
UCHWAŁA NR XXI/58/12
RADY GMINY PUCK

z dnia 5 lipca 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Połchowo 
w gminie PUCK. 

Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art.29, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Rz. P. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) oraz 
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. Nr 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 2007 r: Dz. U. Nr 48 poz. 
327, nr 138, poz.974; zmiany z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zmiany z 2009 r.: Nr 52, 
poz.420, Nr 157, poz.1241; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 
zmiany z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 149, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz w związku z art. 
4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
130 poz. 871), 

w związku z uchwałą nr XXX/86/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r, Rada Gminy Puck uchwala co 
następuje: 

Rozdział 1.
PRZEPISY WSTĘPNE 

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi POŁCHOWO 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, uchwałą IX/70/03 Rady Gminy Puck z dnia 03 lipca 2003 r., 
uchwałą nr XXVIII/6/05 Rady Gminy Puck z dnia 03 lutego 2005 r., nr XLIV/126/10 Rady Gminy Puck z dnia 
03 listopada 2010 r., uchwałą nr VI/27/11 Rady Gminy Puck z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi POŁCHOWO w gminie Puck w okresie udostępnienia 
projektu planu 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 POŁCHOWO w gminie Puck inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi POŁCHOWO 
w gminie Puck zwany dalej planem. 
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2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1 : 1 000, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 44,50 ha, ograniczony: 

- od strony zachodniej: drogą wojewódzką nr 216 oraz drogą powiatową nr 1515G (ul.Pucką) prowadzącą od 
drogi wojewódzkiej nr 216 do wsi Połchowo, 

- od strony północnej: granicą wsi Połchowo ze wsią Sławutowo, 

- od strony wschodniej: drogą gminną - ul.Polną, 

- od strony południowej: ulicą Północną oraz terenami istniejącej zabudowy wsi Połchowo. 

3. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, określenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenów, zasad obsługi komunikacyjnej i zasad obsługi 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.). 

4. 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. 

5. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2 000 m2. 

6. Integralną częścią uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1: 1 000; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi POŁCHOWO w gminie Puck w okresie udostępnienia 
projektu planu do publicznego wglądu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi POŁCHOWO w gminie Puck inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania . 

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

2. Część tekstowa planu (uchwała) przedstawiona jest w sposób następujący: 

1) ustalenia wstępne dotyczące całego obszaru objętego planem - zawarte w treści uchwały od § 1 do § 3; 

2) ustalenia szczegółowe, dotyczące całego obszaru objętego planem oraz poszczególnych terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi - zawarte od § 4 do § 15; 

3) ustalenia końcowe - zawarte od § 16 do § 17. 

3. Następujące oznaczenia graficzne występujące na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, to jest na 
rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) oznaczenia ogólne: granice obszaru objętego planem; linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) przeznaczenie terenów: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; UM – tereny zabudowy 
usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; ZP – tereny zieleni urządzonej; R – tereny rolnicze; 
RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; ZL- lasy/ 
A – teren leśny, dla którego dopuszcza się przeznaczenie na cele rolnicze; KDZ – tereny dróg publicznych 
– droga zbiorcza; KDD – tereny dróg publicznych – droga dojazdowa; KDW1– tereny dróg wewnętrznych 
- droga dojazdowa lub ciąg pieszo-jezdny; KDW2 - tereny dróg wewnętrznych - ciąg pieszy; 

3) zasady zagospodarowania terenu i ochrony ładu przestrzennego: maksymalne, nieprzekraczalne linie 
zabudowy; 

4) zasady ochrony środowiska i przyrody: zieleń krajobrazowa; zieleń izolacyjno-krajobrazowa; 

5) inne warunki zagospodarowania: pas techniczny przebiegu sieci infrastruktury technicznej – kanalizacji 
sanitarnej; pas techniczny przebiegu sieci infrastruktury technicznej – napowietrznej linii energetycznej 0,4 
kV;. 
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6) pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację i nie są ustaleniami planu miejscowego. 

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. 

1. Wyjaśnienia pojęć użytych w planie: 

1) bryła główna budynku: podstawowa, największa bryła budynku; za bryłę główną nie uważa się ryzalitu 
poprzecznego oraz części parterowych: dobudowanego garażu, werandy, ganków; 

2) elewacja frontowa: elewacja położona wzdłuż drogi, z której następuje główny wjazd na działkę lub teren 
objęty inwestycją; 

3) infrastruktura techniczna: przewody i urządzenia (w tym przyłącza) : wodociągowe, kanalizacyjne, 
ciepłownicze, odprowadzenia wód opadowych, energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne ( w tym 
szerokopasmowe) wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią oraz ekrany akustyczne; 

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 1,00 m, części podziemnych budynków i podziemnych obiektów budowlanych , nośników 
i urządzeń reklamowych, infrastruktury technicznej (przewodów i urządzeń), parkingów, dojazdów, 
chodników; 

5) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów zlokalizowane na powierzchni terenu, w garażach 
naziemnych i podziemnych lub wiatach; 

6) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: w rozumieniu przepisów prawa budowlanego; do 
powierzchni terenów biologicznie czynnych zalicza się tereny zagospodarowane jako zieleń izolacyjno – 
krajobrazowa” oraz jako „zieleń krajobrazowa” , oznaczone na rysunku planu; 

7) powierzchnia zabudowy (budynków): powierzchnia rzutu poziomego maksymalnych zewnętrznych 
krawędzi budynku na powierzchnię terenu (z uwzględnieniem części podziemnych); do powierzchni 
zabudowy nie wlicza się: powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów zewnętrznych – nie 
obudowanych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, 
balkonów, wykuszy, powierzchni zajmowanej przez obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany 
o konstrukcji drewnianej), części podziemnych budynku lub obiektów całkowicie zagłębionych , nie 
wystających ponad powierzchnię terenu; 

8) przepisy odrębne: należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw; 

9) wskaźnik zabudowy : określa maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy budynków wg 
definicji podanej w pkt.7) w stosunku do powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją; 

10) wysokość zabudowy: wysokość budynku mierzona od 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 budynku; podana 
w ustaleniach planu wysokość nie dotyczy takich elementów budynku jak: kominy, maszty, urządzenia 
technologiczne, urządzenia techniczne dla własnych potrzeb, anteny; 

11) zieleń izolacyjno - krajobrazowa: zieleń wysoka (drzewa), średnia (krzewy), niska (trawniki, klomby 
kwiatowe) o funkcji izolacyjnej i krajobrazowej, urządzona w formie biogrup (grup drzew i krzewów 
o różnych gatunkach) wprowadzona w celu oddzielania optycznego, funkcjonalnego, akustycznego 
i ochrony przed wpływem szkodliwych substancji atmosferycznych; powierzchnię zieleni krajobrazowo – 
izolacyjnej wlicza się do powierzchni terenów biologicznie czynnych; 

12) zieleń krajobrazowa : zieleń wysoka (drzewa) , średnia (krzewy) i niska (trawniki, klomby kwiatowe)o 
funkcji ozdobnej i krajobrazowej, urządzona w formie biogrup (grup drzew i krzewów o różnych 
gatunkach) wprowadzona w celu oddzielania optycznego, stworzenia ciągów ekologicznych i wzbogacenia 
przyrodniczego; powierzchnię zieleni krajobrazowej wlicza się do powierzchni terenów biologicznie 
czynnych. 
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2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN (o powierzchni 6,607 ha), 2.MN ( 
o powierzchni 3,345 ha), 3.MN (o powierzchni 3,290 ha), ustala się następujące przeznaczenie 
i charakterystykę: 

