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MiejscowegoPlanuZagospodarowania
W sprawieprzyst4pieniado opracowania
w 178/15z obszarem
Miejscowym"
dla terenudziaNki
Przestrzennego
zwanegodalej,,Planem
teren6wprzyleglychdla lokalizacjiFarmyWiatrowejw SzpitalnejWsi obrqbBarlewice
Na podstawieart. t4 ust. 1 ustawyz dniaZ1 marca2003roku o planowaniui
(Dz.U.nr 80 poz.7T7zpolniejszymizmianami)w
przestrzennym
zagospodarowaniu
gminnym
zwiqzkuz art.l8 ust.2 pkt 15ustawyz dnia08 marca1990roku o samorzqdzie
Rada
Miasta
uchwala
co
ze
zmianami)
Sztum
( Dz. U. w I42 poz. 1591z20QTroku
nastppuje:

sr
teren6woraz
dotycz4cejustaleniaprzeznaczenia
W celu okre6leniapolityki przestrzennej
przystQpuje
i zabudowy
sig do sporz4dzenia
okresleniasposob6wich zagospodarowania
przestrzennego
dlawybranegoobszaruw Szpitalnej
miejscowegoplanuzagospodarowania
Wsi obrpbBarlewicezwanegodalej,planemMiejscowyrn'
$2
przestrzennego
obejmujetereny
Obszaropracowaniamiejscowegoplanuzagospodarowania
na mapiestanowiqcejzal.qcznikgrafrcznydo niniejszejuchwalyoznaczonyjako
oznaczone
w obrqbieBarlewiceo powierzchniokolo 200ha.
obszardzialkinr 178115
$3
W planie nale|y okreSlii :
lub
terenyo roznymprzeznaczeniu
|. przennczenieteren6worazlinie rozgraniczaj4ce
zagospodarowania
roznychzasadach
2. zasadyochronyi ksztahowanialadu przestrzennego.
3. zasadyochrony$rodowisk4przyrodyi krajobrazukulturowego,
4. zasadyochronydziedzictwakulturowegoi zabytk6worazdobr kultury wspoiczesnej,
5. wymaganiawynikajqeez potrzebksaaltowaniaprzestrzenippblicznej,
terenu,w tym linie
6. parametryi wskalniki ksztaltowaniazabudowyorazzagospodarowania
zabudowy,
intensywno$ci
gabaryty
i
wskazniki
zabudowy,
obiektow
objgtychplanemmiejscowym,
7. szczeg<>lowe
warunki scalaniai podziafunieruchomoSci
w'
ich uz1'tkowaniu,
oraz
ograniczeniaw
terenow
zagospodarcwania
warunlci
8. szczegolowe
tym zakazuzabudowy,
9. zasadymodernizacji,rozbudolvyi budowysystem6wkomunikacjii infrastruktury
technicznej,
10. stawki procentowena podstawie,ktorychustalasiqoplatgz tytufu wzrostuwartoSci
nieruchomoSci.
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Miastai GminySztum.
siqBurmistrzowi
uchwalypowierza
wykonanie

$s
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie:
Ustawao planowaniui zagospodarowaniu
przestrzenny'rn
okreSlalawajno66ustaleridotychczasowych
plan6wog6lnychzagospodarowania
przestrzennego
miastai gminy Sztumdo dnia 31 12.2003roku.
PolitykEprzestrzerul4oraz kierunki rozwoju okreSlashrdiumuwarunkowafii kierunk6w
zagospodarowania
przestrzennego
gminy co nie stanowiaktu prawamiejscowego.
Podstawowymdokumentemplanistycznymw gminie - aktemprawamiejscowego- bgdzieplan
miejscowyopracowanyw oparciuo ustaleniastudium.
Posiadanieprzez gminEopracowanychplan6w miejscowychzgodniez zaloieniantrustawy,
m6wi4cymi o likwidacji barier inwestycf nych, bgd4na tyle precyzyjnei szczegolowe"aby mogty
stanowi6podstawEdo prawidlowej gospodarkiprzestrzennej.
Natomiastbrak uchwalonychplan6w miejscowychbqdziepowodowal zrtaczrrewydluienieproces6w
administracyjnych
przeduzyskaniempozwolerina budowE.
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