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Zał>cznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/260/2008
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu.
Do projektu planu nie wpłynCły uwagi w trybie art. 17 
pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z 2003 r. z póan. zm.)

Zał>cznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/260/2008
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania.
BUDOWA DRÓG I URZ=DZEL KOMUNIKACYJNYCH:
Przewiduje siC budowC na terenie objCtym granicami planu 
drogC publiczn> bCd>c> w zarz>dzie gminy Wejherowo 
o długoWci ok 160 m i szerokoWci 12 m.
BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY
WieW GoWcicino nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. 
W trakcie opracowania jest projekt sieci kanalizacyjnej, jed-
nakce do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza 
siC równiec szczelne zbiorniki na Wcieki. Uchwalenie planu nie 
wpływa wiCc na koniecznoWć realizacji przez gminC zadaM 
nalec>cych do jej kompetencji.
Linie energetyczne i gazoci>gi realizowane s> przez przed-
siCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce koncesje.
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 UCHWAŁA Nr XXIX/509/2009

Rady Miejskiej w bukowie

 z dnia 20 lutego 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 51

 obr. Tuchom, gmina bukowo zatwierdzonego Uchwał> Nr VI/51/99 Rady Miejskiej w bukowie 

z dnia 29 stycznia 1999 r.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880, 
z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz 1237), i art. 18 ust. 2 
pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, z 2008 r. Nr 180 poz 
1111.) Rada Miejska w bukowie uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwarun-
kowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
bukowo” uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla działki nr 51 obr. Tuchom, gmina 
bukowo zatwierdzonego Uchwał> Nr VI/51/99 Rady Miejskiej 
w bukowie z dnia 29 stycznia 1999 r. o powierzchni 6,37 ha

§ 2

  WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi o 

jednakowych zasadach zagospodarowania, którego prze-
znaczenie zostało okreWlone w § 3 i odpowiedniej karcie 
terenu, przeznaczony takce pod drogi, sieci i urz>dzenia 
sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe 
telefonii komórkowej) oraz zieleM,

2) intensywnoWć zabudowy – stosunek powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków 
na działce do powierzchni działki. W karcie terenu mocna 

ustalić intensywnoWć zabudowy dla terenu.
3) powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni 

wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 
zewnCtrznym budynku z wł>czeniem tynków i okładzin, na 
poziomie posadzki pomieszczeM lub ich czCWci o wysokoWci 
ponad 1,90 m, zamkniCtych i przekrytych ze wszystkich 
stron, z wyj>tkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak 
maszynownia dawigu, centrala wentylacyjna, klimatyza-
cyjna lub kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza 
siC przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, 
tarasów.

4) powierzchnia ucytkowa budynku – powierzchnia całkowita 
pomniejszona o powierzchnie zajCte przez: konstrukcjC, in-
stalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane 
garace i parkingi oraz pomieszczenia nieucytkowe.

5) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> działalnoW-
ci> gospodarcz> – mieszkanie:
a) właWciciela podmiotu gospodarczego,
b) stróca lub
c) technologa, o ile działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,
 na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona 

działalnoWć gospodarcza. Dopuszcza siC najwycej dwa 
mieszkania (w odrCbnym budynku mieszkalnym lub w 
budynku wspólnym z prowadzon> działalnoWci> gospodar-
cz>), przy czym ł>czna powierzchnia ucytkowa mieszkaM 
nie moce przekraczać ł>cznej powierzchni ucytkowej wy-
korzystywanej na cele działalnoWci gospodarczej,

6) wysokoWć zabudowy – wysokoWć mierzona od najnicszej 
rzCdnej rzutu pionowego obrysu Wcian lub podpór naj-
nicszej kondygnacji nadziemnej na powierzchniC terenu 
(odwzorowan> na podkładzie mapowym rysunku planu) 
do najwycszej kalenicy dachu lub najwycszego punktu na 
pokryciu kubatury budynku albo attyki.

