
UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 20 ust.1 w związku z art. 15, 16 ust.1, art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 
647 z póź. zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Sztutowo nr XXXI/307/2014 z dnia 30 stycznia 
2014 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Sztutowo.

uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Stwierdza się, iż projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Sztutowo, zwany dalej planem nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sztutowo przyjętego uchwałą nr XXII/134/97 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 lutego 
1997 roku zmienionego uchwałą nr XXII/144/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2004 r.

2. Uchwala się plan, stanowiący zmianę fragmentumiejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Sztutowo uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sztutowo nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 
2007 roku dotyczący terenu oznaczonego symbolem O-10MN, przedstawiony w załączniku graficznym 
do ww. uchwały.

3. Granice zmiany fragmentu planu oznaczone są na rysunku planu.

§ 2. Integralną cześć uchwały stanowią:

1. Rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący Załącznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały w skali 1:1000 obejmujący teren objęty zmianą.

2. Załącznik nr 2 - rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany planu.

3. Załącznik nr 3 - rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo w sprawie sposobu realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. Obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar zmiany planu w granicach określonych Uchwałą nr 
XXXI/307/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
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2. Działce budowlanej – rozumie się przez to nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego.

3. Froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której 
odbywa się główny wjazd lub wejście na teren.

4. Intensywności zabudowy – rozumie się przez to wskaźnik, określający liczbą stosunek powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji po obrysie zewnętrznym, z wyłączeniem powierzchni elementów 
drugorzędnych (takich jak schody, pochylnie zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy) do powierzchni 
działki.

5. Wskaźnik powierzchni zabudowy – rozumie się przez to wskaźnik liczbowy ustalony dla 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu, wyrażający stosunek powierzchni zabudowy (dotyczy 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków usytuowanych w granicach terenu) do powierzchni działki.

6. Ładzie przestrzennym - rozumie się przez to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną 
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

7. Miejscach postojowych – rozumie się przez to teren przeznaczony do pozostawienia samochodu, przy 
czym jako miejsce postojowe można zaliczyć miejsce w garażu oraz na podjeździe do budynku.

8. Obiekciebudowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami

i urządzeniami, obiekt małej architektury.

9. Ograniczeniu uciążliwości – oznacza to, że zasięg uciążliwości dla środowiska będący skutkiem 
prowadzonej działalności gospodarczej musi być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny.

10. Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, także 
przepisy prawa miejscowego takie jak uchwały Sejmiku Wojewódzkiego czy rozporządzenia Wojewody bądź 
Marszałka.

11. Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania ustalonego w tekście 
planu na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

12. Przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć inny rodzaj użytkowania niż podstawowe, 
które uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe i z nim nie koliduje.

13. Terenie – rozumie się przez to teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem (literami lub literami i cyframi).

14. Architekturze regionalnej - rozumie się przez to architekturę tego terenu charakteryzującą się: 
zabudową o konstrukcji ryglowej lub murowanej, z zastosowaniem ściany kolankowej, facjatek, loggii, 
ganków, werand, których kalenica ustawiona jest prostopadle do kalenicy głównej oraz elementami 
dekoracyjnymi zwieńczenia dachu widocznymi w szczycie budynku (sterczynki, rzeźbione gzymsy, wycinane 
w drewnie koronki tzw. laubzekin), ozdobnymi obramieniami okiennymi i drzwiowymi.

15. Dachu dwuspadowym - należy przez to rozumieć dach o dwóch głównych połaciach dachowych 
symetrycznych względem siebie.

