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wywożone będą przez podmiot uprawniony co 
najmniej raz  w roku w określonym terminie i 
miejscach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3

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

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Ryszard Ejsmont

1627

 UCHWAŁA Nr VI/29/11
Rady Gminy Puck

 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/1 w Mrzezinie gmina 
Puck.

Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 
1, art. 17, art. 29, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 
2003 r., Nr 80, poz. 717, z póxniejszymi zmianami) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy PUCK uchwala, co następuje:

Rozdział I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 
5/1 w Mrzezinie gmina Puck z ustaleniami Studium  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy PUCK określonymi w 
Uchwale nr XXVI/86/2000r Rady Gminy Puck z dnia 
03  października 2000r ze zmianami wprowadzonymi 
uchwałami nr: IX/69/03 Rady Gminy PUCK z dnia 3 lipca 
2003 r. dla fragmentów wsi: Mrzezino,  Żelistrzewo, 
Rekowo Górne, Połchowo, Połczyno, Darzlubie, 
Leśniewo, Domatówko, Łebcz, Starzyno; nr IX/70/03 
Rady Gminy PUCK z dnia 3 lipca  2003 r. dla fragmentu 
wsi Osłonino; nr XXVIII/6/05 Rady Gminy PUCK z 
dnia 3 lutego 2005 r. dla fragmentu wsi Brudzewo, 
dla fragmentu wsi  Swarzewo, dla fragmentu wsi 
Błądzikowo, dla fragmentu wsi Starzyński Dwór; nr 
XLIV/126/10 z dnia 03 listopada 2010 r. dla fragmentu 
wsi Smolno.

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/1 w  
Mrzezinie gmina Puck w okresie udostępnienia do 
publicznego wglądu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały.

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działki nr 5/1 w Mrzezinie gmina Puck  inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gmin oraz zasadach ich finansowania 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do  niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego działki nr 5/1 w Mrzezinie gmina 
Puck.

2. Plan obejmuje obszar działki nr 5/1 w Mrzezinie, o 
powierzchni 2,19 ha. Granice obszaru objętego planem 

przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1  000, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu miejscowego planu  zagospodarowania prze-
strzennego działki nr 5/1 w Mrzezinie gmina Puck, 
w okresie udostępnienia do publicznego wglądu;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Puck 
o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego  działki 
nr 5/1 w Mrzezinie gmina Puck, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gmin oraz zasadach ich  finansowania.

§ 3

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

2. Zgodnie z wymogami art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.)  w 
obszarze objętym planem wyznacza się obszar 
wymagający rekultywacji – według ustaleń podanych 
w § 6.

3. W obszarze objętym planem nie wyznacza się 
terenów pod budowę obiektów handlowych, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym tj. obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 
m2.

§ 4

1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/1 w 
Mrzezinie gmina Puck, przedstawiona jest w  sposób 
następujący:
1) rozdział I - przepisy wstępne, dotyczące całego 

obszaru objętego planem zawarte w treści uchwały 
od § 1 do § 4;

2) rozdział II – przepisy szczegółowe, zawarte są w 
treści uchwały od § 5 do § 15;

3) rozdział III – przepisy końcowe, zawarte są w treści 
uchwały od § 16 do § 18.

2. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 
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niniejszej uchwały następujące oznaczenia graficzne 
są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne: granice obszaru objętego 

planem – granice działki nr 5/1, linie rozgraniczają-
ce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych  zasa-
dach zagospodarowania;

2) przeznaczenie terenów: 1 PG – obszar i teren gór-
niczy – teren eksploatacji kruszywa naturalnego; 
2.PG/F i 3.PG/F – teren górniczy – teren  filara 
ochronnego;

3) zasady zagospodarowania terenu: granice terenu 
górniczego, granice terenu wymagającego rekulty-
wacji – granice obszaru objętego planem;

4) zasady ochrony środowiska i przyrody: otulina 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – cały obszar 
objęty planem;

5) pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią 
informację i nie są ustaleniami planu miejscowe-
go.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumień niniejszą 

uchwalę Rady Gminy Puck, obejmującą ustalenia 
wymienione w treści tej uchwały oraz  określone na 
załączniku nr 1 to jest rysunku planu i w rozstrzy-
gnięciach zawartych w załącznikach nr 2 i nr 3;

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi do tych ustaw;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały;

4) terenie - należy przez to rozumieć teren wydzielo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla 
którego w treści uchwały ustalono  przeznaczenie i 
zasady zagospodarowania;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie 
oznaczone na rysunku planu, rozdzielające tereny o 
różnym przeznaczeniu lub różnych  zasadach zago-
spodarowania;

6) przeznaczeniu terenu: należy przez to rozumieć 
planowany rodzaj użytkowania terenu, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi wraz z zakazami i  
dopuszczeniami dotyczącymi bezpośrednio prze-
znaczenia terenu;

7) eksploatacji kruszywa naturalnego – należy przez to 
rozumieć rodzaj działalności, polegający na pozy-
skiwaniu kopalin z naturalnego złoża,  zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 
dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U.z 1994 r. Nr 27, poz. 96 
z późn. zmianami);

8) filarze ochronnym – należy przez to rozumieć pas 
terenu, w granicach którego ze względu na ochronę 
oznaczonych dóbr wydobywanie  kopalin nie może 
być prowadzone.

Rozdział II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 5

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

1.PG (o powierzchni ok. 1,76 ha) ustala się:
1) przeznaczenie terenu: obszar i teren górniczy; teren 

eksploatacji kruszywa naturalnego w ramach kopal-
ni „Mrzezino”, w obrębie terenu i  obszaru górni-
czego „Mrzezino I – Pole A”; eksploatację należy 
prowadzić:
a) zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U.z 1994 r. 
Nr 27, poz. 96 z późn. zmianami);

b) metodą odkrywkową (do poziomu wodonośne-
go);

c) skarpy ukształtować pod kątem maksymalnie 35 
stopni;

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

tury technicznej, związanych i nie związanych z 
użytkowaniem terenu;

b) lokalizację wszelkiej infrastruktury telekomuni-
kacyjnej;

c) lokalizację nośników reklamowych według usta-
leń podanych w § 6 pkt 1;

d) gromadzenie nadkładu;
3) wyklucza się:

a) lokalizację budynków;
b) lokalizację zakładu przetwórczego;
c) naprawę sprzętu, składowanie paliw i olejów;
d) gromadzenia odpadów;

4) dojazd: od ul.Kasztanowej (drogi gminnej nr 
1028028), przez działkę nr 7/4 i 5/2.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 
2.PG/F (o powierzchni ok. 0,43 ha) i 3.PG/F (o 
powierzchni ok. 0,009 ha) ustala się  następujące 
przeznaczenie:
1) przeznaczenie terenu: teren górniczy; tereny filarów 

ochronnych wyznaczonych od terenów nie nale-
żących do użytkownika terenu górniczego;  filary 
ochronne wyznacza się wzdłuż kompleksu leśnego 
przyległego do obszaru objętego planem od strony 
wschodniej oraz wokół działki nr 7/1,  przyległej do 
obszaru objętego planem od strony południowo 
–zachodniej;

2) dopuszcza się:
a) składowanie mas ziemnych (humusu i nadkła-

du);
b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, zwią-

zanych i nie związanych z użytkowaniem i funk-
cjonowaniem terenu;

c) lokalizację wszelkiej infrastruktury telekomuni-
kacyjnej;

3) wyklucza się:
a) eksploatację kruszywa naturalnego;
b) lokalizację budynków;
c) lokalizację zakładu przetwórczego;
d) naprawę sprzętu, składowanie paliw i olejów;
e) gromadzenia odpadów;
f) lokalizację nośników reklamowych.

