BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Sztum
POSTANOWIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

Z DNIA 8 KWIETNIA 2022r.

w sprawie przyjęcia dokumentu:
PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
W NOWEJ WSI
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz.559 ) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), postanawiam co
następuje:

1. Przyjmuję dokument: projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W NOWEJ WSI
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO.
2. Przyjęty dokument: projekt ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W NOWEJ WSI 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
2022 r. poz. 503.) i po uchwaleniu przez Radę Miejską, wraz z Uzasadnieniem i podsumowanie, które
stanowi załącznik do niniejszego Postanowienia przekazuję właściwym organom: Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Malborku.
3. Załącznik do niniejszego Postawienia stanowi: Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny
oddziaływania
na
środowisko
projektu
ZMIANY
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W NOWEJ WSI
WRAZ PROGNOZĄ
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Sztum

Załącznik do Postanowienia
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W NOWEJ WSI WRAZ PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO.

1. PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z art. 46 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 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 zostały wzięte pod uwagi w jakim zakresie zostały
uwzględnione:

ustalenia
zawarte
w
prognozie
oddziaływania
na
środowisko;
opinie właściwych organów,
o których mowa w
art.
57 i 58;
2)
zgłoszone
uwagi
i
wnioski;
3)
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało
przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji
postanowień dokumentu.

V

Projekt Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi sporządzono na
podstawie uchwały nr XXIII. 171.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia 2020 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. Z. 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
środowisko,
2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
3) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
4) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
2.2. Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum pismem sygn IM.VII.6722.1.1.2021 z dnia 14.05.2021 r. zwrócił się
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Malborku o uzgodnienie stopnia i szczegółowości prognozy oddziaływania
na środowisko projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi.
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Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-GdWZP.411.18.5.2021.MP.1 z dnia
02.06.2021 r. uzgodnił przedłożony zakresu Prognozy
oddziaływania na środowisko z uwagami — uwagi zostały uwzględnione w Prognozie oddziaływania
na środowisko projektu planu miejscowego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku pismem znak SE.NS.80.4460.16.2021.EK z
dnia 9.05.2021 r. uzgodnił przedłożony zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko bez
zastrzeżeń.
2.3.Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
Do projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi
została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko, autor: Pracowania Projektowa
Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Środowiska, 80-766 Gdańsk ul. H.H.Jabłońskiego 22 lok 8,
data opracowania 18 sierpnia 2021 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 18 lutego 2022 r.
2.4. Uzyskanie wymaganych ustawą opinii
Projekt Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi
wraz z Prognozą 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 o raz art. 54 ust.l 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 (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2373 z późn. zm.) zostały przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum pismem
znak.IM.VII.6722.1.3.2021 z dnia 20.08.2021 celem zaopiniowania:
a) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Malborku. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Malborku nie odpowiedział na pismo; na podstawie art. 25 ust.2 ustawy o
pl. i z.p. uznaje się projekt planu za zaopiniowany bez uwag;
b) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku; Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WZP.410.18.7.2021.MP.l z dnia 06.09.2021
zaopiniował projekt planu bez uwag.
2.5. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu
Udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym sporządzenia projektu Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi i prognozy oddziaływania na środowisko został
spełniony poprzez:
1) Obwieszczenie/ ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do sporządzenia
planu oraz do przystąpieniu do strategicznej oceną oddziaływania na środowisko tego planu, które
opublikowano:
a) w prasie - Dziennik Bałtycki z dnia 14 maja 2021 r.
b) na tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego od dnia 14 maja 2021 r.
c) na stronie internetowej http/bip.sztum.pl/ochrona środowiska od dnia 14 maja 2021 r.
Wnioski i uwagi do ww. dokumentów można było składać w ciągu miesiąca od daty opublikowania
ogłoszeń.
W wyniku ww. obwieszczeń i ogłoszeń wpłynęły wnioski do projektu zmiany planu.
Wnioski zostały częściowo uwzględnione przez Burmistrz Miasta i Gminy Sztum w Rozstrzygnięciu z
dnia 18 stycznia 2022 r.
2) ogłoszenie o wyłożeniu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Nowej Wsi i Prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 25 lutego 2022 do dnia 18
marca 2022 r. termin składania uwag do dnia 1 kwietnia 2022 .
.Ogłoszeniu ukazało się:
a) w prasie: Dziennik Bałtycki z dnia 18 lutego 2022 r.
b) na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum od dnia 18 lutego 2022 r.
c) na stronie internetowej - http://bip.sztum.pl/ochrona środowiska od dnia 18 lutego 2022 r.
W wyniku wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania nie
wpłynęły uwagi i wnioski do wyłożonych dokumentów.
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3.

