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F. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH  W PODATKU LEVNYM

(podać powierzchniC zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystCpuje zwolnienie)

G. OVWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ=CEGO  /OSOBY REPREZENTUJ=CEJ SKŁADAJ=CEGO

    OWwiadczam , ce s> mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoWci za podanie danych niezgodnych z prawd>.

22. ImiC 23 Nazwisko

24. Data wypełnienia (dzieM-miesi>c-rok) 25. Podpis (pieczCć )składaj>cego /osoby reprezentuj>cej 

     składaj>cego

H. ADNOTACJE  ORGANU PODATKOWEGO

26. Uwagi organu podatkowego

27. Data 28. Podpis przyjmuj>cego formularz

(*)
nr PESEL- w przypadku podatników bCd>cych osobami fizycznymi objCtymi rejestrem PESEL nieprowadz>cych działalnoWci gospodarczej lub 

niebCd>cych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, nr NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj>cych obowi>zkowi 

ewidencyjnemu.              

Pouczenie : w przypadku niewpłacenia w okreWlonych ustawowo terminach kwoty nalecnego podatku lub wpłacenia  jej w niepełnej wysokoWci , niniejsza 

deklaracja  stanowi podstawC do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postCpowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz.U. z 2002r. nr 110 poz. 968, z pócn. zm.). 
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 UCHWAŁA Nr X/74/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 w sprawie zmiany „Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Sztumskie Pole (Uchwała nr XXVII
/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008)” w zakresie obszarowym obejmującym część działki 253/2 

położonej w jednostce urbanistycznej 04.MN.05. 

  Na podstawie art. 20 ust. 1,art. 27, art. 29 Ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póz. zm) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. Zm.),
po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminy Sztum przyjętego Uchwałą Nr 
XLIII/341/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 
2002 r., Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Zmienia się „Miejscowy planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Sztumskie Pole” w zakresie obszarowym 
obejmującymczęść (o powierzchni ok. 0,49 ha) działki 
253/2 położonej w jednostce urbanistycznej 04.MN.05, 
w granicach określonych w graficznej części niniejszej 
uchwały stanowiącej Załącznik nr 1.

2. Zmiana planu miejscowego składa się z integralnych 
części powiązanych wspólnym nazewnictwem i ozna-
czeniam:
1) części tekstowej - stanowiącej treść niniejszej uchwa-

ły;
2) części graficznej (inaczej rysunku zmiany planu) - 

stanowiącej Załączniki nr 1do niniejszej uchwały.
3. Graficzna część niniejszej uchwały składa się z:

1) Załącznika Nr 1 a – stanowiącego kopię części gra-
ficznej planu podlegającego zmianie, jako wskazanie 
położenia obszaru, którego dotyczy zmiana,
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2) Zał>cznik Nr 1 b – przedstawiaj>cy graficzne ustalenia niniejszej zmiany wykonanym na kopii rysunku 

planu zmienianego w skali 1:1000, 
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3) Zał>cznik Nr 1 c – przedstawiaj>cy graficzne ustalenia niniejszej zmiany wykonanym na kopii mapy 

zasadniczej w skali 1:1000. 
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4. Rysunek zmiany planu obowiązuje zgodnie z umiesz-
czonymi na nim objaśnieniami, określającymi treść 
zastosowanych symboli i oznaczeń.

5. Zakres zmian w części graficznej (w granicach terenu 
objętego zmianą) obejmuje:
1) wyznaczenie (nowego) terenu wydzielenia wewnętrz-

nego - 05/1.10.MN – U,
2) w jednostce urbanistycznej 04.MN.05;
3) usunięcie dotychczasowego oznaczenia powierzchni 

biologicznie czynnej;
4) usuniecie dotychczasowego oznaczenia maksymal-

nej nieprzekraczalnej linii zabudowy; wyznaczenie 
(nowej) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy.

6. Integralną częścią rysunku zmiany planu jest wyrys ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Sztum.

§ 2

  Poza rysunkiem zmiany planu integralną częścią jest:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu -Załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych -Załącznik nr 3.

§ 3

  W części tekstowej „Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Sztumskie Pole” stanowiącej treść 
Uchwały nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z 
dnia 30.08.2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 43 ust. 1 pkt 3 dodaje się kolejną pozycję pod 
literą f) w brzmieniu; „ teren wydzielenia wewnętrz-
nego 05/1.10.MN – U, przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową z dopuszczeniem zabudowy usługo-
wej stanowiącej wyłącznie uzupełnienie dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej będącej funkcją 
podstawową. Powierzchnia funkcji uzupełniającej: 
nie więcej niż 40% powierzchni całkowitej obiektów 
i nie więcej niż 40% powierzchni terenu.”;

2) objaśnienia oznaczeń użytych na rysunku zmiany 
planu:
a) granice obszaru objętego zmianą,
b) linie rozgraniczające i oznaczenie terenu wydzie-

lenia wewnętrznego,
c) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy do 

usunięcia,
d) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

(nowo-wyznaczana),
e) pozostałe - wg oznaczeń rysunku planu podlega-

jącego zmianie,
f) skala projektu rysunku zmiany planu określona 

w formie liczbowej i liniowej zgodnie z rysunkiem 
planu podlegającego zmianie.

§ 4

  Dla obszarów objętych zmianą planu ustala się stawkę 
procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - w wysokości 30%.

Rozdział 2
Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 5

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Sztum.

§ 6

  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Sztumie.

§ 7

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/74/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU
  Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Sztu-
mie dokonuje rozstrzygnięcia uwag do projektu planu.
W trakcie trwania procedury planistycznej nie złożono 
uwag do projektuzmiany planu „Miejscowego planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Sztumskie Pole 
(Uchwała nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z 
dnia 30.08.2008)” w zakresie obszarowym obejmującym 
część działki 253/2 położonej w jednostce urbanistycznej 
04.MN.05.
  W związku z powyższym w tym zakresie nie podejmo-
wano rozstrzygnięć.

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/74/2011
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-
NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁA-
SNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
  Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Sztumie 
dokonuje rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.
  Zmiana „Miejscowego planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Sztumskie Pole (Uchwała nr XXVII/182/2008 
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008)” w zakresie 
obszarowym obejmującym część działki 253/2 położonej 
w jednostce urbanistycznej 04.MN.05., przyjęta w przed-
miotowej Uchwale nie powoduje konieczności realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy.
  W związku z powyższym w tym zakresie nie podejmo-
wano rozstrzygnięć.


