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UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
W
REJONIE
UL.
KOCHANOWSKIEGO W SZTUMIE.

1. PODSTAWA PRAWNA I CEL SPORZĄDZENIA PLANU
Plan sporządza się na podstawie uchwały nr XXII.167.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
26 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kochanowskiego w Sztumie.
Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia terenu z funkcji garaży i parkingów na
tereny zieleni urządzonej, w których można by wprowadzić błękitną i zieloną infrastrukturę w
formie m.in., ogrodów deszczowych oraz zieleni niskiej i wysokiej.5
2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAINWESTOWANIA I UŻYTKOWANIA
TERENU
Obszar objęty planem położony jest po zachodniej stronie ul Kochanowskiego w Sztumie, za
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Spokojnej, zajmuje powierzchnię ok. 1,38
ha. W części południowej znajduje się droga dojazdowa prowadząca od ul. Kochanowskiego w
kierunku zachodnim do istniejącego zakładu produkcyjnego, wzdłuż drogi przebiegają sieci
kanalizacji deszczowej.
Sieci kanalizacji deszczowej występują też w terenie zieleni przy ul. Kochanowskiego.
Pozostały teren stanowią tereny zieleni niskiej, wzdłuż południowej granicy tego terenu
występują grup drzew i krzewów. Wzdłuż terenu zieleni – od strony budynków mieszkalnych
wielorodzinnych znajdują się parkingi.
Stan własności
W obszarze objętym planem występują następujące formy własności:
a) osoby fizyczne są właścicielami działek nr ew. 279/200, 279/203 obręb 2 Sztum (działki
zabudowane budynkiem usługowym) i 234/17 obręb 1 Sztum (działka jest
niezabudowana);
b) powiat sztumski jest właściciel działki nr 279/150 obręb 2 Sztum (działka stanowi części
drogi powiatowej – ul. Kochanowskiego);
c) Skarb Państwa jest właścicielem działek nr 279/130 (działka niezabudowana, części
działki stanowi fragment drogi).
d) gmina Sztum jest właścicielem pozostałych działek (teren parkingu i zieleń
nieurządzona);
3. STAN PLANISTYCZNY
Obszar objęty planem położony jest w granicach dwóch planów miejscowych:
1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie II
miasta Sztum,” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XLI/407/2014 z dnia 30
maja 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2014 r.
poz.2377.
Przeznaczenie terenów:
teren 1MW
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą i
komunikacją;
- maksymalna intensywność zabudowy nie większą niż 2,3 , przy czym dla kondygnacji
nadziemnych ustala się maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 1,6, a dla
kondygnacji podziemnych ustala się maksymalną intensywność zabudowy nie większą
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niż 0,7,
- należy zachować nie mniej niż 30% obszaru działki jako powierzchnię czynną
biologicznie,
- obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce do 40%l,
- ustala się maksymalną wysokość: do 15,0m n.p.t.
- obowiązują maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne.
teren 2ZP,IT
- teren zieleni urządzonej i infrastruktury technicznej wraz z niezbędną infrastrukturą
komunikacyjną,
- należy zachować nie mniej niż 70% obszaru działki jako powierzchnię czynną
biologicznie czynnej;
teren 3UP
- teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Wyklucza się lokalizację
działalności i przedsięwzięć uciążliwych;
- się maksymalną intensywność zabudowy nie większą niż 2,5 , przy czym dla
kondygnacji nadziemnych ustala się maksymalną intensywność zabudowy nie większą
niż 1,8, a dla kondygnacji podziemnych ustala się maksymalną intensywność
zabudowy nie większą niż 0,7,
- należy zachować nie mniej niż 10% obszaru działki jako powierzchnię czynną
biologicznie,
- obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce do 60%,
- ustala się maksymalną wysokość zabudowy: do 15,0m n.p.t.
- obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne;
teren 01KS
- teren obsługi komunikacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną. W ramach terenu dopuszcza się realizację zespołów garażowych,
parkingów jedno- i wielopoziomowych, stróżówek, toalet publicznych, myjni
samochodowych itp
teren 02KDL – teren drogi lokalnej;
teren 03KDZ – teren drogi zbiorczej, szerokość minimum 2,5m.

2) Północno – zachodni fragment terenu położony jest w granicach „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kochanowskiego w obrębie i miasta
Sztum”, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XLIV/434/2014 z dnia 29
sierpnia 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2014 r.
poz.3100 – planem tym jest objęty tylko mały fragment w części północno-wschodniej, przy
wlocie ul. Spokojnej do ul. Kochanowskiego.
