A. UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA CZĘŚCI OBSZARU W OBREBIE SZTUMSKIE POLE
1. PODSTAWA PRAWNA I CEL SPORZĄDZENIA PLANU
Projekt zmiany planu sporządza się na podstawie uchwały nr XXXII.265.2021 Rady Miejskiej w SZTUMIE z dnia 26 maja
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru w obrębie Sztumskie Pole.
Zmianę planu sporządza się w celu zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zmiany parametrów zabudowy i zasad zagospodarowania w terenach planowanej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zmiany funkcji dróg publicznych na drogi wewnętrzne.
2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAINWESTOWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU
Obszar objęty ww. zmianą planu położony jest w obrębie Sztumskie Pole, pomiędzy ul. Polanka a terenem
kolejowym. Obszar położony jest poza terenami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Powierzchnia obszaru objętego zmianą planu wynosi ok. 23,70 ha.
Obszar jest częściowo zabudowany w części zachodniej, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
zabudowa zagrodowa. Pozostałe tereny to tereny rolnicze z licznymi oczkami wodnymi otoczonymi zadrzewieniami
i zakrzaczeniami.
Przez teren przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV.
STAN WŁASNOŚCI
W obszarze objętym planem występują:
a) działki stanowiące własność Gminy Sztum: działki drogowe – drogi istniejące, działki wydzielone dla układu drogowego
zgodnie z obowiązującym planem, działki nr 238,239, 241 242 stanowiące tereny rolnicze;
b) działki stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: działka nr 100,
stanowiąca grunt rolny ze zbiornikiem wodnym),
c) działki stanowiące własność osób fizycznych, w tym użytkowane jako gospodarstwa rolne.
3. STAN FORMALNO – PRAWNY
Obszar zmiany planu objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie
Sztumskie Pole, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXVII/182/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. oraz Zmianą
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole, uchwaloną uchwałą nr
XXX.222.16 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r., dla których obowiązuje tekst jednolity przyjęty
Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Sztumie nr 1.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
Przeznaczenie terenów objętych niniejszą zmianą planu jest następujące:
a) tereny oznaczone symbolem 04.MN.06 i 04.MN.07: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej;
wzdłuż dróg publicznych wydzielonych na rysunku planu (KD.D.10 i KD.D.11) dopuszcza się lokalizację funkcji
usługowych; W terenach tych wydzielono tereny dla dojazdów (symbol KX), zieleni urządzonej (symbol ZP), pas
infrastruktury technicznej (symbol IT), przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV.
b) teren oznaczony symbolem 03.R.03: teren rolniczy, zabudowa zagrodowa dopuszczona tylko w jednym, wydzielonym
miejscu;
d) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 08.9.MU: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny
zabudowy usługowej;
c) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD.D.10 i KD.D.11: ulice klasy dojazdowej, szerokość 10m.
4. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY
SZTUM
Dla obszaru miasta i gminy Sztum obowiązuje 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. ze zmianami uchwalonymi uchwałą nr XII.166.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.07.2020 r.
Tereny objęte zmianą planu położone są w obrębie terenów, dla których w studium ustalono przeznaczenie: „Obszary
istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo - usługowej” - oznaczone symbolem Mu, o funkcjach:
mieszkalnictwo - jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa,
usługi w tym handel, drobne rzemiosło o charterze nieuciążliwym.
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W terenach tych jako funkcje uzupełniające dopuszczono komunikację, zieleń oraz infrastrukturę techniczną.
W terenach wykluczono lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie 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.
Tereny położone są w strefie ochrony konserwatorskiej otoczenia i ekspozycji zespołu Starego Miasta i zespołu
zamkowego.
Wskaźniki dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej: intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5; udział powierzchni
biologicznie czynnej: minimalnie 50%; minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m2 dla
wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej, ustalenie nie dotyczy zabudowy bliźniaczej i szeregowej, dla zabudowy
usługowej 800 m2;
Wskaźniki dla usług, w tym handel, drobne rzemiosło o charterze nieuciążliwym: intensywność zabudowy: maksymalnie
1,8; udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 15%; minimalna powierzchni nowo wydzielanych działek
budowlanych – 500 m2.