1) funkcje i użytkowanie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z niezbędnymi do jej 
funkcjonowania budynkami (takimi jak: garaże, budynki gospodarcze, altany ogrodowe, wiaty, itp.), 
urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi, ogrodzeniami, miejscami postojowymi, 
zielenią, dojściami i dojazdami; budynki mieszkalne mogą być usytuowane jako wolnostojące lub 
bliźniacze; W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się usługi wbudowane (do 30% 
powierzchni całkowitej budynku); dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, gabinety lekarskie 
i pokrewne, pracownie wolnych zawodów, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie, fryzjerskie, 
kosmetyczne, itp.); 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 
usługowych , muszą spełniać wymogi norm obowiązujących dla funkcji chronionych; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu ( w rozumieniu przepisów 
odrębnych); 

b) lokalizację innej infrastruktury technicznej ( z wykluczeniem elektrowni wiatrowych i turbin 
wiatrowych); 

c) tablice informacyjne dotyczące prowadzonej w budynku mieszkalnym działalności usługowej 
umieszczane na budynkach; 

d) wydzielenie dróg wewnętrznych według zasad podanych w § 11 ust.4; 

3) obsługa komunikacyjna: 

a) dojazd do terenów: z przyległych do terenów dróg publicznych i dróg wewnętrznych wydzielonych na 
rysunku planu , z dróg wewnętrznych które mogą być wydzielone w obrębie terenów. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4.MN (o powierzchni 1,587 ha), 5.MN ( 
o powierzchni 1,036 ha ), ustala się następujące przeznaczenie i charakterystykę: 

1) funkcje i użytkowanie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z niezbędnymi do jej 
funkcjonowania budynkami (takimi jak: garaże, budynki gospodarcze, altany ogrodowe, itp.), urządzeniami 
budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi, ogrodzeniami, miejscami postojowymi, zielenią, 
dojściami i dojazdami; budynki mieszkalne mogą być usytuowane jako wolnostojące lub bliźniacze; 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się usługi wbudowane (do 30% powierzchni 
całkowitej budynku); dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, gabinety lekarskie i pokrewne, pracownie 
wolnych zawodów, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, itp.); 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 usługowych , muszą spełniać 
wymogi norm obowiązujących dla funkcji chronionych; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu ( w rozumieniu przepisów 
odrębnych); 

b) lokalizację innej infrastruktury technicznej ( z wykluczeniem elektrowni wiatrowych i turbin 
wiatrowych); 

c) tablice informacyjne dotyczące prowadzonej w budynku mieszkalnym działalności usługowej 
umieszczane na budynkach; 

d) wydzielenie dróg wewnętrznych według zasad podanych § 11 ust.4; 

3) obsługa komunikacyjna: 
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a) dojazd do terenów: z przyległych do terenów dróg publicznych i dróg wewnętrznych wydzielonych na 
rysunku planu z dróg publicznych przyległych do obszaru objętego planem oraz z dróg wewnętrznych 
które mogą być wydzielone w obrębie terenów. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6.UM (o powierzchni 1,845 ha), 7.UM (o 
powierzchni 1,112 ha), 8.UM (o powierzchni 0,995 ha), ustala się następujące przeznaczenie 
i charakterystykę: 

1) funkcje i użytkowanie: tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej : 

a) usługi wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami (takimi jak: garaże, budynki gospodarcze, 
magazynowe, socjalne, altany ogrodowe, itp.), urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami 
budowlanymi, ogrodzeniami, miejscami postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami. Wyklucza się: 
przedsięwzięcia, mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227) oraz określone w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, to jest przedsięwzięcia 
mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - wykluczenie nie dotyczy dróg, oraz 
infrastruktury technicznej; Wyklucza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m2; 
Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności usługowej winien być ograniczony do 
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

b) budynki mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością 
w połączeniu z funkcją usługową; pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi: muszą być wyposażone 
w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami funkcji usługowych oraz muszą spełniać wymogi 
norm obowiązujących dla funkcji chronionych; 

c) dodatkowo w obrębie terenów 6.UM i 7.UM dopuszcza się lokalizację stacji paliw; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację infrastruktury technicznej ( z wykluczeniem elektrowni wiatrowych); 

b) lokalizację przydomowych (dla własnych potrzeb) turbin wiatrowych o pionowej lub poziomej osi 
obrotu, o mocy do 5 kW i wysokości masztu wraz z turbiną do 10m nad poziomem terenu przy maszcie; 

c) tablice informacyjne dotyczące prowadzonej w budynku mieszkalnym działalności usługowej 
umieszczane na budynkach; 

d) urządzenia i nośniki reklamowe dotyczące prowadzonej na działce działalności usługowej o powierzchni 
tablicy do 4m2; ograniczenia nie dotyczą znaków informacyjnych stacji paliw; 

e) prowadzenie i wydzielenie dróg wewnętrznych według zasad podanych w § 11 ust.4; 

3) wyklucza się : lokalizację budynków w zabudowie bliźniaczej; 

4) obsługa komunikacyjna: 

a) dojazd do terenów: z przyległych do terenów dróg publicznych i dróg wewnętrznych wydzielonych na 
rysunku planu , z dróg publicznych przyległych do obszaru objętego planem oraz z dróg wewnętrznych 
które mogą być wydzielone w obrębie terenów. 

b) dodatkowo dla terenów 6.UM i 7.UM ustala się: 

- dla stacji paliw dopuszcza się bezpośrednie zjazdy z drogi powiatowej nr 1515 G (ul. Puckiej) po 
uzyskaniu zgody zarządcy drogi, 

- dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na działki wydzielone w tych terenach z drogi powiatowej nr 1515 
G (ul. Puckiej) po zmianie klasyfikacji tej drogi na drogę lokalną oraz po uzyskaniu zgody zarządcy 
drogi; 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9.UM (o powierzchni 3,710 ha), 10.UM (o 
powierzchni 3,302 ha), ustala się następujące przeznaczenie i charakterystykę: 

1) funkcje i użytkowanie: tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej : 
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a) usługi wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami (takimi jak: garaże, budynki gospodarcze, 
magazynowe, socjalne, altany ogrodowe, itp.),urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami 
budowlanymi, ogrodzeniami, miejscami postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami; Wyklucza się: 
przedsięwzięcia, mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227) oraz określone w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, to jest przedsięwzięcia 
mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - wykluczenie nie dotyczy dróg, oraz 
infrastruktury technicznej; Wyklucza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 ; 
Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności usługowej winien być ograniczony do 
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

b) budynki mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością 
w połączeniu z funkcją usługową; pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być wyposażone 
w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami funkcji usługowych oraz muszą spełniać wymogi 
norm obowiązujących dla funkcji chronionych; 

c) dodatkowo, w obrębie terenu 9.UM dopuszcza się lokalizację stacji paliw; 

2) dopuszcza się: 

a) infrastrukturę technicznej ( z wykluczeniem elektrowni wiatrowych); 

b) lokalizację przydomowych (dla własnych potrzeb) turbin wiatrowych o pionowej lub poziomej osi 
obrotu o mocy do 5 kW i wysokości masztu wraz z turbiną do 10m nad poziomem terenu przy maszcie; 

c) tablice informacyjne dotyczące prowadzonej w budynku mieszkalnym działalności usługowej 
umieszczane na budynkach; 

d) urządzenia i nośniki reklamowe dotyczące prowadzonej na działce działalności usługowej o powierzchni 
tablicy do 4m2; 

e) prowadzenie i wydzielenie dróg wewnętrznych według zasad podanych w § 11 ust.4; 

