
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 15 — 1267 — Poz. 259, 260

mieszkalnych, uwaga o szerokości projektowanych 
dróg.

 II – uwagi nieuwzględnione do wyłożonego do pub-
licznego wglądu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w terminie od 08.12.2008 r. do 
31.12.2008 r.:
4. uwaga z dnia 14.01.2009 r. - Piotr Czajkowski – nie-

uwzględniona w części dotyczącej: dopuszczalne 
nachylenia kąta połaci dachowych w budynkach  
mieszkalnych, dopuszczenie przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

1. uwaga z dnia 12.03.2008 r. - Krystyna Wrona – do-
tycząca: likwidacji drogi oznaczonej symbolem 021.
KD

2. uwaga z dnia 10.04.2008 r. - Piotr Czajkowski – nie-
uwzględniona w części dotyczącej: dopuszczalne 
nachylenia kąta połaci dachowych w b u d y n k a c h 
mieszkalnych, dopuszczenie przydomowych oczysz-
czalni ścieków, uwaga o szerokości projektowanych 
dróg.

3. uwaga z dnia 12.05.2008 r. - Mariusz Anioła – nie-
uwzględniona w części dotyczącej: dopuszczalne 
nachylenia kąta połaci dachowych w budynkach 
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UCHWAŁA Nr XXXIII/105/09
Rady Gminy Puck

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi WIDLINO, 
obręb SŁAWUTOWO w gminie Puck.

  Na podstawie art. 15 i art. 20 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. 
U. z 2004 r. nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, 
Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413), 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. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) 
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 okre-
ślonymi w Uchwale nr XXVI/86/2000 r. Rady Gminy 
Puck z dnia 03 października 2000 r. wraz ze zmianami 
uchwalonymi Uchwałą nr IX/69/03 i IX/70/03 Rady Gmi-
ny Puck z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie uchwalania 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Puck i zmianami uchwalonymi 
Uchwałą nr XXVIII/6/05 Rady Gminy Puck z dnia 03 
lutego 2005 r.

2. Rozstrzyga się uwagi złożone do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej 
części wsi Widlino, obręb Sławutowo w gminie Puck 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji oraz zasadach 
fi nansowania zapisanych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego zachodniej części wsi 
Widlino, obręb Sławutowo w gminie Puck inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do 
zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały.

4. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck.

5. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na 
rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. Plan obejmuje obszar o 
powierzchni ok. 25,73 ha, położony po zachodniej 
stronie drogi wojewódzkiej nr 216 oraz po północnej 
i południowej stronie ul. Spacerowej w Widlinie obręb 
Sławutowo.

§ 2

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, 
określenie zasad zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz 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 przestrzen-
nym (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.

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 zagospo-
darowaniu przestrzennym.

§ 3

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

niniejszej uchwały,
2) części grafi cznej – rysunku planu w skali 1:2000, 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego 
do publicznego wglądu, stanowiących załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięć o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich fi nansowania, stanowiących załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.
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2. Część tekstowa - ustalenia planu, przedstawiona jest 
w sposób następujący:
1) rozdział I - przepisy wstępne, dotyczące całego ob-

szaru objętego planem zawarte w treści uchwały od 
§ 1 do § 3;

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

3) rozdział III - ustalenia szczegółowe, dotyczące po-
szczególnych terenów wydzielonych liniami rozgra-
niczającymi - zapisane w kartach terenów od nr 1 do 
nr 17 i zawarto w § 16;

3. Dla każdego terenu, wydzielonego liniami rozgrani-
czającymi oznaczonego numerem kolejnym numerem 
porządkowym oraz symbolem literowym, obowiązują 
jednocześnie przepisy wstępne, ustalenia ogólne i 
ustalenia szczegółowe.

4. Ustalenia szczegółowe odnoszą się do poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi; 
ustalenia szczegółowe planu dla terenów nie będących 
terenami dróg zapisane w kartach terenów od nr 1 do 
nr 12 określają:
  1) symbol terenu;
  2) powierzchnię terenu;
  3) przeznaczenie terenu;
  4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

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

ków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kultu-
rowego;

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

  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 art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg zapisane w 
kartach terenów od nr 13 do nr 16 określają:
1) symbol terenu;
2) powierzchnię terenu;
3) przeznaczenie terenu;
4) zasady zagospodarowania;
5) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów;
7) stawkę procentową na podstawie której ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

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

niu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) przeznaczenie terenów:

a) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów;

b) U – tereny zabudowy usługowej;
c) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej;
d) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługo-

wej;
e) RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
f) R – tereny rolnicze;
g) KD – teren dróg publicznych;
h) KDW – teren dróg wewnętrznych;

3) zasady ochrony ładu przestrzennego:
  a) obowiązujące linie zabudowy;

b) maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków:
  a) strefa ochrony archeologicznej;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody:
  a) zieleń izolacyjno - krajobrazowa;
  b) rów do zachowania;
6) inne warunki zagospodarowania terenu:

a) napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV ze strefą 
ochronną;

b) napowietrzna linia energetyczna nn 0,4 kV ze strefą 
ochronna;

c) pas techniczny przebiegu kabli telekomunikacyj-
nych;

d) kierunki przedłużenia dróg wewnętrznych;
e) wjazd na teren 15 RM, MU.

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

ROZDZIAŁ II
PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU 

OBJĘTEGO PLANEM

§ 4

  Uchwala się następujące defi nicje pojęć używanych 
w planie:

1) elewacja frontowa: elewacja położona wzdłuż drogi, 
z której następuje wjazd na działkę;

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

3) kalenica główna: kalenica nad budynkiem lub częścią 
budynku położoną od strony drogi, z której następuje 
wjazd na działkę;

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 (z uwzględnieniem prze-
pisów odrębnych) – powyższe ustalenie nie dotyczy 
części podziemnych budynków;

5) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samocho-
dów, na powierzchni terenu, w garażach (wbudowa-
nych lub wolnostojących) lub wiatach;

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

  7) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: w 
rozumieniu przepisów odrębnych (do powierzchni 
terenów biologicznie czynnych zalicza się „zieleń 
krajobrazową” oraz „zieleń krajobrazowo – izola-
cyjną” - oznaczoną na rysunku planu;

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

części nie wystających ponad powierzchnię 
terenu,

— powierzchni elementów drugorzędnych np. 
schodów zewnętrznych – nie obudowanych, 
ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów 
dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

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

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

10) wskaźnik zabudowy: określa maksymalną dopusz-
czalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej lub terenu ob-
jętego inwestycją;

11) wysokość budynków: wysokość mierzona od projek-
towanego poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku lub jego części, znajdującym 
się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, 
do kalenicy lub górnej powierzchni przykrycia da-
chowego (jeśli kalenica nie występuje);

12) zieleń izolacyjno - krajobrazowa: zieleń o funkcji izo-
lacyjnej i krajobrazowej, obejmująca: zieleń wysoką 
(drzewa) i średnia (krzewy) w formie zwartych grup 
drzew i krzewów o różnych gatunkach, pełniąca za-
danie oddzielania optycznego, funkcjonalnego, aku-
stycznego i ochrony przed wpływem szkodliwych 
substancji atmosferycznych; powierzchnię zieleni 
izolacyjno - krajobrazowej wysokiej wlicza się do 
powierzchni terenów biologicznie czynnych.

§ 5

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny 
wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone:
1) numerami od 1 do 16 dla terenów nie będących 

terenami dróg i numerami od 01 do 07 dla terenów 
dróg;

2) symbolami literowymi oznaczającymi przeznaczenie i 
charakterystykę terenów zgodnie z opisem podanym 
w § 5. ust 2.

2. Ustala się następujące przeznaczenie i charakterystykę 
terenów na obszarze objętym planem:
1) P – tereny obiektów produkcyjnych, składy i maga-

zyny;
a) funkcje, przeznaczenie terenu:

— funkcje produkcyjne, składy, magazyny wraz z 
niezbędnymi do ich funkcjonowania budynka-
mi i pomieszczeniami technicznymi, miejscami 
postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami 
oraz infrastrukturą techniczną;

   Wyklucza się:
   — przedsięwzięcia, mogące zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko określonych w 
art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paździer-

nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1227);

     Zgodnie z art. 173 ust. 2 w/w ustawy, do 
czasu wydania przepisów, o których mowa w 
art. 60 ustawy za przedsięwzięcia mogące za-
wsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
określone w art. 59 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 
uważa się określone w dotychczasowych 
przepisach przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na środowisko, wymagające 
obligatoryjnie sporządzenia raportu o od-
działywaniu na środowisko,

— produkcję chemiczną, metalurgiczną, produkcją 
wymagającą składowania materiałów sypkich 
pod gołym niebem,

— bazy transportowe (z dopuszczeniem tej funkcji 
w terenie oznaczonym symbolem 11 P,U),

— lokalizację elektrowni wiatrowych,
— magazynowanie, składowanie odpadów i sub-

stancji niebezpiecznych;
b) dopuszcza się:

— funkcję mieszkalną integralnie związaną z pro-
wadzoną działalnością w połączeniu z funkcją 
produkcyjną,

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

ochrony przed uciążliwościami funkcji usługo-
wych,

— muszą spełniać wymogi norm obowiązujących 
dla funkcji chronionych,

— w budynkach użyteczności publicznej i pod-
ziemnych budowlach komunikacyjnych (parkin-
gi, garaże) uwzględnić wymogi obrony cywilnej 
(zgodnie z wymogami przepisów odrębnych),

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

— lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruk-
tury technicznej, związanych i nie związanych 
z użytkowaniem i funkcjonowaniem danego 
terenu i innych terenów (w tym masztów tele-
fonii komórkowej);

c) dla prowadzonej działalności i w zagospodarowa-
niu terenów obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4;

