Projekt luty 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W NOWEJ WSI.
I. INFORMACJA O OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM
1.Podstawa prawna.
Projekt planu sporządza się na podstawie uchwały nr XXIII.171.2020 Rady Miejskiej w SZTUMIE z dnia 26 sierpnia
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej
Wsi.
2. Położenie obszaru objętego planem.
Obszar objęty planem położony jest w południowo – wschodniej część obrębu Nowa Wieś. Obejmuje tereny położone po
północnej i południowej stronie drogi gminnej nr 218527 G, prowadzącej z miejscowości Nowa Wieś do miejscowości
Postolin. Od strony południowej do terenu przylega las, od strony północnej i wschodniej dolina rzeki Postolińska Struga.
Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok.84 ha.
3. Cel sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu jest:
określenie kierunków rekultywacji terenów po zakończeniu eksploatacji złóż kruszywa naturalnego, w sposób
zgodny z kierunkami rozwoju gminy Sztum, ochroną środowiska przyrodniczego i środowiska zamieszkania
przyległej zabudowy Nowej Wsi,
ustalenie stref zabudowy w rejonach spełniających warunki obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej i nie
powodujących konfliktów funkcjonalnych i krajobrazowych,
wprowadzenie możliwości lokalizowania odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznych,
określenie zasad ładu przestrzennego w dostosowaniu do obecnego i perspektywicznego zainwestowania.
4. Stan istniejący
UŻYTKOWANIE TERENU
W obszarze objętym planem znajdują się: tereny rolnicze z enklawami lasów, dwa skupiska zabudowy z budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi i siedliskami rolniczymi, pięć terenów górniczych, dla których Starosta Powiatowy w
Sztumie wydał koncesje na wydobycie kopaliny pospolitej.
Przez zachodnią część obszaru planu na kierunku północ - południe przechodzą: gazociąg wysokiego ciśnienie Dn 400
relacji Gustorzon - Pruszcz Gdański (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A), linia
eelektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV (Sztum – Kwidzyn Celuloza).
STAN WŁASNOŚCI
W obszarze objętym planem występują:
a) grunty stanowiące własność osób fizycznych,
b) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa - działka nr 222,
c) grunty stanowiące własność Gminy Sztum (pow. terenów ok. 33 ha):
działka nr 251 - droga Nowa Wieś - Postolin, działki ew. nr: 325, 361/2, 381/6, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
39- tereny rolnicze, działka ew. nr 389 - teren rolniczy, działki ew. nr: 223, 226, 237/2 stanowiące rowy melioracyjne.
Cały obszar objęty zmianą planu (za wyjątkiem zachodniego fragmentu) położony jest w strefie oddziaływania elektrowni
wiatrowych położonych na działkach nr 148 i 344/18 obręb Postolin, która wynosi 10 - krotną ich wysokość (1450 m).
5. Plan obowiązujący
Obszar zmiany planu objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi, uchwalonym
uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XLIV.369.2018 z dnia 14 lutego 2018 r, opublikowaną w Dz.Urz. Woj. Pom.z dnia 5
kwietnia 2018 r.
Dla obszaru objętego planem ustalono następujące przeznaczenie:
a) tereny rolnicze i tereny zabudowy zagrodowej: dla zabudowy istniejącej, położonej po południowej stronie drogi gminnej
Nowa Wieś – Postolin, dla terenów położonych po południowej stronie drogi gminnej i po północnej stronie drogi gminnej;
b) tereny rolnicze z wykluczeniem zabudowy – dla pozostałych terenów rolniczych; dla terenów po wyrobiskowych ustala
się zasady rekultywacji w kierunku rolnym, leśnym lub wód powierzchniowych;
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c) obszary i tereny górnicze - dla terenów, dla których wydano koncesje na wydobycie kopalin pospolitych; dla tych
terenów ustalono warunki wydobycia kopalin oraz kierunki i zasady ich rekultywacji po zakończeniu eksploatacji;
d) tereny leśne - dla istniejących lasów;
e) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - dla istniejącej zabudowy położonej w zachodniej części terenu, przy
drodze do Postolina.
Dla drogi gminnej prowadzącej ze Nowej Wsi do Postolina ustalono funkcje drogi gminnej klasy lokalnej.
Dla pozostałych dróg, wydzielonych na mapie rysunku planu, stanowiących dojazdy do terenów górniczych, ustalono
funkcje dróg wewnętrznych.
