PROTOKÓŁ
z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Miasta Kościerzyna w dniu 5 września 2013 r.
Protokół sporządzono w dniu 5 września 2013 r. w Urzędzie Miasta
Kościerzyna przez Martę Słomińską, podinspektora ds. gospodarki przestrzennej.
Na podstawie art. 17 pkt 6 litera a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)
w dniu 5 września 2013 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej dotyczące zaopiniowania projektów zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego: terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt
Przemysłowy” w Kościerzynie, a także terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej
położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy
wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie.
I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:
1) Pan Piotr Rugień – projektant zmiany planów, reprezentujący Biuro Urbanistyczne
PPP Sp. z o. o. – omówił projekty zmian w/w miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz szczegółowo wyjaśnił zebranym czego dotyczą zmiany
niniejszych planów.
2) Pan Adam Rodziewicz i Pan Grzegorz Lechman – zauważyli, że projekty uchwał
zmian powyższych planów miejscowych mogą w przyszłości stwarzać problemy
w ich interpretacji, dlatego zasadne byłoby uchwalenie tekstów jednolitych. Zalecają
również sporządzanie nowych planów, jeśli zmiany dotyczą całego obszaru
obowiązującego planu miejscowego i jeśli zmiany są kompleksowe.
3) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – stwierdziła, iż w uchwale dotyczącej zmiany planu
miejscowego dla tzw. „Trójkąta Przemysłowego” trzeba wypisać wszystkie uchwały
w sprawie zmiany planu, jakie nastąpiły po 2005 r. Dodała również, że wątpliwości
budzą zmiany uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które są korektą błędów oczywistych. Przychyliła się do
sporządzenia tekstów jednolitych planów. Ponadto przy zapisie w planie miejscowym
„Trójkąt Przemysłowy” odnośnie dróg lokalnych i dojazdowych, aby nie było
wątpliwości, że drogi te są drogami publicznymi, należałoby dopisać, że „stanowią
one drogi rozumiane jako drogi publiczne zgodnie z przepisami ustawy o drogach
publicznych”.
4) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – zauważyła, że projekcie zmiany planu dla
rejonu ul. Rzemieślniczej, 8 Marca zostały usunięte tereny zielone. Jej zdaniem
należy w mieście starać się utrzymać jak najwięcej zieleni. Zdanie takie wyraziła
również Pani Maria Kiełb-Stańczuk. Ponadto Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska
zwróciła uwagę, że nie należy łączyć nowo zaprojektowanego ciągu
komunikacyjnego – drogę dojazdową 03.KD.D - z ulicą Miodową, uważa, iż nie ma
takiej potrzeby. Wskazane byłoby zakończenie tego ciągu komunikacyjnego
parkingiem.
5) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zauważyła, że dla w/w planu przy ustaleniach dla
stawki procentowej dla opłaty planistycznej nie jest prawidłowe wpisywanie stawki
„0%” należy wpisać – „nie dotyczy”. Dodatkowo zauważyła, że w projekcie uchwały
dotyczącej zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Rzemieślniczej, 8 Marca,
S. Staszica należy zamienić kolejność ustępu 2 i 3 w § 3.
6) Pan Piotr Rugień – poprosił Komisję o przedstawienie zdania na temat pomysłu na
usunięcie z planu zakazu sytuowania reklam przy ul. Rzemieślniczej, zaznaczył, że
zmiany te zaproponowały władze miasta.
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7) Pan Adam Rodziewicz – wskazał, że zależy to od tego, co rozumie się w planie
pod pojęciem „nośnik reklamowy”. Zaproponował dopuszczenie sytuowania
wszelkich reklam, ale można np. wymóc konieczność sporządzenia studium
zasłaniania przez nośniki reklamowe. Albo też spróbować ograniczyć wysokość
reklam, czy też wyeliminować reklamy świetlne.
8) Pani Sylwia Burczyk – stwierdziła, że zastosowanie takich zapisów w planie jest
trudne do wyegzekwowania.
9) Pan Grzegorz Lechman – wskazał, że należy wskazać na rysunku planu wnętrze
zaznaczonego na rysunku planu zespołu urbanistycznego miasta Kościerzyna
wpisanego do rejestru zabytków – strefy ochrony konserwatorskiej – restauracji
urbanistycznej.
10) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zapytała, czy wrysowana obowiązująca linia
zabudowy na terenie 09.MU od strony ulicy Miodowej powinna być narysowana
łukiem. Pan Piotr Rugień odpowiedział, że rzeczywiście na rysunku planu linię tą
trzeba poprowadzić prosto.
11) Pan Adam Rodziewicz – zapytał z związku z graniczeniem terenów zielonych
w zmienionym projekcie planu, czy nie należałoby podwyższyć wskaźników
powierzchni biologiczne czynnych.
Na koniec posiedzenia Członkowie jednogłośnie wybrali na Przewodniczącą Komisji
– Panią Marię Kiełb-Stańczuk, a na Zastępcę - Pana Adama Rodziewicza.
Po przeprowadzonej dyskusji nad rozwiązaniami projektów zmian miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego:
terenów
przemysłowo
– składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie, a także terenu zabudowy
mieszkaniowo – usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz
budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica
w Kościerzynie – Komisja opiniuje oba projekty pozytywnie z powyższymi
uwagami.
Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.
Kościerzyna, dnia 5 września 2013 r.
......................................
Marta Słomińska
(podpis osoby sporządzającej protokół)

......................................
Maria Kiełb-Stańczuk
Przewodnicząca Komisji
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