§ 6

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego.
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem:
1) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych 

wolnostojących o powierzchni tablic do 6 m2;
2) na całym obszarze objętym planem po zakończeniu 

eksploatacji wyklucza się ogrodzenia z elementów 
betonowych pełnych i ażurowych (nie  dotyczy słup-
ków konstrukcyjnych).

§ 7

Ustalenia dotyczące zasady ochrony środowiska, przy-
rody.
1. Obszar objęty planem położony jest w obrębie 

otuliny Nadmorskiego Parkiem Krajobrazowego. 
Dla obszaru NPK obowiązuje Rozporządzenie Nr  
55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 
r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 
oraz zmieniające je Rozporządzenie dotyczące  Nr 
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10/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 2008 r. 
zmieniającego Rozporządzenie w sprawie NPK.

2. Obszar objęty planem położony jest poza obszarami 
NATURA 2000. W sąsiedztwie obszaru objętego 
planem znajdują się:
1) planowany Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 

Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH 220032 obej-
mujący przybrzeżne fragmenty gminy  Puck. Gra-
nica planowanego obszaru PLH 220032 przebiega 
w odległości ok. 0,9 km w kierunku południowo 
– wschodnim od obszaru objętego  planem;

2) ustanowiony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków 
Zatoka Pucka PLB 220005, obejmujący Obszar 
Zatoki Puckiej. Granica obszaru PLB  220005 obej-
muje Zatokę Pucką i tereny przybrzeżne, przebiega 
w odległości ok. 1,2 km w kierunku wschodnim od 
obszaru objętego planem.

3. W zakresie ochrony środowiska i przyrody dla obszaru 
objętego planem ustala się:
1) wyklucza się przedsięwzięcia, mogące zawsze zna-

cząco oddziaływać na środowisko, o których mowa 
w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3  października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz określone 
w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listo-
pada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko - wykluczenie 
nie dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności gospodarczej i zastosowanych techno-
logii dla eksploatacji kruszywa  naturalnego winien 
być bezwzględnie ograniczony do granic terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny;

3) użytkowanie i zagospodarowanie terenów nie 
może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowi-
ska, w tym dla środowiska  gruntowo-wodnego; 
przy realizacji ustaleń planu i użytkowaniu terenu, 
należy zastosować takie rozwiązania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne,  aby przeciwdziałać 
zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczo-
nych funkcji i które ograniczą negatywny wpływ na 
środowisko;

4) eksploatacja kopalin nie może pogorszyć uciążli-
wości akustycznej dla terenów zabudowy mieszka-
niowej znajdującej się w sąsiedztwie  kopalni; na 
granicy funkcji mieszkaniowej muszą być spełnione 
normy w zakresie dopuszczalnego hałasu określone 
w przepisach odrębnych;

5) obszar objęty planem należy przygotować pod 
wydobycie kruszywa przed sezonem bądź po sezo-
nie lęgowym;

6) realizację ustaleń planu (w tym eksploatację kru-
szywa) należy:
a) prowadzić z uwzględnieniem przepisów doty-

czących ochrony gatunkowej roślin, grzybów i 
zwierząt, tj Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z  dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. 
Nr 168, poz. 1764), Rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z  dnia 28 września 2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych 
ochroną (Dz. U. nr 220, poz. 2237), Rozporządze-
nia Ministra  Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. 
w sprawie gatunków dziko występujących grzy-
bów 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.);

b) prowadzić przy zachowaniu naturalnego pozio-
mu wód gruntowych;

c) prowadzić z należytą starannością, nie dopusz-
czając do zanieczyszczenia gruntu i wód 
powierzchniowych i podziemnych;

d) prace wymagające użycia hałaśliwych urządzeń 
prowadzić wyłącznie w porze dziennej;

7) ustala się zakaz składowania odpadów w wyrobisku, 
z wyjątkiem mas ziemnych będących nadkładem 
lub materiałem odsiewkowym z  uszlachetniania 
kruszywa.

