PROTOKÓŁ
z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Miasta Kościerzyna w dniu 30 lipca 2014 r.
Protokół sporządzono w dniu 30 lipca 2014 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 30 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej
dotyczące
zaopiniowania
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna „Stare
Miasto” oraz uchylenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
niżej wymienionych fragmentów miasta Kościerzyna:
a) w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego,
b) w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego,
c) w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej.
I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:
1) Pani Aleksandra Przyk – projektant planu, reprezentująca Biuro Urbanistyczne
PPP Sp. z o. o. – omówiła założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna oraz szczegółowo wyjaśniła
zebranym planowane przeznaczenie poszczególnych terenów oraz sposoby ich
zagospodarowania i zabudowy.
2) Pan Grzegorz Lechman – poddał pod rozwagę, czy w terenie elementarnym
– w strefie „A” – wyznaczona na „0” minimalna intensywność zabudowy jest
wystarczająca.
3) Pan Adam Rodziewicz – zauważył, że w określonych terenach tzw. strefy „A”
– wyznaczona na „4” maksymalna intensywność zabudowy jest za niska. Ponadto
zauważył, że należałoby określić definicję frontu działki – dotyczy to terenu A.03.MU
– najbardziej wyeksponowany jest on od strony skrzyżowania ulic: L. Szopińskiego
i Wojska Polskiego. Od ulicy Wodnej w tym terenie wyznaczona została
nieprzekraczalna linia zabudowy równo, natomiast od ulic: L. Szopińskiego i Wodnej
linia ta ma załamania. Dojazd do działek w terenie oznaczonym jako A.03.MU
odbywa się od strony ul. Wodnej, natomiast wizualnie najbardziej widoczne są te
działki od strony zaplecza tzn. od ulic: L. Szopińskiego i Wojska Polskiego – należy
najbardziej zadbać o wizerunek tych działek od tamtej strony miasta.
4) Pan Grzegorz Lechman – proponuje wrysować od ulic: L. Szopińskiego i Wojska
Polskiego – obowiązującą linię zabudowy oraz wrysować ją jako linię ciągłą, a nie
łamaną.
5) Pan Adam Rodziewicz – zauważył konieczność zaplanowania w narożniku terenu
elementarnego A.11.MU dominanty. Dodatkowo podniósł, że brakuje na
najważniejszych osiach widokowych szczegółów, które wzmacniają atrakcyjność tych
osi widokowych i obszarów do nich przyległych.
6) Pani Aleksandra Przyk – poprosiła Komisję o wskazanie rozwiązania dotyczącego
możliwości realizacji przestrzeni publicznych, szczególnie na działkach prywatnych
właścicieli.
7) Pan Adam Rodziewicz – wskazał, że należy planować przestrzeń publiczną nawet
na działkach prywatnych w zamian za coś więcej dla tych właścicieli na ich terenach
np. możnaby dopuścić tam większą intensywność zabudowy. Ponadto
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zaproponował, aby bardziej otworzyć teren A.27.UP i nie pozwolić na maksymalną
zabudowę tego terenu. Brakuje także określenia detali np. zalecana lokalizacja
jakiejś atrakcji w przestrzeni publicznej.
8) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – stwierdziła, że teren ten to jedyne miejsce
niezabudowane w mieście. Jeśli pozwoli się na jego zabudowanie, to miasto straci na
atrakcyjności.
9) Pan Adam Rodziewicz – wyraził swoją opinię w tej sprawie – również nie jest
zwolennikiem zabudowywania tych terenów wolnych, ewentualnie jeśli jest taka
potrzeba możnaby pozwolić na minimalne parametry odnośnie zabudowy w tym
miejscu.
10) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – stwierdziła, że w terenie B.27.UP – na
„Wzgórzu Grodowym” – nie powinna powstać żadna zabudowa kubaturowa.
11) Pani Aleksandra Przyk – odpowiedziała, że ustalenia odnośnie tego terenu są
konsekwencją wydanej decyzji o warunkach zabudowy na obiekt z dopuszczeniem
szeroko pojętych usług.
12) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – stwierdziła, że obiekt zlokalizowany
w terenie o oznaczeniu B.29.UP nie powinien zostać bardziej rozbudowany, tak jak
dopuszczają to zapisy projektu planu.
13) Pan Grzegorz Lechman – zakwestionował zasadność wpisywania do ochrony
konserwatorskiej dwóch obiektów zlokalizowanych przy ul. J. Wybickiego w terenie
znaczonym symbolem B.20.MW. Ewentualnie skoro figurują one w gminnej ewidencji
zabytków, należałoby tą ewidencję zaktualizować i pozostawić do ochrony jedynie
niektóre ich wartościowe elementy, a nie całe te obiekty.
14) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – zapytała, czy w obszarze oznaczonym
symbolem jako A.19.UP, nie należałoby zaznaczyć, że zlokalizowane są tam obiekty
kultu religijnego.
15) Pan Adam Rodziewicz – warto zastanowić się, czy nie dopisać w tym terenie
możliwości realizacji usług związanych z realizacją usług oświaty np. przedszkola.
16) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – wyraziła swoją opinię, iż w terenie
C.08.MU teren cieplarni powinien być oznaczony innym wydzieleniem wewnętrznym
niż pozostała zabudowa znajdująca się w tym terenie.
17) Pani Maria Kiełb-Stańczuk - stwierdziła, że kwestia ta jest zależna od tego co
według planu rozumie się pod pojęciem zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Ponadto wskazać należy w planie proporcję pomiędzy zabudową mieszkaniową,
a usługową w terenach oznaczonych jako MU.
18) Pan Piotr Nykiel – zasugerował, że lokalizacja stacji paliw w terenie B.27.UP –
nie ma uzasadnienia.
19) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – zaznaczyła, że w terenie C.11.MU
zaznaczono zbyt szerokie linie rozgraniczające teren wydzielenia wewnętrznego
11/1.1.
20) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – stwierdziła, że należy narysować na rysunku planu
strefy ochrony sanitarnej cmentarza. Myśl tę poparł Pan Adam Rodziewicz, jednak
w tekście nie wpisywałby ustaleń co do tych stref bo wynikają one z rozporządzenia.
21) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – zauważyła, że oznaczenia ścieżek
rowerowych są podobne i nie można ich rozróżnić.
22) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – w ustaleniach dotyczących terenu C.02.MW
wpisano dowolny udział powierzchni biologicznie czynnej. Zapytała, czy taki zapis
zastosowano celowo czy przez pomyłkę. Pani Aleksandra Przyk odpowiedziała, że
nieprzekraczalne linie zabudowy wrysowano po obrysie budynku, więc zapisy takie
nie kolidują z planowanym zagospodarowaniem terenu.
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23) Pan Adam Rodziewicz i Pan Grzegorz Lechman – podnieśli temat
obrysowywania linią zabudowy budynków. Nie powinno się rysować linii zabudowy
po obrysie budynków, ponieważ uniemożliwi to w przyszłości rozbudowę tych
obiektów, a nawet ich docieplenie. Dotyczy to również budynku, w którym mieści się
siedziba Urzędu Miasta. Poza tym Pan Grzegorz Lechman poddał w wątpliwość
wartości kulturowe godne ochrony konserwatorskiej tegoż obiektu. Należałoby
przeanalizować faktyczne wartości kulturowe obiektów wskazanych do ochrony
konserwatorskiej i zachowania przy kolejnej aktualizacji gminnego programu opieki
nad zabytkami Miasta Kościerzyna.
24) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zauważyła, że np. w § 105 – dotyczącym ustaleń dla
terenu 02.KD.KP i 03.KD.KP – ustalono je jako ciągi piesze – stanowiące drogi
publiczne gminne – zapytała, czy rzeczywiście są to drogi publiczne, czy ciągi
piesze.
