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 UCHWAŁA Nr XXII/153/08
RADY GMINY PUCK

 z dnia 30 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GÓRNE W GMINIE 
PUCK (dla terenów oznaczonych symbolem A.3.M; A.33.MN; A.34.ZW; A.35.MN).

Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 15,,art. 29 i art. 34 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z 
póan. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 z  póaniejszymi ze zm.), Rada Gminy Puck 
uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodnoWci projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne 
gmina Puck, uchwalonego uchwał> Rady Gminy  Puck nr XIX/
57/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. opublikowan> w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 76 poz. 1434 z 
dnia 23 czerwca 2004 r. z ustaleniami Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy PUCK 
okreWlonymi w Uchwale nr XXVI/86/2000 r. Rady Gminy Puck 
z  dnia 03 paadziernika 2000 r. wraz ze zm. uchwalonymi 
Uchwałami: nr IX/69/03,nr IX/70/03 Rady Gminy Puck z dnia 
03 lipca 2003 r. oraz nr XXVIII/6/05 Rady  Gminy Puck z dnia 
03 lutego 2005 r;

2. Po rozstrzygniCciu o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych 

do projektu zmiany planu przez Wójta Gminy Puck;
3. Po rozstrzygniCciu o sposobie realizacji oraz zasadach 

finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalec>cych do zadaM własnych 
gminy; 

 uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi REKOWO GÓRNE W GMINIE PUCK (dla 
terenów oznaczonych symbolem A.3.M; A.33.MN; A.34.ZW; 
A.35.MN) uchwalonego uchwał> Rady Gminy Puck nr XIX/
57/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. opublikowan> w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 76 poz. 1434         
z dnia 23 czerwca 2004 r.

§ 2

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 
nego wsi Rekowo Górne gmina Puck dotyczy:
1) terenów oznaczonych na rysunku obowi>zuj>cego planu 

symbolami: „A.33.MN” i „A.35.MN” - oznaczonych na kopii 
rysunku obowi>zuj>cego planu umieszczonego na zał>cz-
niku do nr 1 do niniejszej uchwały i polega na zmianie 
ustaleM planu dotycz>cych warunków zagospodarowania 
i zabudowy terenu i zasad kształtowania zieleni oraz usta-
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leM dotycz>cych ochrony przyrody;
2) terenu oznaczonego na rysunku obowi>zuj>cego planu 

symbolem „A.3.M” - oznaczonego na kopii rysunku 
obowi>zuj>cego planu umieszczonego na zał>czni-
ku do nr 1 do niniejszej uchwały i polega na zmianie 
ustaleM planu dotycz>cych funkcji i form ucytkowania 
terenu oraz zasad ochrony Wrodowiska kulturowego;

3) terenu oznaczonego na rysunku obowi>zuj>cego planu 
symbolem „A.34.ZW” - oznaczonego na kopii rysunku 
obowi>zuj>cego planu umieszczonego na zał>czniku  
do nr 1 do niniejszej uchwały i polega na uWciWleniu 
zapisu o umiejscowieniu tego terenu w odniesieniu do 
wydzielonych działek budowlanych.

2. W uchwale nr XIX/57/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
opublikowanej w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Pomorskiego nr 76 poz. 1434 z dnia 23 czerwca 2004 r. 
zmienia siC:
1) § 6, ust. 1., pkt 3/lit.a), tiret 2 – ustalenia dotycz>ce 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w 
zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A.33.MN, 
który otrzymuje brzmienie:

 „dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A. 33.MN:
- w odległoWci minimum 20m od granicy terenów 

leWnych połoconych poza obszarem wsi Rekowo 
Górne, wzdłuc granicy obrCbowej wsi, oznaczonych 
na mapie ewidencji gruntów jako „ls”,

- w odległoWci minimum 15 m od zachodniej granicy 
działek o numerach ewidencyjnych: 22/13, 22/14, 
22/15,

- w odległoWci minimum 12 m od linii rozgraniczaj>cej 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A.32.ZL”;