§ 8

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajo-
brazu kulturowego.
1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty 

ani tereny objęte ochroną prawną z tytułu Ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i  opiece nad 
zabytkami.

2. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty 
ani obszary zabytkowe wskazane do ochrony w 
Gminnej Ewidencji Zabytków.

§ 9

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych.
1. Na obszarze objętym planem nie występują 

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

2. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów 
przeznaczonych na realizację celów publicznych.

§ 10

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy 
oraz wskaźników zagospodarowania terenu.
1. Na obszarze objętym planem ustalono zakaz lokalizacji 

budynków, nie ustala się więc zasad kształtowania 
zabudowy i wskaźników zagospodarowania  terenu, 
o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r.

2. Zasady zagospodarowania terenów podano w § 5.

§ 11

Ustalenia dotyczące granic i sposobu zagospoda-
rowania terenów i obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w  tym 
terenów górniczych, terenów narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych.
1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i 

obiekty podlegające ochronie ustalonych na podstawie 
przepisów odrębnych inne niż podano w  § 7 ust. 1.

2. O b s z a r  o b j ę t y  p l a n e m  o b e j m u j e  t e r e n 
udokumentowanego złoża piaskowo - żwirowego złoża 
piaskowego kategorii C1 i C2 (zgodnie z Dokumentacją  
Geologiczną w kat. C2 i C1 ze zbadaniem jakości 
kopaliny w kat. B złoża kruszywa naturalnego; Zasady 
zagospodarowania obszaru objętego planem  zgodnie 
z ustaleniami podanymi w § 5.

3. Na obszarze objętym planem - w terenach 1.PG, 
2.PG/F i 3.PG/F występują zagrożenia osuwania się 
mas ziemnych wynikające z istniejącej i  planowanej 
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eksploatacji. Ustala się wymóg ich eliminacji zgodnie 
z prawem geologicznym i górniczym oraz zasadami 
prowadzenia prac górniczych.

4. Eksploatację należy prowadzić przy zachowaniu 
warunków bezpieczeństwa – szczególnie odnosi się 
to do zboczy wyrobiska, które należy formować  przy 
uwzględnieniu kąta stoku maksimum 35 stopni.

§ 12

Ustalenia dotyczące szczegółowych i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości.
1. Na obszarze objętym planem nie ustala się zasad 

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

2. Na obszarze objętym planem nie ustala zasady 
podziału terenu na działki budowlane.

§ 13

Ustalenia dotyczące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji.
1. Ustala się powiązanie komunikacyjne obszaru planem 

poprzez dojazd z ul. Kasztanowej (drogi gminnej nr 
1028028) oraz poprzez działki nr 7/4 i 5/2.

2. Nie ustala się wskaźników minimalnej ilości miejsc 
postojowych.

§ 14

Ustalenia dotyczące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 

– zaopatrzenia w wodę: nie ustala się; realizacja 
ustalonej funkcji nie wymaga doprowadzenia sieci  
wodociągowej.

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczenia 
socjalnego: nie ustala się; realizacja ustalonej funkcji 
nie wymaga odprowadzenia ścieków  sanitarnych.

3. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych: 
powierzchniowo do gruntu.

4. Urządzenia elektroenergetyki:
1) zasilanie w energię elektryczną na podstawie 

warunków przyłączeniowych, określonych przez 
dostawcę, z sieci energetycznej średniego lub  
niskiego napięcia;

2) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z wła-
snego agregatu prądotwórczego,

5. Zaopatrzenie w ciepło: nie ustala się; realizacja 
ustalonej funkcji nie wymaga odprowadzenia ścieków 
sanitarnych.

6. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów:
1) odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji należy 

gromadzić z zachowaniem ich segregacji, oraz 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27  kwietnia 
2001 r. o odpadach (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 39 poz, 
251 ze zmianami);

2) wszelkie odpady niebezpieczne powinny być uniesz-
kodliwiane lub zagospodarowane jako surowce 
wtórne przez wyspecjalizowane firmy

7. Infrastruktura telekomunikacyjna: w obszarze 
objętym planem dopuszcza się lokalizację wszelkiej 
infrastruktury telekomunikacyjnej (w rozumieniu  
przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjne, Dz.U, nr 106 
z 2010 r. poz. 675).

