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   Załącznik nr 2
   do Uchwały nr XXX/257/2010
   Rady Gminy Chmielno

     z dnia 18 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru obejmującego część obrębu  
Borzestowska Huta

W okresie wyłożenia planu miejscowego do publicz-
nego wglądu oraz w okresie 14 dni po okresie wyłożenia, 
nie wpłynęły uwagi do planu.

  Załącznik nr 3
  do Uchwały nr XXX/257/2010
  Rady Gminy Chmielno

    z dnia 18 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich  finansowania – do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru obejmującego część 
obrębu Borzestowska Huta

Przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
część obrębu Borzestowska Huta. Inwestycjami z zakresu  
infrastruktury technicznej, należącymi do zadań własnych 
gminy, jest budowa dróg, budowa sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacji sanitarnej. Finansowanie infrastruktury  
technicznej gmina realizuje w oparciu o każdorocznie 
uchwalony budżet obejmujący wysokość i przedmiot 
finansowania. Każdego roku gmina występuje również 
o pozyskanie środków celowych (dotacje i inne fundu-
sze związane z ochroną środowiska, w tym fundusze 
unijne).

2024

 UCHWAŁA Nr XL/67/10
Rady Gminy Puck

 z dnia 2 lipca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck.

Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 1, 
art. 17, art. 27, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4. ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, 
zmiany z 2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, zmiany z 2005 roku: Dz. U. Nr 113,  poz. 954, Dz. 
U. Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku: Dz. U. Nr 45 poz. 319, 
Nr 225 poz. 1635, zmiany z 2007 roku: Nr 127 poz. 880, 
zmiany z 2008 r.: nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 
220 poz. 1413, z 2010 roku: zmiany wynik. Z Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474), art. 18 ust. 2 pkt 15, 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, Nr 
167 poz. 1759, 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, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, zmiany z 2008 r.: 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zmiany z 2009 r.: Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 
poz. 146), 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/86/2000r 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 
uchwalania Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Puck i ze 
zmianami uchwalonymi Uchwałą nr XXVIII/6/05 Rady 
Gminy Puck z dnia 03 lutego 2005 r.

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Brudzewo w rejonie Celbówka w gminie Puck w 
okresie udostępnienia do publicznego wglądu, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Brudzewo w rejonie Celbówka w gminie 
Puck  inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą należących do zadań własnych gmin oraz 
zasadach ich finansowania zgodnie z załącznikiem nr 
3 do niniejszej uchwały.

4. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck.

5. Plan obejmuje obszar działki nr 190/3 we wsi 
Brudzewo (o powierzchni ok. 14 ha), ograniczony: 
od zachodu drogą wojewódzką nr 216, od północy 
granicą administracyjną gminy Puck z miastem 
Puck, od wschodu drogą w obrębie działki nr 197, od 
południa drogą w obrębie działki nr 196/2. Granice 
obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku 
planu w skali1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.
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§ 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 zagospodarowaniu  
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.).

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 (Dz. U. Nr 80 poz. 
717, ze zm.).

§ 3

1. Ustalenia planu przedstawiono w części tekstowej 
to jest w niniejszej uchwale i na rysunku planu, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1: 1 000;
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Puck 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck w okresie udostępnienia 
do publicznego wglądu;

3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Puck 
o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu wsi Brudzewo w rejonie Celbówka w gminie 
Puck inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gmin oraz zasadach 
ich finansowania.

3. 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 § 3;

2) rozdział II – ustalenia ogólne, dotyczące całego 
obszaru objętego planem i mające zastosowanie 
do poszczególnych terenów wyodrębnionych linia-
mi  rozgraniczającymi, zawarte są w treści uchwały 
od § 4 do § 14;

3) rozdział III – ustalenia szczegółowe, dotyczące 
poszczególnych terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi zapisane w kartach terenów od nr 1 
do nr 12 zawarto w § 15;

4) rozdział IV – ustalenia końcowe.
4. Dla  każdego terenu wydzie lonego l in iami 

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

5. 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) funkcje i przeznaczenie terenu;
4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

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

ków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego;

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości;

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 § 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
6) zasady ochrony środowiska, przyrody;
7) stawkę procentową (na podstawie których ustala 

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

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

planem; linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania;

2) przeznaczenie terenów: U – tereny zabudowy usłu-
gowej; ZP – tereny zieleni urządzonej; IT – teren 
urządzeń infrastruktury technicznej; KD – L – teren 
dróg publicznych, droga lokalna; KD – D – teren 
dróg publicznych, droga dojazdowa;

3) zasady ochrony ładu przestrzennego: maksymal-
ne, nieprzekraczalne linie zabudowy; obowiązują-
ce linie zabudowy; strefa lokalizacji budynków o 
wysokości do 20 m;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody: zieleń izo-
lacyjno – krajobrazowa; zieleń krajobrazowa;

5) inne warunki zagospodarowania terenu: pas tech-
niczny przebiegu infrastruktury technicznej; projek-
towany teren ochrony pośredniej miejskiego ujęcia 
wody w Pucku – cały obszar objęty planem;

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

Rozdział II
USTALENIA OGÓLNE

§ 4

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny 
wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone:
1) numerami od 1 do 12;
2) symbolami literowymi oznaczającymi przeznacze-

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

2. Przeznaczenie i funkcje terenów nie będących terenami 
komunikacji na obszarze objętym planem:
1) U – tereny zabudowy usługowej:

a) zakres dopuszczalnych funkcji i użytkowanie: 
zabudowa usługowa z zakresu: usługi opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej, administracyjno 
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– biurowe, oświaty i wychowania, kultury, sportu 
i rekreacji, oraz niezbędne do ich funkcjonowania 
obiekty i urządzenia, parkingi i miejsca posto-
jowe (wyłącznie skanalizowane), zieleń, mała  
architektura, dojścia, dojazdy, ciągi pieszo – 
jezdne, ciągi piesze, infrastruktura techniczna, 
itp.;

b) dopuszcza się:
- funkcję mieszkalną integralnie związaną z pro-

wadzaną działalnością usługową w budynku 
usługowym lub w oddzielnym budynku,

- funkcje uzupełniające - na maksimum 20% 
powierzchni danego terenu wydzielonego 
liniami rozgraniczającymi; do funkcji uzupeł-
niających zalicza się: usługi handlu (obiekty 
o powierzchni sprzedaży do 1000 m2), usługi 
gastronomii, usługi turystyki, zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkalnictwo 
zbiorowe,