3) wyklucza się: lokalizację budynków w zabudowie bliźniaczej; 

4) obsługa komunikacyjna: 

a) dojazd do terenów: z przyległych, wydzielonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych 
oraz z dróg wewnętrznych które mogą być wydzielone w obrębie terenów; 

b) wyklucza się bezpośrednie wjazdy na działki z drogi wojewódzkiej nr 216; 

c) dodatkowo dla terenu 9.UM ustala się: 

- dla stacji paliw dopuszcza się bezpośrednie zjazdy z drogi powiatowej nr 1515 G (ul. Puckiej) po 
uzyskaniu zgody zarządcy drogi, 

- dla terenów o innych funkcjach dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na działki z drogi powiatowej nr 
1515 G (ul. Puckiej) po zmianie klasyfikacji tej drogi na lokalną oraz po uzyskaniu zgody zarządcy 
drogi. 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.MN (o powierzchni 2,750 ha), ustala się 
następujące przeznaczenie i charakterystykę: 

1) funkcje i użytkowanie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z niezbędnymi do jej 
funkcjonowania budynkami (takimi jak: garaże, budynki gospodarcze, altany ogrodowe, itp.), infrastrukturą 
techniczną, ogrodzeniami, miejscami postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami; budynki mieszkalne 
mogą być usytuowane jako wolnostojące; w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się 
usługi wbudowane (do 30% powierzchni całkowitej budynku); dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, 
gabinety lekarskie i pokrewne, pracownie wolnych zawodów, usługi rzemiosła bytowego (usługi 
krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, itp.); 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 
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uciążliwościami funkcji usługowych , muszą spełniać wymogi norm obowiązujących dla funkcji 
chronionych; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu ( w rozumieniu przepisów 
odrębnych); 

b) lokalizację innej infrastruktury technicznej ( z wykluczeniem masztów elektrowni wiatrowych i turbin 
wiatrowych); 

c) tablice informacyjne dotyczące prowadzonej w budynku mieszkalnym działalności usługowej 
umieszczane na budynkach; 

d) wydzielenie dróg wewnętrznych według zasad podanych w § 11 ust.4; 

3) wyklucza się lokalizację budynków w zabudowie bliźniaczej; 

4) obsługa komunikacyjna: 

a) dojazd do terenów: z przyległych do terenów dróg publicznych wydzielonych na rysunku planu oraz 
z dróg wewnętrznych które mogą być wydzielone w obrębie terenu. 

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 12.R,RM (o powierzchni 3,332 ha) ustala się 
następujące przeznaczenie i charakterystykę: 

1) funkcje i użytkowanie: 

a) teren upraw rolnych, sadowniczych i ogrodniczych; 

b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – siedliska rolnicze 
(budynki mieszkalne, budynki magazynowe, składowe, inwentarskie, gospodarcze, garaże itp. związane 
z produkcją rolnicza, ogrodniczą, sadowniczą, hodowlą zwierząt itp) wraz ze związanymi z jej 
funkcjonowaniem dojściami i dojazdami, miejscami postojowymi, terenami zieleni, małą architekturą, 
oraz infrastrukturą techniczną; maksymalna obsada zwierząt w obrębie jednego gospodarstwa do 20 
DJP; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację infrastruktury technicznej (z wykluczeniem elektrowni wiatrowych); 

b) lokalizację przydomowych turbin wiatrowych o pionowej lub poziomej osi obrotu o mocy do 5 kW 
i wysokości masztu wraz z turbiną do 10m nad poziomem terenu przy maszcie; 

c) tablice informacyjne dotyczące prowadzonej w budynku mieszkalnym działalności umieszczane na 
budynkach; 

d) urządzenia i nośniki reklamowe o powierzchni tablicy do 4m2 – dotyczące prowadzonej na działce 
działalności usługowej; 

e) prowadzenie i wydzielenie dróg wewnętrznych według zasad podanych w § 11 ust.4; 

3) obsługa komunikacyjna: 

a) dojazd do terenów: z drogi wewnętrznej 010.KDW1 oraz z dróg wewnętrznych które mogą być 
wydzielone w obrębie terenu; 

b) wyklucza się bezpośrednie wjazdy na działki z drogi wojewódzkiej nr 216. 

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.R (o powierzchni 2,858 ha) ustala się 
następujące przeznaczenie i charakterystykę: 

1) funkcje i użytkowanie: 

a) tereny upraw rolnych, sadowniczych i ogrodniczych; 

2) dopuszcza się: lokalizację infrastruktury technicznej; 

3) wyklucza się: lokalizację budynków; 

4) obsługa komunikacyjna: 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 2628



a) dojazd do terenu: z drogi publicznej 002.KDD (ul.Polnej). 

9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 14.ZP (o powierzchni 0,057 ha) i 15.ZP (o 
powierzchni 0,050 ha ) ustala się następujące przeznaczenie i charakterystykę: 

1) funkcje i użytkowanie: 

a) teren zieleni urządzonej: zieleń wysoka, niska, krzewy, obiekty małej architektury, place zabaw dla 
dzieci; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację infrastruktury technicznej; 

3) wyklucza się: 

a) lokalizację nośników i urządzeń reklamowych ; 

b) lokalizację budynków; 

4) obsługa komunikacyjna: 

a) dojazd do terenów: z przyległych, wydzielonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych 
oraz z dróg wewnętrznych które mogą być wydzielone w obrębie terenów bezpośrednio przyległych. 

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16.ZL (o powierzchni 4,611 ha) ustala się 
następujące przeznaczenie i charakterystykę: 

1) funkcje i użytkowanie: 

a) las – użytkowanie zgodnie z planem urządzania lasu; 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „A” dopuszcza się zmianę przeznaczenia gruntu 
leśnego na cele rolnicze zgodnie z funkcjami ustalonymi dla terenu 12.R,RM - na podstawie przepisów 
odrębnych; 

2) dopuszcza się: 

a) ścieżki piesze o nawierzchni nieutwardzonej; 

b) lokalizację infrastruktury technicznej z zakresu telekomunikacji; 

3) wyklucza się: lokalizację innej infrastruktury technicznej poza urządzeniami wymienionymi w pkt.2 lit.b, 
z dopuszczeniem prowadzenia przewodów infrastruktury technicznej nie wymagających zmiany 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne; 

4) obsługa komunikacyjna: 

a) dojazd do terenu: ciągiem pieszym 011. KDW2 od drogi publicznej 02. KDD; 

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01. KDZ (o powierzchni 0,728 ha) ustala 
się: 

1) funkcje i użytkowanie: tereny dróg publicznych, istniejąca droga powiatowa nr 1515 G - ul.Pucka ; droga 
klasy Z - droga zbiorcza; dopuszcza się zmianę klasyfikacji na drogę lokalną; szerokość w liniach 
rozgraniczających – jak na rysunku planu; 

2) dopuszcza się: jezdnie, chodniki, rowy odwodnieniowe, ścieżki rowerowe, zieleń wysoką i niską pod 
warunkiem zachowania widoczności na skrzyżowaniach, infrastrukturę techniczną (za zgodą zarządcy 
drogi); 

3) wyklucza się: lokalizację nośników i urządzeń reklamowych oraz tablic informacyjnych, odprowadzenie 
wód opadowych z terenów przyległych do systemu odwodnienia drogi. 