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

2) U –usługi;
  a) funkcje, przeznaczenie terenu:

— usługi wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowa-
nia budynkami i pomieszczeniami techniczny-
mi, miejscami postojowymi, zielenią, dojściami 
i dojazdami oraz infrastrukturą techniczną,

— wyklucza się:
   — przedsięwzięcia, mogące zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko określonych w 
art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1227);

     Zgodnie z art. 173 ust. 2 w/w ustawy, do 
czasu wydania przepisów, o których mowa w 
art. 60 ustawy za przedsięwzięcia mogące za-
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wsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
określone w art. 59 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 
uważa się określone w dotychczasowych 
przepisach przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na środowisko, wymagające 
obligatoryjnie sporządzenia raportu o od-
działywaniu na środowisko,

   — stacje paliw,
   — lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej;
— w budynkach użyteczności publicznej i pod-

ziemnych budowlach komunikacyjnych (parkin-
gi, garaże) uwzględnić wymogi obrony cywilnej 
(zgodnie z wymogami przepisów odrębnych);

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

wadzoną działalnością w połączeniu z funkcją 
usługową;

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

ochrony przed uciążliwościami funkcji usłu-
gowych,

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

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

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

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

d) dla prowadzonej działalności i w zagospodarowa-
niu terenów obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4;

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

3) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej;

  a) funkcje, przeznaczenie terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz 

ze związanymi z jej funkcjonowaniem dojściami 
i dojazdami, miejscami postojowymi, terenami 
zieleni, małą architekturą, oraz infrastrukturą 
techniczną,

— w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
dopuszcza się usługi wbudowane (do 30% 
powierzchni całkowitej budynku);

  Dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, 
administracyjne, gabinety lekarskie i pokrewne, 
pracownie wolnych zawodów; prowadzona 
działalność usługowa musi spełniać wymo-
gi obowiązujących przepisów szczególnych 
ochrony środowiska (w tym w zakresie ochrony 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
hałasu);

  zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzo-
nej działalności usługowej winien być ograni-
czony do granic obszaru, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny;

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

ochrony przed uciążliwościami funkcji usłu-
gowych,

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

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

— wyklucza się: lokalizację elektrowni wiatrowych 
i masztów telefonii komórkowej;

  b) dopuszcza się:
— lokalizację garaży naziemnych i budynków go-

spodarczych - wolnostojących i dobudowanych 
do budynków mieszkalnych oraz dobudowanych 
do garaży usytuowanych na sąsiednich działkach 
budowlanych (na granicy działek budowla-
nych),

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

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

  c) ustalenia dodatkowe:
— ustala się lokalizację jednego budynku miesz-

kalnego jednorodzinnego na jednej działce 
budowlanej,

— budynki mieszkalne mogą być usytuowane jako 
wolnostojące i bliźniacze;

d) dla prowadzonej działalności i w zagospodarowa-
niu terenów obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4;

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

4) MU –zabudowa mieszkaniowa i usługi;
  a) funkcje, przeznaczenie terenu:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z 
niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami 
i pomieszczeniami technicznymi, miejscami 
postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami 
oraz infrastrukturą techniczną,

— usługi wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowa-
nia budynkami i pomieszczeniami techniczny-
mi, miejscami postojowymi, zielenią, dojściami 
i dojazdami oraz infrastrukturą techniczną,

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

ochrony przed uciążliwościami funkcji usłu-
gowych,

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

— wyklucza się:
   — przedsięwzięcia, mogące zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko określonych w 
art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1227);

     Zgodnie z art. 173 ust. 2 w/w ustawy, do 
czasu wydania przepisów, o których mowa w 
art. 60 ustawy za przedsięwzięcia mogące za-
wsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
określone w art. 59 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 
uważa się określone w dotychczasowych 
przepisach przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na środowisko, wymagające 
obligatoryjnie sporządzenia raportu o od-
działywaniu na środowisko,

   — stacje paliw,
   — lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej;
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  b) dopuszcza się:
— lokalizację garaży naziemnych i budynków go-

spodarczych - wolnostojących i dobudowanych 
do budynków mieszkalnych lub usługowych 
oraz dobudowanych do garaży usytuowanych 
na sąsiednich działkach budowlanych (na gra-
nicy działek budowlanych),

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

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

  c) ustalenia dodatkowe:
— ustala się lokalizację jednego budynku miesz-

kalnego jednorodzinnego i jednego budynku 
usługowego na jednej działce budowlanej,

— budynki mieszkalne mogą być usytuowane jako 
wolnostojące i bliźniacze;

d) dla prowadzonej działalności i w zagospodarowa-
niu terenów obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4;

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

5) RM – tereny zabudowy zagrodowej;
  a) funkcje, przeznaczenie terenu:

— zabudowa zagrodowa (budynki mieszkalne, 
budynki magazynowe, składowe, inwentarskie 
gospodarcze itp. związane z produkcją rolnicza, 
ogrodniczą, sadowniczą, hodowlą zwierząt) 
wraz ze związanymi z jej funkcjonowaniem 
dojściami i dojazdami, miejscami postojowy-
mi, terenami zieleni, małą architekturą, oraz 
infrastrukturą techniczną,

— maksymalna obsada zwierząt do 50 DJP (obli-
czenie DJP zgodnie z przepisami odrębnymi),

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

  b) dopuszcza się:
— lokalizację dwóch budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w jednym siedlisku;
— lokalizację garaży naziemnych i budynków go-

spodarczych - wolnostojących i dobudowanych 
do budynków mieszkalnych oraz dobudowa-
nych do garaży usytuowanych na sąsiednich 
działkach budowlanych (na granicy działek 
budowlanych),

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

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

  c) wyklucza się:
— lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

telefonii komórkowej;
d) dla prowadzonej działalności i w zagospodarowa-

niu terenów obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
ust. 4;

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

6) R – tereny rolnicze;
  a) funkcje, przeznaczenie terenu:

— tereny upraw rolnych, sadowniczych i ogrod-
niczych;

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

struktury technicznej podziemnych, nie wy-

magających uzyskania zgody na przeznaczenie 
nierolnicze;

— przejazdy na tereny rolnicze;
  c) wyklucza się:

— lokalizację obiektów reklamowych (reklam 
wolnostojących),

— gnojowicowanie gruntów;
d) dla zagospodarowania terenów obowiązują usta-

lenia zawarte w § 7 ust. 4;
e) uwaga: dla danego terenu obowiązują wyklucze-

nia, jeżeli zostały podane w karcie danego terenu 
w § 16;

7) KD– teren dróg publicznych:
a) funkcje, przeznaczenie terenu: teren dróg publicz-

nych – droga dojazdowa;
b) dopuszcza się:
  — jezdnię,
  — chodniki,
  — zieleń niską i drzewa,
  — rowy odwodnieniowe,

— dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej;

c) w zagospodarowaniu terenów obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust. 4;

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

8) KDW – teren dróg wewnętrznych;
a) funkcje, przeznaczenie terenu: teren dróg wewnętrz-

nych do zagospodarowania jako ciąg pieszo-jezd-
ny;

b) w obrębie terenu dopuszcza się:
— jezdnie, chodniki (dopuszcza się jezdnie bez wy-

dzielania krawężnikami),
— zieleń niską i drzewa,
— rowy odwodnieniowe,
— sieci infrastruktury technicznej;

c) wyklucza się: lokalizację obiektów infrastruktury 
technicznej;

d) w zagospodarowaniu terenów obowiązują ustalenia 
zawarte w § 7 ust. 4;

e) uwaga: dla danego terenu obowiązują wyklucze-
nia, jeżeli zostały podane w karcie danego terenu 
w § 16

3. Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi obowiązujące przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania zawarto w kartach terenów w § 16

  § 6

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem:
1) W terenach przyległych do drogi publicznej 01 KD 

ustala się zasady usytuowania zabudowy w sposób 
stanowiący kontynuację zasad lokalizacji zabudowy 
istniejącej to jest wzdłuż wyznaczonej na rysunku 
planu obowiązującej linii zabudowy;

2) Ustala się zasady kształtowania formy budynków 
mieszkalnych w oparciu o historyczne cechy zabu-
dowy charakteryzujące tradycyjną zabudowę Kaszub 
Północnych i Pasa Nadmorskiego – według ustaleń 
zawartych w kartach terenów w § 16;

3) Ustala się ograniczenie intensywności i gabarytów 
zabudowy oraz zachowanie przestrzeni niezabu-
dowanych w celu zachowania i ochrony walorów 
krajobrazowych obszaru (z dopuszczeniem wyższej 
zabudowy w obrębie terenów zabudowy produkcyj-
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nej i usługowej we wschodniej części terenu);
4) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów reklamowych 

(reklam wolnostojących) w obrębie terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, zabudowy zagrodowej, 
terenach rolnych; drogach wewnętrznych i drogach 
publicznych;

5) Wyklucza się ogrodzenia z elementów betonowych 
i ogrodzeń pełnych.

2. Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, odnoszące się do poszczególnych terenów 
położonych na obszarze opracowania planu, zawarto 
w kartach tych terenów w § 16.

  § 7

  Zasady ochrony środowiska i przyrody

1. Na obszarze objętym planem nie występują formy 
ochrony przyrody i krajobrazu w rozumieniu przepisów 
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) z późniejszymi zmianami.

2. Południowo-zachodni skraj obszaru objętego planem 
przylega do Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza 
Darzlubska i obszaru Natura 2000 – ustanowionego ob-
szaru specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Darzlubska” 
PLB 220007.

 Należy przestrzegać wszelkich nakazów i zakazów okre-
ślonych dla terenu chronionego.