- lokalizację garaży zbiorowych w podpiwnicze-
niu i na poziomie parteru budynków,

- przejście sieci infrastruktury technicznej i loka-
lizację urządzeń i budynków infrastruktury 
technicznej,

- wydzielenie dróg wewnętrznych – według 
ustaleń zawartych w § 10 ust. 3,

- lądowisko (miejsce lądowania i startu stat-
ków powietrznych bez obiektów obsługi) dla 
potrzeb ratownictwa medycznego – wyłącznie 
w terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 4.U; lokalizacja i zagospodarowanie 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

c) wyklucza się lokalizację:
- budynków gospodarczych i garaży wolnosto-

jących,
- elektrowni wiatrowych,
- stacji paliw, nie skanalizowanych parkingów i 

miejsc postojowych,
- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko określonych w § 
59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227);

 Zgodnie z § 173 ust. 2 w/w ustawy, do czasu 
wydania przepisów, o których mowa w § 60 
ustawy za przedsięwzięcia mogące zawsze zna-
cząco oddziaływać na  środowisko, określone w 
§ 59 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, uważa się określone 
w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko,  
wymagające obligatoryjnie sporządzenia rapor-
tu o oddziaływaniu na środowisko (nie dotyczy 
dróg i urządzeń oraz sieci infrastruktury technicz-
nej);

 Prowadzona działalność musi spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów odrębnych ochro-
ny 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;

d) uwaga: dla danego terenu obowiązują funkcje i 
użytkowanie podane w karcie danego terenu w 
§ 15;

2) ZP – tereny zieleni urządzonej:
a) zakres dopuszczalnych funkcji i użytkowania: 

zadrzewienia, zakrzaczenia, zieleń niska, obiekty 
małej architektury, miejsca wypoczynku;

b) dopuszcza się: ścieżki piesze o nawierzchni nie-
utwardzonej, przebieg sieci infrastruktury technicz-
nej;

c) wyklucza się lokalizację: masztów telefonii komór-
kowej, elektrowni wiatrowych, urządzeń i nośników 
reklamowych;

d) uwaga: dla danego terenu obowiązują funkcje i 
użytkowanie podane w karcie danego terenu w § 
15;

3) IT – tereny urządzeń infrastruktury technicznej:
a) zakres dopuszczalnych funkcji i użytkowania: urzą-

dzenia infrastruktury technicznej z zakresu: odpro-
wadzenia ścieków sanitarnych, odprowadzenia i 
gromadzenia wód deszczowych i ścieków opado-
wych, zaopatrzenia w energię elektryczną, teleko-
munikacji; sieci infrastruktury technicznej z zakresu: 
zaopatrzenia w wodę,  odprowadzenia ścieków 
sanitarnych, odprowadzenia wód deszczowych i 
ścieków opadowych, gazowych, energii elektrycz-
nej, telekomunikacji;

b) dopuszcza się: ścieżki piesze o nawierzchni utwar-
dzonej i nieutwardzonej, dojazdy;

c) wyklucza się lokalizację: masztów telefonii komór-
kowej, elektrowni wiatrowych;

d) uwaga: dla danego terenu obowiązują funkcji i użyt-
kowanie podane w karcie danego terenu w § 15

3. Przeznaczenie i charakterystyka terenów będących 
terenami komunikacji na obszarze objętym planem:
1) KD-L; KD-D: tereny dróg publicznych– w rozumieniu 

przepisów ustawy o drogach publicznych z dnia 21 
marca 1985 r.;
a) teren dróg publicznych: KD-L: droga publicz-

na klasy lokalnej; KD-D: droga publiczna klasy 
dojazdowej;

b) w obrębie terenów dopuszcza się: jezdnię, chod-
niki, zieleń niską i drzewa, rowy odwodnienio-
we, prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, 
inne urządzenia infrastruktury drogowej;

c) uwaga: dla danego terenu obowiązują funkcje i 
użytkowanie podane w karcie danego terenu w 
§ 15

4. Uchwala się następujące definicje pojęć używanych w 
planie:
1) działka budowlana:zgodnie z przepisami odrębny-

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

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

połaci dachowej względem płaszczyzny pozio-
mej ostatniego stropu; dach spełniający wymóg 
w zakresie kąta nachylenia dachu musi przekry-
wać 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) 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 0,70 m (z uwzględnieniem prze-
pisów odrębnych) – powyższe ustalenie nie dotyczy 
części podziemnych budynków;
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5) miejsca postojowe:miejsca postojowe dla samo-
chodów na powierzchni terenu, w garażach, wia-
tach;

6) podpiwniczenie:kondygnacja lub kondygnacje 
podziemne;

7) obowiązujące linie zabudowy:linie obowiązkowe-
go usytuowania ściany elewacji frontowej budyn-
ku (na minimum 70,00% jej długości); linie te nie 
dotyczą schodów, balkonów, wykuszy, które mogą 
być wysunięte poza nieprzekraczalną linię zabudo-
wy do 0,70 m oraz podziemnych części budynku;

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

9) powierzchnia zabudowy:powierzchnia rzutu pio-
nowego zewnętrznych krawędzi budynku kondy-
gnacji nadziemnych na powierzchnię terenu; do 
powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni 
obiektów budowlanych ani ich części nie wystają-
cych ponad powierzchnię terenu, powierzchni ele-
mentów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych 
– nie obudowanych, ramp zewnętrznych, dasz-
ków, markiz, występów dachowych, oświetlenia 
zewnętrznego, balkonów, wykuszy, 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, wydzie-
lona liniami rozgraniczającymi o określonym 
przeznaczeniu i szczegółowych zasadach zagospo-
darowania określonych w karcie terenu zgodnie z 
oznaczeniem cyfrowym i literowym;

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

13) wysokość budynków:wysokość mierzona od 
projektowanego poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku lub jego części, 
znajdującym się na pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej 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 izolacyjno - krajobrazowa:zieleń o funkcji 
izolacyjnej i krajobrazowej, obejmująca: zieleń 
wysoką (drzewa) i średnia (krzewy) w formie zwar-
tych grup drzew i krzewów o różnych gatunkach, 
pełniąca zadanie oddzielania optycznego, funk-
cjonalnego, akustycznego i ochrony przed wpły-
wem szkodliwych substancji atmosferycznych; 
powierzchnię zieleni izolacyjno - krajobrazowej 
wysokiej wlicza się do powierzchni terenów bio-
logicznie czynnych;

15) 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 oddziela-
nia optycznego, funkcjonalnego i ochrony przed 
wpływem szkodliwych substancji atmosferycz-
nych; powierzchnię zieleni krajobrazowej wysokiej 
wlicza się do powierzchni terenów biologicznie 
czynnych.