12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 02.KDD (o powierzchni 1,014 ha ) , 
03.KDD (o powierzchni 0,130 ha), ustala się: 

1) funkcje i użytkowanie tereny dróg publicznych, drogi klasy D – drogi dojazdowe: 

a) teren 02.KDD : istniejąca droga gminna - ulica Polna , projektowana do poszerzenia; 
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b) teren 03.KDD: projektowana droga połączona skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1515 G i poprzez 
drogi wewnętrzne 09 KDW1 , 05.KDW1 i 06.KDW1 z północnym i południowym odcinkiem ul.Polnej ; 
szerokość w liniach rozgraniczenia minimum 12m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z drogą 
powiatową - jak na rysunku planu; 

2) dopuszcza się: bezpośrednią obsługę terenów przyległych; jezdnie, miejsca postojowe, chodniki, rowy 
odwodnieniowe, infrastrukturę techniczną (za zgodą zarządcy drogi), zieleń wysoką i niską pod warunkiem 
zachowania widoczności na skrzyżowaniach zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) wyklucza się: lokalizację urządzeń i nośników reklamowych oraz tablic informacyjnych. 

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 04.KDD (o powierzchni 0,019 ha ) ustala 
się : 

1) funkcje i użytkowanie : teren dróg publicznych, droga klasy D – droga dojazdowa; teren przeznaczony do 
poszerzenia przyległej drogi gminnej (ul. Granicznej ), do 10m w liniach rozgraniczających; 

2) dopuszcza się: bezpośrednią obsługę terenów przyległych; jezdnie, miejsca postojowe, chodniki, rowy 
odwodnieniowe, infrastrukturę techniczną (za zgodą zarządcy drogi), zieleń wysoką i niską pod warunkiem 
zachowania widoczności na skrzyżowaniach zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) wyklucza się: lokalizację urządzeń i nośników reklamowych oraz tablic informacyjnych. 

14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 05. KDW1 ( o powierzchni 0,446 ha), 
06.KDW1 (o powierzchni 0,643ha), 07.KDW1 (o powierzchni 0,331 ha ), 08.KDW1 (o powierzchni 0,367 
ha), 09.KDW1 ( o powierzchni 0,607 ha) ustala się: 

1) funkcje i użytkowanie : tereny dróg wewnętrznych; drogi o parametrach dróg publicznych dojazdowych; 

a) teren 05.KDW1: szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m - jak na rysunku planu; 

b) teren 06.KDW1: szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m - jak na rysunku planu; 

c) teren 07.KDW1: odcinek południowy przeznaczony do poszerzenia drogi w obrębie działki nr 19/82, 
pozostała część stanowi drogę projektowaną, szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m - jak 
na rysunku planu; 

d) teren 08.KDW1: szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m - jak na rysunku planu; 

e) teren 09.KDW1: szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12m - jak na rysunku planu; 

2) dopuszcza się: 

a) bezpośrednią obsługę terenów przyległych jezdnie, miejsca postojowe, chodniki, infrastrukturę 
techniczną; 

b) nie wydzielanie jezdni i chodnika i zastosowanie jednolitej nawierzchni; 

3) wyklucza się: lokalizację urządzeń i nośników reklamowych oraz tablic informacyjnych. 

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 010. KDW1 (o powierzchni 0,223 ha), ustala 
się: 

1) funkcje i użytkowanie : teren dróg wewnętrznych, ciąg pieszo – jezdny; szerokość w liniach 
rozgraniczających minimum 10m - jak na rysunku planu; 

2) dopuszcza się: 

a) bezpośrednią obsługę terenów przyległych, jezdnie, miejsca postojowe, chodniki, infrastrukturę 
techniczną; 

b) połączenie z drogą wojewódzką nr 216 na warunkach podanych w § 12 ust.2; 

3) wyklucza się: lokalizację urządzeń i nośników reklamowych oraz tablic informacyjnych. 

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 011. KDW2 (o powierzchni 0,096 ha) ustala 
się: 

1) funkcje i użytkowanie: teren dróg wewnętrznych, ciąg pieszo – jezdny; szerokość w liniach 
rozgraniczających minimum 10m - jak na rysunku planu; 
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2) dopuszcza się: 

a) bezpośrednią obsługę terenów przyległych, jezdnie, miejsca postojowe, chodniki, infrastrukturę 
techniczną; 

b) dopuszcza się nie wydzielanie jezdni i chodnika i zastosowanie jednolitej nawierzchni; 

3) wyklucza się: lokalizację urządzeń i nośników reklamowych oraz tablic informacyjnych. 

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 012. KDW2 (o powierzchni 0,044 ha) ustala 
się: 

1) funkcje i użytkowanie: teren dróg wewnętrznych, ciąg pieszy; szerokość w liniach rozgraniczających 
minimum 4 m - jak na rysunku planu; dopuszcza się dojazd do terenu 16.ZL dla celów gospodarczych; 

2) dopuszcza się: infrastrukturę techniczną , zieleń wysoką i niską; 

3) wyklucza się: lokalizację urządzeń i nośników reklamowych oraz tablic informacyjnych. 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

1. Zasady i warunki lokalizacji reklam: według zasad podanych dla poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi, podanych w § 3 ust. 2 do ust. 17. 

2. Dla ogrodzeń ustala się następujące wymogi: ogrodzenia pełne lub ażurowe, zakaz stosowania ogrodzeń 
z prefabrykatów betonowych; dla ogrodzeń od strony dróg publicznych maksymalna wysokość 1,60. 

3. Szczegółowe warunki lokalizacji zabudowy i parametry zabudowy wynikające z celów ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, podano w § 8. 

§ 6. Zasady ochrony środowiska i przyrody. 

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. Najbliższy Obszar Natura 2000 - Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Puszcza Darżlubska" 
PLB 220007 znajduje się w odległości od 300m do 800m w kierunku zachodnim od obszaru objętego planem. 

3. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 

1) należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie 
przed zanieczyszczeniami środowiska; 

2) zagospodarowanie terenów nie może pogorszyć stanu siedlisk roślin i zwierząt znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przewidzianych do zainwestowania; 

3) przy wdrażaniu ustaleń planu należy zapewnić uwzględnienie przepisów dotyczących ochrony gatunkowej 
roślin, zwierząt i grzybów; 

4) na obszarze objętym planem emisja hałasu nie może powodować przekroczeń standardów jakości 
środowiska jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych; 

5) na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym oraz o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

6) miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych, urządzeń związanych z realizacją zapisów ustaleń 
planu, obsługą inwestycji itp. nie mogą stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo-
wodnego; 

7) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym związanym z obiektami 
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej określone w przepisach odrębnych; 

8) w zagospodarowaniu działek budowlanych , dla dróg wewnętrznych , parkingów oraz ciągów pieszych 
zaleca się stosowanie nawierzchni przepuszczalnych (gruntowych) lub półprzepuszczalnych ( 
z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt.6); 

9) przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych zaleca się zebranie wierzchniej warstwy gleby w celu 
jej późniejszego wykorzystania do prac pielęgnacyjno -porządkowych; 
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10) zaleca się ograniczenie makroniwelacji do niezbędnego minimum. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN ustala się: 

1) w zagospodarowaniu terenów uwzględnić wprowadzenie zieleni krajobrazowej pomiędzy o maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi terenów – jak oznaczono na rysunku 
planu; 

2) przez tereny zieleni krajobrazowej dopuszcza się wjazdy i wejścia na działki, lokalizację infrastruktury 
technicznej oraz przejście dróg wewnętrznych w celu połączenia z drogami publicznymi lub 
wewnętrznymi; 

