PROTOKÓŁ
z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Miasta Kościerzyna w dniu 18 września 2014 r.
Protokół sporządzono w dniu 18 września 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 18 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej
dotyczące
zaopiniowania
projektu
analizy
zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Miejskiej Kościerzyna
w latach
2010-2014.
I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:
1) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – reprezentująca Przedsiębiorstwo ProjektowoRealizacyjne DOM Sp. z o. o. – wyjaśniła, iż w ramach w/w opracowania
dokonano analizy:
 obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta pod kątem terenów wskazywanych do zmiany
przeznaczenia terenu oraz innych inwestycji planowanych do realizacji
w przestrzeni miasta,
 obowiązujących planów miejscowych,
 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych,
 procentu pokrycia powierzchni gminy planami miejscowymi,
 uchwał w sprawie uchylenia planów miejscowych,
 wydanych w badanym okresie decyzji o warunkach zabudowy oraz
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
względem ilościowym i przedmiotowym,
 wydanych przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, w badanym
okresie decyzji o pozwoleniu na budowę pod względem ilościowym i
przedmiotowym,
 wniosków dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
złożonych w badanym okresie.
Wnioski z przeprowadzonych analiz w zakresie zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Miejskiej Kościerzyna w latach 2010-2014 są następujące:
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy
uznać za aktualne i niewymagające zmiany;
 około 36% powierzchni miasta posiada pokrycie obowiązującymi planami
miejscowymi, na pozostałym obszarze występuje sytuacja bez planu;
 wykonanie planów miejscowych, będących w końcowej fazie opracowania, dla
dużych obszarowo fragmentów miasta („Stare Miasto” i „Plebanka”)
spowoduje pokrycie obowiązującymi planami miejscowymi kolejnych około
20% powierzchni miasta
 sporządzenie planów miejscowych dla obszarów, dla których podjęto uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzania planów miejscowych spowoduje
100% pokrycie powierzchni miasta planami;
 należy zastanowić się nad weryfikacją podjętych w 2009r. uchwał w sprawie
sporządzania planów miejscowych dla dużych obszarowo rejonów miasta
i dotychczas nie zrealizowanych,
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 ponad połowa obowiązujących planów miejscowych jest sporządzona na
podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn.
zm.) i wymaga aktualizacji, jednakże obszary te w większości zostały już
zainwestowane i są objęte nowymi uchwałami o przystąpieniu do
sporządzania planów miejscowych, gdzie dokonana zostanie ich aktualizacja;
 ilość składanych wniosków o zmianę przeznaczenia terenu nie jest znacząca
(30 sztuk, w tym powtarzające się wnioski dotyczące tych samych obszarów
miasta) i w większości wnioski te zostały rozstrzygnięte podczas sporządzania
studium (2014r.).
2) Następnie Pani Maria Kiełb-Stańczuk przeczytała złożone na piśmie uwagi
Pana Adama Rodziewicza do niniejszej analizy:
„Proponuję zaopiniować pozytywnie opracowanie Analizy z następującymi
uwagami:
1. W części graficznej Analizy wskazano szereg zmian w strukturze
przestrzennej gminy (wynikających z opracowania Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego) jednak w tekście analizy
nie wskazano wprost czy wiąże się to z potrzebą opracowania nowych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co niewątpliwie
jest istotną informacją dla Radnych Miasta.
2. O ile jest to możliwe wskazałbym obszary miasta, dla których obowiązują
plany wymagające aktualizacji (o których mowa w pkt 5 Podsumowania),
a które nie zostały objęte nowymi uchwałami o przystąpieniu
do sporządzania planów miejscowych.
3. Proponuję uzupełnić Podsumowanie o informację ile procent powierzchni
miasta w analizowanym okresie zostało pokryte opracowanymi planami
miejscowymi.
Jednocześnie pragnę zauważyć, ze:
1. Za jak najbardziej właściwe
oceniam działanie w celu uzyskania
wysokiego stopnia „pokrycia powierzchni miasta planami” jednak nie
uważam, że wymagane jest uzyskanie 100%.
2. Jako członek MKUA zalecam rozważenie odstąpienia od sporządzania
4 planów do opracowania których przystąpiono 17 czerwca 2009 r.
i przystępowanie do opracowywania dla objętych nimi terenów w miarę
potrzeb nowych planów w nowych granicach, w tym o mniejszej
powierzchniach jako procesu rozłożonego na lata i nie wymagającego tak
dużych jednostkowych nakładów finansowych jak cztery wspomniane duże
opracowania. Nowe Studium swoim stopniem szczegółowości opracowania
pozwala na skoordynowanie prac w rozbiciu na mniejsze powierzchnie
miasta.
3. Wieloletni program sporządzania planów miejscowych, o którym
wspomniano w tekście Analizy powinien zostać opracowany w ścisłej
zgodzie z ograniczeniami budżetowymi wyznaczonymi przez nową Radę
Miasta Kościerzyny, ponieważ jak wykazała praktyka opracowanego
w 2007 roku programu nie ma możliwości jego realizacji bez
zagwarantowania w budżecie miasta konkretnych rozpisanych na lata
środków finansowych.
4. Opracowana Analiza swoja szczegółowością i wielokrotnym wskazaniem
konkretnych
podstaw
prawnych
dotyczących
poszczególnych
analizowanych kwestii bardzo pozytywnie wyróżnia się na tle
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opracowywanych na Pomorzu opracowań tego typu.”
3) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – zaproponowała, aby nie podejmować
uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych dla terenów, co
do których inwestor, bądź właściciel nieruchomości nie ma sprecyzowanych
planów.
4) Pan Piotr Nykiel – zapytał, czy wrysowane w ten sposób warianty przebiegu
drogi nr 214 skutkują takim ich wykonaniem w późniejszym okresie.
Pani Maria Kiełb-Stańczuk – odpowiedziała, że kontynuacja przebiegu tych
wariantów znajduje się na terenie Gminy Wiejskiej Kościerzyna – i od niej
zależy jak droga będzie przebiegała poza obszarem Gminy Miejskiej
Kościerzyna.
Po przeprowadzonej dyskusji nad rozwiązaniami projektu analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Miejskiej Kościerzyna w latach
2010-2014 – Komisja opiniuje projekt pozytywnie z powyższymi uwagami.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.
Kościerzyna, dnia 18 września 2014 r.
......................................
Marta Słomińska
(podpis osoby sporządzającej protokół)

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