§ 5

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.1. 
Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego dla obszaru objętego planem:
1) ustala się ograniczenie intensywności i gabarytów 

zabudowy w celu utrzymania równowagi środowiska, 
według ustaleń zawartych w pkt 7 kart terenów zawartych  
w § 15;

2) ustala się zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń 
i nośników reklamowych wolnostojących o powierzchni 
ponad 2 m2;

3) wyklucza się ogrodzenia z elementów betonowych 
pełne i ażurowe (nie dotyczy słupów betonowych, 
stanowiących element konstrukcyjny ogrodzenia).

§ 6

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego.
1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny ani 

obiekty podlegające ochronie na podstawie  przepisów 
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220).

2. Obszary NATURA 2000 w odniesieniu do granic obszaru 
objętego planem znajdują się:
1) ustanowiony obszar „Zatoka Pucka” PLB 220006, 

obejmujący Zatokę Pucką; granica tego obszaru prze-
biega w odległości ok. 2,2 km w kierunku północ-
nym;

2) planowany obszar „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” 
PLH 220032, obejmujący Zatokę Pucką; granica tego 
obszaru przebiega w odległości ok. 2,2 km w kierunku  
północnym.

3. Na obszarze objętym planem ustala się wymóg 
uwzględnienia w zagospodarowaniu terenu działek 
budowlanych lub terenów objętych inwestycją udziału 
powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20%, 
według ustaleń podanych w kartach terenów zawartych 
w § 15

4. W zakresie ochrony środowiska i przyrody dla obszaru 
objętego planem ustala się:
1) użytkowanie i zagospodarowanie terenów nie może 

stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska; 
należy zastosować takie rozwiązania techniczne,  
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać 
zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonych 
funkcji;

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

3) wyklucza się magazynowanie, składowanie odpadów 
i substancji niebezpiecznych;

4) prace budowlane związane z wprowadzeniem zain-
westowania należy prowadzić z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin, 
grzybów i zwierząt, tj. Rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących roślin objętych (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1764),  Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 
220, poz. 2237), Rozporządzenia Ministra Środowi-
ska 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 (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 
r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

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

6. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. poz. 826.) 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, na obszarze objętym planem ustala się 
poziom hałasu jak dla szpitali poza miastem.

§ 7

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków, dóbr kultury współczesnej.1. Na obszarze objętym 
planem nie występują tereny ani obiekty podlegające  
ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 8

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 do realizacji celów 
publicznych przeznaczone mogą być wszystkie tereny 
wydzielone liniami rozgraniczającymi; zakazy, nakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu zawarto w ustaleniach dotyczących 
przeznaczenia terenów podanych w § 4 ust. 2 oraz w 
kartach tych terenów  zawartych w § 15

§ 9

Ustalenia dotyczące zagospodarowania obszarów i 
obiektów podlegających ochronie ustalonych na podsta-
wie 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 powierzchni14, 0246 ha;dla w/w gruntów rolnych 
uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(decyzja znak: Gz.tr.057-602-585/09 z dnia 2010-02-
11);

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy 
uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie grun-
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 podejścia do lotniska. Obiekty budowlane 
i obiekty naturalne nie mogą stanowić zagrożenia dla 
startujących i lądujących statków powietrznych.

5. Obszar objęty planem położony jest w obrębie 
projektowanego zasięgu terenu ochrony pośredniej 
miejskiego ujęcia wody w Pucku:
1) na terenie ochrony pośredniej zakazuje się (podano 

zakazy odnoszące do obszaru objętego planem):
a) wprowadzania ścieków do gruntu i wód 

powierzchniowych (w tym ścieków opadowych 
z dróg jezdnych) z wyjątkiem oczyszczonych wód 
opadowych, odprowadzanych na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego

b) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ścieko-
wych;

c) stosowania środków ochrony roślin oraz herbicy-
dów nie dopuszczonych do stosowania w strefach 
ochrony pośredniej ujęć wody, zgodnie z obwiesz-
czeniem, w sprawie wykazu środków ochrony roślin 
dopuszczonych do obrotu i stosowania, publikowa-
nym w dzienniku urzędowym ministra właściwego 
do spraw rolnictwa;

d) stosowania ponadnormatywnych dawek środków 
ochrony roślin i herbicydów dopuszczonych do sto-
sowania w strefach ochrony pośredniej ujęć;

e) budowy stacji paliw;
f) lokalizowania magazynów produktów ropopochod-

nych oraz innych substancji a także rurociągów do 
ich transportu;

g) urządzania nieskanalizowanych parkingów i miejsc 
postojowych;

h) stosowania środków odladzających na drogach 
lokalnych o utwardzonej nawierzchni, pozbawio-
nych kanalizacji deszczowej;

i) mycia pojazdów mechanicznych;
j) budowy otworów studziennych nie związanych z 

eksploatacją ujęcia miejskiego;
k) wykonywania wierceń wykorzystywanych do insta-

lacji kolektorów pomp ciepła;
l) wykonywania głębokich wykopów naruszających 

naturalną warstwę ochronną wód podziemnych;
m) budowy studni kopanych;
n) budowy drenaży rozsączających ścieki bytowe i 

przemysłowe;
2) na terenie ochrony pośredniej nakazuje się (podano 

nakazy odnoszące do obszaru objętego planem):
a) ograniczenie ruchu pojazdów przewożących mate-