3) zachowaną powierzchnię terenu zieleni krajobrazowej wlicza się do powierzchni biologicznie czynnej, 
o której mowa w § 9, ust.3; 

4) dodatkowe wymogi dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.MN, 4.MN i 5.MN: 
w zagospodarowaniu terenu zieleni uwzględnić pas techniczny infrastruktury technicznej - napowietrznej 
linii energetycznej 0,4 kV zgodnie z wymogami podanymi w § 10 ust.4; 

5) dodatkowe wymogi dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.MN: w zagospodarowaniu 
terenu zieleni uwzględnić pas techniczny infrastruktury technicznej - kanalizacji sanitarnej zgodnie 
z wymogami podanymi w § 10 ust. 5. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6.UM, 7.UM, 8.UM, 9.UM, 10.UM ustala się: 

1) w zagospodarowania terenów uwzględnić wprowadzenie zieleni izolacyjno – krajobrazowej pomiędzy 
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi terenów - w miejscach 
oznaczonym na rysunku planu; 

2) przez tereny zieleni izolacyjno – krajobrazowej dopuszcza się wjazdy i wejścia na działki, lokalizację 
infrastruktury technicznej, przejście dróg wewnętrznych w celu połączenia z drogami publicznymi lub 
wewnętrznymi oraz lokalizację infrastruktury technicznej; 

3) zachowaną powierzchnię terenu zieleni izolacyjno -krajobrazowej wlicza się do powierzchni biologicznie 
czynnej, o której mowa w § 9, ust.3; 

4) dodatkowe wymogi dla terenu 6.UM - w zagospodarowaniu terenu zieleni uwzględnić pas techniczny 
infrastruktury technicznej - kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami podanymi w § 10 ust. 5. 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.MN ustala się: 

1) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wprowadzenie zieleni krajobrazowej pomiędzy maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowa a liniami rozgraniczającymi terenów – jak oznaczono na rysunku 
planu; 

2) przez teren zieleni krajobrazowej dopuszcza się wjazdy i wejścia na działki oraz przejście dróg 
wewnętrznych w celu połączenia z drogą publiczną lub wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu; 

3) powierzchnię terenu zieleni krajobrazowej wlicza się do powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa 
w § 9, ust.3. 

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.R,RM ustala się: 

1) w zagospodarowania terenu uwzględnić wprowadzenie zieleni izolacyjno – krajobrazowej w południowo – 
zachodniej części terenu – w miejscu oznaczonym na rysunku planu; 

2) przez teren zieleni wyklucza się wjazdy i wejścia na teren (poza istniejącym) oraz przejście dróg 
wewnętrznych ; 

3) powierzchnię terenu zieleni izolacyjno – krajobrazowej wlicza się do powierzchni biologicznie czynnej, 
o której mowa w § 9 ust.3. 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego. 

1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny ani obiekty podlegające ochronie prawnej na 
podstawie art. 7 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ani 
obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
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2. Cały obszar objęty planem położony jest w obrębie obszaru krajobrazu kulturowego z tradycją 
budownictwa Kaszub Północnych i Pasa Nadmorskiego. Dla nowych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych należy ustalić formy zabudowy charakterystyczne dla tego regionu – to jest: budynki 
parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy symetryczny (kalenica usytuowana w osi budynku); kąt nachylenia 
połaci w przedziale od 40 stopni do 45 stopni (dopuszczony dach naczółkowy) – według ustaleń 
szczegółowych podanych w § 9 ust.4. 

§ 8. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 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, wskazane w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck. 

2. Na obszarze objętym planem terenami dla realizacji celów publicznych są tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 14.ZP, 15.ZP, 01.KDZ; 02.KDD; 03.KDD; 04.KDD. 

3. Na obszarze objętym planem terenami dla realizacji celów publicznych mogą być tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 05.KDW1; 06.KDW1; 07.KDW1; 08 KDW1; 09.KDW1; 010.KDW1; 011.KDW2. 

4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 
infrastruktury technicznej , zgodnie z ustaleniami podanymi w § 13. 

§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenów. 

1. Ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w sposób następujący : 

1) w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MN: w odległości 6 m od linii 
rozgraniczających z terenami dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w odległości 6m od linii 
rozgraniczającej z terenem 15.ZP - jak oznaczono na rysunku planu; 

2) w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN : w odległości 
6 m od linii rozgraniczających z terenami dróg publicznych i dróg wewnętrznych - jak oznaczono na 
rysunku planu; 

3) w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6.UM, 7.UM i 9.UM w odległości 20m od 
krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 216 i krawędzie jezdni drogi 01 KDZ (drogi powiatowej nr 1515 G 
ul.Puckiej ) oraz w odległości 6m od linii rozgraniczających z terenami dróg publicznych i dróg 
wewnętrznych - jak oznaczono na rysunku planu; 

4) w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.UM i 10.UM : w odległości 6 m od linii 
rozgraniczających z terenami dróg publicznych i dróg wewnętrznych - jak oznaczono na rysunku planu; 

5) w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.MN: w odległości 12 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 16.ZL i z terenem 12.R,RM oraz w odległości 6m od linii rozgraniczającej 
z terenami dróg publicznych i dróg wewnętrznych i z terenem 14.ZP - jak oznaczono na rysunku planu; 

6) w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.R,RM: w odległości 12 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 16.ZL, w odległości 6m od linii rozgraniczającej z terenem drogi wewnętrznej 
010.KDW1 , w odległości 10m od linii rozgraniczającej terenu 11.MN - jak oznaczono na rysunku planu. 

2. Ustala się wskaźniki zabudowy w sposób następujący: 

1) w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN: do 0,25 
powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

2) w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6.UM, 7.UM, 8.UM, 9.UM, 10.UM : do 
0,30 powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

3) w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.MN: do 0,20 powierzchni działki 
budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

4) w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.R,RM: do 0,10 powierzchni działki 
budowlanej lub terenu objętego inwestycją. 
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3. Ustala się udział powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działek budowlanych lub terenu objętego 
inwestycją: 

1) w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN : 
minimum 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

2) w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6.MU, 7.MU, 8.MU, 9.UM, 10.UM : 
minimum 20% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

3) w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.MN : minimum 30% powierzchni działki 
budowlanej lub terenu objętego inwestycją; 

4) w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.R,M i 13.R : nie ustala się; 

5) w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14.ZP i 15.ZP : minimum 70% powierzchni 
terenu. 