6. Projekt zmiany planu
Dla obszaru objętego zmianą planu ustala się następujące przeznaczenie:
a) tereny rolnicze i tereny zabudowy zagrodowej: dla terenów położonych wzdłuż drogi gminnej Nowa Wieś – Postolin –
na odcinku zachodnim, po stronie północnej (teren 10.R,RM) i po stronie południowej drogi (teren 11.R,RM, 12.R,RM).
Zabudowa w tych rejonach stanowi uzupełnienie i kontynuację istniejącej zabudowy;
b) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - w tym dopuszczenie urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW i przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z
ograniczeniami z wykluczeniem wszelkich biogazowni i elektrowni wiatrowych, tereny zabudowy usługowej; dopuszcza
się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyklucza się:
lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wyjątek stanowić mogą inwestycje
celu publicznego - infrastruktura techniczna - dla terenów położonych wzdłuż zachodniego odcinka drogi gminnej
prowadzącej do miejscowości Postolin – teren 1.PU, 2.PU i 4.PU,RM (w tym terenie dodatkowo dopuszcza się siedliska
rolnicze);
c) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - w tym dopuszczenie urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW i przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z
ograniczeniami z wykluczeniem wszelkich biogazowni i elektrowni wiatrowych, tereny zabudowy usługowej; dopuszcza
się lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - dla
terenów położonych wzdłuż środkowego odcinka drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Postolin – teren 3.PU;
c) tereny rolnicze wykluczeniem zabudowy: dla pozostałych terenów rolniczych położonych w części zachodniej, w części
południowo-zachodniej, w części północnej;
d) tereny i obszary górnicze: dla tych terenów i obszarów górniczych w ewidencji tych obszarów; dla tych terenów ustalono
warunki wydobycia kopalin oraz kierunki i zasady ich rekultywacji po zakończeniu eksploatacji.
f) tereny leśne - dla istniejących lasów;
f) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - dla istniejącej zabudowy na działce ew. nr 320.
Wzdłuż Postolińskiej Strugi, dla ochrony korytarza ekologicznego rzeki wyróżniono pas zielni ochronnej.
Dla drogi gminnej prowadzącej ze Nowej Wsi do Postolina ustala się funkcje drogi gminnej klasy lokalnej.
Dla pozostałych dróg, wydzielonych na mapie rysunku planu, stanowiących dojazdy do terenów górniczych, ustala się
funkcje dróg wewnętrznych.
Ustalenia projektu planu są w części zgodne z aktualnymi potrzebami i zamierzeniami właścicieli terenów, w pełni zgodne
z interesem Gminy.
Bilans terenów:
tereny produkcji, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej (PU i PU,RM): 30,26 ha,
obszary i tereny górnicze, eksploatacja kopalin (PG):11,67 ha,
tereny rolnicze i zabudowy zagrodowej (R,RM): 6,70 ha,
tereny rolnicze bez zabudowy: 22,34 ha,
lasy (ZL): 19,48 ha,
zieleń naturalna (Z): 1,79 ha,
wody powierzchniowe (WS): 0,12 ha,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN): 015 ha,
drogi publiczne (KDL): 2,31 ha,
drogi wewnętrzne (KDW): 0,46 ha.
Razem: 83,36 ha.
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7. Zgodność ustaleń planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Sztum.
Dla obszaru objętego zmianą planu obowiązuje "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy SZTUM" uchwalona uchwałą nr XII.166.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 lipca
2020 r.
W OBSZARZE OBJĘTYM ZMIANĄ STUDIUM WSKAZANO NASTĘPUJĄCE STREFY:
- PU2 – obszary istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej:
działalność produkcyjna (wytwórcza) rolnicza i nie związana z rolnictwem oraz składy, magazyny, usługi, handel
a także parki technologiczne, centra logistyczne i centra kongresowo-wystawiennicze (tereny aktywności
gospodarczej),
obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami - z wykluczeniem wszelkich
biogazowni i elektrowni wiatrowych;
w ramach strefy oznaczone wyróżnia się tereny PG1, PG2, PG3: tereny górnicze, eksploatacja kopalin;
wyklucza się składowanie i przetwarzanie odpadów, w tym niebezpiecznych;
rekultywację terenów po wyrobiskowych przeprowadzić z wykorzystanie wyłącznie mas ziemnych i mas skalnych
pochodzących z nadkładu; po rekultywacji teren przeznaczyć na funkcje rolnicze, leśne, wód powierzchniowych;
zaleca się ukształtowanie terenu ze spadkami w celu ograniczenia prac ziemnych;
wyklucza się składowanie i przetwarzanie odpadów, w tym niebezpiecznych.