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

4. W zakresie ochrony środowiska i przyrody w granicach 
obszaru objętego planem ustala się:
1) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie 

terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń 
dla środowiska wodno – gruntowego (m. in. wody 
opadowe z terenów przemysłowych, placów i ulic 
przed odprowadzeniem do odbiornika muszą speł-
niać określone przepisami normy);

2) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej na 
przedmiotowym terenie działalności gospodarczej 
musi być ograniczony do granic obszaru, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny a znajdujące się w nim 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą 
być wyposażone w techniczne środki ochrony przed 
tymi uciążliwościami;

3) dla prowadzonej działalności usługowej ustala się 
konieczność spełnienia wymogów obowiązujących 
przepisów szczególnych ochrony środowiska (w tym 
w zakresie ochrony wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz hałasu) oraz zabezpieczenia funkcji 
mieszkaniowej przed uciążliwościami innych funkcji; 
dopuszczalne poziomy hałasu regulują przepisy 
szczegółowe zgodnie z obowiązującym przepisami 
odrębnymi;

4) 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;

5) na granicy funkcji chronionych muszą być spełnione 
wszystkie określone przepisami normy;

6) na obszarach o zwiększonej emisji hałasu należy 
zastosować rozwiązania techniczne zapewniające 
dotrzymanie standardów natężenia dźwięków we-

wnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi,

7) prace budowlane należy prowadzić z uwzględnie-
niem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej 
roślin, grzybów i zwierząt, tj Rozporządzeni a Ministra 
Środowiska 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.);

8) należy obowiązkowo utrzymać i konserwować rowy 
melioracyjne;

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

§ 8

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków, dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu kulturowego.

1. Cały obszar objęty planem położony jest w obrębie ob-
szaru krajobrazu kulturowego z tradycją budownictwa 
Kaszub Północnych i Pasa Nadmorskiego; dla budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych ustala się formy 
zabudowy charakterystyczne dla tego regionu, takie jak: 
dach dwuspadowy o kącie nachylenia zawartym w prze-
dziale od 40o do 45o (dopuszczony dach naczółkowy), 
elewacje tynkowane, ceglane, lub wykończone drew-
nem, elewacje w kolorach naturalnych (kolor beżowy, 
szary, biały), dach w odcieniach koloru czerwonego.

2. W obszarze objętym planem ustala się strefy ochrony 
archeologicznej dla stanowisk archeologicznych (da-
towanych na wczesną epokę żelaza i okres nowożytny 
(XVI – XVIII w); dla stref ochrony archeologicznej ustala 
się następujące zasady ochrony konserwatorskiej:
a) wszelkie prace budowlane muszą być poprzedzone 

wykonaniem badań archeologicznych i sporządze-
niem dokumentacji archeologiczno – konserwator-
skiej,

b) wymóg uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Gdańsku wszelkich 
działań w obrębie strefy ochrony archeologicznej 
na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w 
Gdańsku.

3. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty 
uznane za dobra kultury współczesnej.

§ 9

  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni i terenów publicznych.

1. Na obszarze objętym planem nie występują przestrze-
nie publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, wskazanych w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Puck.

2. Na obszarze objętym planem wskazuje się tereny do 
realizacji celów publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem 01 KD oraz 02 KD; zakazy, nakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu te-
renu zawarto w ustaleniach dotyczących przeznaczenia 
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terenów w § 5 ust. 2 pkt 7 oraz w kartach tych terenów 
zawartych w § 16.

3. Terenami do realizacji celów publicznych mogą też 
być tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 03 
KDW, 04 KDW, 05 KDW; zakazy, nakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zawarto w 
ustaleniach dotyczących przeznaczenia terenów w § 5 
ust. 2 pkt 7 oraz w kartach tych terenów w § 16

  § 10

  Ustalenia dotyczące zagospodarowania 
obszarów i obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie 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) gruntów rolnych klasy III pochodzenia mineralnego o 

powierzchni 7,4408 ha; dla w/w gruntów rolnych uzy-
skano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (decy-
zja znak: G.Z.tr.057-602-115/09 z dnia 2009.05.14);

2) gruntów rolnych klasy IV pochodzenia mineralnego 
o powierzchni 8,5754 ha;

3) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy 
uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów 
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. Na obszarze objętym planem występują sieci infrastruk-
tury technicznej, które wymagają spełnienia wymogów 
dotyczących zagospodarowania ich otoczenia wynika-
jących z przepisów odrębnych:
1) wyznacza się strefę ochronną wzdłuż napowietrznej 

linii energetycznej SN 15 kV o łącznej szerokości 
15m - po 7,5m od osi linii; w strefi e ochronnej ustala 
się:
a) zakaz lokalizacji budynków i nasadzeń drzew;
b) wymóg uzgodnienia zagospodarowania terenu w 

obszarze strefy z właścicielem sieci;
c) strefa ochronna nie obowiązuje w razie likwidacji 

linii napowietrznej i zastąpienia jej linią kablo-
wą;

2) wyznacza się strefę ochronną wzdłuż napowietrznej 
linii energetycznej nn 0,4 kV o łącznej szerokości 
5m - po 2,5m od osi linii; w strefi e ochronnej ustala 
się:
a) zakaz lokalizacji budynków i nasadzeń drzew;
b) wymóg uzgodnienia zagospodarowania terenu w 

obszarze strefy z właścicielem sieci;
c) strefa ochronna nie obowiązuje w razie likwidacji 

linii napowietrznej i zastąpienia jej linią kablo-
wą.

3) wyznacza się pas techniczny wzdłuż trasy kabli tele-
komunikacyjnych; w pasie technicznym ustala się:
a) zakaz lokalizacji budynków i nasadzeń drzew;
b) zagospodarowanie terenu (w tym utwardzenie 

nawierzchni) w obszarze strefy winno być uzgod-
nione z właścicielem kabli.

5. Projekty budowlane wszystkich inwestycji planowa-
nych na obszarze objętym planem należy uzgadniać z 
Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

§ 11

  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. 21.08.1997 r.o gospodarce nierucho-
mościami, dział III, rozdz. 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 262, 
poz. 2603,z późniejszymi zmianami.);

2) Ustala się zasady podziału terenów na działki bu-
dowlane podane w pkt 7 kart terenów zawartych 
w § 16;

§ 12

  Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej.

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej w 
zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej; 

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

2) planowaną sieć wodociągową należy sytuować w 
liniach rozgraniczających dróg lub w terenach za-
budowy produkcyjnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej (z wykluczeniem terenu 
wskazano jako teren zieleni izolacyjno – krajobrazo-
wej), pod warunkiem zachowania dostępu do sieci;

3) w celu spełnienia wymagań obronności i bezpieczeń-
stwa państwa, ustala się źródła nieskażonej wody 
pitnej z ujęcia wody w Rekowie Górnym, zgodnie 
z gminnym „Planem zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w wa-
runkach specjalnych, Puck 2005 r;

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

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej w 
zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:
1) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do 

wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
2) nie dopuszcza się stosowania przydomowych oczysz-

czalni ścieków ani zbiorników bezodpływowych.
3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów infrastruktury technicznej w 
zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) odprowadzenie wód opadowych z dachów budyn-

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

2) odprowadzenie wód opadowych z drogi publicznej 
(ul. Spacerowej):
— do kanalizacji deszczowej w tej drodze,
— lub powierzchniowo do rowu odwodnieniowego 

wzdłuż ulicy;
3) odprowadzenie wód opadowych z dróg wewnętrz-

nych:
— powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w 

ul. Spacerowej lub do rowu odwodnieniowego 
wzdłuż tej drogi;

— do studni chłonnych w terenach dróg wewnętrz-
nych lub w innym terenie,

— do istniejącego rowu wzdłuż południowej granicy 
działki nr 211/4;
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4) wody opadowe z terenów przemysłowych, placów 
i ulic przed odprowadzeniem do odbiornika muszą 
spełniać określone przepisami normy;

5) na odprowadzenie skanalizowanych wód opadowych 
do wód lub do ziemi wymagane jest uzyskanie po-
zwolenia wodno – prawnego, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami;

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej w 
zakresie zasilania w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie energetyczne terenów w oparciu 

o istniejące i projektowane sieci i urządzenia elektro-
energetyczne (trafostacje) na podstawie warunków 
przyłączeniowych wydanych przez dostawcę ener-
gii; zasilenie obszaru objętego planem w energię 
elektryczną wymaga opracowania koncepcji i jej 
uzgodnienia w OPERATOR ENERGA SA Oddział w 
Gdańsku, Zakład Dystrybucji Wejherowo;

2) projektowaną sieć elektroenergetyczną zaleca się 
przyjąć jako kablową (podziemną), usytuowaną w 
liniach rozgraniczających dróg.

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudo-
wy 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 średniego lub 

niskiego ciśnienia lub gaz bezprzewodowy.
6. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów infrastruktury technicznej w 
zakresie gospodarki odpadami:
1) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów komu-

nalnych i przemysłowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

2) odpady komunalne należy wywozić na składowisko 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustaw oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi; 
gospodarowanie innymi odpadami niż komunalne 
–zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

3) odpady inne niż komunalne, w tym technologiczne 
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 
należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności z usta-
wą z dnia 27 kwietnia 1997 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 62, poz. 628, ze zm.);

4) na obszarze objętym planem nie dopuszcza się 
lokalizacji funkcji związanych z gospodarowaniem 
odpadami w szczególności magazynowania i składo-
wania odpadów i substancji niebezpiecznych (zakaz 
nie dotyczy pojemników dla selektywnej zbiórki 
odpadów).

§ 13

  Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji.

1. Ustala się poszerzenie drogi publicznej - drogi gminnej, 
ulicy Spacerowej, za wyjątkiem odcinka zachodniego 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 KD.