2) § 6, ust. 1., pkt 3/lit.a), tiret 3 – ustalenia dotycz>ce 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w 
zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy, dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A.35.MN, 
który otrzymuje brzmienie:

 „dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A. 35.MN:
- w odległoWci minimum 20m od granicy terenów 

leWnych połoconych poza obszarem wsi Rekowo 
Górne, wzdłuc granicy obrCbowej wsi, oznaczonych 
na mapie ewidencji gruntów jako „ls”,

- w odległoWci minimum 15 m od wschodniej granicy 
działek 22/9, 22/10, 22/11, 22/12;

3) § 6, ust. 1., pkt 3/lit.f), – ustalenia dotycz>ce innych 
warunków zagospodarowania, wprowadza siC tiret 4, 
o nastCpuj>cej treWci:

 „dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi A. 33.MN i A.35.MN, ustala siC wymóg prowadze-
nia prac budowanych zwi>zanych z zainwestowaniem 
nalecy z uwzglCdnieniem przepisów dotycz>cych 
ochrony gatunkowej roWlin i zwierz>t”.

4) § 6, ust. 2., pkt 2/lit.c)– ustalenia dotycz>ce funkcji 
i form ucytkowania dla terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: A.3M; A.17.M; A.18.M; A.19.M; 
A.31.M, który otrzymuje brzmienie:
„c) usługi: handel detaliczny, punkty opieki nad dzieć-

mi, usługi zdrowia (gabinety lekarskie – z wyklu-
czeniem szpitali i domów opieki społecznej), biura 
i administracja, usługi poczty i telekomunikacji, 
gastronomi;

Usługi dopuszcza siC:
- dla terenu A.3.M:
- w budynkach usługowych (budynki do dwóch kon-

dygnacji);

- w budynkach mieszkalno – usługowych, powierzch-
nia usług bez ograniczeM (budynki do dwóch kon-
dygnacji);

- jako wbudowane w parterach budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych;

- jako wbudowane w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych (do 30% powierzchni ucytkowej 
parteru),

- dla terenów A.17.M; A.18.M; A.19.M; A.31.M: jako 
budynki wolnostoj>ce, parterowe o powierzchni 
zabudowy do 80 m2;

 DziałalnoWć usługowa nie moce powodować przekro-
czeM wartoWci normatywnych zanieczyszczeM powie-
trza oraz poziomu hałasu w Wrodowisku (okreWlonych 
przez przepisy szczególne), na granicy terenu, do 
którego inwestor ma tytuł prawny.

 FunkcjC usługow> w poł>czeniu z funkcj> mieszkaln> 
dopuszcza siC poda warunkiem zastosowania Wrodków 
technicznych ograniczaj>cych uci>cliwoWci funkcji nie-
mieszkalnych do poziomu okreWlonego w przepisach 
o ochronie Wrodowiska i w Polskich Normach.

5) § 6, ust. 2, pkt 3/lit.f), – ustalenia dotycz>ce innych 
warunków zagospodarowania, wprowadza siC tiret 2, 
o nastCpuj>cej treWci:

 „dla terenu oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem A.3.M, ustala siC wymóg prowadzenia prac 
budowanych zwi>zanych z zainwestowaniem nalecy 
z uwzglCdnieniem przepisów dotycz>cych ochrony 
gatunkowej roWlin i zwierz>t”.