4. Ustala się następujące gabaryty i wysokość zabudowy i geometria dachów: 

1) w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN: 

a) usytuowanie bryły głównej budynków: dłuższy bok i kalenica równoległe lub prostopadłe do drogi, 
z której następuje główny wjazd na działkę; dla działek przyległych do drogi 02. KDD dopuszcza się 
usytuowanie dłuższym bokiem i kalenicą równolegle lub prostopadle do granic ewidencyjnych działek 
uwidocznionych na rysunku planu; 

b) gabaryty budynków i forma dachu budynków mieszkalnych: rzut bryły głównej prostokątny 
z dopuszczonymi wysunięciami i cofnięciami (łącznie do 1/3 długości elewacji ); wysokość 
2 kondygnacje nadziemne, do 9m; dach dwuspadowy z dopuszczonymi naczółkami, kąt nachylenia 
dachu w przedziale od 40 stopni do 45 stopni; 

c) gabaryty budynków i forma dachu budynków gospodarczych, garaży, itp: wysokość do 2 kondygnacji 
nadziemnych, do 6m; kąt nachylenia dachu do 45 stopni; 

d) we wszystkich budynkach dopuszcza się jedną kondygnację podziemną; 

e) kolorystyka elewacji: kolor biały, odcienie koloru beżowego i szarego, dopuszczone wprowadzenie 
koloru czerwonego (lub czerwonego licowania) na maksimum 30% powierzchni elewacji; kolorystyka 
dachu: odcienie koloru czerwonego , brązowego, szarego; 

2) w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6.UM, 7.UM, 8.UM, 9.UM, 10.UM: 

a) usytuowanie bryły głównej budynków: nie ustala się; 

b) gabaryty budynków i forma dachu budynków mieszkalnych: rzut bryły głównej prostokątny, 
z dopuszczonymi wysunięciami i cofnięciami (łącznie do 1/3 długości elewacji ); wysokość 
2 kondygnacje nadziemne, do 9m; dach dwuspadowy z dopuszczonymi naczółkami, kąt nachylenia 
dachu w przedziale od 40 stopni do 45 stopni; 

c) gabaryty budynków i forma dachu budynków pozostałych: wysokość do 3 kondygnacji nadziemnych, do 
12m; kąt nachylenia dachu do 45 stopni; 

d) we wszystkich budynkach dopuszcza się jedną kondygnację podziemną; 

e) kolorystyka elewacji: kolor biały, odcienie koloru beżowego i szarego, dopuszczone wprowadzenie 
koloru czerwonego (lub czerwonego licowania) na maksimum 30% powierzchni elewacji; kolorystyka 
dachu: odcienie koloru czerwonego , brązowego, szarego; 

3) w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.MN: 

a) usytuowanie bryły głównej budynków: nie ustala się; 

b) gabaryty budynków i forma dachu budynków mieszkalnych: rzut bryły głównej prostokątny, 
z dopuszczonymi wysunięciami i cofnięciami (łącznie do 1/3 długości elewacji ); wysokość 
2 kondygnacje nadziemne, do 9m; dach dwuspadowy z dopuszczonymi naczółkami, kąt nachylenia 
dachu w przedziale od 40 stopni do 45 stopni; 
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c) gabaryty budynków i forma dachu budynków gospodarczych, garaży, itp: wysokość do 2 kondygnacji 
nadziemnych, do 6m;kąt nachylenia dachu do 45 stopni; 

d) we wszystkich budynkach dopuszcza się jedną kondygnację podziemną; 

e) kolorystyka elewacji: kolor biały, odcienie koloru beżowego i szarego, dopuszczone wprowadzenie 
koloru czerwonego (lub czerwonego licowania) na maksimum 30% powierzchni elewacji; kolorystyka 
dachu: odcienie koloru czerwonego , brązowego, szarego; 

4) w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.R,RM: 

a) usytuowanie bryły głównej budynków: nie ustala się; 

b) gabaryty budynków i forma dachu budynków mieszkalnych: wysokość 2 kondygnacje nadziemne, do 
9m; dach dwuspadowy z dopuszczonymi naczółkami, kąt nachylenia 40 – 45 stopni (dla budynku 
istniejącego dopuszcza się dach o kącie nachylenia do 45 stopni); 

c) gabaryty budynków i forma dachu budynków innych: wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, do 9m; 
kąt nachylenia dachu do 45 stopni; 

d) we wszystkich budynkach dopuszcza się jedną kondygnację podziemną; 

e) kolorystyka elewacji: kolor biały, odcienie koloru beżowego i szarego, dopuszczone wprowadzenie 
koloru czerwonego (lub czerwonego licowania) na maksimum 30% powierzchni elewacji; kolorystyka 
dachu: odcienie koloru czerwonego , brązowego, szarego. 

5. Ustala minimalne wymagane ilości miejsc postojowych na obszarze objętym planem według 
następujących wskaźników: 

a) minimum 1 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) minimum 1 miejsce postojowe / 50m2 pow. użytkowej usług; 

c) minimum 1 miejsce postojowe / 100 m2 pow. użytkowej obiektów produkcyjnych, składowych, magazynów. 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

1. Grunty rolne przeznaczone na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Połchowo w gminie Puck: 

1) na obszarze objętym planem przeznacza się na cele nierolnicze: 

a) grunty rolne klasy IIIa i IIIb pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 3,9946 ha - na podstawie 
decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak: GZ tr.602-510/10 z dnia 2011.01.19; 

b) grunty rolne klasy R IVa, R IVb, R V, Ps V o łącznej powierzchni 28,6158 ha - na podstawie niniejszej 
uchwały; 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów 
z produkcji rolniczej. 

2. Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi: nie występują na obszarze objętym planem. 

3. Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych: nie występują na obszarze objętym planem. 

4. W południowo – wschodniej części obszaru objętego planem wzdłuż napowietrznej linii energetycznej 
0,4 kV wyznacza się pas techniczny przebiegu infrastruktury technicznej o łącznej szerokości 8m (po 4m od osi 
linii w każdą stronę); w pasie technicznym ustala się: wymóg zachowania dostępu do sieci infrastruktury 
technicznej, zakaz nasadzeń drzew i krzewów o wysokości wzrostu powyżej 2m. Pas techniczny nie 
obowiązuje w przypadku likwidacji linii. 

5. W południowej części obszaru objętego planem wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej wyznacza się pas 
techniczny przebiegu infrastruktury technicznej o łącznej szerokości 4m (po 2m od osi sieci w każdą stronę); 
w pasie technicznym ustala się: wymóg zachowania dostępu do sieci infrastruktury technicznej, zakaz nasadzeń 
drzew i krzewów. 
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6. Przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów uwzględnić ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 
oraz drogi pożarowe zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. 

1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603). 

2. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady podziału nieruchomości w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej i szerokości frontu działki budowlanej: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN: powierzchnia 
działki budowlanej dla budynków wolnostojących minimum 800 m2, dla budynków bliźniaczych minimum 
700 m2; szerokość frontu działki dla budynków wolnostojących minimum 20 m, dla budynków 
bliźniaczych minimum 18 m; linie podziału na działki - nie ustala się; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6.UM, 7.UM, 8.UM, 9.UM, 10.UM: powierzchnia 
działki budowlanej minimum 1 000 m2, szerokość frontu działki minimum 20 m, linie podziału na działki - 
nie ustala się; 

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.MN: powierzchnia działki budowlanej minimum 
1200 m2, szerokość frontu działki nie ustala się, linie podziału na działki - nie ustala się; 

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.R,RM: powierzchnia działki minimum 3000 m2; 

5) dla terenów wydzielonych pod infrastrukturę techniczną i drogi powierzchni działek nie ustala się. 

3. Dopuszcza się scalenie wydzielonych działek i ich nowy podział według zasad podanych w ust.2. 

4. Dla wydzielanych dróg wewnętrznych ustala się następujące wymogi: szerokość minimum 8 m; drogi 
wewnętrzne muszą łączyć się z drogami wewnętrznymi lub publicznymi wydzielonymi na rysunku planu ( 
z wykluczeniem połączenia z drogami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 01.KDZ i 012.KDW2); 
wyklucza się zakończenie dróg zatoczkami (placami do zawracania). 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 

1. Ustala się powiązanie komunikacyjne terenów objętych planem z istniejącymi i projektowanymi drogami 
publicznymi poprzez: 

1) drogę 01.KDZ –istniejącą drogę publiczną ( powiatową ) - ul. Pucką, połączoną istniejącym 
skrzyżowaniem z droga wojewódzką nr 216; 

2) drogę 02.KDD – istniejącą drogę publiczną (gminną ) – ul.Polną; 

3) drogę 03. KDD – projektowaną drogę publiczną, połączoną poprzez projektowane skrzyżowanie z drogą 
powiatową nr 1515 G – istniejącą ul.Pucką, oraz poprzez drogi wewnętrzne 05. KDW1 , 06.KDW1 i 09. 
KDW1 z ulicą Polną (drogą gminną); 

4) drogę 04. KDD – projektowaną drogę publiczną, przeznaczoną do poszerzenia przyległych dróg – 
ul.Granicznej i drogi w obrębie działki nr 19/82; 

5) charakterystykę terenów dróg publicznych podano w § 3 ust. 11,12,13. 