Dopuszcza się:
lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
funkcję mieszkalną związaną z prowadzoną działalnością;
zabudowę zagrodową – w pasie terenu o szerokości ok. 50m przyległym do terenów istniejącej zabudowy i do
dróg gminnych,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzenia infrastruktury technicznej (w tym
odnawialne źródła energii stanowiące mikroinstalacje), tereny komunikacji, zieleń,
wszelką infrastrukturę techniczną.
- Mu - obszary istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo - usługowej na terenie wiejskim:
funkcja podstawowa – mieszkalnictwo (jednorodzinna zabudowa, zabudowa zagrodowa, usługi w tym handel,
drobne rzemiosło o charterze nieuciążliwym;
funkcja uzupełniająca – komunikacja, zieleń oraz infrastruktura techniczna;
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej wsi o zachowanym historycznym
układzie przestrzennym i zabytkowej zabudowie, dla nowo projektowanej zabudowy wskazany jest wymóg
kontynuacji tradycyjnych form zabudowy, występującej w sąsiedztwie.
Ze względu na skalę (1:10 000) opracowania studium, po dokonaniu odpowiedniej analizy na etapie opracowania planów
miejscowych, dopuszcza się korektę granic obszaru.
- R1 – strefa rolnicza z zabudową zagrodową, dopuszcza się infrastrukturę techniczną;
funkcja podstawowa: tereny rolnicze przeznaczone pod działalność rolniczą, w szczególności produkcję roślinną
lub zwierzęcą, w tym produkcję ogrodniczą, sadowniczą, pszczelarską, rybną i leśną oraz zabudowa zagrodowa.
funkcja uzupełniająca: agroturystyka, eksploatacje kopalin pospolitych, wszelka infrastruktura techniczna,
komunikacja.
wydziela się tereny PG4,PG5,PG6,PG7 – tereny górnicze, dla których wydano koncesję na wydobywanie
kopalin. Wyklucza się: lokalizacje elektrowni wiatrowych wraz ze strefami ochronnymi (nie dotyczy stref od
elektrowni istniejących),
obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej
100 kW lokalizację elektrowni wiatrowych i wszelkich biogazowni,
W ramach strefy oznaczone zostały tereny udokumentowanych złóż oraz tereny górnicze: PG4, PG5,PG6, PG7;
w terenach PG4, PG5,PG6, PG7 wyklucza się składowanie i przetwarzanie odpadów, w tym niebezpiecznych.
- R2 – strefa rolnicza z wykluczoną zabudową zagrodową.
funkcja podstawowa: tereny rolnicze przeznaczone pod działalność rolniczą, w szczególności produkcję roślinną
lub zwierzęcą, w tym produkcję ogrodniczą, sadowniczą, pszczelarską, rybną i leśną z wykluczeniem zabudowy
zagrodowej,
funkcja uzupełniająca: eksploatacje kopalin pospolitych, wszelka infrastruktura techniczna, drogi publiczne, drogi
wewnętrzne, dojazdy, niezbędne dla obsługi tych terenów i terenów przyległych.
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- Z – obszary zieleni izolacyjnej (ochronnej]) – istniejącej i do uzupełnienia, dla terenów położonych wzdłuż
cieków w północnej i wschodniej terenu zmiany studium, stanowiących lokalne korytarze ekologiczne.
funkcja podstawowa: zieleń naturalna głównie nieleśna (izolacyjna, ochronna), obszary zadrzewień, obszary
wokół wód płynących i stojących,
zakaz lokalizacji 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.
- ZL - tereny leśne (istniejące lasy);
tereny należy użytkować zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych w zakresie gospodarki
Leśnej,
dopuszcza się przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne na funkcje publiczne, na inne funkcji w
przypadku, gdy istniejących las ogranicza funkcjonalne zagospodarowanie terenu,
wyklucza się zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych położonych w lokalnym korytarzu
ekologicznym, wykluczenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego.
- ZI - strefa zieleni izolacyjnej: strefa o szerokości minimum 10 m wzdłuż południowo – wschodniej granicy terenu [PU2],
na styku z lokalnym korytarzem ekologiczny.
UWARUNKOWANIA USTALONE W STUDIUM:
lokalny korytarz ekologiczny
strefa ochrony ekspozycji/ strefa ochrony otoczenia zespołu starego miasta i zespołu zamkowego
strefa pełnej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków
obiekty ujęte w ewidencji zabytków
krzyż przydrożny w lipach z kamieniem- obiekt o wartościach historyczno-kulturowych
strefa oddziaływania elektrowni wiatrowej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych w odległości 10 - krotnej wysokości elektrowni z dodaniem wielkości wynikającej ze
średnicy rotora,
droga gminna,
infrastruktura techniczna: sieć gazowa wysokiego ciśnienia, linia napowietrzna 110 kV
tereny udokumentowanych złóż, tereny górnicze,
tereny potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Przyjęte w planie rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne, uwarunkowania i wskaźniki zagospodarowania terenu są
zgodne z kierunkami rozwoju gminy Sztum ustalonymi w Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy SZTUM.
