PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz
budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica
Protokół sporządzono w dniu 19 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Kościerzyna
przez Martę Słomińską, podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna.
Na podstawie art. 11 pkt 10 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
19 grudnia 2013 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowo-usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami
zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica.
I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:
Podczas dyskusji zaproponowano rozpoczęcie spotkania od zaprezentowania projektu przez
głównego projektanta, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych.
Pan Piotr Rugień – projektant zmiany planu, reprezentujący Biuro Urbanistyczne
PPP Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przedstawił ogólne założenia projektu zmiany planu.
Przypomniał, że główną intencją przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego
między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy
ul. Stanisława Staszica było dostosowanie nowych rozwiązań układu komunikacyjnego
w stosunku do układu przyjętego w obowiązującym planie. Wiązało się to z wydaną decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kupieckiej wraz
z sąsiednim układem komunikacyjnym oraz rozbudowie ulic: 8 Marca, Klasztornej, Długiej
i Miodowej w Kościerzynie.
Następnie zaproponowano udzielenie odpowiedzi na pytania zebranych.
Zagadnienia poruszone w dyskusji:
1. Pani Jadwiga Romińska - zapytała dlaczego wzdłuż ul. 8 Marca zapisano wymiary
budynku jako: 10m x 10m oraz dlaczego nie dopuszczono usług. Pan Piotr Rugień
odpowiedział, że dla terenów 06.MU i 07.MU przewidziano zabudowę mieszkaniowousługową jako zabudowę o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowych
w formie budynków lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej. Dla budynków
położonych wzdłuż ul. 8 Marca ustalono wymiary budynku jako: 10mx 10m do 12mx12m,
które to wynikają z konieczności dostosowania się do warunków uzgodnienia projektu planu
z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku, co też uczyniono.
Obszary 06.MU i 07.MU położone są w strefie ochrony konserwatorskiej restauracji
urbanistycznej, co wiąże się z ograniczeniami proporcji rzutu budynków zlokalizowanych
w tej strefie.
Ponadto Pani Jadwiga Romińska zapytała, czy w terenie 03.MU (wydzielenie wewnętrzne
03/6.1) przewidziano możliwość zabudowy na granicy. Jeśli nie będzie takiej możliwości
budynek, który powstanie na dz. nr 1438 obręb 6 nie będzie nawiązywał parametrami do
segmentów zabudowy szeregowej, która powstanie na tym obszarze. Uważa, że front
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planowanej zabudowy powinien znajdować się od strony drogi 03.KD.D, co stanowiłoby
zamknięcie zabudowy szeregowej. Pan Piotr Rugień odpowiedział, że uwaga ta jest słuszna
i możliwa do skorygowania w planie. Należy w tej sprawie złożyć stosowny wniosek na
piśmie do dnia 8 stycznia 2014 r.
Pani Jadwiga Romińska – stwierdziła, że minimalna wysokość zabudowy wzdłuż
ul. 8 Marca - ustalona na 10m w terenie oznaczonym symbolem 07.MU jest zbyt duża,
ponieważ nie daje możliwości racjonalnego zagospodarowania tego terenu. Pan Piotr Rugień
odpowiedział, że wysokość tą ustalono zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku.
2. Pan Michał Greszczyński, wniósł o wykreślenie w terenie 09.MU w pkt 6 pkt 1a) ustaleń
dla obowiązującej linii zabudowy od wydzielenia 03/1.1.ZP; w zmienianym planie
zlikwidowano wydzielenie wewnętrzne 03/1.1.ZP.
Zapytał, czy wybudowany już parking przy ul. Rzemieślniczej nie powinien stanowić innego
wydzielenia i czy nie wymaga innego oznaczenia, ponieważ wchodzi w drogę oznaczoną na
rysunku planu symbolami: 02.KD.KP.
Pan Piotr Rugień potwierdził, że ustaleń tych nie wykreślono omyłkowo. Zostanie to
zweryfikowane w całym tekście planu i poprawione. Oznaczenia dotyczące parkingu również
zostaną zweryfikowane.
Ponadto Pan Michał Greszczyński, zapytał, czy obowiązująca linia zabudowy na rysunku
planu powinna przebiegać przez drogę wewnętrzną (wydzielenie wewnętrzne oznaczone
symbolami: 08/1.1.KDW).
Pan Piotr Rugień odpowiedział, że linia ta zostanie przerwana na wydzieleniu wewnętrznym
08/1.1.KDW.
Pan Michał Greszczyński – zapytał, czy w przypadku niemożności zapewnienia dostatecznej
ilości miejsc parkingowych w rejonie centrum miasta (intensywna zabudowa) na terenie
własnym działki, miasto zapewni odpowiednią miejsc parkingowych. Pani Sylwia Burczyk
odpowiedziała, że inwestor, właściciel nieruchomości powinien w swoim zakresie spełnić
wymogi zagwarantowania możliwości parkowania w związku ze specyfiką prowadzonej
działalności. Ponadto w planie dopuszczono lokalizację miejsc parkingowych w liniach
rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, których szerokość wynosi minimum 10m.
3. Pan Henryk Wyrowiński z Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.
z o. o. w Kościerzynie – zapytał, czy obecne budynki, będące siedzibą KTBS Sp. z o. o.
przeznaczone są do rozbiórki. Pan Piotr Rugień potwierdził ten fakt, budynki te z uwagi na
ich obecny stan i formę architektoniczną przeznaczono do rozbiórki i wyznaczono w planie
parametry dla nowej zabudowy.
W związku z brakiem innych uwag i zapytań do projektu zmiany planu zakończono dyskusję
publiczną w dniu 19 grudnia 2013 r.
III. Ustalenia z dyskusji:
Poinformowano, iż uwagi do założeń projektu zmiany studium można wnosić na piśmie do
Burmistrza Miasta Kościerzyna na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400
Kościerzyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 8 stycznia 2014 r.
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Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Burmistrza Miasta Kościerzyna;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.
Kościerzyna, dnia 19 grudnia 2013 r.
Marta Słomińska

..............................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Burmistrz
Zdzisław Czucha
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