16. Dachu wielospadowym - należy przez to rozumieć dach o wielu połaciach dachowych z wyznaczoną 
kalenicą główną.

17. Funkcjach mieszkaniowych- należy przez to rozumieć budynki mieszkalne wraz z budynkami 
garażowymi i gospodarczymi, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
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18. Kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą 
pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie, 
a powierzchnią posadzki na stropie, bądź warstwy osłaniającej izolacje cieplną stropu, znajdującego się nad tą 
częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 
ludzi oraz poziomą cześć budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość 
w świetle większą niż dwa metry, za kondygnację nie uznaje się nadbudówek nad dachem takich jak 
maszynownia dźwigu, centralna wentylacja, klimatyzacja lub kotłownia.

19. Kondygnacji nadziemnej– należy przez to rozumieć każdą kondygnację, nie będącą kondygnacją 
podziemną.

20. Kondygnacji podziemnej– należy przez to rozumieć kondygnację, zagłębioną ze wszystkich stron 
budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, 
a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację.

21. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejących obiektach budowlanych robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy 
czym dopuszcza się stosowanie nawiązujących do historycznych wyrobów budowlanych innych niż użyte 
w stanie pierwotnym.

22. prace konserwatorskie – należy przez to rozumieć działania mające na celu zabezpieczenie 
i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;

23. prace restauratorskie – należy przez to rozumieć działania mające na celu wyeksponowanie wartości 
artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego 
części, oraz dokumentowanie tych działań;

24. Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku, których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź 
liczba kondygnacji.

25. Wysokości budynku – rozumie się przez to wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją 
osłaniającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad tą płaszczyznę maszynowni dźwigu i innych pomieszczeń 
technicznych, bądź do najwyższej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku 
znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

26. Wielkości powierzchni biologicznie czynnej - rozumie się przez to minimalny procent powierzchni 
działki, przeznaczony na wszelkie formy zieleni - typową powierzchnię biologicznie czynną stanowią tereny 
zieleni towarzyszące zabudowie, w tym ogrody, sady, zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne 
powierzchniowe, uprawy rolne.

27. Stawka procentowa – rozumie się przez to wysokość stawki wyrażonej w procentach służącą 
naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa 
w art.36 ust. 4 z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Celem regulacji zawartych w niniejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
jest:

1. Ustalenie przeznaczenia terenów pod określone funkcje.

2. Ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3. Ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4. Ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym granice pomników zagłady.

5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6. Ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz wskaźników intensywności zabudowy.
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7. Określenie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym.

8. Określenie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy.

9. Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

10. Ustalenie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

11. Ustalenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystkie wyżej wymienione punkty 
określone zostały w karcie terenu. Na obszarze opracowania nie występują:

1. Tereny górnicze ustalone na podstawie przepisów odrębnych oraz zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych a także zabudowa wskazana do rehabilitacji.

§ 5. Celem ustaleń zmiany planu jest:

1. Ustalenie warunków zabudowy terenu oznaczonego symbolem O-10MN.

2. Ustalenie, zapisów planu terenu oznaczonego symbolem O-10MN umożliwiających realizację remontu 
budynków mieszkalnych oraz remontu ogrodzenia terenu.

§ 6. Ustala się, że główną funkcją dla obszaru objętego zmianą planu jest: Funkcja mieszkaniowa O-
10MN. Dopuszcza się funkcję uzupełniającą : biurowo-usługową związaną z działalnością muzealną.

§ 7. Ustalenia dotyczące komunikacji:

1. Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenu objętego opracowaniem oparta jest o system dróg 
zlokalizowanych poza granicami opracowania planu, w których wyróżnia się:

a) ulice o funkcji zbiorczej, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDZ (ul. Gdańska);

b) ulice o funkcji lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami KD.D (ul. Muzealna).

2. Na terenie działki dla istniejącej zabudowy ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
w ilościach minimum:

a) dla funkcji mieszkaniowej – 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;

b) dla funkcji uzupełniającej – na każde 100 m2 powierzchni użytkowej 2 miejsca postojowe.

3. Utrzymuje się istniejący zjazd z drogi publicznej.

4. Wprowadzane zmiany nie dotyczą funkcji i klasyfikacji dróg oraz ich parametrów. Zgodnie z przepisami 
szczególnymi nie są sprzeczne z planem.

5. Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi za zgodą 
zarządcy drogi i na warunkach przez niego określonych.

§ 8. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:

a) historyczny układ przestrzenny terenu;

b) obiekty objęte ochroną konserwatorską;

c) dominanty w postaci drzewostanu oraz elementy zagospodarowania zieleni (tj. cenne gatunki pojedynczych 
drzew oraz szpalery drzew zlokalizowane przy drodze);

d) strefy ekspozycji widoków i kompozycji przestrzennych;

2. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:

a) obiekty małej architektury w zakresie zapewnienia porządku i czystości terenu;

b) zespoły zieleni wysokiej i niskiej.

§ 9. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska przyrodniczego:
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a) Teren opracowania planu nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody, określoną w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. Jest jednak położony w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego. 
Odrębne zasady ochrony dla tego obszaru nie są sformułowane. Ponadto ustala się na terenie opracowania:

b) zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji naruszających w znaczny sposób równowagę przyrodniczą i naturalne 
walory terenu;

c) ochronę i utrzymanie istniejących skupisk zadrzewień i zakrzewień;

d) zachowanie, konserwacja i uzupełnienie szpalerów drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej, w przypadku 
konieczności utrzymania bezpieczeństwa ruchu dopuszcza się wycinkę drzew przy zachowaniu przepisów 
odrębnych;

e) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla terenów istniejącej zabudowy, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi;

f) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;

g) możliwość wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych do celów gospodarczych zgodnie 
z przepisami szczególnymi;

h) ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną i dziko występujących grzybów objętych ochroną.

§ 10. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala się:

a) utrzymanie historycznego ukształtowania terenu;

b) zachowanie historycznego zagospodarowania terenu (schody terenowe, taras, ogrodzenie);

c) przywrócenie i zachowanie charakterystycznych cech architektonicznych historycznej zabudowy (bryły, 
kształtu i pokrycia dachu, dyspozycji ścian, detalu architektonicznego, historycznej stolarki okiennej 
i drzwiowej (w tym jej podziałów oraz okiennic) materiału i kolorystyki) zlokalizowanej na działce nr 
416 oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania terenu symbolem O-10MN,

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury 
współczesnej:

1. Ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podlegają obiekty wpisane do rejestru 
zabytków. Teren byłego obozu koncentracyjnego Stutthof wraz z zabudowaniami i układem drożnym, 
układem zieleni i pozostałościami urządzeń obozowych, nr wpisu do rejestru zabytków 1361 (dawny nr rejestru 
woj. Elbląskiego 214/92 z dnia 19.02.1992), podlega ustawie z dnia 7 maja 1999 o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U.1999 roku nr 41 poz. 412). Teren oznaczony symbolem O-
10MNpołożony jest w strefie ochronnej POMNIKA ZAGŁADY i mają tu zastosowanie zapisy Ustawy 
z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady ( Dz. U. z 1999 r. Nr 
41 poz.412) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2007 roku 
w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady na obszarze, którego jest położone Muzeum „Stutthof” 
w Sztutowie oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej (Dz. U. 2007 rok nr 163 poz. 1157).Teren 
oznaczony symbolem O-10MN objęty jest ochroną konserwatorską. Obecny budynek mieszkalny 
zlokalizowany przy ul. Muzealnej nr 2, w czasie II wojny światowej pełnił funkcję siedziby komendanta 
obozu KL Stutthof i został wpisany do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr 
PSOZ/534/5/92. Drugi budynek mieszkalny zlokalizowany na terenie działki pełniący w czasie II wojny 
światowej funkcje „psiarni” został również wpisany do rejestru zabytków woj. Pomorskiego pod nr 
PSOZ/534/5/92 ul. Muzealna 4. Również ogrodzenie posesji zlokalizowanej przy ul. Muzealnej 2 i 
4 wpisane jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem PSOZ/534/5/92.Wszelkie 
działania (w tym przedinwestycyjne) w obrębie obszaru i obiektów wpisanych do rejestru zabytków wraz 
z działką, na której się znajdują podlegają przepisom odrębnym