2. Ustala się powiązanie komunikacyjne terenów objętych planem z istniejącą drogą wojewódzką nr 216 
poprzez teren drogi wewnętrznej - ciąg pieszo-jezdny 010.KDW1; połączenie z drogą wojewódzką nr 216 
w miejscu istniejącego zjazdu, wyłącznie na prawe skręty. 

3. Ustala się powiązanie komunikacyjne terenów objętych planem z drogami publicznymi poprzez 
projektowane drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami: 05.KDW1, 06.KDW1, 07.KDW1, 
09. KDW1, 010.KDW1, 011. KDW1; charakterystykę terenów dróg wewnętrznych podano w § 3 ust. 14, 15 
i 16. 

4. Ustala się powiązanie terenów objętych planem z terenem leśnym przyległym (16.ZL), poprzez 
projektowaną drogę wewnętrzną – ciąg pieszy, oznaczony na rysunku planu symbolem 012.KDW2; 
charakterystykę terenu podano w § 3 ust. 17. 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 
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1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej, poprzez rozbudowę istniejących wodociągów; 

2) planowaną sieć wodociągową należy sytuować w liniach rozgraniczających dróg, lub w wypadku braku 
takiej możliwości – w innych terenach z zapewnieniem dostępu do sieci; 

3) przy planowaniu sieci wodociągowej zapewnić wymaganą przepisami ilość wody do zewnętrznego 
gaszenia pożaru zgodnie z przepisami odrębnymi wymogi w tym zakresie wynikające z przepisów obrony 
cywilnej. 

2. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

1) odprowadzenie ścieków do wiejskiej kanalizacji sanitarnej; 

2) etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej terenach przeznaczonych do zabudowy, dopuszcza się 
stosowanie zbiorników bezodpływowych; na gminie spoczywa obowiązek skutecznego egzekwowania 
szczelności zbiorników oraz zapewnienia odbioru ścieków; 

3) po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej ustala się wymóg obowiązkowego podłączenia obiektów do 
sieci i likwidacji zbiorników bezodpływowych; 

4) ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyścić zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) nie dopuszcza się stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się: 

1) z dachów budynków: w obrębie terenu działek budowlanych lub terenu objętego inwestycją; 

2) z placów i parkingów na terenach zabudowy usługowej: w obrębie terenu działek budowlanych lub terenu 
objętego inwestycją; do wód powierzchniowych; do gruntu na terenie działki budowlanej lub terenu 
objętego inwestycją; do kanalizacji deszczowej w przyległej ulicy; 

3) z jezdni dróg publicznych: do rowów odwodnieniowych w drogach, do kanalizacji deszczowej w drogach 
a następnie do odbiornika (cieku, zbiornika wodnego, gruntu); 

4) z dróg wewnętrznych: do rowów odwodnieniowych w drogach, do kanalizacji deszczowej w drogach 
a następnie do odbiornika (cieku, zbiornika, gruntu); 

5) wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika (cieku, zbiornika wodnego, gruntu) oczyścić 
z zanieczyszczeń ropopochodnych i osadów, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; na 
odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych lub do gruntu należy uzyskać 
pozwolenie wodno – prawne, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

6) wyklucza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odwodnienia istniejącej drogi wojewódzkiej nr 
216 i drogi powiatowej nr 1515 G (01.KDZ). 

4. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się: 

1) w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia elektroenergetyczne (trafostacje) na podstawie 
warunków przyłączeniowych wydanych przez dostawcę energii; zasilenie obszaru objętego planem 
w energię elektryczną wymaga opracowania koncepcji i jej uzgodnienia z właścicielem sieci; 

2) projektowaną sieć elektroenergetyczną należy przyjąć jako kablową (podziemną), usytuowaną w liniach 
rozgraniczających dróg , lub jako napowietrzną, prowadzoną wzdłuż dróg lub wzdłuż granic działek, 
w sposób jak najmniej ograniczający możliwości zabudowy terenów; 

3) ustala się możliwość lokalizacji trafostacji (jako urządzenia infrastruktury technicznej) we wszystkich 
terenach przeznaczonych pod zabudowę oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN i UM; 

4) elektroenergetycznych i zastępowania ich nowymi odcinkami, stosownie do potrzeb, lub jej części 
i zastąpienia jej linią kablową; po skablowaniu istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV wyznaczony wzdłuż 
tej linii pas techniczny nie obowiązuje; 

5) inne ustalenia: przy podziale terenów na działki budowlane, projekt podziału uzgodnić z właścicielem sieci 
SN i nn w zakresie zabezpieczenia terenu pod stację transformatorową. 
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5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł ciepła 
niskoemisyjnych lub nieemisyjnych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia 
lub gaz bezprzewodowy. 

7. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 

1) gospodarka odpadami winna odbywać się zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych, 
w tym szczególnie ustawą o odpadach; należy dążyć do upowszechnienia selektywnej zbiórki odpadów; 

2) odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na składowisko odpadów; 

3) odpady z procesów technologicznych: gromadzenie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) z istniejącej sieci telekomunikacyjnej; 

2) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako podziemną lub nadziemną; dopuszcza się 
prowadzenie sieci w terenach dróg publicznych – za zgodą zarządcy drogi i dróg wewnętrznych – za zgodą 
właściciela drogi; 

3) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć 
kablową. 

§ 14. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowaniaterenów. 

1. Na obszarze objętym planem nie określa się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów. 

§ 15. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty , o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1. MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 11.MN 
ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 30%. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6.UM, 7.UM, 8.UM, 9.UM, 10.UM ustala się 
stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 20%. 

3. Terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12.R,RM, 13.R , 14.ZP , 15.ZP oraz terenów dróg 
publicznych i dróg wewnętrznych nie dotyczy stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 16, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
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Przewodniczący Rady 
Gminy 

mgr 
inż. Kazimierz Czernicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/58/12

Rady Gminy Puck

z dnia 5 lipca 2012 r.

połchowo ZAŁ 1. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/58/12

Rady Gminy Puck

z dnia 5 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi POŁCHOWO w gminie Puck w okresie udostępnienia 

projektu planu do publicznego wglądu. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. Rz. P. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) Rada Gminy Puck rozstrzyga co następuje: 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi POŁCHOWO w gminie 
Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu w dniach od dnia 18 
lutego 2011 r. do dnia 21 marca 2011 r. Termin składania uwag ustalony został w ogłoszeniu o wyłożeniu 
projektu planu do publicznego wglądu upłynął w dniu 4 kwietnia 2011 r. 