Przeznaczenie terenu:
teren 1.MN: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną; część terenu objęta jest strefą ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, znajdującego się w ewidencji
zabytków archeologicznych województwa pomorskiego.
Teren przyległy, położony po stronie północno-wschodniej i północno-zachodniej objęty jest
„Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie II
miasta Sztum”, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr VII/36/2007 z dnia 31
marca 2007 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2007 r.
nr 103, poz.1660.
Przeznaczenie terenów:
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teren położony po stronie północno-wschodniej: teren MW.03 - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej; tereny wydzielenia wewnętrznego 03/1.1.KX,
03/1.2.KX, 03/1.3.KX i 03/1.4.KX przeznaczone są dla dojazdów, obowiązuje
nasadzenie i pielęgnacja szpalerów drzew liściastych po obu stronach dojazdów,
wysokość zabudowy: maksymalnie 15m - od trzech do czterech kondygnacji
nadziemnych;
teren położony po stronie północno-zachodniej: teren MU.02 - teren zabudowy
usługowej i mieszkaniowej, zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w formie
zabudowy wielorodzinnej; wysokość zabudowy dla obiektów usługowych maksymalnie
10m, dla zabudowy mieszkaniowej z usługami wbudowanymi maksymalnie 15m - od
trzech do czterech kondygnacji nadziemnych.

-

4. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SZTUM.
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Sztum uchwalona została uchwałą Rady Miejskie w Sztumie nr XXXIV.267.2017 z dnia
29.03.2017 r. z późniejszymi zmianami.
Obszar objęty planem położony jest:
-

część południowo-wschodnia położona jest na obszarze istniejącej i projektowanej
zabudowy produkcyjno-usługowej na terenie miejskim - symbol [PU]:


-

funkcja podstawowa: zabudowa produkcyjna, usługowa, rzemieślnicza,
przemysłowa, wytwórcza oraz składy, magazyny i hurtownie;
 funkcja uzupełniająca: handel zabudowa administracyjna, socjalna i biurowa
służąca obsłudze funkcji podstawowej, mieszkania służbowe, urządzenia
infrastruktury technicznej
i komunikacja niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów oraz
zieleń izolacyjna;
 udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej nie
mniejszy niż 10%;
 minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - według potrzeb
inwestorów;
 wskaźniki parkingowe: usługi handlu - minimum 3 mp na 100 m2 powierzchni
użytkowej budynku, jednak nie mniej niż 2 mp na 1 lokal handlowy; usługi
gastronomii (restauracje, kawiarnie, bary itp.) - minimum 1 mp na 10 m2
sali konsumpcyjnej; usługi hotelowe – minimum 1 mp na 4 łóżka; produkcja minimum 30 mp na 100 pracowników.
teren pozostały położony jest na obszarze: istniejącej i projektowanej ekstensywnej
zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie miasta - symbol [Mu].
 funkcja podstawowa – mieszkalnictwo (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa,
wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa);
 funkcja uzupełniająca – usługi w tym handel, drobne rzemiosło o charterze
nieuciążliwym, turystyka, sport i rekreacja, komunikacja, zieleń oraz infrastruktura
techniczna;
 wskaźniki dla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej: intensywność zabudowy:
maksymalnie 2,5; udział powierzchni biologicznie czynnej minimalnie 30%;
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1200 m2;
 wskaźniki dla usług, w tym handel, drobne rzemiosło o charterze nieuciążliwym:
intensywność zabudowy: maksymalnie 1,8;
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udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 15%; minimalna
powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 500m2;
 Wskaźniki parkingowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - minimum 1,2 mp
na 1 mieszkanie;
W projekcie planu uwzględniono ustalenia Studium z odstępstwem dla wschodniego fragmentu
terenu, przyległego do drogi dojazdowej, dla którego w Studium ustalono funkcje podstawowe:
zabudowa produkcyjna, usługowa, rzemieślnicza, przemysłowa, wytwórcza oraz składy,
magazyny i hurtownie a w projekcie planu funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(teren 1.MW) oraz zieleni i infrastruktury technicznej (teren 4.ZP,D).
Przyjęcie w planie funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zieleni i
infrastruktury technicznej jest uzasadnione ustaleniem zawartym w Studium, iż: ze względu
na skalę (1:10 000) opracowania studium, po dokonaniu odpowiedniej analizy na etapie
opracowania planów miejscowych, dopuszcza się korektę granic obszaru.