z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. Działania inwestycyjne wymagają współpracy

właściwego terenowego konserwatora zabytków zgodnie z ww. przepisami.
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2. Na całym obszarze miejscowości Sztutowo, osady której powstanie datuje się na okres wczesnego 
średniowiecza, ustalona jest strefa ochrony archeologicznej, dla której obowiązuje w przypadku znaleziska 
i działań inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi procedura zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.

3. Ustala się zakaz usytuowania nośników reklamowych. Jedynie dopuszczalna jest forma oznaczenia 
związana z prowadzoną działalnością o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1m2 (dostosowana do otoczenia 
i architektury obiektów).

4. Ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących  konstrukcji masztów telefonii komórkowej.

5. 

§ 12. Ogólne ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych.

1) W granicach opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie występuje 
przestrzeń publiczna.

§ 13. 1. Ustala się, że obszar jest wyposażony w system infrastruktury technicznej, który znajduje się 
w liniach rozgraniczających ulice poza pasem jezdni i poza granicami opracowania zmiany planu.  
Infrastruktura, o której mowa powyżej dotyczy sieci:

a) elektroenergetycznej przesyłowej i oświetleniowej,

b) wodociągowej,

c) kanalizacji sanitarnej,

d) sieci szerokopasmowych oraz innej infrastruktury w telekomunikacji,

e) projektowanej kanalizacji deszczowej,

f) projektowanej sieci gazowej.

2. Gromadzenie odpadów stałych będzie się odbywało w miejscach wyznaczonych w granicach własności 
lub użytkowania terenu, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach i przyjętą polityką gminy w tym zakresie.

§ 14. Teren opracowania położony poza strefą zagrożenia powodzią. Na terenie opracowania 
nie obowiązują przepisy ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo Wodne (z późniejszymi zmianami).  Obowiązuje 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z późn. zmianami). Obowiązuje uregulowanie gospodarki 
ściekowej w myśl zasady „doprowadzenie wody z sieci komunalnej oznacza jednocześnie wymóg 
odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej”.

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Ustalenia szczegółowe dotyczą następującej karty terenu: karta terenu nr 1 – teren oznaczony symbolem
 O-10MN

KARTA TERENU
1. Numer i symbol jednostki
urbanistycznej O-10MN 1
2. Powierzchnia0,8625 ha
(działka nr 416 w granicach opracowania)
3.Funkcja 1. Funkcja główna – mieszkaniowa zlokalizowana w istniejącej zabudowie 

historycznej.
2. Funkcja uzupełniająca – biurowo-usługowa związana z działalnością 
muzealną usytuowana w istniejących budynkach.

4. Zasady ochrony i
kształtowania ładu
przestrzennego

1. Obowiązuje zachowanie historycznego układu przestrzennego terenu.
2. Ochrona obiektywów wpisanych  do rejestru zabytków Województwa 
Pomorskiego.
3. Obowiązuje zachowanie dominant w postaci drzewostanu oraz elementów 
zagospodarowania zieleni (cenne gatunki pojedynczych drzew oraz szpaler 
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drzew zlokalizowany wzdłuż ul. Muzealnej).
4. Ochrona stref ekspozycji widoków i kompozycji przestrzennych.

5. Zasady ochrony 
środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego

1. Ochrona środowiska naturalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.
2. Obowiązuje zachowanie istniejącego drzewostanu.
3. Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całkowitej 
powierzchni działki min. 80 %.

6. Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej

1. Teren oznaczony symbolem O-10MN położony jest w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Wszelkie działania (tym przedinwestycyjne) w obrębie 
obszaru i obiektów wpisanych do rejestru zabytków wraz z działką, na której 
się znajdują podlegają przepisom odrębnym z zakresu ochrony i opieki nad 
zabytkami. Działania inwestycyjne wymagają współpracy właściwego 
terenowego konserwatora zabytków zgodnie z ww. przepisami.
2. Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Muzealnej 2, w czasie II wojny 
światowej pełnił funkcję siedziby komendanta obozu KL Stutthof i został 
wpisany do rejestru zabytków woj. Pomorskiego pod nr PSOZ -534/5/92. 
Drugi budynek mieszkalny zlokalizowany na terenie działki w czasie II wojny 
światowej pełnił funkcję „psiarni”,  wpisany jest do rejestru zabytków woj. 
Pomorskiego pod. nr PSOZ 534/5/92 ul. Muzealna 4, również ogrodzenie 
posesji zlokalizowanej przy ul. Muzealnej 2 i 4 wpisane jest do rejestru 
zabytków województwa pomorskiego pod numerem PSOZ/534/5/92.
3. Teren znajduje się w strefie ochrony archeologicznej, wszelkie działania (w 
tym przedinwestycyjne) podlegają przepisom odrębnym z zakresu ochrony 
i opieki nad zabytkami.
4. Teren oznaczony symbolem O-10MN położony w strefie ochronnej 
POMNIKA ZAGŁADY i mają tu zastosowanie zapisy Ustawy z dnia 7 maja 
1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady ( 
Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz.412) i Rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia 
granic Pomnika Zagłady na obszarze, którego jest położone Muzeum 
„Stutthof” w Sztutowie oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej 
(Dz. U. 2007 rok nr 163 poz. 1157). Działania inwestycyjne nie mogą 
naruszać ww. ustawy.

7. Wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej

W przypadku remontu ogrodzenia należy zastosować materiały użyte do 
wykonania pierwotnego ogrodzenia działki (tj. wykorzystać materiał 
powtórnie lub zastosować materiały odpowiadające historycznie 
zastosowanym), wykonanie powyższych prac, podlega przepisom odrębnym 
z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.

8. Zasady 
zagospodarowania terenu 
i kształtowania zabudowy

1. Obowiązuje zachowanie bryły budynku głównego „Willi komendanta 
obozu KL Stutthof”- zabudowa mieszkaniowa niska (dwie kondygnacje 
z użytkowym poddaszem), dach dwuspadowy.
2. Obowiązuje zachowanie bryły budynku „psiarni” - zabudowa mieszkaniowa 
niska (dwie kondygnacje bez użytkowanego poddasza), dach wielospadowy.
3. Dopuszcza się przeprowadzenie remontów, prac konserwatorskich 
i restauratorskich w budynkach mieszkalnych polegających na poprawie 
warunków socjalnych i funkcjonalnych z poszanowaniem historycznego 
układu wnętrza, ewentualne odtworzenie pierwotnego rozkładu pomieszczeń, 
przy zachowaniu historycznych elementów wnętrza, bez zmian gabarytów 
budynków.
4. Przy pracach budowlanych zachować i przywrócić charakterystyczne cechy 
architektoniczne historycznej zabudowy (bryły, kształtu i pokrycia dachu, 
dyspozycji ścian, detalu architektonicznego, historycznej stolarki okiennej 
i drzwiowej (w tym jej podziałów oraz okiennic) materiału i kolorystyki). 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu ochrony i opieki 
nad zabytkami.
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5. Dopuszcza się zlokalizowanie funkcji towarzyszącej związanej 
z działalnością muzealną w istniejącej zabudowie.
6. Dopuszcza się wymianę pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną w kolorze 
i typie pierwotnie zastosowanej.
7. Zakaz termomodernizacji elewacji z użyciem dodatkowej warstwy izolacji 
termicznej.
8. Wysokość i wymiary gabarytowe budynków mieszkalnych bez prawa 
zmian i rozbudowy.
9. Należy pozostawić bez zmian poziom posadowienia posadzki parteru.
10. Zakaz wznoszenia budynków gospodarczych – garażowych, wiat, 
obiektów tymczasowych, obiektów małej architektury nie związanych 
z miejscem historycznym i urządzeń infrastruktury technicznej.
11. Obowiązuje utrzymanie historycznego ukształtowania terenu.
12. Obowiązuje zachowanie historycznego zagospodarowania terenu (schody 
terenowe, taras, ogrodzenie oraz historyczny układ komunikacyjny wraz 
z rodzajem nawierzchni).
13. Ustala się zakaz usytuowania nośników reklamowych. Jedynie 
dopuszczalna jest forma oznaczenia związana z prowadzoną działalnością 
o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1m2 (dostosowana do otoczenia 
i architektury obiektów).
14. Udział powierzchni biologicznie czynnej jak w punkcie 5.3.