riały niebezpieczne;
b) prowadzenie prac budowlanych związanych z 

fundamentowaniem i wykonywaniem wierceń w 
sposób uniemożliwiający połączenie wód przy-
powierzchniowych z wodami głównej warstwy 
użytkowej oraz zapewnić pełną ochronę warstw 
wodonośnych przed skażeniem; powyższe prace 
należy prowadzić pod nadzorem geologicznym;

c) zakres prac budowlanych związanych z wykony-
waniem wykopów o głębokości przekraczającej 
2,0 metry, powinien zostać zaopiniowany przez 
uprawnionego hydrogeologa;

d) wykonanie raportów oddziaływania na środowisko 
dla projektowanych na tym terenie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których obowiązek sporządzenia raportu w 
trybie Ustawy Prawo ochrony środowiska może 
być wymagany, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozpoznania zagrożeń wód podziemnych oraz okre-
śleniem niezbędnych działań zapobiegającym tym 
zagrożeniom. Dla uniknięcia uogólnień i schema-
tyzacji raportu, podstawą do oceny oddziaływania 
na środowisko gruntowo-wodne powinny być bez-
pośrednie badania hydrogeologiczne;

e) likwidowanie na bieżąco otworów badawczych i 
nieczynnych studni poprzez wypełnienie materia-
łami słaboprzepuszczalnymi i zacementowanie;

f) nie wprowadzać do gruntu, nieczyszczonych ście-
ków opadowych z dróg jezdnych, parkingów i 
placów;

g) wykonanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej, wodo-
ciągowej i deszczowej przed rozpoczęciem zabudo-
wy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej;

h) obowiązek odprowadzenia ścieków i wód opado-
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wych do systemów kanalizacyjnych.
6. W północno – zachodniej części obszaru objętego 

planem wyznacza się pas techniczny przebiegu 
infrastruktury technicznej o szerokości 11m – jak 
oznaczono na rysunku planu; w pasie technicznym 
ustala się: wymóg zachowania dostępu do sieci 
infrastruktury technicznej oraz zakaz nasadzeń drzew 
i krzewów.

§ 10

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

scalania i podziału nieruchomości, o których  
mowa w ustawie z dn. 21.08.1997r.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 zawartych w § 15

§ 11

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 sieci wodociągowej;
2) budowa sieci wodociągowej winna być zrealizowana 

przed rozpoczęciem realizacji zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej;

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

4) w celu spełnienia wymagań obronności  i 
bezpieczeństwa państwa, ustala się źródła nieskażonej 
wody pitnej zgodnie z gminnym „Planem zapewnienia  
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w 
wodę w warunkach specjalnych, Puck 2005 r.”;

5) przy planowaniu sieci wodociągowej należy zapewnić 
wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia 
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, 

komunalnych, technologicznych) do kanalizacji 
sanitarnej;

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej winna być zre-
alizowana przed rozpoczęciem realizacji zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej.

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 - terenu 
objętego inwestycją lub do kanalizacji deszczo-
wej;

2) odprowadzenie wód opadowych z dróg publicz-
nych i dróg wewnętrznych, parkingów: do kanali-
zacji deszczowej lub do szczelnych zbiorników wód 
opadowych;

3) ścieki opadowe przed wprowadzeniem do odbior-
nika oczyścić z zanieczyszczeń i osadów zgodnie 
z przepisami odrębnymi; na odprowadzenie ska-
nalizowanych ścieków opadowych do wód lub do 
ziemi wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno 
– prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi.

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej w 
zakresie zasilania w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie elektroenergetyczne terenów 

w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urzą-
dzenia elektroenergetyczne (trafostacje) na pod-
stawie warunków przyłączeniowych wydanych 
przez dostawcę energii; zasilenie obszaru objęte-
go planem w energię elektryczną wymaga opra-
cowania koncepcji i jej uzgodnienia w OPERATOR 
ENERGA SA Oddział w Gdańsku, Zakład Dystrybu-
cji Wejherowo;

2) realizację trafostacji dopuszcza się w terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 1.U, 2.U, 3.U, 
4.U, 8. IT z warunkiem zapewnienia dostępu z drogi  
publicznej lub z drogi wewnętrznej;

3) projektowaną sieć elektroenergetyczną należy przy-
jąć jako kablową (podziemną), lub napowietrzną 
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 niskoemisyjnych lub nieemisyjnych;
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 uchwalonymi przepisami lokalnymi;

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 1997r o odpadach (Dz. U. z 2001r. 
Nr 62, poz. 628, ze zm).

§ 12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji.
1. Ustala się powiązanie komunikacyjne terenów 

położonych w obszarze objętym planem z drogą 
publiczną - drogą wojewódzką nr 216, poprzez 
projektowaną drogę publiczną oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 9. KD-L, powiązaną z drogą 
wojewódzką:
1) w części południowej: poprzez skrzyżowanie w 

miejscu włączenia ulicy Swarzewskiej i ulicy Chłod-
niczej (po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 
216);

2) w części północnej: poprzez planowaną na obszarze 
miasta Pucka drogę dojazdową oraz poprzez plano-
waną obwodnicę miasta Pucka połączoną z drogą  
wojewódzką nr 216 na istniejącym rondzie.

2. Ustala się tereny przeznaczone na funkcje dróg 
publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami: 
9.KD-L, 10. KD-D - przeznaczone na budowę nowych 
dróg oraz tereny oznaczone symbolami: 11.KD-D i 
12.KD-D – przeznaczone na poszerzenie istniejących 
dróg.

3. Minimalną wymaganą ilości miejsc parkingowych 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej należy ustalić według następujących 
wskaźników:
1) dla szpitala: minimum 1mp/1 łóżko oraz minimum 

1 mp/4 zatrudnionych;
2) dla innych usług i mieszkalnictwa zbiorowego: 
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minimum 1 miejsce postojowe/70m2pow. użytko-
wej obiektów usługowych;

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
mieszkań w budynkach usługowych: minimum 1 
miejsce postojowe/1 mieszkanie.

4) miejsca postojowe realizować na terenie działki 
budowlanej lub terenu objętego inwestycją.

4. Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej 
poszczególnych terenów określono w kartach terenów 
w § 15

§ 13

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 
– bez zabudowy.

§ 14

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w § 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.1. Dla poszcze-
gólnych terenów położonych na obszarze opracowania 
planu, określono w kartach tych terenów w § 15

Rozdział III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 15

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

przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck  — ustalenia szczegółowe 
dla terenu 1. U;

1) SYMBOL TERENU:1.U;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 3,53 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy usługowej 

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

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: według § 5; usytuowanie 
budynków: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 
według ustaleń podanych w § 6, ust. 4,5,6;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według ustaleń 
podanych w § 7;

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

czalne linie zabudowy w odległości 8,00m od linii 
rozgraniczającej z terenem 9.KD-L i 10.KD-D – jak 
oznaczono na rysunku planu; ustala się obowią-
zujące linie zabudowy w odległości 8,00m od linii 
rozgraniczającej z terenem 6.ZP - jak oznaczono na 
rysunku planu;

b) wskaźniki zabudowy: maksimum 0,30 powierzch-
ni terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20% 
powierzchni terenu działki budowlanej lub terenu 

objętego inwestycją;
d) gabaryty zabudowy: w rejonie oznaczonym na 

rysunku planu jako „strefa lokalizacji budynków o 
wysokości do 20 m ”- do 4 kondygnacji nadziem-
nych - do 20,00m; na pozostałym terenie do 3 kon-
dygnacji nadziemnych do 14,00m; dopuszcza się 
jedną kondygnację podziemną;

e) geometria dachu: kąt nachylenia dachu: budynki o 
jednej i dwóch kondygnacjach nadziemnych do 40 
stopni, budynki o trzech i czterech kondygnacjach  
nadziemnych do 30 stopni; forma dachu: nie ustala 
się;

f) kolorystyka: kolorystyka elewacji: nie ustala się; 
kolorystyka dachu: 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: 1 500 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: prostopadłe i równolegle 
do linii rozgraniczającej z terenem drogi publicznej 
10.KD-D lub 9.KD-L; przy podziale na działki wyma-
gającym wydzielenia dróg wewnętrznych szerokość 
dróg wewnętrznych minimum 8m, drogi prowadzić 
jako przelotowe, połączone z drogami publicznymi 
10.KD-D lub 9.KD-L; przy dojeździe do maksymalnie 
4 działek dopuszcza się zakończenie drogi zatoczką 
o wymiarach minimum 15,00m x 15,00m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) teren położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska – obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 11;

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

terenu objętego inwestycją z dróg publicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9.KD-L 
i 10.KD-D oraz z dróg wewnętrznych, które mogą 
być wydzielone w tym terenie, według warunków 
podanych w pkt 8 b) karty terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 12 ust. 3;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

2. Karta nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla 
terenu 2. U;

1) SYMBOL TERENU:2.U;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,70 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy usługowej 

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

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO: według § 5; usytuowanie 
budynków: nie ustala się;
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5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 
według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
według ustaleń podanych w § 7;

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

kraczalne linie zabudowy w odległości 8,00m od 
linii rozgraniczającej z terenem 9.KD-L i 10.KD-D, 
w odległości 8,0m od linii rozgraniczającej z tere-
nem 8.I T, w odległości 8,00 m od linii rozgranicza-
jącej terenu od strony północnej - jak oznaczono na 
rysunku planu;

b) wskaźniki zabudowy: maksimum 0,30 powierzch-
ni terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowlanej 
lub terenu objętego inwestycją;

d) gabaryty zabudowy: do 3 kondygnacji nadziem-
nych - do 14m; dopuszcza się jedną kondygnację 
podziemną;

e) geometria dachu: kąt nachylenia dachu: budynki o 
jednej i dwóch kondygnacjach nadziemnych do 40 
stopni, budynki o trzech kondygnacjach nadziem-
nych do 30 stopni; forma dachu: nie ustala się;

f) kolorystyka: kolorystyka elewacji: nie ustala się; 
kolorystyka dachu: 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: 1 500 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: prostopadłe i równolegle 
do linii rozgraniczającej z terenem drogi publicz-
nej 10.KD-D; przy podziale na działki wymagającym 
wydzielenia dróg wewnętrznych szerokość dróg 
wewnętrznych minimum 8,00m, drogi prowadzić 
jako przelotowe, połączone z drogami publicznymi 
9.KD-L i 10.KD-D, przy dojeździe do maksymalnie 4 
działek dopuszcza się zakończenie drogi zatoczką o 
wymiarach minimum 15,00m x 15,00m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) teren położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska -– obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 11;

11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala się dojazd do terenu z dróg publicznych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9.KD-L, 
10.KD-D oraz z dróg wewnętrznych, które mogą 
być wydzielone w tym terenie, według warunków 
podanych w pkt 8 b) karty terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 12 ust. 3;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

3. Karta nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla 
terenu 3 .U;

1) SYMBOL TERENU:3.U;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 2,00 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy usługowej 

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

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
a) według § 5;
b) usytuowanie budynków: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 
według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
według ustaleń podanych w § 7;

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

kraczalne linie zabudowy w odległości 8,00m od 
linii rozgraniczającej z terenem 9.KD-L i 12.KD-D, w 
odległości 8,00 m od linii rozgraniczającej terenu 
od strony północnej - jak oznaczono na rysunku 
planu; ustala się maksymalne nieprzekraczalne 
linie zabudowy w środkowej części terenu, wzdłuż 
terenu oznaczonego na rysunku planu jako „zieleń 
krajobrazowa” - jak oznaczono na rysunku planu;

b) wskaźniki zabudowy: maksimum 0,30 powierzch-
ni terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