2. Ustala się powiązanie komunikacyjne terenów objętych 
planem z drogą publiczną - drogą gminną ul. Spacero-
wą, poprzez:
a) zjazdy bezpośrednie na tereny działek bezpośrednio 

przyległych,
b) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 02 KDW; 03 KDW; 04 KDW; 05 KDW, 06 
KDW, 07 KDW;

3. Dopuszcza się zjazd indywidualny z drogi wojewódzkiej 

nr 216 na teren działki nr 211/4 jako dojazd od istnieją-
cego siedliska rolniczego.

4. Minimalną wymaganą ilości miejsc parkingowych na 
terenie objętym planem należy ustalić według nastę-
pujących wskaźników:
a) 1 miejsca postojowe/1 mieszkanie w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) 1 miejsce postojowe/50m2 pow. użytkowej usług;
c) 1 miejsce postojowe/100m2 pow. użytkowej obiek-

tów produkcyjnych, składów i magazynów;
 Wskaźniki obejmują też miejsca postojowe w garażach, 

wiatach.
 Miejsca postojowe realizować na terenie działki budow-

lanej lub terenu objętego inwestycją.
5. Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej poszcze-

gólnych terenów określono w kartach terenów w § 16

  § 14

  Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

  Dla obszaru objętego planem nie ustala się terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenów.

§ 15

  Stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Dla poszczególnych terenów położonych na obszarze 
opracowania planu, określono w kartach tych terenów 
zawartych w § 16

ROZDZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 16

  Szczegółowy zakres funkcji i wymogi zagospodarowa-
nia oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów w tym zakaz 
zabudowy dla poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi, są następujące:

Karta nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 1 P,U.

1) SYMBOL TERENU: 1 P,U;
2) POWIERZCHNIA TERENU:3,9253 ha;
3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazy-
nów (charakterystyka funkcji i użytkowania terenu  
według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 1);

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

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków: budynki sytuować dłuższym 

bokiem prostopadle lub równolegle do linii rozgra-
niczającej z terenem 2 P,U;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:  
według ustaleń podanych w § 7 ust. 2 i ust. 4;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) w północno – wschodniej i w zachodniej części tere-

nu wyznacza się strefy ochrony archeologicznej; dla 
stref obowiązują wymogi podane w § 8 ust. 2;

b)  według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;
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7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ ZAGOS-
PODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, 
GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 6,00m od linii rozgranicza-
jącej z terenem 03 KDW (jak oznaczono na rysunku 
planu),

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 25,00m od linii rozgranicza-
jącej terenu od strony wschodniej (jak oznaczono 
na rysunku planu),

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 10m od linii rozgranicza-
jącej terenu od strony północnej (jak na rysunku 
planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

— powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowla-
nej lub terenu objętego inwestycją;

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

ziemnych,
— wysokość budynków: do 10,00 m (nie dotyczy 

części obiektów mieszczących urządzenia tech-
nologiczne i kominów, dla których dopuszcza się 
maksymalną wysokość 20m);

— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się lokalizację budynków tymczaso-

wych;
a) dach:

— geometria dachu: nie ustala się,
— kolorystyka: nie ustala się;

b) elewacje:
— materiał: nie ustala się,
— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szare-

go, kolor biały z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, drewno – kolor naturalny lub odcienie 
koloru brązowego;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budow-

lanej 1000 m2; podana wielkość nie dotyczy dróg 
wewnętrznych i terenów 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 03 KDW,

c) przy podziale na działki wymagającym wydzielenia 
dróg wewnętrznych, drogi wydzielać na przedłużeniu 
kierunków drogi wewnętrznej 03 KDW (jak oznaczono 
na rysunku planu); szerokość dróg wewnętrznych 
minimum 8m, drogi prowadzić jako przelotowe 
(połączone z drogą 03 KDW); przy dojeździe do mak-
symalnie 4 działek dopuszcza się zakończenie drogi 
zatoczką o wymiarach minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu działek budowlanych uwzględ-

nić wprowadzenie zieleni izolacyjno – krajobrazowej 
pomiędzy linią rozgraniczającą terenu od strony 

północnej a maksymalną, nieprzekraczalną linią 
zabudowy wzdłuż tej linii (teren zieleni izolacyjno 
– krajobrazowej oznaczony na rysunku planu);

b) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić pas tech-
niczny kabli telekomunikacyjnych wzdłuż wschodniej 
i północno –wschodniej linii rozgraniczającej terenu 
(pas oznaczony na rysunku planu); w pasie technicz-
nym obowiązują warunki zagospodarowania podane 
w § 10, ust. 4, pkt 3;

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

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

wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 03 KDW oraz z innych dróg wewnętrznych, 
które mogą być wydzielone w tym terenie;

b) wyklucza się dojazd od drogi wojewódzkiej nr 
216;

c) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

12) STAWKA PROCENTOWA: 15,00%.

Karta nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 2 P,U.

1) SYMBOL TERENU: 2 P,U;
2) POWIERZCHNIA TERENU:1,0113 ha;
3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
(charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w 
§ 5 ust. 2 pkt 1);

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

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków: budynki sytuować dłuższym 

bokiem równolegle lub prostopadle do linii rozgra-
niczającej z terenem 3 MU;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY:  
według ustaleń podanych w § 7 ust. 2 i ust. 4;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:  
według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;

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

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 25,00m od linii rozgranicza-
jącej terenu od strony wschodniej (jak oznaczono 
na rysunku planu),

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 10m od linii rozgranicza-
jącej z terenem 3 MU (jak oznaczono na rysunku 
planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

— powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowla-
nej lub terenu objętego inwestycją;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
— gabaryty zabudowy: do dwóch kondygnacji nad-
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ziemnych,
— wysokość budynków: do 10,00 m (nie dotyczy 

części obiektów mieszczących urządzenia tech-
nologiczne i kominów, dla których dopuszcza się 
maksymalną wysokość 20m);

— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się lokalizację budynków tymczaso-

wych;
d) dach:

— geometria dachu: nie ustala się,
— kolorystyka: nie ustala się;

e) elewacje:
— materiał: nie ustala się,
— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szare-

go, kolor biały z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, drewno – kolor naturalny lub odcienie 
koloru brązowego;

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

lanej 1000 m2 (podana wielkość nie dotyczy dróg 
wewnętrznych i terenów dla urządzeń infrastruktury 
technicznej);

b) linie podziału na działki: prostopadłe i równolegle do 
linii rozgraniczającej z terenem 3 MU;

c) przy podziale na działki wymagającym wydzielenia 
dróg wewnętrznych szerokość dróg wewnętrznych 
minimum 8m, drogi prowadzić jako przelotowe 
(połączone z drogą 03 KDW); przy dojeździe do mak-
symalnie 4 działek dopuszcza się zakończenie drogi 
zatoczką o wymiarach minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu działek budowlanych uwzględ-

nić wprowadzenie zieleni izolacyjno – krajobrazowej 
pomiędzy linię rozgraniczającą z terenem 3 MU 
a maksymalną, nieprzekraczalną linią zabudowy 
wzdłuż tej linii (teren zieleni izolacyjno – krajobra-
zowej oznaczony na rysunku planu);

b) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić pas tech-
niczny kabli telekomunikacyjnych wzdłuż wschodniej 
granicy terenu (pas oznaczony na rysunku planu); w 
pasie technicznym obowiązują warunki zagospoda-
rowania podane w § 10, ust. 4, pkt 3;

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

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

wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 03 KDW przez teren 1 P,U. oraz z innych dróg 
wewnętrznych, które mogą być wydzielone w tym 
terenie;

b) wyklucza się dojazd od drogi wojewódzkiej nr 
216;

c) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

12) STAWKA PROCENTOWA: 15,00%.

Karta nr 3 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 3 MU.

1) SYMBOL TERENU: 3 MU;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,4960 ha;

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej (cha-

rakterystyka funkcji i użytkowania  według ustaleń 
zawartych w § 5 ust. 2 pkt 4);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków: budynki sytuować dłuższym 

bokiem prostopadle lub równolegle do linii rozgra-
niczającej z terenem drogi wewnętrznej 03 KDW;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:  
według ustaleń podanych w § 7 ust. 3 i ust. 4;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:  
według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;

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

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 8,00m od linii rozgranicza-
jącej z terenem 01 KD (jak oznaczono na rysunku 
planu) oraz w odległości 5,00m i 6,00m od linii 
rozgraniczającej z terenem 03 KDW (jak oznaczono 
na rysunku planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

— powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowla-
nej lub terenu objętego inwestycją;

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

ziemnych,
— wysokość budynków mieszkalnych do 9,00m,
— wysokość budynków usługowych do 10,00m,
— wysokość budynków pozostałych do 7,00m,
— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się lokalizację budynków tymczaso-

wych;
d) dachu:

— geometria dachu:
— budynki usługowe, gospodarcze, garaże: nie 

ustala się,
— budynki pozostałe: dach dwuspadowy o sy-

metrycznych połaciach, o kącie nachylenia w 
przedziale od 40o do 45o (nie dotyczy lukarn),

— kolorystyka: odcienie koloru czerwonego, brą-
zowego, szarego;

e) elewacje:
— materiał: elewacje tynkowane, ceglane, lub wy-

kończone drewnem,
— kolorystyka: elewacje w kolorach naturalnych 

(odcienie koloru beżowego, szarego, kolor biały) 
z dopuszczeniem wprowadzenie innego koloru 
na maksimum 20% powierzchni elewacji, drewno 
– kolor naturalny lub odcienie koloru brązowe-
go;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budow-

lanej 800 m2 (podana wielkość nie dotyczy dróg 
wewnętrznych i terenów dla urządzeń infrastruktury 
technicznej, dla których minimalnej powierzchni nie 
określa się),

b) linie podziału na działki: prostopadłe i równolegle do 
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linii rozgraniczającej drogi 03 KDW;
9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala się;

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

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

publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
01 KD oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 03 KDW;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

Karta nr 4 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 4 MU.