II. UZASADNIENIE WYNIKAJĄCE Z ART. 15 UST. 1 – 3 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).
Obszar objęty planem położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
W obszarze objętym planem występują lasy, które zostały zachowane w użytkowaniu leśnym.
Dla ochrony wartości przyrodniczych i środowiskowych obszaru objętego zmianą planu na rysunku planu wyróżniono:
w północnej części terenu: strefę zieleni ochronnej wzdłuż Postolińskiej Strugi, która stanowi korytarz ekologiczny
wzdłuż jej przebiegu,
strefę zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10 m wzdłuż wschodniej granicy terenu 3.PU na styku z lokalnym
korytarzem ekologiczny,
tereny potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych; dla tych terenów wprowadzono szczegółowe
ustalenia dotyczące ograniczeń i warunków ich zagospodarowania.
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Wymagania ochrony środowiska zostały uwzględnione poprzez ustalenie:
zakazu lokalizacji zakładów i instalacji stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii oraz magazynowania
i składowania substancji niebezpiecznych w ilościach określonych odrębnymi przepisami dla zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej,
zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zachodniej części
obszaru objętego planem, położonej w pobliżu istniejącej zabudowy,
zasad ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych,
zasad ochrony powietrza, wód, gleby i ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi,
wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów dla zachowania równowagi przyrodniczej i prawidłowych
warunków życia,
zasad rekultywacji terenów po zakończeniu wydobywania kruszywa,
zasad racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i racjonalnego gospodarowanie gruntami,
zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
1.3. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (art.1 ust.2 pkt. 4)
Północna część obszaru objętego planem położona jest w strefie ochrony otoczenia zabytkowego zespołu Starego Miasta
w Sztumie wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum
- z tego względu ustalono zakaz lokalizacji obiektów ujemnie wpływających na ekspozycję zabytkowego zespołu oraz
ograniczenie wysokości dla masztów telefonii komórkowej oraz słupów i masztów innych – do 18m.
W obszarze objętym planem znajdują się:
budynek ujęty w ewidencji zabytków: budynek mieszkalno-gospodarczy, Nowa Wieś nr 88,
stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków: objęte strefą pełnej ochrony archeologicznej i strefą
ochrony archeologicznej
obiekty o wartościach historyczno - kulturowych objęte ochroną ustaleniami planu: budynek gospodarczy, Nowa
Wieś nr 90, historyczne siedlisko, krzyż przydrożny z lipami i kamieniem.
Dla ww. obiektów i terenów ustalono zasady ochrony mające na celu ochronę historycznych cech i walorów kulturowych.
W granicach obszaru objętego projektem planu nie występują obiekty ani obszary stanowiące dobra kultury współczesnej.
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 ustalenia:
zakazu lokalizacji zakładów i instalacji stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii oraz magazynowania
i składowania substancji niebezpiecznych w ilościach określonych odrębnymi przepisami dla zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej,
pasa ochrony funkcyjnej ustalonej wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia
110 kV i niskiego napięcia 0,4 kV,
strefy kontrolowanej wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 400 o charakterze przesyłowym.
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:
terenów dla lokalizacji zabudowy zagrodowej dla terenów położonych wzdłuż drogi gminnej Nowa Wieś
Postolin, zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium,
ustalenie funkcji wydobywania kopalin w ustanowionych terenach górniczych, zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska i Prawo geologiczne i górnicze,
terenów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami - z wykluczeniem wszelkich
biogazowni i elektrowni wiatrowych,
funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej dla istniejącej zabudowy o takich
funkcjach.
1.6. Wymagania wynikające z prawa własności (art.1 ust.2 pkt 7).
Wymagania powyższe zostały spełnione poprzez ustalenia zwarte w pkt. 1.5.
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Nie wyznacza się innych terenów o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uwagi na oddalenie terenów od
terenów istniejącej zwartej zabudowy wsi oraz potencjalną uciążliwość wynikającą z funkcji wydobycia kopalin i ruchu
komunikacyjnego dla ludności. Dla terenów, dla których nie zmieniono zagospodarowania terenu ustalono stawkę
procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 0%.