Z wykonanej analizy wynika, iż w obowiązującym planie miejscowym dla tego terenu ustalono
funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zieleni - co należy traktować jako
obowiązujący stan prawny. Teren przyległy od strony północnej w obowiązującym planie jest
również przeznaczony na funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny te łącznie
stanowią jedną funkcjonalną całość, wydzielona układem drogowym.
Minimalną powierzchnię działek budowlanych przyjęto również jak w obowiązującym planie
miejscowym – jak zastany stan prawny.
W związku z powyższym, można stwierdzić iż projekt planu nie narusza ustaleń studium.
5. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE ZAWARTE W PLANIE
Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie:
dla terenu położonego pomiędzy terenami zieleni urządzonej – tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (teren 1.MW); w terenie dopuszcza się budynki o
maksymalnie 4 kondygnacjach nadziemnych (do 15 m n.p.t), jak w obwiązującym
planie;
dla terenu położonego w części południowo-wschodniej – zabudowy usługowej i
produkcji, składów i magazynów (teren 2.UP);
dla terenu położonego w części północnej i środkowej, wzdłuż terenu istniejącej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – tereny zieleni urządzonej, urządzeń
rekreacyjnych i sportowych oraz zbiorniki wód opadowych i roztopowych (teren
3.ZP,D); teren ma znaczenie ogólnomiejskie;
dla terenu położonego w części wschodniej - tereny zieleni urządzonej oraz zbiorniki
wód opadowych i roztopowych (teren 4.ZP,D); w terenie ustala się wymóg
uwzględnienia ścieżki rowerowej i przejścia pieszego;
dla terenu istniejących parkingów wzdłuż terenu istniejącego zespołu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej parkingów – tereny parkingów (teren 5.KS);
dla terenu położonego po północnej stronie skrzyżowania ul. Spokojnej z ul.
Kochanowskiego - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (teren 6.MN); z
uwagi na małą powierzchnię terenu wyklucza się lokalizację budynków;
w południowo – zachodniej części terenu wydziela się teren dla realizacji projektowanej
stacji transformatorowej na wniosek złożony przez ENERGA Operator SA w Gdańsku
(teren 7.E);
dla pasa terenu położonego wzdłuż ul. Kochanowskiego - funkcję drogi zbiorczej (teren
01.KDZ); teren przeznaczony jest do włączenia w linie rozgraniczające ul.
Kochanowskiego;
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dla istniejącego skrzyżowania ul. Spokojnej z ul. Kochanowskiego – funkcje drogi
lokalnej (teren 2.KDL);
dla istniejącej drogi dojazdowej prowadzącej od ul. Kochanowskiego do terenu
istniejącej zabudowy usługowej i produkcyjnej – funkcje drogi publicznej dojazdowej
(teren 03.KDD).
WPROWADZONE ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE MIEJSCOWYM:
zmieniono funkcje parkingów i garaży na funkcje zieleni urządzonej i odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych – teren 1.ZP,D,
zmieniono zakończenie drogi 04.KDD, z zatoczką w jej części południowej.
BILANS TERENÓW:
Powierzchnia obszaru objętego planem: 1,3825 ha
W tym:
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) = 0,1124 ha
tereny zabudowy usługowej i tereny produkcji, składów i magazynów (UP) = 0,2453 ha
tereny zieleni urządzonej i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych (ZP,D) =
0,6699 ha
tereny parkingów (KS)= 0,0986 ha
teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki (E) = 0,0037 ha
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) = 0,0022 ha
teren dróg publicznych (KDZ, KDL, KDD) = 0,2504 ha
6.UZASADNIENIE WYNIKAJĄCE Z ART. 15 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA
2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
1.1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury a także walory
architektoniczne i krajobrazowe (art.1 ust. 2 pkt 1 i 2)
Projekt planu uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz
walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez:
ustalenie wskaźników zagospodarowania terenów oraz formy i wysokości zabudowy,
ustalenie lokalizacji budynków w terenie wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,
ustalenie wymogu wprowadzenia nasadzeń zieleni wzdłuż południowej granicy terenu
3.ZP,D i nasadzeń szpaleru drzew wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem 5.KS.