1) SYMBOL TERENU: 4 MU;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 4 MU: 0,2387 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 4 MU: teren zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej (charakterystyka funkcji według ustaleń za-
wartych w § 5 ust. 2 pkt 4);

5) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków: budynki sytuować dłuższym 

bokiem prostopadle lub równolegle do linii rozgra-
niczającej z terenem drogi wewnętrznej 03 KDW;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO:

   według ustaleń podanych w § 7 ust. 3 i ust. 4;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:  według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;

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

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 10,00m od linii rozgranicza-
jącej z terenem 01 KD (jak oznaczono na rysunku 
planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

— powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowla-
nej lub terenu objętego inwestycją;

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

ziemnych,
— wysokość budynków mieszkalnych do 9,00m,
— wysokość budynków usługowych do 10,00m,
— wysokość budynków pozostałych do 7,00m,
— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się lokalizację budynków tymczaso-

wych;
d) dach:

— geometria dachu:
— budynki usługowe, gospodarcze, garaże: nie 

ustala się,

— budynki pozostałe: dach dwuspadowy o sy-
metrycznych połaciach, o kącie nachylenia w 
przedziale od 40o do 45o (nie dotyczy lukarn),

— kolorystyka: odcienie koloru czerwonego, brą-
zowego, szarego;

e) elewacje:
— materiał: wyklucza się okładziny z PCV,
— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szare-

go, kolor biały z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, drewno – kolor naturalny lub odcienie 
koloru brązowego;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budow-

lanej 800 m2 (podana wielkość nie dotyczy dróg 
wewnętrznych i terenów 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 03 KDW;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala się;

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

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

publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
01 KD oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 03 KDW;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

Karta nr 5 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w Gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 5 MU i dla terenu 6 MU

1) SYMBOL TERENU:
a) teren 5 MU;
b) teren 6 MU;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren 5 MU: 0,0836 ha;
b) teren 6 MU: 0,4272 ha;

3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 5 MU: teren zabudowy mieszkaniowej i usługo-

wej (charakterystyka funkcji i użytkowania terenu  
według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 4);

b) teren 6 MU: teren zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej (charakterystyka funkcji i użytkowania terenu  
według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 4);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:  
według ustaleń podanych w § 7 ust. 2 i ust. 4;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ KRAJOBRAZU KULTURPWEGO:  
według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;

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

— teren 5 MU: ustala się maksymalne nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 6,00m od linii 
rozgraniczającej z terenem 03 KDW(jak na rysunku 
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planu),
— teren 6 MU: ustala się maksymalne nieprzekra-

czalne linie zabudowy w odległości 6,00m od linii 
rozgraniczającej z terenem 03 KDW(jak na rysunku 
planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

— powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowla-
nej lub terenu objętego inwestycją;

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

ziemnych,
— wysokość budynków mieszkalnych do 9,00m,
— wysokość budynków usługowych do 10,00m,
— wysokość budynków pozostałych do 7,00m,
— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się lokalizację budynków tymczaso-

wych;
d) dach:

— geometria dachu:
— budynki usługowe, gospodarcze, garaże: nie usta-

la się,
— budynki pozostałe: dach dwuspadowy o syme-

trycznych połaciach, o kącie nachylenia w prze-
dziale od 40o do 45o (nie dotyczy lukarn),

— kolorystyka: odcienie koloru czerwonego, brązo-
wego, szarego;

e) elewacje:
— materiał: nie ustala się,
— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szarego, 

kolor biały, z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, drewno – kolor naturalny lub odcienie 
koloru brązowego;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budow-

lanej:
— teren 5 MU: jak powierzchnia terenu, nie dopusz-

cza się podziału na działki budowlane,
— teren 6 MU: minimum 800 m2 (podana wielkość 

nie dotyczy dróg wewnętrznych i terenów dla 
urządzeń infrastruktury technicznej),

b) linie podziału na działki: prostopadłe i równolegle do 
linii rozgraniczającej drogi 03 KDW,

c) przy podziale na działki wymagającym wydzielenia 
dróg wewnętrznych szerokość dróg wewnętrznych 
minimum 6m, dopuszcza się zakończenie drogi za-
toczką o wymiarach minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala się;

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

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

wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 03 KDW oraz z drogi wewnętrznej 06 KDW;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

Karta nr 6 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 8 MN i dla terenu 7 MN

1) SYMBOL TERENU:
a) teren 7 MN;
b) teren 8 MN;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren 7 MN: 1,1095 ha
b) teren 8 MN: 0,3500 ha

3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 7 MN: teren zabudowy mieszkaniowej jed-

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

b) teren 8 MN: teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (charakterystyka funkcji i użytkowania 
terenu  według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 
pkt 1);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) teren 7 MN: usytuowanie budynków: budynki sytu-

ować dłuższym bokiem prostopadle lub równolegle 
do linii rozgraniczającej z terenem wewnętrznej 03 
KDW;

b) teren 8 MN: usytuowanie budynków: budynki sytu-
ować dłuższym bokiem prostopadle lub równolegle 
do linii rozgraniczającej z terenem drogi publicznej 
01 KD;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
 według ustaleń podanych w § 7 ust. 3 i 4;
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ZABYTKÓW ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:  
według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;

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

— teren 7 MN: ustala się maksymalne nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 5,00m i 6,00m 
od linii rozgraniczającej z terenem 03 KDW (jak 
oznaczono na rysunku planu), w odległości 8,00m 
od linii rozgraniczającej z terenem 01KD (jak ozna-
czono na rysunku planu),

— teren 8 MN: ustala się obowiązującą linię zabudo-
wy w odległości 8,00m od linii rozgraniczającej z 
terenem 01 KD (jak oznaczono na rysunku planu); 
ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 5,00m od linii rozgranicza-
jącej z terenem 04 KDW (jak na rysunku planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— teren 7 MN i teren 8 MN: wskaźnik zabudowy: 

maksimum 30% powierzchni terenu działki bu-
dowlanej lub terenu objętego inwestycją,

— teren 7 MN i teren 8 MN: powierzchnia biologicz-
nie czynna: minimum 30% powierzchni terenu 
wydzielonej działki budowlanej lub terenu obję-
tego inwestycją;

c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:
— gabaryty zabudowy: do dwóch kondygnacji nad-
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ziemnych,
— wysokość budynków mieszkalnych do 9,00m,
— wysokość budynków pozostałych do 7,00m.
— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się lokalizację budynków tymczaso-

wych;
d) dach:

— geometria dachu:
— budynki usługowe, gospodarcze, garaże: nie 

ustala się,
— budynki pozostałe: dach dwuspadowy o sy-

metrycznych połaciach, o kącie nachylenia w 
przedziale od 40o do 45o (nie dotyczy lukarn),

— kolorystyka: odcienie koloru czerwonego, brą-
zowego;

e) elewacje:
— materiał: elewacje tynkowane, ceglane, lub wy-

kończone drewnem,
— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szare-

go, kolor biały z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budow-

lanej 800 m2 (podana wielkość nie dotyczy dróg 
wewnętrznych i terenów dla urządzeń infrastruktury 
technicznej),

b) linie podziału na działki:
— teren 7 MN: prostopadłe i równolegle do linii 

rozgraniczającej drogi 03 KDW,
— teren 8 MN: prostopadłe i równolegle do linii 

rozgraniczającej drogi 04 KDW;
c) przy podziale na działki wymagającym wydzielenia 

dróg wewnętrznych szerokość dróg wewnętrznych 
minimum 6m, dopuszcza się zakończenie drogi za-
toczką o wymiarach minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala się;

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

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

— w obrębie terenu 7 MN: z drogi publicznej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 01 KD oraz 
z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 03 KDW i 07 KDW;

— w obrębie terenu 8 MN: z drogi publicznej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 01 KD oraz z 
drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 04 KDW;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

12) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 7 MN: 20%
b) teren 8 MN: 20%.

Karta nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 9 MU i dla terenu 10 MU

1) SYMBOL TERENU:
a) teren 9 MU;
b) teren 10 MU;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren 9 MU: 0,4732 ha;

b) teren 10 MU: 1,4231 ha;
3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 9 MU: teren zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej (charakterystyka funkcji i użytkowania terenu  
według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 4);

b) teren 10 MU: teren zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej (charakterystyka funkcji i użytkowania 
terenu  według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 
4);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków:

— teren 9 MU: budynki sytuować dłuższym bokiem 
prostopadle lub równolegle do linii rozgranicza-
jącej z terenem drogi wewnętrznej 04 KDW;

— teren 10 MU: budynki sytuować dłuższym bokiem 
prostopadle lub równolegle do linii rozgranicza-
jącej z terenem drogi wewnętrznej 04 KDW;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, I PRZYRODY:  
według ustaleń podanych w § 7 ust. 2 i 4;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:  
według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;

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

— teren 9 MU: ustala się maksymalne nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 7,00m od linii 
rozgraniczającej z terenem 04 KDW (jak oznaczono 
na rysunku planu),

— teren 10 MU: ustala się maksymalne nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 5,00m i 7,00m 
od linii rozgraniczającej z terenem 04 KDW (jak 
oznaczono na rysunku planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

— powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowla-
nej lub terenu objętego inwestycją;

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

ziemnych,
— wysokość budynków mieszkalnych do 9,00m,
— wysokość budynków usługowych do 10,00m,
— wysokość budynków pozostałych do 7,00m,
— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się budynki tymczasowe;

d) dach:
  — geometria dachu:

— budynki usługowe, gospodarcze, garaże: nie 
ustala się,

— budynki pozostałe: dach dwuspadowy o sy-
metrycznych połaciach, o kącie nachylenia w 
przedziale od 40o do 45o (nie dotyczy lukarn),