2. W okresie udostępniania w/w dokumentów do publicznego wglądu wpłynęły pisma zawierające uwagi 
wnioski do projektu planu: 

1) Pismo złożone w dniu 15 marca 2011 r. przez pana Mateusza K. zamieszkałego Połchowie. Pismo 
zawierało wniosek o zmianę przebiegu dróg i niewyrażenia zgody na zaprojektowane drogi o symbolach na 
rysunku planu: 09. KDW1 i 06.KDW1. Wnioskodawca wyraża zgodę na zlokalizowanie drogi o szerokości 
10m dokładnie pośrodku dz. 27 ; 

2) Pismo złożone w dniu 21 marca 2011 r. przez Marka S. i Grażynę S. zamieszkałych w Rumi. Pismo 
zawiera wniosek o rozpatrzenie możliwości i zmianę zagospodarowania działki nr 30/13 o pow. 0,50 ha 
z usługowo - mieszkaniowej na możliwość wybudowania stacji paliw oraz możliwość wjazdu na tą działkę 
z drogi powiatowej; 

3) Pismo złożone w dniu 29 marca 2011 r. przez pana Rafała P. zamieszkałego w Połchowie . Składający 
pismo nie zgadza się na umiejscowienie drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 03.KDD na 
środku działki nr 26/1. Wnosi o przesuniecie drogi na działki nr 26/1 i 29/1. 

3. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 1999, poz. 1227 
z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Puck w Rozstrzygnięciu z dnia 11 kwietnia 2011 r. odniósł się do 
złożonych pism następująco: 

1) Uwagi i wnioski złożone przez p. Tadeusza K, o których mowa w pkt.3, ppkt 1 – zostały uwzględnione. 
Droga oznaczona na rysunku planu symbolem 06.KDW1 zaprojektowana została wzdłuż granicy działek nr 
27 i 25/1, po połowie szerokości na każdej z tych działek. Droga prowadzi od projektowanego 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1515G do ul.Polnej. Zaproponowane w piśmie p.Tadeusza K. 
rozwiązanie zachowuje ten sam układ powiązań, z przesunięciem drogi w kierunku północnym. Takie 
rozwiązanie zgodne jest z założeniami obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem; 

2) Uwagi i wnioski złożone przez p.Marka S. i p. Grażyny S. o którym mowa w pkt.3, ppkt 2 –zostały 
uwzględnione. Działka nr 30/13 położona jest w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
9.UM. Od strony zachodniej działka przylega do drogi powiatowej nr 1515G. Projekt planu ustala dla tego 
terenu możliwość realizacji różnorodnych usług, nie określając jednak literalnie usług stacji paliw. 
Położenie terenu o symbolu 9.UM przy drodze powiatowej i w sąsiedztwie skrzyżowania tej drogi z drogą 
wojewódzką nr 216, uzasadnia dopuszczenie możliwości realizacji stacji paliw. Stacje paliw można też 
dopuścić w pozostałych terenach przyległych do drogi powiatowej nr 15115 G, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 6.UM i 7.UM. W obrębie terenu oznaczonego symbolem 9.UM zachowuje się ustalone 
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w projekcie planu funkcje usługowe i mieszkaniowe – jako funkcje podstawowe na tym terenie, stanowiące 
szeroką ofertę inwestycyjną dla właściciela i inwestorów. 

3) Uwagi i wnioski złożone przez p.Rafała P., o którym mowa w pkt.3, ppkt 3 - zostały uwzględnione. Droga 
oznaczona na rysunku planu symbolem 03.KDD stanowi projektowaną drogę publiczną, połączoną poprzez 
skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15151G. Warunki komunikacyjne, w tym widoczność w sąsiedztwie 
projektowanego skrzyżowania pozwalają na jego przesunięcie w kierunku północnym w taki sposób, że 
połowa odcinka wlotowego drogi 03.KDD będzie przebiegać przez działkę nr 26/1 (własność p.Rafała P.) 
a połowa przez działkę nr 29/1. Należy zachować polaczenie drogi 03.KDD z projektowanymi drogą nr 
05.KDW1 i ewentualnie z drogą na działce nr 25/1. 

4. Uwzględnienie uwag i wniosków wymagało wprowadzenia zmian na rysunku planu i do treści projektu 
uchwały. Ponieważ zmienione rozwiązania odnosiły się do układu komunikacyjnego i planowanych powiązań 
z drogą powiatową nr 1515G, wymagały ponownego uzgodnienia projektu planu z Zarządem Drogowym dla 
powiatu puckiego i wejherowskiego z siedzibą w Pucku – co nastąpiło pismem z dnia 06.06.2011 r. 

5. Zmieniony projekt planu (wersja II) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został ponownie 
wyłożony do publicznego wglądu w celu umożliwienia właścicielom gruntów zapoznanie się z nowymi 
rozwiązaniami. Wyłożenie do publicznego wglądu nastąpiło w dniach od dnia 18 lipca 2011 r. – 16 sierpnia 
2011 r., termin składania uwag ustalono do dnia 30 sierpnia 2011 r. 

6. W okresie ponownego udostępniania w/w dokumentów do publicznego wglądu nie wpłynęły pisma 
zawierające uwagi i wnioski do wyłożonych dokumentów. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

mgr 
inż. Kazimierz Czernicki
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/58/12

Rady Gminy Puck

z dnia 5 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi POŁCHOWO w gminie Puck inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania . 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U.Rz. P. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) Rada Gminy Puck rozstrzyga co następuje: 

1. Projektowane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone do zadań własnych gminy, 
zapisane w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Połchowo w gminie 
Puck obejmują: 

1) W zakresie zaopatrzenia w wodę: budowę sieci wodociągowej od końcówek sieci wodociągowej w ulicach: 
Polnej, Północnej i Granicznej , w projektowanych drogach publicznych i wewnętrznych na obszarze 
objętym planem; sieć wodociągowa Ǿ 110, l=1265 mb; 

2) W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych: 

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ul.Północnej i Polnej, w projektowanych drogach publicznych i w drogach wewnętrznych; sieć 
kanalizacji sanitarnej Ǿ 200, o długości 1320mb; 

b) budowę kolektora tłocznego od projektowanej przepompowni ścieków do połączenia z istniejącą siecią 
kanalizacji sanitarnej, o długości 455 mb; 

c) budowę jednej przepompowni ścieków; 

3) W zakresie odprowadzenia wód deszczowych: 

a) budowę sieci kanalizacji deszczowej w istniejących i projektowanych drogach publicznych 
i wewnętrznych: Ǿ 200, o długości 80mb, Ǿ 250, o długości 350 mb; Ǿ 300, o długości 820 mb; Ǿ 400, 
o długości 100 mb; Ǿ 500, o długości 80 mb oraz jednego separatora; 

4) Budowa oświetlenia w projektowanych drogach publicznych - gminnych 02. KDD i 03. KDD - na 
podstawie ustawy prawo energetyczne; finansowanie z budżetu gminy obejmuje wykonanie oświetlenia 
dróg w 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 POŁCHOWO 
w gminie Puck obejmują: 

1) Budowę istniejącej drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 02.KDD – istniejącej ul. 
Polnej i jej przedłużenie do połączenia z drogą wewnętrzną 09.KDW1; 

2) Budowę projektowanej drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 03.KDD i wykup terenu 
pod budowę drogi; droga obejmuje projektowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1515G i prowadzi do 
projektowanych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 09.KDW1, 05.KDW1, 06.KDW1; 
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3) Wykup terenu i budowę chodnika w obrębie terenu 04.KDD - wzdłuż istniejącej ul.Granicznej. 

4) Powyższe inwestycje będzie realizowane 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. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

mgr 
inż. Kazimierz Czernicki
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