25) Pan Adam Rodziewicz – zauważył, że aby zrealizować te drogi ze środków unii
europejskiej oraz by możliwe było przejęcie gruntów, w planie powinno być
określone, iż realizowane będą jako cel publiczny.
26) Pan Piotr Nykiel – zaproponował, aby wpisać, że stanowią one drogę publiczną
z funkcją ciągu pieszego.
27) Pani Aleksandra Przyk – odpowiedziała, że zastanowi się nad właściwą formą
zapisu.
28) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zapytała, czy zgodnie z zapisem § 10 ust. 2 cały
obszar objęty planem stanowi otoczenie zabytku. Pani Aleksandra Przyk
odpowiedziała, iż zapis ten wynika z decyzji nr KL.VI/0138/78 z dnia 25.09.1978 r.
(nr rejestru 925) o wpisie zespołu urbanistycznego Miasta Kościerzyna do rejestru
zabytków województwa Pomorskiego.
29) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – zauważyła, że na rysunku planu brakuje
wymiarów szerokości dróg. Pani Aleksandra Przyk – odpowiedziała, że szerokości
dróg opisane zostały w tekście planu zgodnie z liniami rozgraniczającymi.
30) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zauważyła, że w ustaleniach planu dla terenu
B.28.ZP – brakuje wzmianki o tym, iż część tego terenu stanowią korytarze
ekologiczne. Dodatkowo wspomniała, że ustalenie powierzchni zabudowy dla
jednego budynku jako maksymalnie 50m2 to za mało, ponieważ dla tego terenu
Burmistrz Miasta Kościerzyna
ogłaszał konkursy na opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu i według tych koncepcji miałyby powstać tam obiekty
o zdecydowanie większej powierzchni.
31) Pan Adam Rodziewicz – zauważył, że ewentualnie tych obiektów o powierzchni
maksymalnie 50m2 mogłoby powstać w tym terenie kilka, a nie jeden.
32) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zaproponowała, aby w terenie B.36.MN – do
zapisów o możliwości lokalizacji budynków zamieszkania zbiorowego wyłącznie
zaspokajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe: dom dziecka, dom rencisty,
klasztor - dopisać np. dom spokojnej starości.
Dodatkowo zaproponowała zapis w planie o konieczności realizacji w pierwszej
kolejności zabudowy w pierzei ulic, a dopiero później w głębi działek – poprzez
konieczność opracowania koncepcji zagospodarowania terenu i wskazanie terenów
do uprzedniego zagospodarowania. Zapytała zebranych co sadzą o tym pomyśle.
Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – poparła ten pomysł. Zaś Pani Aleksandra
Przyk poinformowała, że zapis taki byłby trudny do wyegzekwowania.
33) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zapytała odnośnie zapisów w § - dotyczącym
zawartości rysunku planu – które ustalenia zawarte na rysunku planu są
obowiązujące.
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Na koniec posiedzenia Członkowie wyrazili swoją negatywną opinię na temat
prowadzenia
procedury
dotyczącej
uchylenia
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego dla niżej wymienionych fragmentów miasta
Kościerzyna:
a) w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego,
b) w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego,
c) w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej.
Według Komisji – nie należy przystępować do uchylenia obowiązujących planów
miejscowych stanowiących zmiany do nieobowiązującego planu ogólnego i wydawać
dla tych terenów decyzji o warunkach zabudowy. Zdaniem Komisji plany te należy
zmieniać.

Po przeprowadzonej dyskusji nad rozwiązaniami projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna
„Stare Miasto” – Komisja opiniuje projekt pozytywnie z powyższymi uwagami.
Natomiast odnośnie prowadzenia procedury dotyczącej uchylenia
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
dla
niżej
wymienionych fragmentów miasta Kościerzyna:
a) w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego,
b) w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego,
c) w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej,
Komisja wyraziła swoją negatywną opinię.

Protokół zawiera cztery ponumerowane strony.
Kościerzyna, dnia 30 lipca 2014 r.
......................................
Marta Słomińska
(podpis osoby sporządzającej protokół)

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