5. OPIS USTALEŃ ZMIANY PLANU
W projekcie zmiany planu ustala się następujące przeznaczenie terenu:
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (teren 1.MN) – dla zachodniej i środkowej części terenu – zgodnie z
ustaleniami obowiązującego planu,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla wschodniej części terenu (teren 2.MN),
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (teren 3.MNU i 4.MNU) - w południowo – zachodniej
części terenu (między innymi dla działek stanowiących własność Gminy Sztum) oraz w środkowej części terenu,
wzdłuż projektowanej drogi – zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu,
Obsługę komunikacyjną zapewniają: ul. Polanka, przyległa do obszaru objętego planem od strony zachodniej, istniejące
drogi połączone w pętle odcinkiem projektowanym we wschodniej części terenu (teren 01.KDW), istniejącą drogą łączącą
ul. Polanka i drogę 01.KDW (teren 02.KDW) oraz dwie drogi zakończone placami do zawracania (03.KDW i 04.KDW).
W odniesieniu do obowiązującego planu, w zmianie planu wprowadzono zmiany:
zmianę funkcji dróg publicznych (częściowo istniejących) na drogi wewnętrzne,
zmianę funkcji terenów rolniczych na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (teren 2.MN),
zmniejszenie minimalnej powierzchni działek z 1500 m2 na 1200 m2 dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej,
dla zabudowy bliźniaczej 600 m2,
odstąpiono od określenia minimalnej wysokości budynków (7m),
zakaz nasadzeń drzew w strefie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej,
z uwagi na duże zróżnicowanie terenu zrezygnowano z poprzecznego przebiegu drogi wewnętrznej przez środkową
część terenu 1.MN.
Bilans terenów:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:11,60 ha
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej: 4,30 ha
tereny dróg wewnętrznych: 2,18 ha.
Razem powierzchnia 23,70 ha.
Przyjęte w projekcie zmiany planu rozwiązania nie naruszają ustaleń zawartych w obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
B.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 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).
Wymagania te w planie zostały uwzględnione poprzez ustalenia dotyczące: maksymalnych nieprzekraczalnych linii
zabudowy, zasad kształtowania zabudowy, które nawiązują do form zabudowy zabytkowej występującej w Nowej Wsi,
wskaźników zabudowy.
1.2. Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych (art.1.
ust.2 pkt 3).
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Obszar objęty zmianą planu położony jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów o ochronie
przyrody. W ustaleniach planu określono warunki realizacji inwestycji z uwzględnieniem wymagań ochrony
środowiska przyrodniczego, wód, gruntu, powietrza, kształtowania i ochrony zieleni. Ustala się zachowanie terenów zieleni
otaczającej zbiorniki wodne jako teren wykluczony z lokalizacji budynków i obiektów pomocniczych i przekształcenia
rzeźby terenu (z dopuszczeniem powiększania i pogłębiania zbiorników wodnych).
1.3. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (art.1 ust.2 pkt. 4)
Zachodnia część obszaru objętego planem położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej obszaru
występowania historycznej zabudowy osadniczej, wyznaczonej w obowiązującym planie. Obszar objęty planem położony
jest częściowo w strefie otoczenia a częściowo w strefie ochrony ekspozycji historycznego zespołu urbanistycznego
Starego Miasta w Sztumie – w planie ustalono zasady ochrony krajobrazu kulturowego.
W zachodniej części obszaru objętego planem ustalono strefę widokową na zespół Starego Miasta, z zakazem lokalizacji
budynków i nasadzeń zieleni wysokiej.
1.4. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych
(art.1 ust.2 pkt. 5)
Wymagania te zostały uwzględnione w planie poprzez ustalenie:
zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska - ustalenie nie dotyczy obiektów infrastruktury
technicznej i komunikacji;
pasa ochrony funkcyjnej wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV.
W obrębie wyznaczanych miejsc postojowych ustalono wymóg zabezpieczenia miejsc postojowych dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi oraz miejsc postojowych dla rowerów według
ustalonych w planie wskaźników.
1.5. Wymagania wynikające z walorów ekonomicznych przestrzeni (art.1 ust.2 pkt 6).
Wymagania te zostały uwzględnione poprzez ustalenie zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz zachowania
ustaleń obowiązującego planu w zakresie funkcji – ze zmianą dotyczącą wykluczenia lokalizacji zabudowy usługowej w
środkowej części obszaru objętego zmianą planu.
Biorąc pod uwagę przyrodniczy charakter terenu – z licznymi zbiornikami wodnymi i kępami drzew i krzewów, ustalono
wskaźniki zabudowy na 20% powierzchni działki a wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na 50%powierzchni działki.
1.6. Wymagania wynikające z prawa własności (art.1 ust.2 pkt 7).
Zmiana planu uwzględnia złożone wnioski.
W planie wprowadzono ustalenia dotyczące parametrów zabudowy i formy dachu – zgodnie z wnioskami właścicieli.