1.2. Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów
rolnych i leśnych (art.1. ust. 2 pkt 3)
Obszar objęty planem położony jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na
podstawie przepisów o ochronie przyrody. Wymagania ochrony środowiska i przyrody zostały
uwzględnione poprzez ustalenia zawarte w § 6 uchwały i odnoszą się do:
a) wymogu ochrony siedlisk i gatunków chronionych dziko występujących roślin, zwierząt
oraz grzybów objętych ochroną;
b) stosowania do kształtowania terenów zieleni to jest: powierzchni biologicznie czynnych,
zieleni do zachowania i wprowadzenia, zadrzewień, zieleni naturalnej - gatunków
rodzimych zgodnych z warunkami siedliskowymi;
c) ustalenia zasad odprowadzenia ścieków oraz wód roztopowych i opadowych.
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1.3.Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej (art.1 ust.2 pkt. 4)
Obszar objęty planem położony jest w strefie ochrony otoczenia zespołu urbanistycznego
Starego Miasta w Sztumie – wprowadzono ustalenia między innymi zakazu lokalizacji
dominant przestrzennych.
Dopuszczono nasadzenia drzew z gatunku lip wzdłuż ul. Kochanowskiego, w celu
uzupełnienia historycznej alei wzdłuż tej ulicy.
1.4. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby
osób niepełnosprawnych (art.1 ust.2 pkt 5)
W planie wprowadzono ustalania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia:
wymóg uwzględnienia przy planowaniu sieci wodociągowej przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę,
wymóg zapewnienia dla ludności z obszaru opracowania źródeł nieskażonej wody
pitnej i technologicznej w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla
okresu ograniczonych dostaw oraz wskazania studni awaryjnych.
Zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych spełniono poprzez ustalenie wymogu
zabezpieczenia na parkingach zlokalizowanych dla usług miejsc postojowych dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową według ustalonych wskaźników.
1.5. Wymagania wynikające z walorów ekonomicznych przestrzeni (art.1 ust.2 pkt 6)
Wymagania te zostały uwzględnione poprzez ustalenie dla działek stanowiących własność
osób fizycznych i spółek funkcji takich jak w obowiązującym planie.
W projekcie planu (dla terenów stanowiących własność gminy Sztum) zachowano funkcje
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, produkcji, składów i
magazynów - bez zmian, co pozwoli na sprzedaż tego terenu.
1.6. Wymagania wynikające z prawa własności (art.1 ust.2 pkt 7)
Wymagania powyższe zostały spełnione poprzez zachowanie na terenach prywatnych funkcji
ustalonych w obowiązującym planie.
Projektowane drogi publiczne położone są na działkach stanowiących własność powiatu,
własność gminy Sztum i własność Skarbu Państwa – nie zachodzi konieczność wykupu
gruntów prywatnych.
1.7. Wymagania wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (art.1 ust.2
pkt 8)
Wymagania zostały uwzględnione poprzez dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej
we wszystkich terenach. Wykluczono jedynie możliwość lokalizacji masztów telefonii
komórkowej w terenach o funkcji zieleni urządzonej i dróg.
1.8. Wymagania wynikające z potrzeb interesu publicznego (art.1 ust.2 pkt 9)
W obowiązującym „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
oraz stanowiącego jego część planie zagospodarowania przestrzennego obszaru
metropolitalnego Trójmiasta”, uchwalonym uchwałą nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa
Pomorskiego w dnia 29 grudnia 2016 r., na obszarze miasta i gminy Sztum nie zostały
zlokalizowane inwestycje celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 i ust.5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (wynikające
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z dokumentów przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego), będące zdaniami
samorządu województwa.
W ww. planie na obszarze miasta i gminy Sztum przewiduje się realizację inwestycji celu
publicznego, o których mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 i ust.5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( wynikających z dokumentów
przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów lub właściwego ministra), niebędących zdaniami
samorządu województwa; inwestycje dotyczące obszaru objętego planem to:
budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz w budową układów tłocznych i
modernizacją przepompowni ścieków w ramach aglomeracji ściekowych powyżej
2000 RLM, w tym: aglomeracja Sztum – na obszarze objętym planem dopuszcza się
realizację infrastruktury technicznej;
budowa obwodnicy miasta Sztum – trasy wyznaczone w Studium nie przechodzą
przez obszar objęty planem.
Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów dla realizacji ponadlokalnych celów
publicznych.
Dla realizacji lokalnych celów publicznych wskazuje się tereny:
teren 3.ZP,D – teren zieleni urządzonej i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych
o znaczeniu ogólnomiejskim,
teren 4.ZP,D – tereny zieleni urządzonej i odprowadzenia wód opadowych i
roztopowych,
teren 7.E – teren lokalizacji trafostacji,
tereny 01.KDZ, 02.KDL, 03.KDD – tereny dróg publicznych.