 Do wysokoWci zabudowy nie wlicza siC urz>dzeM, instalacji 
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i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, rekla-
mowych (o ile nie maj> formy attyki), takich jak: anteny, 
maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki 
nad dachami (np. maszynownie dawigów, centrale wen-
tylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane 
z poziomu podłogi parteru (z odległoWci od zabudowy nie 
mniejszych nic dwie i nie wiCkszych nic trzy jej wysokoWci) 
nie podwycszaj> optycznie zabudowy swoj> mas>.

 Dopuszcza siC mierzenie wysokoWci oddzielnie dla po-
szczególnych czCWci budynków.

7) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC wznoszenie 
budynków oraz – okreWlonych w ustaleniach planu – bu-
dowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzym-
sów, okapów, podokienników, zadaszeM nad wejWciami, 
ryzalitów, przedsionków, schodów zewnCtrznych, pochylni, 
tarasów, czCWci podziemnych obiektów budowlanych, o ile 
ustalenia planu nie stanowi> inaczej,

8) układ odwadniaj>cy – układ obejmuj>cy szczelne, otwarte 
lub zamkniCte systemy kanalizacji deszczowej, cieki natu-
ralne, kanały, rowy i drenace.

9) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 
nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przezna-
czenia terenu lub okreWlonych w nim warunków, standardów 
i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone 
powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z 
ustaleniami planu nie s> zagospodarowaniem tymczaso-
wym

§ 3

  Oznaczenie literowe dotycz>ce przeznaczenia terenu ucyte 
w niniejszym planie:
  P tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszelka 
działalnoWć gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i 
magazynów oraz usług z wył>czeniem:

1) zakładów o zwiCkszonym albo ducym ryzyku wyst>pienia 
powacnej awarii przemysłowej,

2) obiektów emituj>cych intensywne zapachy, które odczu-
walne s> na znacznym obszarze,

3) szpitali i domów opieki społecznej,
4) budynków zwi>zanych ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodziecy.
  Dopuszcza siC:

1) mieszkania integralnie zwi>zane z prowadzon> działal-
noWci> gospodarcz>,

2) drogi publiczne i wewnCtrzne.

§ 4

  Cały obszar planu połocony jest w powierzchniach ograni-
czaj>cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz 
naturalnych, wynikaj>cych z usytuowania Portu Lotniczego 
GdaMsk im. Lecha WałCsy – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrCbnymi.

§ 5

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na jeden teren 
oznaczony symbolem trzycyfrowym 001.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:

KARTA TERENU zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 51 obr. Tuchom, 

gmina bukowo zatwierdzonego Uchwał> Nr VI/51/99 Rady Miejskiej w bukowie z dnia 29 stycznia 1999 r.

1. NUMER    001  POWIERZCHNIA 6,37 ha 

2. FUNKCJA P – teren zabudowy produkcyjno – usługowej  
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  

Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 6, 8 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) linie zabudowy:                                        maksymalne nieprzekraczalne w odległości: 

- 25,0 m od południowo – zachodniej granicy planu, jak na 
rysunku planu 

-  10,0 m od ulicy Tęczowej - działka nr 83/1 (poza granicami   

    planu) , jak na rysunku planu 

-   pozostałe zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi 

2) wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni terenu: 

maksymalnie 60%  

3) minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej: 

20% powierzchni działki, w tym 50% pod zadrzewienia i 
zakrzewienia zgodne z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi 

4) intensywność zabudowy:                         minimalna: nie ustala się                             maksymalna: 2,0 

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się                       maksymalna: 12,0 m 

6) kształt dachu:                                        dowolny
 

4. 

7) wielkość terenu:  nie ustala się 

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie dotyczy 

ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1) dostępność drogowa dla terenu:                od ulicy Tęczowej - działka nr 83/1 (poza granicami planu)  

2) parkingi (w tym dla samochodów 
ciężarowych): 

co najmniej 5 miejsc postojowych na 1000 m
2
 powierzchni 

użytkowej  

6. 
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3) minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej: 

20% powierzchni działki, w tym 50% pod zadrzewienia i 
zakrzewienia zgodne z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi 

4) intensywność zabudowy:                         minimalna: nie ustala się                             maksymalna: 2,0 

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się                       maksymalna: 12,0 m 