6) § 6, ust. 2., pkt 5/– ustalenia dotycz>ce zasad ochrony 
Wrodowiska kulturowego, który otrzymuje brzmienie:
a) teren oznaczony na rysunku planu symbolem A.3.M 

połocony jest w obrCbie zespołu historycznej zabu-
dowy folwarcznej; dla terenu ustala siC:
- ochronC historycznych budynków mieszkalnych 

w zakresie: bryły i wysokoWci budynków, formy 
i kształtu dachu, rozmieszczenia otworów okien-
nych i drzwiowych, materiału elewacji,

- warunki dla nowej zabudowy: lokalizacja budyn-
ków parterowych z poddaszem (maksymalna 
wysokoWć 9 m), dachy o spadku: dla budynków 
mieszkalnych od 40o do 45o, dla budynków 
usługowych w przedziale od 30o do 45o; w ele-
wacjach budynków stosować tynk, kamieM, cegłC 
(lub okładziny ceramiczne w kolorze ciemno 
– czerwonym),

b) dla całego terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem A.3.M ustala siC strefC ochrony archeolo-
gicznej; dla strefy ochrony archeologicznej ustala 
siC nastCpuj>ce wymogi:
- wszelkie prace budowlane – ziemne (zwi>zane z 

realizacj> infrastruktury technicznej) musz> być 
poprzedzone wykonaniem badaM archeologicz-
nych i sporz>dzeniem dokumentacji archeolo-
giczno – konserwatorskiej,

- wymóg uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w GdaMsku wszelkich 
działaM w obrCbie strefy ochrony archeologicznej 
na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego 
w GdaMsku.

7) § 6, ust. 11., pkt 3/- ustalenia dotycz>ce warunków 
zagospodarowania dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: A.34 ZW, A.51 ZW, A.52 
ZW, A.53 ZW, A.54 ZW, który otrzymuje brzmienie:
a) wyklucza siC: lokalizacje budynków, lokalizacjC sieci 

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, wewnCtrzne 
wygrodzenia terenu,

Poz. 1028
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b) teren A.34.ZW: teren zadrzewieM i zakrzaczeM 
wyznaczony wzdłuc istniej>cego cieku (rowu) na 
granicy działek nr 22/9, 22/10, 22/11, 22/12 oraz 
działek nr: 22/13, 22/14, 22/15; teren o ł>cznej sze-
rokoWci 12 m, w tym: o szerokoWci 5m równolegle do 
zachodniej granicy działek 22/12, 22/14, 22/15 i o 
szerokoWci 7m wzdłuc wschodniej granicy działek 
22/9,22/10,22/10,22/11,22/12.

3. Pozostałe ustalenia planu oraz rysunek obowi>zuj>cego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Rekowo Górne gmina Puck, uchwalonego uchwał>  
XIX/57/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. opublikowan> w 
Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 
76 poz. 1434 z dnia 23 czerwca 2004 r., pozostaj>  bez 
zmian.

§ 3

1. Integraln> czCWci> uchwały s>:
1) Zał>cznik nr 1 – rysunek obowi>zuj>cego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo 
Górne gmina Puck uchwalonego uchwał> XIX/57/04 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. opublikowan> w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 76 poz. 
1434 z dnia 23 czerwca 2004 r., z oznaczonymi grani-
cami  terenu objCtego zmian> planu oraz wyrysem ze 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Puck;

2) Zał>cznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrze-
nia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu;

3) Zał>cznik nr 3 - rozstrzygniCcie o sposobie realizacji 
oraz zasadach finansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale-
c>cych do zadaM własnych gminy.

§ 4

 Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Rekowo Górne gmina Puck uchwalonego  
uchwał> XIX/57/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. opublikowan> 
w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego nr 76 
poz. 1434 z dnia 23 czerwca 2004 r., w czCWci zast>pionej 
treWci> podan> w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 5

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy Puck.

§ 6

 Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-
skiego.
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   Zał>cznik nr 3
   do uchwały nr XXII/153/08
   Rady Gminy PUCK
   z dnia 30 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GÓRNE 
W GMINIE PUCK (dla terenów oznaczonych symbolem: 
A.3.M; A.33MN; A.34.ZW; A.35.MN).