Dla terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Sztum, przeznaczonych na funkcje produkcji, składów i magazynów,
zabudowy usługowej i lokalizacji odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 KW ustalono stawkę procentową z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości 0% - opłata ta jest dochodem własnym gminy a nie dochodem gromadzonym na
odrębnym funduszu a więc uiszczenie jej przez gminę, która zbywa własną nieruchomość jest pozbawione uzasadnienia.
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.
Zgodnie z pismem Zarządu Województwa Pomorskiego znak DRRP-G.7637.157.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., w
obowiązującym „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030” na terenie miasta i gminy
Sztum nie zostały zlokalizowane inwestycje celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 i ust. 5 ustawy, będące
zadaniami samorządu województwa.
Przewiduje się realizację inwestycji celu publicznego o których mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 i ust. 5 ustawy, niebędących
zadaniami samorządu województwa, które dotyczą obszaru objętego zmianą planu:
budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową układów tłocznych i modernizacją przepompowni
ścieków w ramach aglomeracji ściekowych powyżej 2000 RLM.
Plan realizuje następujące Zasady ustalone w ww. planie:
K.2.5. Zwiększanie stopnia bezpieczeństwa energetycznego i sprawności systemu produkcji, przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej i cieplnej, gazu, ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych.
K.3.2. Ochrona obszarów o charakterystycznym krajobrazie kulturowym lub znaczeniu historycznym
K.3.2.1.Zasada uwzględniania w dokumentach planistycznych gmin uwarunkowań wynikających z planu gospodarki
odpadami dla województwa pomorskiego.
Projekt planu uwzględnia urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym:
przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 400 ze strefą kontrolowaną,
przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z pasem ochronnym.
Lokalne cele publiczne.
Wymagania powyższe zostały uwzględnione poprzez:
utrzymanie funkcji drogi gminnej dla istniejącej drogi Nowa Wieś - Postolin,
ustalenie dostępności do rzeki Postolińska Struga stanowiącej wody publiczne w celu zapewnienia ich właściwej
konserwacji i użytkowania,
ustalenie wymagań dotyczących zachowania rowów melioracji wodnych szczegółowych, istniejących w
południowo - zachodniej części obszaru planu.
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:
w terenach przeznczonych pod zabudowę możliwości rozbudowy i budowy na obszarze planu infrastruktury
technicznej, w tym telekomunikacyjnej,
na terenach rolnych i zabudowy zagrodowej - możliwość lokalizacji innej infrastruktury technicznej - linie
napowietrzne z konstrukcjami wsporczymi, sieci i urządzenia podziemne,
na terenach leśnych - możliwość przebiegu linii napowietrznych i lokalizacji wyłącznie sieci podziemnych.
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).
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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. 360 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 drogi publicznej (01.KDL) prowadzącej od drogi krajowej do
miejscowości Postolin. Wzdłuż granicy południowo - zachodniej (wzdłuż granicy obszaru objętego planem) przebiega
droga gminna prowadząca do miejscowości Pułkowice w gminie Ryjewo. Drogi te zapewniają możliwość przemieszczania
się pieszych i rowerzystów.
W obszarze zmiany planu wyznacza się drogi wewnętrzne po wydzielonych działkach drogowych, prowadzące do terenów
eksploatacji kopalin oraz terenów rolnych i leśnych. Drogi te zapewniają możliwość przemieszczania się pieszych i
rowerzystów.
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 planu obejmuje częściowo tereny istniejącego zainwestowania. Nową zabudowę – produkcyjno-usługową i
zagrodową, wyznacza się w wzdłuż drogi gminnej 01.KDL, w sąsiedztwie zabudowy istniejącej, jako jej uzupełnienie.
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.
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5. Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy (art. 15 ust.3).
Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie wymagała poniesienia przez gminę kosztów na realizację sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych, które mogą powstać w zabudowie zagrodowej
oraz z budynków produkcyjnych i usługowych mogą być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych.
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 przeznaczonych na funkcje produkcyjne i usługowe, które nie są własnością Gminy Sztum ustalono stawkę
procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
Z tytułu uchwalenia planu możliwe jest osiąganie przez gminę dochodów z tytułu:
podatków od budynków produkcyjnych, usługowych, mieszkalnych oraz eksploatacji kopalin,
sprzedaży gruntów gminnych.
Z tytułu uchwalenia planu konieczny będzie wykup niewielkich powierzchni terenu na poszerzenie drogi 01.KDL w
rejonach skrzyżowań z drogami wewnętrznymi i drogą prowadzącą do Pułkowic. Jednakże ogólny bilans kosztów, które
będą ponoszone przez gminę oraz potencjalnych dochodów jest zdecydowanie korzystny dla Gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
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