6) kształt dachu:                                        dowolny
 

7) wielkość terenu:  nie ustala się 

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie dotyczy 

ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1) dostępność drogowa dla terenu:                od ulicy Tęczowej - działka nr 83/1 (poza granicami planu)  

2) parkingi (w tym dla samochodów 
ciężarowych): 

co najmniej 5 miejsc postojowych na 1000 m
2
 powierzchni 

użytkowej  

3) zaopatrzenie w wodę:                                z sieci wodociągowej 

4) odprowadzenie ścieków komunalnych:  do kanalizacji sanitarnej lub do oczyszczalni, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do 
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 

5) odprowadzenie wód opadowych:  zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:  z sieci elektroenergetycznej 

7) zaopatrzenie w gaz:   z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 

8) zaopatrzenie w ciepło:  z niskoemisyjnych źródeł lokalnych 

9) gospodarka odpadami:                              regulowana odrębnymi przepisami 

6. 

10) planowane urządzenia i sieci 
magistralne:     

nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
Nie dotyczy 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 
1) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
2) lokalizacja pasa wielowarstwowej zieleni izolacyjnej o szerokości 25,0 m pomiędzy południowo – 

zachodnią granicą planu, a maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy,   
3) wszystkie powierzchnie nie przeznaczone pod zabudowę i zagospodarowanie związane   

z planowanym przedsięwzięciem przeznaczyć pod zieleń, 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Nie dotyczy 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Zakaz tymczasowego zagospodarowania 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
Nie ustala się 

12. STAWKA PROCENTOWA 
Nie dotyczy 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Nie dotyczy 

14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 
Nie dotyczy 

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 

1) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich 
późniejszego wykorzystania, 

2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi, 

3) ze względu na możliwość kolizji z infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej projekty 
lokalizacji inwestycji budowlanych przed wydaniem pozwolenia na budowę należy uzgadniać 
z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w 
Wejherowie. 
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 § 6

  Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej inte-
gralne czCWci s>:

1) czCWć grafi czna – rysunek planu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 
nr 51 obr. Tuchom, gmina bukowo zatwierdzonego 
Uchwał> Nr VI/51/99 Rady Miejskiej w bukowie z dnia 
29 stycznia 1999 r. w skali 1:1000 (zał>cznik nr 1), 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu (zał>cznik nr 2),

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania (zał>cznik nr 3).

§ 7

  Zobowi>zuje siC Burmistrza Gminy bukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 
zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Gminy 
bukowo.

§ 8

  Traci moc w całoWci objCty granicami niniejszego planu:

  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
bukowo dla działki nr 51 obr. Tuchom – uchwała Nr VI/51/99 
Rady Miejskiej w bukowie z dnia 29 stycznia 1999 r. – (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego z 1999 r., Nr 26, poz. 82) oraz uchwa-
ła Nr VII/83/99 Rady Miejskiej w bukowie z dnia 25 lutego 
1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VI/51/99 
z dnia 29 stycznia 1999 r. dotycz>cej uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy bukowo 
dla działki nr 51 w Tuchomiu – (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
|z 1999 r., Nr 26, poz. 83)

§ 9

  Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłosze-
nia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 
|z wyj>tkiem § 7, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 
uchwały.

 Przewodnicz>cy
Rady Miejskiej w bukowie

Wojciech Kankowski

Zał>cznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/509/2009
Rady Miejskiej w bukowie
z dnia 20 lutego 2009 r.
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Zał>cznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/509/2009
Rady Miejskiej w bukowie
z dnia 20 lutego 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla działki nr 51 obr. Tu-

chom, gmina bukowo zatwierdzonego Uchwał> Nr VI/51/99 

Rady Miejskiej w bukowie z dnia 29 stycznia 1999 r.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu
UWAG NIE WNIESIONO

Zał>cznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/509/2009
Rady Miejskiej w bukowie
z dnia 20 lutego 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla działki nr 51 obr. Tu-

chom, gmina bukowo zatwierdzonego Uchwał> Nr VI/51/99 

Rady Miejskiej w bukowie z dnia 29 stycznia 1999 r.

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania.
W obszarze planu nie wystCpuj> inwestycje z zakresu in-
frastruktury technicznej i drogowej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy.
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