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

d) gabaryty zabudowy: gabaryty zabudowy: do 3 
kondygnacji nadziemnych - do 14m; dopuszcza się 
jedną kondygnację podziemną;

e) geometria dachu: kąt nachylenia dachu: budynki 
o jednej i dwóch kondygnacjach nadziemnych do 
40°, budynki o trzech kondygnacjach nadziemnych 
do 30 °; forma dachu: nie ustala się;

f) kolorystyka: kolorystyka elewacji: nie ustala się; 
kolorystyka dachu: 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: 1 500 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: prostopadłe i równolegle 
do linii rozgraniczającej z terenem drogi publicz-
nej 9.KD-L; przy podziale na działki wymagającym 
wydzielenia dróg wewnętrznych szerokość dróg 
wewnętrznych minimum 8,00m, drogi prowadzić 
jako przelotowe, połączone z drogami publicznymi 
9.KD-L i 12.KD-D lub z drogą przyległą do północ-
nej granicy terenu (na obszarze miasta Pucka); przy 
dojeździe do maksymalnie 4 działek dopuszcza się 
zakończenie drogi zatoczką o wymiarach minimum 
15,00m x 15,00m;
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9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) teren położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska – obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wprowa-
dzenie zieleni krajobrazowej w rejonie wydzielo-
nym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy – jak 
oznaczono na rysunku planu;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 11;

11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala się dojazd do terenu z dróg publicznych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9.KD-L, 
12.KD-D, z drogi publicznej przyległej do północ-
nej granicy obszaru objętego planem (na obsza-
rze miasta Pucka) oraz z dróg wewnętrznych, które 
mogą być wydzielone w tym terenie, według 
warunków podanych w pkt 8 b) karty terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 12 ust. 3;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

4. Karta nr 4 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla 
terenu 4. U;

1) SYMBOL TERENU:4.U;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 4,77 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy usługowej 

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

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
a) według § 5;
b) usytuowanie budynków: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 
według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
według ustaleń podanych w § 7;

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

kraczalne linie zabudowy w odległości minimum 
8,00m od linii rozgraniczającej z terenem 9.KD-L 
- jak oznaczono na rysunku planu, oraz w odle-
głości 8,00m od linii rozgraniczającej z terenami: 
3.U, 11.KD-D i 12.KD-D - jak oznaczono na rysunku 
planu;

b) wskaźniki zabudowy: maksimum 0,30 powierzch-
ni terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowlanej 
lub terenu objętego inwestycją;

d) gabaryty zabudowy: do 4 kondygnacji nadziem-
nych - do 20m; dopuszcza się dwie kondygnacje 
podziemne;

e) geometria dachu: kąt nachylenia dachu: budynki o 
jednej i dwóch kondygnacjach nadziemnych do 40°, 
budynki o trzech i czterech kondygnacjach nadziem-

nych do 30°; forma dachu: nie ustala się;
f) kolorystyka: kolorystyka elewacji: nie ustala się; 

kolorystyka dachu: 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: 3 000 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: nie ustala się; przy 
podziale na działki wymagającym wydzielenia 
dróg wewnętrznych szerokość dróg wewnętrznych 
minimum 8,00m; drogi prowadzić jako przelotowe, 
połączone z drogami publicznymi 10.KD-D, 11.KD- 
D lub 9.KD-L; przy dojeździe do maksymalnie 4 
działek dopuszcza się zakończenie drogi zatoczką 
o wymiarach minimum 15,00m x 15,00m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) teren położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska – obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wprowa-
dzenie terenu zieleni izolacyjno – krajobrazowej 
wzdłuż linii rozgraniczającej z terenami: 9.KD-L, 
11.KD-L, 12. KD-D, 3.U - jak oznaczono na rysunku 
planu;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 11;

11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala się dojazd do terenu z dróg publicznych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9.KD-L, 
11 KD-D, 12 KD-D oraz z dróg wewnętrznych, które 
mogą być wydzielone w tym terenie, według 
warunków podanych w pkt 8 b) karty terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 12 ust. 3;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

5. Karta nr 5 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla 
terenu 5. U;

1) SYMBOL TERENU:5.U;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,62 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy usługowej 

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

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
a) według § 5;
b) usytuowanie budynków: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 
według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
według ustaleń podanych w § 7;

7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
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a) linie zabudowy: ustala się maksymalne nieprze-
kraczalne linie zabudowy w odległości minimum 
8,00m od linii rozgraniczającej z terenem 9.KD-L i 
10.KD-D, w odległości 16m od linii rozgraniczającej 
terenu od strony zachodniej, w odległości 8,00m od 
linii rozgraniczającej od strony południowej - jak 
oznaczono na rysunku planu;

b) wskaźniki zabudowy: maksimum 0,30 powierzch-
ni terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

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

d) gabaryty zabudowy: do 3 kondygnacji nadziem-
nych - do 14m; dopuszcza się jedną kondygnację 
podziemną;

e) geometria dachu: kąt nachylenia dachu: budynki 
o jednej i dwóch kondygnacjach nadziemnych do 
40°, budynki o trzech kondygnacjach nadziemnych 
do 30°;  forma dachu: nie ustala się;

f) kolorystyka: kolorystyka elewacji: nie ustala się; 
kolorystyka dachu: 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: 3 000 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: przy podziale na działki 
wymagającym wydzielenia dróg wewnętrznych sze-
rokość dróg wewnętrznych minimum 8,00m, drogi 
prowadzić jako przelotowe, połączone z drogami 
publicznymi 10.KD-D lub 9.KD-L; przy dojeździe do 
maksymalnie 4 działek dopuszcza się zakończenie 
drogi zatoczką o wymiarach minimum 15,00m x 
15,00m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) teren położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska – obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 11;

11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala się dojazd do terenu z dróg publicznych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9.KD-L 
i 10.KD-D oraz z dróg wewnętrznych, które mogą 
być wydzielone w tym terenie, według warunków 
podanych w pkt 8 b) karty terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 12 ust. 3;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

6. Karta nr 6 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla 
terenu 6.  ZP;

1) SYMBOL TERENU:6.ZP;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,26 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU: teren zieleni urządzonej 

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

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
a) według § 5;
b) usytuowanie budynków: nie ustala się – nie dopusz-

cza się lokalizacji budynków;
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 

według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
według ustaleń podanych w § 7;

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: nie ustala się;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 90% 

powierzchni terenu;
d) gabaryty i forma zabudowy: nie ustala się – nie 

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

lokalizacji budynków;
f) kolorystyka: nie ustala się – nie dopuszcza się loka-

lizacji 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 położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska – obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 11;

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

oznaczonej na rysunku planu symbolem 9.KD-L;
b) miejsca postojowe: nie dopuszcza się;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