1.7. Wymagania wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (art.1 ust.2 pkt 8).
Wymagania powyższe zostały uwzględnione poprzez uwzględnienie wniosku do planu złożonego przez Wojewódzki
Sztab Wojskowy w Gdańsku, dotyczącego ograniczeń wynikających z położenia obszaru objętego zmianą planu w strefie
kontrolowanej (MCTR) lotniska wojskowego w Królewie Malborskim.
1.8. Wymagania wynikające z potrzeb interesu publicznego (art.1 ust.2 pkt 9).
Ponadlokalne cele publiczne.
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 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:
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-

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 – teren planu jest
objęty istniejącą kanalizacją sanitarną.
Plan dopuszcza lokalizację sieci, obiekty, urządzenia uzbrojenia terenu.
Lokalne cele publiczne: dopuszcza realizację infrastruktury technicznej na całym obszarze objętym planem, z
wykluczeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej w strefach zieleni i wód powierzchniowych.
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 we wszystkich terenach - możliwości rozbudowy i budowy na
obszarze planu infrastruktury telekomunikacyjnej.
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 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Miasta i
Gminy Sztum wykonał następujące działania:
opublikował na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu,
zamieścił w prasie –Dziennik Bałtycki ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu, oraz wyznaczył termin
składania wniosków do przedmiotowego planu,
opublikował na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu i
prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,
zamieścił w prasie –Dziennik Bałtycki ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu i prognozy oddziaływania na
środowisko do publicznego wglądu.
2. UWZGLĘDNIENIE INTERESU PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO W USTALENIACH PLANU (ART. 1 UST.3).
Przy ustaleniu sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu brano pod uwagę interes publiczny - informacje o
uwzględnieniu interesu publicznego zawarte w pkt.1.8, pkt.1.9.
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).
W odległości ok. 300 m od zachodniej granicy obszaru objętego planem przebiega droga krajowa Malbork - Grudziądz,
po której prowadzi trasa autobusów komunikacji publicznej, z której mogą korzystać mieszkańcy i użytkownicy terenów
objętych planem.
3.2. Zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów (art. 1
ust. 4 pkt 3).
W obszarze objętym zmianą planu ustalono przebieg dróg wewnętrznych, które łączą się z ul. Polanka i z ul. Długą, które
stanowią drogi publiczne.
Dla dróg wewnętrznych ustalono szerokość 10m, co zapewnia możliwość urządzenia jednostronnego lub dwustronnego
chodnika dla pieszych.
Obszar objęty planem stanowi wydzieloną enklawę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie ruch samochodowy
będzie ograniczony do samochodów osobowych, więc rowerzyści mogą przemieszczać się bezpiecznie po jezdni.
3.3. 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 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).
Projekt zmiany planu obejmuje częściowo tereny istniejącego zainwestowania a częściowo tereny wskazane do zabudowy
w obowiązującym planie.
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Nową zabudowę wyznacza się jedynie we wschodniej części obszaru objętego planem – zabudowa ta stanowić będzie
kontynuację zabudowy planowanej.
4. Zgodność projektu planu z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (art. 15 ust.2).
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ocenił aktualności studium i planów miejscowych oraz sporządził Analizę zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym gminy wymaganych art. 32 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Rada Miejska w Sztumie podjęła uchwałę w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy SZTUM oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr
XXI.162.2016 w dniu 30 marca 2016 r.
Obszar opracowania jest objęty obowiązującym planem miejscowym.
W Analizie zmian wskazano, iż zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego być podejmowane w
wypadku:
złożonych wniosków do planu uzasadnionych prawnie lub faktycznie,
zaistnienia sytuacji prawnej np. zmiany przepisów czy zmiany uwarunkowań.
Opracowanie zmiany planu jest uzasadnione wprowadzeniem nowej funkcji – lokalizacji odnawialnych źródeł energii
między innymi na działkach stanowiących własność Gminy Sztum – co podniesie ich wartość, wykluczeniem składowania
odpadów na terenach po wyrobiskowych – co wykluczy uciążliwość dla środowiska i mieszkańców.
5. Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy (art. 15 ust.3).
Realizacja ustaleń projektu planu będzie wymagała poniesienia przez gminę kosztów na realizację sieci wodociągowej i
sieci kanalizacji sanitarnej.
W wyniku uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie nastąpi:
obniżenie wartości nieruchomości, na skutek którego właściciele mogliby skorzystać
z prawa żądania od gminy odszkodowania,
konieczność oferowania nieruchomości zamiennych dla ewentualnych roszczeń właścicieli.
Dla terenów prywatnych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz tylko
jednorodzinną ustalono stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
Dla terenów stanowiących własność gminy Sztum przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i
Usługową ustalono stawkę 0%.
Z tytułu uchwalenia planu możliwe jest osiąganie przez gminę dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych.

5