§ 15

Ustalenia dotyczące zasad rekultywacji terenów.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

1.PG ustala się rekultywację w kierunku zadrzewień, 
zakrzaczeń i w kierunku rolnym. Tereny  zadrzewień 
i zakrzaczeń winny stanowić minimum 70% 
powierzchni tego terenu. Do celów rekultywacji 
wykorzystać masy ziemne z nadkładu lub inne  masy 
zimne przywożone spoza obszaru eksploatacji pod 
warunkiem dotrzymania standardów jakości gleby i 
ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27  kwietnia 
2007 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150).

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 
2.PG/F i 3.PG/F ustala się rekultywację w kierunku 
zadrzewień i zakrzaczeń na całej  powierzchni tych 
terenów. Do celów rekultywacji wykorzystać masy 
ziemne z nadkładu lub inne masy zimne przywożone 
spoza obszaru eksploatacji pod  warunkiem 
dotrzymania standardów jakości gleby i ziemi, o 
których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2008 r. Nr 25, 
poz. 150).

Rozdział III
USTALENIA KOŃCOWE

§ 16

Ustala się 30% stawkę, służącą do naliczania jedno-
razowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieru-
chomości, w momencie zbywania  nieruchomości przez 
obecnego właściciela.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Puck.

§ 18

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

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Gminy Puck.

 Przewodniczący 
Rady Gminy Puck

Kazimierz Czernicki
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PROJEKTANT

UMOWA NR UA/10/09

PODPISG�OWNY 
PROJEKTANT

MGR IN�. ARCH. GABRIELA SIENIAWSKA 
NUMER WPISU DO POIU NR G-058/2002

MGR IN�.ARCH JAKUB SIENIAWSKI
NUMER WPIU DO POIU G-260/2009

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DZIA�KI NR 5/1 W MRZEZINIE GMINA  PUCK 

RYSUNEK PLANU, SKALA 1 : 1000 

ZA��CZNIK NR 1 DO UCHWA�Y NR   VI/29/11

RADY GMINY PUCK Z DNIA  28 KWIETNIA 2011 ROKU

DATA OPRACOWANIA LUTY  2011

PROJEKT PLANU WRAZ Z PROGNOZ� ODDZIA�YWANIA NA �RODOWISKO 

WY�O�ONY BY� DO PUBLICZNEGO WGL�DU W DNIACH 

01 LUTY 2011-23 LUTY 2011 

 WJAZD NA TEREN DZIA�KI NR 5/1

GRANICA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OZNACZENIA OGÓLNE

PRZEZNACZENIE TERENÓW

1.PG           OBSZAR I TEREN GÓRNICZY – TEREN EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 OTULINA NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – CA�Y OBSZAR OBJ�TY PLANEM

GRANICE OBSZARU OBJ�TEGO PLANEM – GRANICE DZIA�KI NR 5/1

LINIE ROZGRANICZAJ�CE TERENU O RÓ�NYM PRZEZNACZENIU 

LUB  RÓ�NYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA 

GRANICA TERENU  GÓRNICZEGO

GRANICA OBSZARU GÓRNICZEGO

OZNACZENIA INFORMACYJNE

TEREN LE�NY POZA GRANICAMI OBSZARU OBJ�TEGO PLANEM

ZASADY OCHRONY �RODOWISKA I PRZYRODY

GRANICE TERENU WYMAGAJ�CEGO REKULTYWACJI – GRANICE OBSZARU OBJ�TEGO PLANEM

USTALENIA PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DZIA�KI NR 5/1 W MRZEZINIE GMINA  PUCK 

RYSUNEK PLANU, SKALA 1 : 1000 

ZA��CZNIK NR 1 DO UCHWA�Y NR   VI/29/11

 RADY GMINY PUCK Z DNIA  28 KWIETNIA 2011 ROKU

 2.PG/F i 3.PG/F  TEREN GÓRNICZY –TEREN FILARA OCHRONNEGO

NADMORSKI PARK KRAJOBBRAZOWY

1.PG

3.PG/F

2.PG/F
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr VI/29/11
   Rady Gminy Puck

