BURMISTRZ
Mi as ta i Gm iny

Sztum

POSTANOWIENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
Z DNIA 15 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu:
PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZY UL. REJA W SZTUMIE
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713
ze zm.). art. 55 w związku z art. 46 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
środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), postanawiam co następuje:
1. Przyjmuję dokument: projekt MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY
UL. REJA W SZTUMIE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2. Przyjęty dokument: projekt MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY
UL. REJA W SZTUMIE kieruję do uchwalenia przez Radę Miejską w Sztumie w trybie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i po uchwaleniu
przez Radę Miejską, wraz z Uzasadnieniem i podsumowanie, które stanowi załącznik do niniejszego
Postanowienia przekazuję właściwym organom: Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdańsku i
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Malborku.
3. Załącznik do niniejszego Postawienia stanowi: Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZY UL. REJA W SZTUMIE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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BU R M I S T R Z
Miasta i Gminy
Sztu m
Załącznik do Postanowienia

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 stycznia 2021 r.
Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY UL. REJA W
SZTUMIE I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TEGO PLANU.
1. PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga
między
innymi
projekt
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do
przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające: uzasadnienie wyboru przyjętego
dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób
zostaly wzięte pod uwagi w jakim zakresie zostały uwzględnione:

1)
2)

3)

ustalenia
opinie

zawarte

Maściwych

w
organów,

prognozie
o

których

UWagi

Zgłoszone

oddziaływania
mowa

w

i

na
art.

środowiska;
57

i

58;

wnioski;

4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało
przeprowadzone;

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
Projekt miejSCowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie sporządzono na
podstawie uchwały nr XII.82.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 września 2019 r.

2. INFORMACJE o PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2.1. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 ze zm.), strategiczna ocena oddziaływania na środowisko obejmuje postępowanie w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii. planu lub programu i obejmuje w
szczególności:
1) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowiska,
2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
3) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,

4)

zapewnienie możliwości udzialu społeczeństwa w postępowaniu.

2.2. Uzgodnienie stopnia szczegółowości lnfonnacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum pismem sygn. PM.II.6722.1.11.2019 z dnia 14.02.2019 r zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Malborku o uzgodnienie stopnia i szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko projektu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY.UL. REJA W SZTUMIE.
Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem sygn. RDOS—GD. WZP.411.18.1.2019.MP.1.
dnia 28.02.2020 r. uzgodnił przedłożony zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko z uwagą — uwaga
zostala uwzględniona w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
PańStwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku pismem sygn.SE. NS.80.4480.10.2019.EK z dnia
24.02.2020 r. uzgodnił przedłożony zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko bez zastrzeżeń.
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2.3.Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
Do projektu planu została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie. autor. Pracowania Projektowa Architektury
Krajobrazu i Rewaloryzacji Srodowiska, 80-766 Gdańsk ul. H.H.Jabłońskiego 22 lok 8. data opracowania 15
kwietnia 2020 r. W związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu planu zmianami wynikającymi z uwag
organów uzgadniających i opiniujących. do Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzono, Aneks, data
opracowania 30.10. 2020 r.
2.4.Uzyskanie wymaganych ustawą opinii
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Reja w Sztumie, wraz z Prognoza
oddziaływania na Środowisko projektu planu stosownie do art. 17 pkt 6 lit a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 0 raz art. 54 ust.1 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.) zostały przedstawione przez
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum pismem sygn.PM.II.8722.1.13.2020 z dnia 21.04.2020 celem zaopiniowania:
a) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Malborku. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Malborku pismem sygn.. SE.ZNS.80.4460.24.2020.EK z dnia 21.05.2020 r. uzgodnił projekt
planu bez uwag;
b) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd—PN.II.410.18.3.2020.MP.1. z dnia 30.04.2020 r. zaopiniował projekt planu
bez uwag.