9. Dostępność, komunikacja 
parking

1. Dostęp do części działki od strony ul. Muzealnej z wjazdem od strony 
południowej działki pod budynek główny. Dodatkowe wejście na działkę 
umożliwiające bezpośrednie dojście do budynku mieszkalnego po schodach 
od strony ul. Muzealnej. Dojazd i wejście do drugiego budynku mieszkalnego 
od strony  zachodniej działki z ul. Muzealnej.
2. Miejsca postojowe realizować na terenie własnej działki, wielkość miejsc 
postojowych projektować w ilości wynikającej z funkcji posiadanej działki 
(patrz § 7 pkt 2).

10. Szczegółowe zasady 
i warunki podziału 
nieruchomości objętych 
miejscowym planem

Nie dopuszcza się podziału wtórnego terenu działki.

11. Zasady obsługi
uzupełniającej / 
inżynieryjnej

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Zaopatrzenie w wodę – zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Odprowadzenie ścieków – zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Odprowadzenie wód opadowych na terenie własnym działki zgodnie 
z przepisami odrębnymi. Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wymóg 
odprowadzenia wód opadowych do sieci gminnej.
5. Gospodarka odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami na zasadach 
przyjętych na terenie gminy.
6. Preferowane ogrzewanie z ekologicznych źródeł ciepła (z wyłączeniem 
elektrowni wiatrowych usytuowanych na działce).

12. Szczegółowe warunki 
zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu

Ze względu na położenie terenu działki w strefie ochrony konserwatorskiej 
i archeologicznej wszelkie roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych 
na działce oraz prace ziemne podlegają odrębnym przepisom z zakresu 
ochrony
i opieki nad zabytkami oraz wymagają współpracy z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.

13. Stawka procentowa Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu opłat, o których mowa 
w art.36 ustęp 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla 
całego terenu O-10MN (teren własność gminy Sztutowo).

Uwaga: Niniejsza Karta stanowi uzupełnienie załącznika graficznego nr 1.

USTALENIA KOŃCOWE
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§ 16. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo uchwalony Uchwałą 
Rady Gminy Sztutowo nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 roku w części objętej niniejszymi ustaleniami.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waleria Banasik
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014

Rady Gminy Sztutowo

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo określonego 
w karcie terenu O-10MN.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Sztutowo gmina Sztutowo 
(działka nr 416) na etapie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu.

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Sztutowo określonego w karcie terenu O-10MN w terminie od 03.11.2014 do 02.12.2014 
roku oraz w terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzień 16.12.2014 roku nie wniesiono 
uwag do projektu zmiany planu.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2014

Rady Gminy Sztutowo

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo określonego 
w karcie terenu O-10MN.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania dla zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Sztutowo 
określonego w karcie terenu O-10MN (działka nr 416).

Na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w ramach procedury sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Sztutowo określonego w karcie terenu O-10MN sporządzono prognozę skutków finansowych 
uchwalenia planu. W/w opracowanie dostępne jest w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu 
Gminy Sztutowo.
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