszo-jezdna, ZL – teren 
leśny, 1, 2, 3 – istniejące obiekty KP - parking

1) PRZEZNACZENIE TERENU teren sportów wodnych 
i rekreacji- ośrodek szkoleniowy

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– należy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
naturalnego ZL - teren leśny pozostawia się jak na 
rysunku planu w dotychczasowym użytkowaniu. 
- istniejący budynek nr 1 i nr 2 adaptuje się, pod 
warunkiem uzyskania zgody służb Straży Pożarnej. 
Budynek nr 3 pozostawia się do czasu wybudowania 
hangaru, po wybudowaniu przeznacza się do 
likwidacji. Kolorystyka projektowanego hangaru 
w kolorach szarego brązu lub szarej zieleni. - do 
wprowadzanej zieleni należy używać nasad roślin 
gatunków miejscowych, zgodnych geograficznie 
i siedliskowo. - na terenie US zachować istniejącą 
zieleń.

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej-  teren znajduje się 
w regionie Kaszub Środkowych o historycznych 
tradycjach budowlanych, nowa zabudowa powinna 
nawiązywać do tradycyjnych form zabudowy.

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych- - wprowadzić małą 