7. Karta nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla 
terenu 7. ZP;

1) SYMBOL TERENU:7.ZP;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,13 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU: teren zieleni urządzonej 

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

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
a) według § 5;
b) usytuowanie budynków: nie ustala się – nie dopusz-

cza się lokalizacji budynków;
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 

według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
według ustaleń podanych w § 7;

7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE 
ZABUDOWY, GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy: nie ustala się;
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b) wskaźniki zabudowy: nie ustala się;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 90% 

powierzchni terenu;
d) gabaryty i forma zabudowy: nie ustala się – nie 

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

lokalizacji budynków;
f) kolorystyka: nie ustala się – nie dopuszcza się loka-

lizacji 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 położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska -– obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 11;

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

oznaczonej na rysunku planu symbolem 9.KD-L 
lub z drogi publicznej 11.KD-D;

b) miejsca postojowe: nie dopuszcza się;
12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

8. Karta nr 8 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla 
terenu 8  IT;

1) SYMBOL TERENU:8. IT;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,25 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:  teren urządzeń 

infrastruktury technicznej (charakterystyka funkcji 
według ustaleń zawartych w § 4 ust. 2 pkt 4);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO:
a) według § 5;
b) usytuowanie budynków: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 
według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
według ustaleń podanych w § 7;

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: nie ustala się;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% 

powierzchni terenu;
d) gabaryty zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna - do 

6m;
e) geometria dachu: nie ustala się;
f) kolorystyka: kolorystyka elewacji: nie ustala się; 

kolorystyka dachu: dachy spadziste w odcieniach 
kolorów: brązowego, czerwonego, 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) tereny położone są w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska -– obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić pas tech-
niczny przebiegu sieci infrastruktury technicznej 
wzdłuż zachodniej granicy terenu o szerokości– jak 
oznaczono na rysunku planu; w pasie technicznym 
obowiązują ustalenia podane w § 9 ust. 6;

10) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 
podanych w § 11;

11) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala się dojazd do terenu od drogi publicz-

nej oznaczonej na rysunku planu symbolem 10 
KD-D;

b) miejsca postojowe: nie dopuszcza się;
12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

9. Karta nr 9 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe dla 
terenu  9. KD-L;

1) SYMBOL TERENU:9.KD-L;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,55 ha;
3) PRZEZNACZENIE, FUNKCJA: teren dróg publicznych; 

teren drogi lokalnej prowadzącej od skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 216 (w rejonie ul. Swarzewskiej 
i Chłodniczej) do projektowanej drogi dojazdowej na 
obszarze miasta Pucka (charakterystyka funkcji według 
ustaleń zawartych w § 4 ust. 3, pkt 1);

4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: szerokość w liniach 
rozgraniczenia minimum 12,00 m, z poszerzeniem w 
rejonie połączenia z drogą 10.KD-D i z drogą na  
obszarze miasta Pucka;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 
według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;

6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU:
a) teren położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska -– obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku- obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

7) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

10. Karta nr 10 do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejo-
nie Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 
dla terenu  10. KD-D;

1) SYMBOL TERENU:10.KD-D;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,66 ha;
3) PRZEZNACZENIE, FUNKCJA: teren dróg publicznych; 

teren drogi dojazdowej (charakterystyka funkcji 
według ustaleń zawartych w § 4 ust. 3 pkt 1);

4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
a) szerokość w liniach rozgraniczenia minimum 12,00 

m, z poszerzeniem w rejonie skrętów;
b) wyklucza się połączenie drogi 10.KD-D z drogą 

wojewódzką nr 216;
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 

według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;
6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 

Poz. 2024



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 103 — 11926 —

UŻYTKOWANIU:
a) teren położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska -– obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

7) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

11. Karta nr 11 do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejo-
nie Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 
dla terenu 11. KD-D;

1) SYMBOL TERENU:11.KD-D;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,25 ha;
3) PRZEZNACZENIE, FUNKCJA: teren dróg publicznych: 

teren drogi dojazdowej (charakterystyka funkcji 
według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 5); na 
odcinku  zachodnim droga projektowana, na odcinku 
przyległym do południowej granicy obszaru objętego 
planem - teren przeznaczony do poszerzenia drogi 
przyległej od strony południowej (w obrębie działki 
nr 196/2);

4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: szerokość w liniach 
rozgraniczenia na odcinku projektowanym minimum 
12m, na odcinku przeznaczonym do poszerzenia drogi 
istniejącej minimum 6,00m;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 
według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;

6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU:
a) teren położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska -– obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

7) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

12. Karta nr 12 do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejo-
nie Celbówka w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu  12. KD-D;
1) SYMBOL TERENU:12.KD-D;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,25 ha;
3) PRZEZNACZENIE, FUNKCJA: teren dróg publicznych: 

teren drogi dojazdowej (charakterystyka funkcji 
według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 5); teren  
przeznaczony do poszerzenia drogi przyległej od 
strony wschodniej (w obrębie działki nr 197);

4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA: minimum 6,00 m;
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY: 

według ustaleń podanych w § 6, ust. 4, 5, 6;
6) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA  W ICH 
UŻYTKOWANIU:
a) teren położony jest w strefie ochronnej podejścia 

do lotniska - obowiązują ustalenia podane w § 9 
ust. 4;

b) teren położony jest w obrębie projektowanego 
zasięgu terenu ochrony pośredniej miejskiego 
ujęcia wody w Pucku - obowiązują ustalenia podane 
w § 9 ust. 5;

7) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

Rozdział IV
USTALENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Puck.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Puck do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz 

z dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomor-
skiemu w celu oceny jej zgodności z prawem i 
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego;

2) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią gra-
ficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Pucku.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 16, który wchodzi w życie  
z dniem podjęcia uchwały.

2. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych 
Gminy Puck.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Kazimierz Czernicki
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I.3. ZASADY OCHRONY �ADU PRZESTRZENNEGO:

MAKSYMALNE, NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY 

OBOWI�ZUJ�CE LINIE ZABUDOWY

I.4. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA I  PRZYRODY:

ZIELE� IZOLACYJNO - KRAJOBRAZOWA

I.5. INNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZIELE� KRAJOBRAZOWA 

KD –L             TEREN DRÓG PUBLICZNYCH – DROGA LOKALNA

KD –D            TEREN DRÓG PUBLICZNYCH – DROGA DOJAZDOWA

I. USTALENIA PLANU

I.1. USTALENIA OGÓLNE 

GRANICE OBSZARU OBJ�TEGO PLANEM

I.2. PRZEZNACZENIE TERENÓW:

U                    TERENY ZABUDOWY US�UGOWEJ

LINIE ROZGRANICZAJ�CE TERENY O RÓ�NYM PRZEZNACZENIU   LUB  RÓ�NYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

ZP                  TERENY ZIELENI URZ�DZONEJ

IT                    TEREN URZADZE� INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

STREFA LOKALIZACJI BUDYNKÓW O WYSOKO�CI DO 20 M

 PAS TECHNICZNY PRZEBIEGU SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

II. USTALENIA INFORMACYJNE 

GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA PUCKA

PROJEKTOWANE GRANICE TERENU OCHRONY PO�REDNIEJ MIEJSKIEGO UJ�CIA WODY 

PROJEKTOWANY TEREN OCHRONY PO�REDNIEJ MIEJSKIEGO UJ�CIA WODY W PUCKU 
- CA�Y OBSZAR OBJ�TY PLANEM;197
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Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 103 — 11928 —

   Załącznik nr 2
   do Uchwały nr XL/67/10
   Rady Gminy Puck

    z dnia 2 lipca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Puck o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Brudzewo w rejonie Celbówka w gminie Puck w okresie 
udostępnienia do publicznego wglądu.

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck - wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od dnia 22 marca 2010 r. do dnia 
12 kwietnia 2010 r. Termin składania uwag ustalony 
został w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do 
publicznego wglądu upłynął w dniu 26 kwietnia 2010 
r.

2. W okresie udostępnienia projektu planu i prognozy 
oddziaływania na środowisko oraz w ustalonym 
terminie składania uwag - nie złożono uwag ani 
wniosków do planu i do prognozy.
 
   Załącznik nr 3
   do Uchwały nr XL/67/10
   Rady Gminy Puck

     z dnia 2 lipca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Puck o sposobie realiza-
cji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie Cel-
bówka w gminie Puck inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gmin oraz 
zasadach ich finansowania.
1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 nr 
6,  Nr 141 poz. 1492 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Puck rozstrzyga co następuje:
1) Projektowane inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej zaliczone do zadań własnych gminy, 
zapisane w projekcie miejscowego planu zagospo-
darowania  przestrzennego fragmentu wsi Brudze-
wo, w rejonie Celbówka w gminie Puck w zakresie 
sieci wodociągowej obejmują:
a) budowę sieci wodociągowej od końcówki sieci 

wodociągowej w ul. Wejherowskiej do terenu 
objętego planem oraz w drogach publicznych na 
obszarze objętym  planem: sieć wodociągowa Ø 
200, l = 50 mb; Ø 160, l = 180 mb; Ø 110, l = 300 
mb;

b) wymianę sieci wodociągowej z Ø 100 na Ø 200, 
l = 0,4 km;

2) Projektowane inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej zaliczone do zadań własnych gminy, 
zapisane w projekcie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu wsi Brudze-
wo w rejonie Celbówka w gminie Puck w zakresie 
sieci kanalizacji sanitarnej obejmują:
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drogach 

publicznych w obszarze objętym planem: Ø 200, 
l = 1000mb

b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej poza obsza-

rem objętym planem – do połączenia z istniejącą 
siecią kanalizacji sanitarnej w ul. Wejherowskiej: 
Ø 200, l = 150  

mb;
3) Projektowane inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej zaliczone do zadań własnych gminy, 
zapisane w projekc ie  mie jscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Brudzewo w rejonie Celbówka w gminie Puck w 
zakresie kanalizacji deszczowej obejmują:
a) budowę sieci kanalizacji deszczowej w obszarze 

objętym planem: Ø 400, l = 60mb, Ø 300, l = 785 
mb;

b) budowę sieci kanalizacji deszczowej poza obszarem 
objętym planem, do połączenia z istniejącą siecią 
kanalizacji deszczowej w ul. Wejherowskiej: Ø 400, 
l =  150 mb;

4) Budowa oświetlenia w projektowanych drogach 
publicznych - gminnych: 9.KD-L; 10.KD-D; 11.KD-D; 
12.KD-D nastąpi na podstawie ustawy prawo 
energetyczne - finansowanie z budżetu gminy 
obejmuje wykonanie oświetlenia dróg, tych których 
gmina jest zarządcą – czyli dróg gminnych.

5) 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.

 Kolejność budowy poszczególnych dróg musi zostać 
skoordynowana z budową niezbędnego uzbrojenia dla 
danego terenu.

2. Projektowane inwestycje z zakresu infrastruktury 
drogowej zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w rejonie 
Celbówka w gminie Puck obejmują:
1) Budowę drogi publicznej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 9.KD-L, stanowiącej połączenie 
obszaru objętego planem z drogą wojewódzką nr 
216;

2) Budowę drogi publicznej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 10.KD-D, obsługującej tereny 
przeznaczone do zabudowy;

3) Poszerzenie istniejącej drogi stanowiącej własność 
gminy w obrębie działki nr 196/2 w terenie ozna-
czonym na rysunku planu symbolem 11.KD-D (do 
12m). Droga  będzie obsługiwać przyległe tereny 
przeznaczone do zabudowy;

4) Poszerzenie istniejącej drogi stanowiącej własność 
gminy w obrębie działki nr 197 w terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 12.KD-D (do 12m) 
Droga  będzie obsługiwać przyległe tereny przezna-
czone do zabudowy;

5) Powyższe inwestycje będzie realizowane ze środków 
budżetowych gminy. Zakres wydatków budżeto-
wych na dany rok winien być ustalony każdorazowo 
w budżecie gminy, zależnie od zakładanego zakresu 
rzeczowego i możliwości ich finansowania w zakre-
sie niezbędnym, z przewidywanych wpływów reali-
zacji planu.
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