ROZSTRZYGNIBCIE
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
REKOWO GÓRNE W GMINIE PUCK (dla terenów ozna-
czonych symbolem: A.3.M; A.33MN; A.34.ZW; A.35.MN). 
uchwalonego uchwał> nr XIX/57/04 Rady Gminy Puck z 
dnia 28 kwietnia 2004 r. opublikowan> w Dzienniku UrzC-
dowym Województwa Pomorskiego Nr 76 poz. 1434 z  dnia 
23 czerwca 2004 r. inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 nr 6, Nr 141 poz. 1492 
z  póan. zm.) Rada Gminy Puck rozstrzyga co nastCpuje: 
w zwi>zku ze zmian> ustaleM planu odnosz>cych siC do 
wył>cznie do zmiany zapisów dotycz>cych warunków 
zagospodarowania terenów, nie nast>pi potrzeba nowych  
realizacji w zakresie infrastruktury technicznej, innych nic 
przewidziano w obowi>zuj>cym dla tego terenu planie.

Nie wyst>pi tec potrzeba nowych realizacji w zakresie 
infrastruktury drogowej, innych nic przewidziano w obowi>-
zuj>cym dla tego terenu planie.

   Zał>cznik nr 2
   do uchwały nr XXII/153/08
   Rady Gminy PUCK
   z dnia 30 grudnia 2008 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi REKOWO GÓRNE 
W GMINIE PUCK (dla terenów oznaczonych symbolem: 
A.3.M; A.33MN; A.34.ZW; A.35.MN).

ROZSTRZYGNIBCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do: projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu wsi REKOWO GÓRNE W GMINIE PUCK 
(dla terenów oznaczonych symbolem: A.3.M; A.33MN; 
A.34.ZW; A.35.MN). uchwalonego uchwał> nr XIX/57/04 
Rady Gminy Puck z dnia 28 kwietnia 2004 r. opublikowan> 
w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego Nr 76 
poz. 1434 z  dnia 23 czerwca 2004 r.

1. Projekt zmiany miejscowego planu (dla terenów 
oznaczonych symbolami: A.3.M; A.33.MN; A.34.ZW; 
A.35.MN) zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi REKOWO GÓRNE gmina PUCK, uchwalonego 
uchwał> nr XIX/57/04 Rady Gminy Puck z dnia 28 
kwietnia 2004 r. opublikowan> w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Pomorskiego Nr 76 poz. 1434 z dnia 23 
czerwca 2004 r. - wyłocony do publicznego wgl>du w 
dniach od 6 paadziernika 2008 r. do dnia 27 paadziernika 
2008 r.

 Termin składania uwag ustalono do dnia 10 listopada 
2008 r.

2. W okresie wyłocenia projektu planu do publicznego 
wgl>du ani w ustalonym terminie składania uwag nie 
wpłynCły uwagi.
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 UCHWAŁA Nr XXV/270/2008
Rady Gminy Starogard GdaMski

 z dnia 27 listopada 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi D>brówka 
– czCWć dz. 79/2 i 80 oraz fragmentu wsi Jabłowo – dz. 16/3, 41, 46-49, czCWć 16/6 i 45

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póan. zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowa-niu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póan. zm.), 
po stwierdze-niu zgodnoWci planu ze „Studium 

UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Starogard GdaMski”, na wniosek Wójta 
Gminy Starogard GdaMski, Rada Gminy Starogard GdaMski 
uchwa-la co nastCpuje:

Dział I
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Zakres obowi>zywania i zawartoWć planu

§ 1

Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu wsi D>brówka i fragmentu wsi 
Jabłowo.

§ 2

1. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów podlegaj>cych 
opublikowaniu w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Pomorskiego:
1) ustaleM planu stanowi>cego treWć niniejszej uchwały;
2) rysunku planu składaj>cego siC z 1 arkusza sporz>-

dzonego na mapach w skali 1:2000 stanowi>cego 
zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały i bCd>cego jego 
integraln> czCWci>;

3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu, stanowi>cego zał>cznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji oraz zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-ry 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy, 
stanowi>cego zał>cznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Przedmiot i granice planu okreWla uchwała Nr XI/130/
2007 Rady Gminy Starogard GdaMski z dnia 27 wrzeWnia 
2007 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
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