— kolorystyka: odcienie koloru czerwonego, brą-
zowego, szarego;

e) elewacje:
— materiał: elewacje tynkowane, ceglane, lub wy-

kończone drewnem,
— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szarego, 

kolor biały, z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, drewno – kolor naturalny lub odcienie 
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koloru brązowego;
8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIE-

RUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budow-

lanej 1000 m2 (podana wielkość nie dotyczy dróg 
wewnętrznych i terenów dla urządzeń infrastruktury 
technicznej);

b) linie podziału na działki: prostopadłe i równolegle do 
linii rozgraniczającej drogi 04 KDW,

c) przy podziale na działki wymagającym wydzielenia 
dróg wewnętrznych szerokość dróg wewnętrznych 
minimum 6m, dopuszcza się zakończenie drogi za-
toczką o wymiarach minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala się;

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

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

wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 04 KDW lub z innych dróg wewnętrznych, które 
mogą być wydzielone w obrębie terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

Karta nr 8 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 11 P,U i dla terenu 12 P,U;

1) SYMBOL TERENU:
a) teren 11 P,U;
b) teren 12 P,U;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) teren 11 P,U: 2,1091 ha;
b) teren 12 P,U: 1,9281 ha;

3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazy-

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

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

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków: budynki sytuować dłuższym 

bokiem prostopadle lub równolegle do linii rozgra-
niczającej z terenem 12 P,U;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:  
według ustaleń podanych w § 7 ust. 2 i ust. 4;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:  
według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;

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

— teren 11 P,U: ustala się maksymalne nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 10,00m od 
linii rozgraniczającej z terenem 8MN i 9 MU (jak 
oznaczono na rysunku planu) oraz w odległości 
25,00m od linii rozgraniczającej terenu od strony 
wschodniej (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216), 
(jak oznaczono na rysunku planu),

— teren 12 P,U: ustala się maksymalne nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 7,00m od linii 

rozgraniczającej z terenem drogi wewnętrznej 04 
KDW (jak oznaczono na rysunku planu), w odle-
głości 15m od linii rozgraniczającej z terenem 15 
RM,MN oraz w odległości 25m od linii rozgranicza-
jącej terenu od strony wschodniej (wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 216), (jak oznaczono na rysunku 
planu);

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

— powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowla-
nej lub terenu objętego inwestycją;

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

ziemnych,
— wysokość budynków: do 10,00 m (nie dotyczy 

części obiektów mieszczących urządzenia tech-
nologiczne i kominów, dla których dopuszcza się 
maksymalną wysokość 20m),

— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się budynki tymczasowe;

d) dach:
— geometria dachu: nie ustala się;
— kolorystyka: odcienie koloru czerwonego, brązo-

wego, szarego;
e) elewacje:

— materiał: nie ustala się,
— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szarego, 

kolor biały, z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, drewno – kolor naturalny lub odcienie 
koloru brązowego;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budow-

lanej 1000 m2 (podana wielkość nie dotyczy dróg 
wewnętrznych i terenów dla urządzeń infrastruktury 
technicznej, dla których minimalnej powierzchni nie 
określa się),

b) linie podziału na działki: prostopadłe i równolegle 
do linii rozgraniczającej od strony wschodniej; 
przy podziale na działki wymagającym wydzielenia 
dróg wewnętrznych szerokość dróg wewnętrznych 
minimum 8m, drogi prowadzić jako przelotowe (po-
łączone z drogą 04 KDW lub 01 KD); przy dojeździe 
do maksymalnie 4 działek dopuszcza się zakończenie 
drogi zatoczką o wymiarach minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) teren 11 P,U: w zagospodarowaniu działek budow-

lanych uwzględnić wprowadzenie zieleni izolacyjno 
– krajobrazowej pomiędzy linią rozgraniczającą z 
terenem 8 MN i 9 MU a maksymalną, nieprzekra-
czalną linią zabudowy wzdłuż tej linii (teren zieleni 
izolacyjno – krajobrazowej oznaczony na rysunku 
planu);

b) teren 11 P,U i 12 P,U: w zagospodarowaniu terenu 
uwzględnić pas techniczny kabli telekomunikacyj-
nych wzdłuż wschodniej i północnej linii rozgranicza-
jącej terenu (oznaczony na rysunku planu); w pasie 
technicznym obowiązują warunki zagospodarowania 
podane w § 10, ust. 4, pkt 3;

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

a) teren 11 P,U: ustala się dojazd do działek budow-
lanych z drogi publicznej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 01 KD, oraz z innych dróg we-
wnętrznych, które mogą być wydzielone w tym 
terenie;

b) teren 12 P,U: ustala się dojazd do działek budowla-
nych z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 04 KDW, oraz z innych dróg 
wewnętrznych, które mogą być wydzielone w tym 
terenie;

c) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

1) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 11 P,U: nie dotyczy;
b) teren 12 P,U: 15%

Karta nr 9 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe

 dla terenu 13 MU

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

a) teren 13 MU: 1,3674 ha
3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 13 MU: teren zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej (charakterystyka funkcji i użytkowania 
terenu  według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 
pkt 4);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:  
według ustaleń podanych w § 7 ust. 2 i 4;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:
a) w południowo - zachodniej części terenu wyznacza 

się strefę ochrony archeologicznej; dla strefy obo-
wiązują wymogi podane w § 8 ust. 2;

b)  według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;
7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ ZAGO-

SPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, 
GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 5,00m od linii rozgranicza-
jącej z terenem 04 KDW(jak oznaczono na rysunku 
planu),

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

— powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowla-
nej lub terenu objętego inwestycją;

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

ziemnych,
— wysokość budynków mieszkalnych do 9,00m,
— wysokość budynków usługowych do 10,00m,
— wysokość budynków pozostałych do 7,00m,
— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się budynki tymczasowe;

d) dach:
— geometria dachu:

— budynki usługowe, gospodarcze, garaże: nie 
ustala się,

— budynki pozostałe: dach dwuspadowy o sy-
metrycznych połaciach, o kącie nachylenia w 
przedziale od 40o do 45o (nie dotyczy lukarn),

— kolorystyka: odcienie koloru czerwonego, brą-
zowego, szarego;

e) elewacje:
— materiał: elewacje tynkowane, ceglane, lub wy-

kończone drewnem,
— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szarego, 

kolor biały, z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, drewno – kolor naturalny lub odcienie 
koloru brązowego;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budow-

lanej 1000 m2 (podana wielkość nie dotyczy dróg 
wewnętrznych i terenów dla urządzeń infrastruktury 
technicznej),

b) linie podziału na działki: prostopadłe i równolegle do 
linii rozgraniczającej drogi 04 KDW,

c) przy podziale na działki wymagającym wydzielenia 
dróg wewnętrznych szerokość dróg wewnętrznych 
minimum 6m, dopuszcza się zakończenie drogi za-
toczką o wymiarach minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala się;

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

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

wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 04 KDW lub z innych dróg wewnętrznych, które 
mogą być wydzielone w obrębie terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

Karta nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 14 MN.

1) SYMBOL TERENU: 14 MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) teren 14 MN: 3,7958 ha
3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 14 MN: teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzzinnej (charakterystyka funkcji i użytkowania 
terenu  według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 
1);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:  
według ustaleń podanych w § 7 ust. 2 i 4;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ KRJAOBRAZU KULTUROWEGO:
a) w środkowej i w zachodniej części terenu wyznacza 

się strefę ochrony archeologicznej; dla strefy obo-
wiązują wymogi podane w § 8 ust. 2;

b)  według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;
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7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, 
GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 5,00m od linii rozgranicza-
jącej z terenem 04 KDW(jak oznaczono na rysunku 
planu),

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 40,00m od linii rozgranicza-
jącej terenu od strony południowej (jak oznaczono 
na rysunku planu),

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 25,00m od linii rozgranicza-
jącej terenu od strony wschodniej (wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 216), (jak oznaczono na rysunku 
planu),

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: maksimum 30% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

— powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowla-
nej lub terenu objętego inwestycją;

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

ziemnych,
— wysokość budynków mieszkalnych do 9,00m,
— wysokość budynków pozostałych do 7,00m,
— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się budynki tymczasowe;

d) dach:
— geometria dachu:

— budynki gospodarcze, garaże: nie ustala się,
— budynki mieszkalne: dach dwuspadowy o sy-

metrycznych połaciach, o kącie nachylenia w 
przedziale od 40o do 45o (nie dotyczy lukarn),

— kolorystyka: odcienie koloru czerwonego, brą-
zowego, szarego;

e) elewacje:
— materiał: elewacje tynkowane, ceglane, lub wy-

kończone drewnem,
— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szarego, 

kolor biały, z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, drewno – kolor naturalny lub odcienie 
koloru brązowego;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIE-
RUCHOMOŚCI:
a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budow-

lanej 1000 m2 (podana wielkość nie dotyczy dróg 
wewnętrznych i terenów dla urządzeń infrastruktury 
technicznej),

b) linie podziału na działki: prostopadłe i równolegle do 
linii rozgraniczającej drogi 04 KDW,

c) przy podziale na działki wymagającym wydzielenia 
dróg wewnętrznych szerokość dróg wewnętrznych 
minimum 6m, dopuszcza się zakończenie drogi za-
toczką o wymiarach minimum 13m x 13m;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu działek budowlanych uwzględ-

nić wprowadzenie zieleni krajobrazowej pomiędzy 
linią rozgraniczającą terenu od strony południowej 
i zachodniej a maksymalnymi nieprzekraczalnymi 

liniami zabudowy wzdłuż tych linii (teren zieleni 
krajobrazowej oznaczony na rysunku planu);

b) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić pas tech-
niczny kabli telekomunikacyjnych wzdłuż wschodniej 
linii rozgraniczającej terenu (oznaczony na rysunku 
planu);

c) przez teren przechodzi napowietrzna linia energetycz-
na SN 15kV; w zagospodarowaniu terenu uwzględnić 
strefę ochronną linii energetycznej  według ustaleń 
podanych w § 10, ust. 4 pkt 2);

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

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

wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 04 KDW lub z innych dróg wewnętrznych, które 
mogą być wydzielone w obrębie terenu;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

12) STAWKA PROCENTOWA: 20,00%.