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO
DOKUMENTU, INFORMACJA O UWZGLĘDNIENIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH
W ART. 55 UST. 3 USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU
INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ OCENACH
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
3.1. 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.
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.

3.2. Opis planowanego zagospodarowania terenu ustalonego w projekcie 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 1O.R,RM) i po stronie
południowej drogi (teren 1 l.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 l.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.

4/6

Ustalenia projektu planu są w części zgodne z aktualnymi potrzebami i zamierzeniami właścicieli
terenów, w pełni zgodne z interesem Gminy.
3.3. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Sztum dla obszaru objętego planem
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 istnieiacei i projektowanej zabudowy nrodukcy.ino-usługQwejj_
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.
ekstensywnej zabudowy mieszkaniowo - usługowej na terenie wiejskim:
- 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.
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),
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 wykluczona zabudowa zagrodowa,
-Z - obszary zieleni izolacyjnej (ochronneib - istniejącej
uzupełnienia. dla terenów
położonych wzdłuż cieków w północnej i wschodniej terenu zmiany studium, stanowiących
lokalne korytarze ekologiczne.
- ZL - tereny leśne (istniejące lasy):
- ZI - strefa zieleni izolacyjnej: strefa o szerokości minimum 10 m wzdłuż południowo - wschodniej
granicy terenu [PU2], na styku z lokalnym korytarzem ekologiczny;
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 technicznej.
3.4. Rozwiązania alternatywne
Niepodjęcie eksploatacji kruszywa na terenach wskazanych w obszarze objętym zmianą planu to
konieczność przeprowadzenia badań rozpoznawczych i poszukiwawczych na innych terenach,
często o zdecydowanie większym potencjalne przyrodniczym oraz bliżej zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej czy letniskowej. Wyeksploatowanie poszczególnych pól złoża „Nowa Wieś”
pozwoli na kompleksową rekultywację terenów poeksploatacyjnych i zgodnie będzie
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Nie było zatem konieczności przewidywania rozwiązań alternatywnych dla obszaru objętego planem.
3.5. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę zgłoszone uwagi i wnioski
Do projektu planu została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi (autor: Bogusław Grechuta, Pracownia
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Projektowa Architektury Krajobrazu i Rewaloryzacji Środowiska 80-766 Gdańsk, ul. Jabłońskiego 22
lok. 8), data opracowania 18 sierpnia 2021 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 18 lutego 2022 r.
Zakres merytoryczny Prognozy oddziaływania na środowisko oraz zakres i stopień szczegółowości
zawartych w niej informacji uwzględnia wymogi wyżej wymienionych przepisów i wymogi zawarte
piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 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
znak
RDOŚ-Gd-WZP.410.18.7.2021 .MP.l z dnia 06.09.2021 zaopiniował projekt planu bez uwag.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku nie odpowiedział na przesłane pismo
dotyczące zaopiniowania projektu zmiany planu.
W wyniku wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania nie
wpłynęły uwagi i wnioski do wyłożonych dokumentów.
3.6. Informacje na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Fragment Nowa Wieś objęty zmiana planu oraz jego najbliższe otoczenie nie sąsiaduje
bezpośrednio z terytoriami państw ościennych, a odległości jego granic do granicy państwa jest
znaczna. Wpływ realizacji ustaleń analizowanego projektu zmiany planu nie będzie mieć
oddziaływania transgranicznego
w
rozumieniu
przepisów
ustawy
Prawo
ochrony
środowiska.
3.7. Informacja na temat propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania
monitoringu
skutków
realizacji
postanowień
dokumentu.
W Prognozie nie określono terminów i elementów środowiska, które należałoby monitorować w
wyniku realizacji ustaleń analizowanego projektu planu.
Monitorowanie ewentualnych skutków zmian w środowisku powstałych wskutek realizacji ustaleń
analizowanego projektu planu będzie można w opracowaniach:
Analiza
zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w
opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w
nawiązaniu do ustaleń studium,
Ocena stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, skuteczności przeprowadzenia
prac rekultywacyjnych, opracowania nowej edycji planu urządzenia przyległych terenów
leśnych
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Sztum.

zup.

mgrinż.J
Kierownil
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