_ ,
,
2,5.Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu
Udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym sporządzenia projektu MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY UL. REJA W SZT UMIE i prognbzy oddziaływania na
środowisko został spełniony poprzez:
1) Obwieszczenie/ ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do sporządzenia
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY UL. REJA W SZT UMIE oraz.
do przystąpieniu do strategicznej oceną oddziaływania na środowisko tego planu. które opublikowano:
a) w prasie - Dziennik Bałtycki z dnia 14.02.2020 r.
b) na tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego od dnia 14.02.2020 r. do dnia 13.03.2020 r.
na stronie internetowej http/bip.sztum.pl/ochrona środowiska od dnia 14.02.2020 r.
Wnioski i uwagi do ww. dokumentów można było składać w ciągu miesiąca od daty opublikowania ogłoszeń.
W wyniku w . obwieszczeń i ogłoszeń w dniu 04.03.2020 r. wpłynęło jedno pismo zawierające uwagi i wnioski do
ww. dokumentów. które dotyczyły podtmymania wniosków. uwag i zastrzeżeń wysłanych do Burmistrza pismami
z dnia: 04.12.2019 r, 26.09.2019 r. 09.05.2018 r, 21.02.2017 r. Pisma dotyczyły wniosków i zastrzeżeń do
planowanej inwestycji - budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr 419/4. 419/5,
419/6, 419/7 , 419/8, 419/9 , 419/10 przy ul. Reja — w obszarze objętym planem.
Wnioski i zastrzeżenia nie zostały uwzględnione przez Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
2) ogłoszenie o wyłożeniu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZY UL. REJA W SZTUMIE i Prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 6.11.2020 r. do 7.12.
2020 r. termin składania uwag do dnia 21.12. 2020 r., dyskusja publiczna w dniu 18.11.2020 r.; ogłoszeniu
ukazało się:
a) w prasie: Dziennik Bałtycki z dnia 30.10.2020 .
b) na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum od dnia 30.10.2020 r.
c) na stronie internetowej - http:/lbigsztumpI/ochrona środowiska od dnia 30.10.2020 r.
W wyniku wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w
terminie określonym dla składania uwag do projektu planu oraz uwag i wniosków, w trakcie dyskusji publicznej w
dniu 18.11.2020 w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - _ni_e_

wpłynęły uwagi i wnioski do wyłożonych dokumentów.
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3.

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU,
INFORMACJA O UWZGLĘDNIENIU WYMOGOW OKREŚLONYCH W ART. 55 UST. 3 USTAWY Z DNIA 3
PAZDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ORAZ OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO.

3.1. Przedmiot planu

Obszar objęty planem położony pomiędzy ul. Reja a bulwarem nad jeziorem Zajezierskim,o powierzchni ok 0,57
ha.
Teren jest niezabudowany
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się:
—
po stronie wschodniej: zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych - budynki czterokondygnacyjne :
płaskim dachem),

-

po stronie zachodniej: budynki mieszkalne wielorodzinne (ul. Reja 29, Na 29h), dwukondygnacyjne z

poddaszem,
po stronie północnej: budynek mieszkalny jednorodzinny ( ul. Reja 27), jedna kondygnacja z
poddaszem, dach o spadku ok.40 stopni, budynek mieszkalny wielorodzinny (ul. Reja 25),
trzykondygnacyjne z póddaszem.
Przez południową część terenu przebiega sieć ciepłownicze, kanalizacji sanitarnej, kabel elektroenergetyczny.
Wzdłuż ul. Reja i wzdłuż tej ulicy paebiega sieć: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej.
W terenie objętym pIanem występujądziałki nr: 419/4, 419/6, 419/5, 419/7, 419/8, 419/9,
419/10, które stanowią własność prywatną. Działki nr419/4 i 41% przylegajądo ul. Reja.
-

3.2. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Sztum dla obszaru objętego planem
Dla obszaru miasta i gminy Sztum obowiązuje Zmiana Studium uwamnkowań i kierunków zagospodarowania
paestrzennego miasta i gminy Sztum uchwalona została uchwałą Rady Miejskie w Sztumie nr XXXIV.267.2017 z
dnia 29.03.2017 r.
Obszar objęty planem położony jest w większości na obszarze istniejącej i projektowanej intensywnej zabudowy
_
mieszkaniowo - usługowej na obszarze miejskim o symbolu [MU].
Dla terenu o symbolu [MU] w Studium ustalono następujące funkcje i wskaźniki zagospodarowania terenu:
~
+

funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna,
funkcja uzupełniająca: usługi, w tym usługi publiczne, handlu, gastronomii, rozrywki itp. zieleń publiczna,
tereny sportu i rekreacji oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania” tych terenów urządzenia
infrastruktury technicznej i komunikacja oraz inne funkcje uzupełniające, bez których nie jest możliwa
zagospodarowanie i użytkowanie terenów mieszkaniowych w tej strefie miejskiej,
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco orazpotencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko ( w rozumieniu przepisów odrębnych),
~
w uzasadnionych przypadkach, wyjątek od zakazu stanowić mogą obiekty inwestycji celu publicznego, w
szczególności infrastruktury technicznej i dróg.
w terenie należy dążyć do wzmocnienia struktury funkcjonalno-pnestrzennej odpowiedniej dla straty
mieszkaniowa-usługowej, która powinna pnepłatać się i wzajemnie uzupełniać ze strefą ścisłego
centrum.
Południowa część terenu objętego planem przyległa do bulwam wzdłuż brzegu jeziora,
położona jest w strene: zieleń naturalna głównie nieleśne (izolacyjna, Ochronna), obszary zadrzewień, obszary
wokół wód płynących i stojących. Funkcja uzupełniająca: dopuszcza się wprowadzanie
zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego, w szczególności ścieżki, oświetlenie, architekturą
ogrodową itp. oraz dla obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych
budowę: przystani wodnych, pomostów, organizacje kąpielisk; dopuszcza się realizację infrastruktury
teChrricznej.
3.3. Opis planowanego zagospodarowania terenu ustalonego w projekcie planu
ObSZar objęty planem - z wyjątkiem pasa przyległego do bulwaru przebiegającego wzdłuż brzegu jeziora,
przeznacza się na funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Dopuszcza się:
-

›

budowę, rozbudowę sieci, urządzeń, obiektów uzbrojenia terenu,

odnawialne źródła energii stanowiące mikro instalacje — wyłącznie zasilanezenergią'słońca w rozumieniu
przepisów odrębnych. '
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Pas terenu o szerokosci 25m, wzdłuż południowozachodnlej granicy obszam objętego planem przeznacza się
na zieleń niską, krzewy i drzewa niskopienne z dopuszczeniem: zbiorników wód opadowych i roztopowych
przejść pieszych. placów zabaw.
Ustalone na terenie objętym planem funkcje, zasady zagospodarowania i wskaźniki zabudowy są zgodne z
ustaleniami zawartymi w Studium uwanrnkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Sztum.
3.4. Rozwiązania alternatywne
Projekt MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY UL. REJA W SZTUMIE
nie przewiduje alternatywnych sposobów zagospodarowania i zainwestowania terenów. Projekt planu zawiera
rozwiązania najkorzystniejsze, biorące pod uwagę:
wymogi ochrony środowiska, przyrody, wynikające z przepisów odrębnych,
-—
wymogi ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, wynikające uzgodnień Pomorskiego,
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku,
ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum,
uwagi zawarte w opiniach organów i instytucji.
Nie było zatem konieczności przewidywania rozwiązań altematywnych dla obszanr objętego planem.

3.5. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę zgłoszona uwagi i wnioski
Do projektu planu została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY UL. REJA W SZTQMIE (autor: Bogusław Grechuta,
Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Srodowiska 80-766 Gdańsk, ul.
Jabłońskiego 22 lok. 8), data opracowania 15 kwietnia 2020 r. oraz Aneks do prognozy, data opracowania
30 październik 2020 r.
Dokumenty zostały sporządzane na podstawie art. 51 ust. 2 óraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pażdziemik-a
2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Zakres merytoryczny Prognozy oddziaływania na środowisko oraz zakres i stopień szczegółowości zawartych w
niej informacji uwzględnia wymogi wyżej wymienionych pnepisów i wymogi zawarte piśmie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Gdańsku dotyczącym uzgodnienia zakresu prognozy.
Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowywana w trakcie sporządzania projektu planu, co
umożliwiło uwzględnienie w projekcie planu ustaleń zawartych w prognozie, w tym zapisów zapewniających
ochronę środowiska a zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia ludzi.
W trakcie opiniowania projektu planu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem sygn.

RDOŚ=Gd~PN.II.410.18.3.2020.MP.1. z dnia 30.04.2020 r. zaopiniował projekt planu bez uwag.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku pismem sygn.. SE.ZNS.80.4460.24.2020.EK dnia
21.05.2020 r. uzgodnił projekt planu bez uwag;
W okresie wyłożenia projektu planu do pubiicznego wglądu do prognozy oddziaływania na środowisko nie zostały
zgłoszone żadne uwagi ani wnióski.

3.6. Infomacje na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Fragment miasta Sztumu. w którym położony jest obszar objęty zmiana planu Oraz jego najbliższe otoczenie nie
sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami państw ościennych a odległość jego granic do granicy państwa jest
znaczna. Wpływ realizacji ustaleń analizowanego projektu planu nie będzie mieć oddziaływania transgranicznego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
3.7. informacja na temat propozycji dotyczących metod i częstotliwościprzeprowadzania monitoringu
skutków realizacjipostanowień dokumentu.
W Prognozie nie określono terminów i elementów środowiska, które należałoby monitorować w
ustaleń analizowanego projektu planu.
projektu planu będzie można analizować na podstawie pomiarów natężenia mch
oceny stanu czystości wód jeziora Zajezierskiego.
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