Karta nr 11 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 15 RM,MU.

1) SYMBOL TERENU: 15 RM,MN;
2) POWIERZCHNIA TERENU:0,3486 ha
3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren zabudowy zagrodowej (charakterystyka funkcji 
użytkowania teren  według ustaleń zawartych w § 5 
ust. 2 pkt 5);

b) teren zabudowy mieszakniowej i usługowej (charak-
terystyka funkcji użytkowania teren  według ustaleń 
zawartych w § 5 ust. 2 pkt 3);

4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:  
według ustaleń podanych w § 7 ust. 2 i 4;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:  
według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;

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

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości 7,00m od linii rozgranicza-
jącej z terenem 05 KDW (jak oznaczono na rysunku 
planu),

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 17,00m od linii rozgranicza-
jącej terenu od strony wschodniej (wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 216), (jak oznaczono na rysunku 
planu),

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: maksimum 40% powierzchni 

terenu działki budowlanej lub terenu objętego 
inwestycją;

— powierzchnia biologicznie czynnej: minimum 20% 
powierzchni terenu wydzielonej działki budowla-
nej lub terenu objętego inwestycją;

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

ziemnych,
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— wysokość budynków: do 10,00 m,
— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się budynki tymczasowe;

d) dach:
— geometria dachu:
— budynki usługowe, gospodarcze, garaże: nie usta-

la się,
— budynki pozostałe: dach dwuspadowy o syme-

trycznych połaciach, o kącie nachylenia w prze-
dziale od 40o do 45o (nie dotyczy lukarn),

— kolorystyka: odcienie koloru czerwonego, brązo-
wego, szarego;

e) elewacje:
— materiał: elewacje tynkowane, ceglane, lub wy-

kończone drewnem,
— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szarego, 

kolor biały, z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, drewno – kolor naturalny lub odcienie 
koloru brązowego;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) podział na działki budowlane według następujących 

zasad:
— minimalna powierzchnia wydzielonej działki bu-

dowlanej 1000 m2 (podana wielkość nie dotyczy 
dróg wewnętrznych i terenów dla urządzeń infra-
struktury technicznej),

— linie podziału na działki: prostopadłe i równolegle 
do linii rozgraniczającej drogi 05 KDW,

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić pas tech-

niczny kabli telekomunikacyjnych wzdłuż wschodniej 
linii rozgraniczającej terenu (oznaczony na rysunku 
planu);

10) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERE-
NÓW: nie ustala się;

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

12) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) ustala się dojazd do istniejącej zabudowy od drogi 

wojewódzkiej nr 216 i od drogi wewnętrznej 05 
KDW;

b) dla nowo wydzielonych działek budowlanych do-
jazd wyłącznie od drogi wewnętrznej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 05 KDW;

c) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

13) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy;

Karta nr 12 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 16 RM,R

1) SYMBOL TERENU: 16 RM,R;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 4,9453 ha
3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 16 RM,MN:
— teren zabudowy zagrodowej (charakterystyka 

funkcji i użytkowania terenu  według ustaleń za-
wartych w § 5 ust. 2 pkt 5),

— teren rolniczy (charakterystyka funkcji według 

ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 6);
4) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-

STRZENNEGO:
a) usytuowanie budynków: nie ustala się;

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:  
według ustaleń podanych w § 7 ust. 2 i ust. 4;

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 
ZABYTKÓW ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) w północnej i w południowo – wschodniej części 

terenu wyznacza się strefy ochrony archeologicznej; 
dla stref obowiązują wymogi podane w § 8 ust. 2;

b)  według ustaleń podanych w pkt 7) karty terenu;
7) PARAMETRY I WSKAŹNIKI ZABUDOWY ORAZ ZAGO-

SPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, 
GABARYTY I FORMA OBIEKTÓW:
a) linie zabudowy:

— ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 85,00m od linii rozgranicza-
jącej terenu od strony południowej (jak oznaczono 
na rysunku planu),

b) wskaźniki zabudowy, powierzchnia biologicznie 
czynna:
— wskaźnik zabudowy: nie ustala się;
— minimalna powierzchnia biologicznie czynnej: 

minimum 80% powierzchni terenu;
c) gabaryty i forma zabudowy, bryła:

— gabaryty zabudowy: do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych,

— wysokość budynków: do 10,00 m,
— dopuszcza się jedną kondygnację podziemną,
— dopuszcza się budynki tymczasowe;

d) dach:
— geometria dachu:

— budynki mieszkalne: dach dwuspadowy o sy-
metrycznych połaciach, o kącie nachylenia w 
przedziale od 40o do 45o (nie dotyczy lukarn),

— budynki pozostałe: nie ustala się;
— kolorystyka: odcienie koloru czerwonego, brą-

zowego, szarego;
e) elewacje:

— materiał: elewacje tynkowane, ceglane, lub wy-
kończone drewnem,

— kolorystyka: odcienie koloru beżowego, szarego, 
kolor biały, z dopuszczeniem wprowadzenie 
innego koloru na maksimum 20% powierzchni 
elewacji, drewno – kolor naturalny lub odcienie 
koloru brązowego;

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I 
PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) nie ustala się zasad scalania i podziału nie-

ruchomości, o których mowa w ustawie z dn. 
21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami, dział 
III, rozdz. 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2603,z póź-
niejszymi zmianami.);

b) podział na działki budowlane według następujących 
zasad:
— minimalna powierzchnia wydzielonej działki: nie 

ustala się;
— linie podziału na działki: prostopadłe i równolegle 

do linii rozgraniczającej terenu od strony zachod-
niej;

9) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: nie ustala się;

10) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERE-

Poz. 260
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NÓW: nie ustala się;
11) ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ: według zasad 

podanych w § 11;
12) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) ustala się dojazd do terenu z drogi publicznej ozna-
czonej na rysunku 01 KD;

b) miejsca postojowe: według wskaźników podanych 
w § 13 ust. 4;

13) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

Karta nr 13 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 01 KD.

1) SYMBOL TERENU: 01 KD;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,1900 ha
3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU: droga publiczna 

– droga gminna, ulica Spacerowa - ulica dojazdowa 
(charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w 
§ 5 ust. 2 pkt 7);

4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
a) szerokość w liniach rozgraniczenia:

— na odcinku zachodnim według wydzielenia działki 
(jak oznaczono na rysunku planu),

— na odcinku pozostały: minimum 10,00 m (jak 
oznaczono na rysunku planu);

5) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU: nie ustala się;

6) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się;

7) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

Karta nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 02 KD.

1) SYMBOL TERENU: 02 KD;
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,0192 ha;
3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU: droga publiczna 

– fragment terenu drogi gminnej prowadzącej do Re-
kowa Górnego (charakterystyka funkcji według ustaleń 
zawartych w § 5 ust. 2 pkt 7);

4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
a) szerokość w liniach rozgraniczenia: według wydzie-

lenia działki (jak oznaczono na rysunku planu);
5) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU: nie ustala się;

6) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się

7) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

Karta nr 15 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 03 KDW, 04 KDW;

1) SYMBOL TERENU:
a) teren 03 KDW;
b) teren 04 KDW;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) 03 KDW: 0,4807 ha;

b) 04 KDW: 0,7650 ha;
3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:

a) teren 03 KDW: droga wewnętrzna – o parametrach 
drogi dojazdowej (charakterystyka funkcji według 
ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 8);

b) teren 04 KDW: droga wewnętrzna - o parametrach 
drogi dojazdowej (charakterystyka funkcji według 
ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 8);

4) ZASADY URZĄDZANIA I ZAGOSPODAROWANIA:
a) teren 03 KDW: szerokość w liniach rozgraniczenia 

minimum 10m;
b) teren 04 KDW: szerokość w liniach rozgraniczenia 

minimum 10m;
5) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU: nie ustala się;
a) teren 03 KDW: nie ustala się;
b) teren 04 KDW:

— przez teren przechodzi napowietrzna linia ener-
getyczna nn 0,4 kV; w zagospodarowaniu terenu 
uwzględnić strefę ochronną linii energetycznej  
według ustaleń podanych w § 10, ust. 4 pkt 2);

— w południowej części terenu wyznacza się strefę 
ochrony archeologicznej; dla strefy obowiązują 
wymogi podane w § 8 ust. 2;

6) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się

7) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

Karta nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe

 dla terenu 05 KDW i dla terenu 06 KDW.

1) SYMBOL TERENU:
a) teren 05 KDW;
b) teren 06 KDW;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) 05 KDW: 0,0884 ha
b) 06 KDW: 0,0235 ha

3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 05 KDW: droga wewnętrzna (charakterystyka 

funkcji według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 
8);

b) teren 06 KDW: droga wewnętrzna (charakterystyka 
funkcji według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 
8);

4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
a) teren 05 KDW: szerokość w liniach rozgraniczenia 

minimum 10m, na zakończeniu plac do zawracania 
o wymiarach 13m x 13m (jak oznaczono na rysunku 
planu);

b) teren 06 KDW: szerokość w liniach rozgraniczenia 
minimum 6 m, na zakończeniu plac do zawracania 
o wymiarach 13m x 13m (jak oznaczono na rysunku 
planu);

5) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU
a) teren 04 KDW: nie ustala się;
b) teren 05 KDW:

— przez teren przechodzi napowietrzna linia ener-
getyczna SN 15 kV; w zagospodarowaniu terenu 
uwzględnić strefę ochronną linii energetycznej  
według ustaleń podanych w § 10, ust. 4 pkt 2),

— w północnej części terenu wyznacza się strefę 
ochrony archeologicznej; dla strefy obowiązują 
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a) teren 07 KDW: nie ustala się;
6) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-

ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się;

7) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

ROZDZIAŁ IV
USTALENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Puck.