1.9. Wymagania wynikające z potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w
szczególności sieci szerokopasmowych oraz potrzeb zapewnienia odpowiedniej
ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności (art.1 ust.2 pkt 10 i 13).
Wymagania te zostały uwzględnione poprzez ustalenie dopuszczenia realizacji infrastruktury
technicznej we wszystkich terenach, z ograniczeniem wysokości masztów i słupów co wynika
z wymogów ochrony otoczenia Starego Miasta w Sztumie.
1.10. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych (art.
1 pkt 11 i 12).
Realizując procedurę wynikającą z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
wykonał następujące działania:
opublikował na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz w BIP
obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz o możliwości składania
wniosków do planu,
zamieścił w prasie ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz o możliwości
składania wniosków do planu.
opublikował na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum, w BIP oraz w prasie
obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu oraz o możliwości składania uwag i wniosków do tych
dokumentów.
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2. Uwzględnienie interesu publicznego i prywatnego w ustaleniach planu (art. 1 ust. 3)
Sposób uwzględnienia interesu publicznego opisano w pkt.1.8.
Sposób uwzględnienia interesu prywatnego opisano w pkt.1.6.
3. Sytuowanie nowej zabudowy z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego,
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych
przestrzeni (art. 1 ust. 4.)
3.1. Minimalizowanie transportochłonności układu przestrzennego i maksymalne
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego (art. 1 ust.4 pkt.1 i 2).
Obszar objęty planem powiązany jest z zewnętrznym układem komunikacyjnym - z ul.
Kochanowskiego i z ul. Spokojną, które przylegają do obszaru objętego planem.
Wzdłuż tych ulic prowadzą linie komunikacji autobusowej, zapewniające możliwość dojazdu.
3.2. Zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów (art. 1 ust. 4 pkt 3).
Na obszarze objętym planem ustala się przebieg dróg publicznych:
teren 01.KDZ – stanowiący fragment ul. Kochanowskiego - drogi powiatowej,
zbiorczej,
teren 02.KDL – stanowiący skrzyżowanie ul. Spokojnej z ul. Kochanowskiego,
tereny 03.KDD – istniejącej drogi dojazdowej o szerokości 10m;
Piesi i rowerzyści mogą przemieszczać się drogą 02.KDL, 03.KDD, ustalano też wymóg
lokalizacji ścieżki pieszej i przejścia pieszego w terenie 4.ZP,D.
3. Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (art. 1 ust.4 pkt 4).
Na obszarze miasta i gminy Sztum nie wyznaczono granic jednostek osadniczych w rozumieniu
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).
Obszar objęty planem obejmuje tereny położone po wschodniej stronie terenów istniejącego
zainwestowania, które w obowiązującym planie przeznaczone są na funkcje produkcyjne,
magazynowe i usługowe.
Cały obszar objęty planem jest położony w obrębie stref przeznaczonych w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum pod
zabudowę.
4. Zgodność projektu planu z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym (art. 15 ust. 2)
Obszar zmiany planu położony jest w granicach:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie II
miasta Sztum, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XLI/407/2014 z dnia
30 maja 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
2014 r. poz.2377,
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul.
Kochanowskiego w obrębie I miasta Sztum, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w
Sztumie nr XLIV/434/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2014 r. poz.3100 – planem tym jest objęty
tylko mały fragment w części północno-wschodniej, przy wlocie ul. Spokojnej do ul.
Kochanowskiego.
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Opracowanie „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Sztum za
okres 2011 – 2015”, zawiera też wskazania do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian. W Analizie stwierdzono, iż zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winny być podejmowane w wypadku:
złożonych wniosków do planu uzasadnionych prawnie lub faktycznie,
zaistnienia sytuacji prawnej np. zmiany przepisów czy zmiany uwarunkowań.
W obszarze objętym planem wystąpiły uwarunkowania uzasadniające podjęcie zmiany planu
to jest zapotrzebowanie na tereny zieleni z możliwością retencji wód opadowych i
roztopowych.
5. Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy (art. 15 ust. 3)
Realizacja ustaleń planu spowoduje wzrost dochodów gminy:
z tytułu podatku od gruntów i budynków, na których powstanie nowa zabudowa w
terenie 2.MW i 3.PU,
z tytułu sprzedaży działek gminnych w terenach 2.MW i 3.UP.
Realizacja ustaleń planu wymagać będzie inwestycji publicznych z budżetu gminy:
urządzenie terenów zieleni – 3.ZP,D i 4.ZP,D.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.

9