     z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Puck o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  działki nr 5/1 
w Mrzezinie gmina Puck, w okresie udostępnienia do 

publicznego wglądu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717, zmiany  Dz. U. z 2004 nr 6, 
Nr 141 poz. 1492 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
Puck rozstrzyga co następuje:
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 5/1 w Mrzezinie gmina 
Puck wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 
1  lutego 2011 r. do dnia 23 lutego 2011 r. Termin 
składania uwag ustalony został w ogłoszeniu o 
wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 
upłynął  w dniu 9 marca 2011 r.

2. W okresie udostępnienia projektu planu i prognozy 
oddziaływania na środowisko oraz w ustalonym 
terminie składania uwag - nie złożono uwag ani  
wniosków do projektu planu i do prognozy.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr VI/29/11
   Rady Gminy Puck

     z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Puck o sposobie realizacji 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 5/1 w Mrzezinie  gmina Puck, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gmin oraz zasadach ich 

finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717, zmiany  Dz. U. z 2004 nr 6, 
Nr 141 poz. 1492 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
Puck rozstrzyga co następuje:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dz. nr 5/1 w Mrzezinie gmina Puck nie wymaga 
realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury  
technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dz. 
nr 5/1 w Mrzezinie gmina Puck nie wymaga realizacji 
nowych inwestycji z zakresu infrastruktury  drogowej, 
które należą do zadań własnych gminy.

1628

 UCHWAŁA Nr VII/57/2011
Rady Gminy Sztutowo

 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Sztutowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 i art. 
41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz 
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. Nr 127, poz. 857) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 o  finansach publicznych (tj. Dz. U 2009 Nr 
157 poz. 1240 i po przeprowadzonych konsultacjach z 
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi  
organizacjami uchwala się co następuje

§ 1

1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania 
przez Gminę Sztutowo zadań z zakresu rozwoju 
sportu.

2. Wspieranie finansowe może następować w formie 
dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, przyznanej 
klubowi sportowemu na warunkach i w trybie  
określonym poniżej.

§ 2

1. O dotację, która jest formą finansowania realizacji celu 
publicznego, jakim jest integracja społeczności poprzez 
wspieranie rozwoju sportu w Gminie  Sztutowo mogą 
ubiegać się kluby sportowe niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, a ponadto działające na obszarze 
Gminy Sztutowo.

2. Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności 
zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.  857).

3. Z  dotacj i  n ie  mogą być f inansowane lub 
dofinansowane:
1) Transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

2) Zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat 
nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego 
klubu,

3) Zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zacią-
gniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów war-
tościowych oraz kosztów obsługi  zadłużenia,

4) Koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację 
zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dota-
cji.

4. Kwota dofinansowania, w ramach przyznanej dotacji, 
nie może przekroczyć 80% wydatków ogółem.

§ 3

1. Dotacja na realizację zadania w zakresie rozwoju 
sportu może być przyznana przez Wójta Gminy 
Sztutowo na wniosek klubu sportowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być składane 
w terminie do 15 września roku poprzedzającego 
rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być  rozpoczęte i 
zakończone w roku następnym, z zastrzeżeniem, 
że wnioski dotyczące 2011 roku będą składane w 
terminie do 14 dni od daty wejścia w  życie niniejszej 
uchwały.

3. Wnioski winny być składane wg załączonego wzoru 
nr 1.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-
prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy 
Sztutowo wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę 
do  ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został 
uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji 