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

§ 18

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 17 ust. 1 i ust. 2 które 
wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

2. Uchwała podlega również publikacji na stronach inter-
netowych Gminy Puck.

Przewodniczący
Rady Gminy

wymogi podane w § 8 ust. 2;
6) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-

ROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się;

7) STAWKA PROCENTOWA: nie dotyczy.

Karta nr 17 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb 
Sławutowo w gminie Puck – ustalenia szczegółowe 

dla terenu 07 KDW.

1) SYMBOL TERENU:
a) teren 07 KDW;

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) 07 KDW: 0,0192 ha

3) FUNKCJE, PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 07 KDW: droga wewnętrzna (charakterystyka 

funkcji według ustaleń zawartych w § 5 ust. 2 pkt 
8);

4) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA:
a) teren 07 KDW: szerokość w liniach rozgraniczenia 

minimum 6m (jak oznaczono na rysunku planu), 
droga stanowi dojazd do jednej działki budowlanej 
w obrębie terenu 7 MN;

5) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWA-
NIU
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I.4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
strefa ochrony archeologicznej 

I.5. ZASADY OCHRONY �RODOWISKA I  PRZYRODY:
ziele� izolacyjno - krajobrazowa;

I.3. ZASADY OCHRONY �ADU PRZESTRZENNEGO:

I. USTALENIA PLANU
I.1. Ustalenia ogólne 

Granice obszaru obj�tego planem
Linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach zagospodarowania

obowi�zuj�ce linie zabudowy

I.2. Przeznaczenie terenyów:

MN        tereny  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

RM        tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

P          tereny obiektów produkcyjnych, sk�adów i magazynów
U          tereny zabudowy us�ugowej

R         tereny rolnicze
KD         tereny dróg publicznych

I.6. INNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pas techniczny przebiegu kabli  telekomunikacyjnych

rów do zachowania

II. USTALENIA INFORMACYJNE 
Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu  „ Puszcza Dar�lubska” i granica obszaru NATURA 2000 

kierunki przed�u�enia dróg wewn�trznych

Granice ewidencyjne dzia�ek
Las poza granicami obj�tymi planem

Obszar obj�ty  miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego 
„dzia�ki nr 215/10 i cz�
ci dzia�ki nr 214/12”  w S�awutowie, gmina Puck, 
uchwalonym uchwa�� nr XLVI/45/02 z dnia 28 maja 2002 r., opublikowan� w 
Dzienniku Urz�dowym Województwa Pomorskiego nr 13 poz. 133 z dnia 27 stycznia 2003 r.

wjazd na teren 15 RM, MU

MU       tereny  zabudowy mieszkaniowo i us�ugowej

KDW      tereny dróg wewn�trznych

Projekt planu wraz z prognoz� oddzia�ywania na �rodowisko 
wy�o�ony by� do publicznego wgl�du w dniach 

od 27.07.2009 do 17.08.2009

RYSUNEK PLANU ZA��CZNIK NR1 DO UCHWA�Y NR...........................................
RADY GMINY PUCK Z DNIA................................................................SKALA 1: 2000

RYSUNEK PLANU ZA��CZNIK NR1 DO UCHWA�Y NR...........................................
RADY GMINY PUCK Z DNIA................................................................SKALA 1: 2000

Napowietrzna linia energetyczna SN 15 kV ze stref� ochronn�
Napowietrzna linia energetyczna nn o,4  kV ze stref� ochronn�
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/105/09
Rady Gminy Puck
z dnia 30 października 2009 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/105/09
Rady Gminy Puck
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego zachodniej części wsi Widlino, 
obręb   Sławutowo w gminie Puck

ROZSTRZYGNIĘCIE  RADY GMINY PUCK
dotyczące  sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb Sławuto-
wo w gminie Puck wniesionych  w okresie udostępnienia 
projektu planu do publicznego wglądu.
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb Sławu-
towo w gminie Puck wyłożony  do publicznego wglądu 
w dniach od dnia  27 lipca 2009 r.  do dnia 17 sierpnia 
2009 r. 

 Termin składania uwag  ustalony został w ogłoszeniach 
o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 
upłynął w dniu  31 sierpnia 2009 r.

2. W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu oraz  w ustalonym terminie składania uwag 
wpłynęła jedna  uwaga.

3.   Uwaga została złożona w dniu 06 sierpnia  2009 r. 
przez  panią Teresę Litke. Pani Teresa Litke wniosła o    
uwzględnienie w planie dodatkowej drogi dojazdowej 
przez teren 5 MU (działkę nr 215/3) do terenu 7  MN jako  
zabezpieczenie dojazdu do trzeciej działki, co zostało 
uzgodnione z  p.Klaus właścicielem działki (do dwóch 
działek zapewnia dojazd droga 06 KDW);

4. W Postanowieniu z dnia 10 września 2009 r. Wójt Gminy 
Puck uwzględnił złożoną Uwagę, wprowadzając odpo-
wiednie zmiany w treści projektu uchwały o uchwaleniu 

planu i na rysunku planu.
5. Odnosząc się do treści uwagi i przyjmując uzgodnienia 

zawarte pomiędzy panią  Teresą Litke i panem Mieczy-
sławem Klausem za wiążące, uwzględnia się  złożoną 
uwagę.

6. Zmiana wynikająca z uwzględnienia uwagi ma ogra-
niczony zakres nie wymaga powtórzenia procedury 
w zakresie uzgadnia i opiniowania projektu planu wyni-
kającej z art. 17 ust. 13. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/105/09
Rady Gminy Puck
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego   

ROZSTRZYGNIĘCIE  RADY GMINY PUCK
o sposobie realizacji oraz zasadach fi nansowania zapi-
sanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej części wsi Widlino, obręb Sławu-
towo w gminie Puck inwestycji  z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy

  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:

Projektowane sieci i urządzenia  z zakresu infrastruktury 
technicznej zaliczone do zadań własnych  gminy, zapisane 
w projekcie zachodniej części wsi Widlino, obręb Sławu-
towo w gminie Puck obejmują realizację następujących 
inwestycji:

LP. CECHA  OPIS ZADANIA 

BUDOWA   SIECI  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   

1.

Sie   wodoci gowa

 110

 90

O d ugo ci 1650 mb 

 Budowa sieci wodoci gowej w projektowanych drogach wewn trznych.

2.

Kanalizacja sanitarna

 200 

 o d . 1600m 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewn trznych.

3.

Kanalizacja deszczowa  

 200 o d . 730   m 

 250 o d .460  m 

 300 o d . 240  m 

 400 o d .160  m 

 500 o d .120  m 

 Budowa kanalizacji deszczowej w drogach wewn trznych i w drodze 

publicznej (ul. S onecznej).
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Powy sze inwestycje b d  realizowane ze rodków bud etowych gminy. 

Istnieje mo liwo  ubiegania si  o dofinansowanie z  funduszy strukturalnych UE i POM. Urz. Wojew. z 

funduszy ochrony rodowiska oraz udzia u finansowego inwestorów realizuj cych  inwestycje w terenach 

przyleg ych. 

Zakres wydatków bud etowych na dany rok winien by  ustalony ka dorazowo w bud ecie gminy,  zale nie

od zak adanego zakresu rzeczowego i mo liwo ci ich finansowania w zakresie niezb dnym,

z przewidywanych wp ywów realizacji planu. 

ELEMENTY INFRASTURY DROGOWEJ – NIE B D  WYSTEPOWA Y.

Poz. 260, 261
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 UCHWAŁA Nr XL/357/2009 r.
Rady Gminy Szemud

 z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Głazica 
obejmującego działki nr 95/4, 95/6 i 95/7 w gm. Szem-

ud.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
na wniosek Wójta Gminy Szemud Rada Gminy Szemud, 
uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami,,Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Szemud: uchwala się zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów 
wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Doni-
mierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, 
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, 
Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. 
Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą 
Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 paździer-
nika 2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Pomorskiego nr 57 z dnia 8.03.2007 r. poz 857 
dotyczy działek 95/4, 95/6 i 95/7położonych we wsi Głazica 
polegające na zmianie przeznaczenia części terenu ozna-
czonego w obowiązującym planie symbolem 6.27.ZKE 
i terenu 6.29.RM pod tereny powierzchniowej eksploatacji 

- żwirownia

§ 2

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu 

w skali 1:1 000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowa-
nia, zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych.

1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 
zawiera następujące oznaczenia:
1) granica obszaru objętego opracowaniem miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) linie rozgraniczające teren o różnym przeznacze-

niu;
3) oznaczenie terenów, w tym: literowe oznaczenie 

podziału obszaru objętego planem na jednostki:
  PE - tereny powierzchniowej eksploatacji - żwirow-

nia

  Ustala się następujące zasady zagospodarowania prze-
strzennego terenu objętego planem:
  wieś Głazica
  Nr dz: 95/4, 95/6 i 95/7 we wsi Głazica, gm. Szemud
  Powierzchnia: 4,53 ha

1. KARTA TERENU

2. Przeznaczenie terenu: tereny  powierzchniowej eksploatacji  - wirownia

- teren po o ony wewn trz granic z o a przeznaczony jest pod eksploatacj

powierzchniow  kruszywa – wirownia  o powierzchni  4,53   ha,

3. Nr strefy 

PE

4. Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego 

- nie wyst puj


