PROTOKÓŁ
z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Miasta Kościerzyna w dniu 21 października 2014 r.
Protokół sporządzono w dniu 21 października 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 21 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczące zaopiniowania projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna
„Plebanka” oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie, a także terenu położonego
w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do
Gdyni oraz granicami miasta.
Na podstawie §5. ust. 10 regulaminu Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w Kościerzynie, stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 0050.83.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 sierpnia 2013 r. Członek
Komisji winien wyłączyć się z opiniowania w sprawie, w której występuje jako
projektant, współprojektant, konsultant itp. (dotyczy to Pani Marii Kiełb-Stańczuk,
występującej jako dyrektor pracowni sporządzającej projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta „Plebanka”).
W związku z powyższym niniejszą opinię Komisji sporządzi Pan Adam Rodziewicz,
będący Zastępcą Przewodniczącego Komisji.
I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:
1) Pani Mariola Kowalkowska – projektant planu, reprezentująca Przedsiębiorstwo
Projektowo-Realizacyjne „DOM” Sp. z o. o. – omówiła założenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta
Kościerzyna „Plebanka” oraz szczegółowo wyjaśniła zebranym planowane
przeznaczenie poszczególnych terenów oraz sposoby ich zagospodarowania
i zabudowy.
2) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – zapytała w jaki sposób odbywać się
będzie bezkolizyjny przejazd przez obwodnicę po jej wybudowaniu. Pani Mariola
Kowalkowska odpowiedziała, że projektanci planu są w posiadaniu projektu
obwodnicy, w którym wrysowane są drogi serwisowe, które mają zapewnić obsługę
komunikacyjną projektowanych terenów przemysłowych.
3) Pan Piotr Nykiel – zauważył, iż w przyszłości może wystąpić problem z obsługą
komunikacyjną terenów przemysłowych. Podkreślił, iż GDDKiA podpisała umowę na
budowę obwodnicy w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Ze specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wynika, iż GDDKiA maksymalnie ogranicza koszty poprzez
zmniejszenie ilości dróg serwisowych m. in. na odcinku pomiędzy torami kolejowymi
w kierunku na północ do ulicy Osiedle Za lasem. Wówczas większość planowanych
terenów przemysłowych nie będzie w ogóle skomunikowana. Pani Barbara JaszczukSkolimowska – projektant planu - odpowiedziała, że jest to problem, który wystąpił
już na etapie sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Miasta Kościerzyna jak i Gminy Kościerzyna. Planuje się budowę
nowej drogi na granicy gmin, która powinna powstać przy współpracy Miasta oraz
Gminy Kościerzyna. Pan Piotr Nykiel – stwierdził, że realizacja takiej drogi może być
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trudna. Biorąc to pod uwagę, jak również dopiero projektowaną obwodnicę może
okazać się, że plan miejscowy „Plebanka” będzie musiał zostać zmieniony po
powstaniu obwodnicy.
4) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zauważyła, że zaplanowana obsługa komunikacyjna
nie jest wystarczająca, aby skomunikować obszar objęty planem.
5) Pan Adam Rodziewicz – powiedział, że wrysowane w planie drogi przy terenach
komunikacyjnych są zbyt wąskie, a zaprojektowane rozwiązania komunikacyjne są
niewystarczające. Stwierdził, że zagospodarowanie tego terenu nastąpi po realizacji
obwodnicy i teraz jest ostatni moment, w którym można zaprojektować właściwy
układ drogowy.
6) Pan Grzegorz Lechman – zauważył konieczność stworzenia w chwili obecnej
jasnego i klarownego układu komunikacyjnego, ponieważ po uchwaleniu planu
będzie na to już zbyt późno. Ponadto stwierdził, że zaplanowany teren przemysłowy
jest zbyt mocno „pocięty” terenami mieszkaniowymi, aby zaistniała możliwość
stworzenia jakiegoś spójnego obszaru produkcyjnego. Według Pana Grzegorza
Lechmana – dodatkowo powinna teraz zostać zaprojektowana i wykonana
w przyszłości droga serwisowa wzdłuż obwodnicy.
7) Pan Grzegorz Lechman i Pan Adam Rodziewicz – stwierdzili, że zasadne byłoby
rozważenie wstrzymania prac nad planem do momentu wybudowania obwodnicy.
8) Pan Adam Rodziewicz – wyraził swoje zdanie na temat zaplanowanej zieleni
izolacyjnej tj. wskazał, że dobrze izolują dopiero tereny zieleni o szerokości 30m,
natomiast te wskazane w planie są zbyt wąskie. Pani Barbara JaszczukSkolimowska – odpowiedziała, że zieleń ta ma za zadanie izolować tereny
mieszkaniowe od terenów usługowych i produkcyjnych. Jest ona rozumiana w planie
jako wielowarstwowa zieleń ochronna – zieleń wysoka, średniowysoka, zieleń niska,
przy wykorzystaniu gatunków drzew i krzewów odpornych na zanieczyszczenia.
Zieleń izolacyjną tworzą także ciągi zieleni wysokiej, szpalery i aleje drzew
wymagane w urządzeniu terenu.
9) Pan Adam Rodziewicz – stwierdził, że należy rozróżnić w planie reklamę od
szyldu.
10) Pan Piotr Nykiel – zaproponował, aby w planie wpisać możliwość ustawienia
jakiejś zbiorczej tablicy reklamowej np. na skrzyżowaniu – o zlokalizowanych
w danym terenie firmach.
11) Pan Adam Rodziewicz – zauważył, aby inaczej skonstruować zapisy o linii
elektroenergetycznej – aby zakazy lokalizacji zabudowy pod linią nie dotyczyły innej
zabudowy niż zabudowa mieszkaniowa. Dodatkowo wskazał, aby nie wpisywać
w planie konieczności uzgadniania danego zagospodarowania terenu z gestorem
sieci – dotyczy to terenów, na których przebiegają linie elektroenergetyczne. Ponadto
poruszył kwestię zaplanowania i oznaczania terenów o różnym przeznaczeniu.
W przyszłości może to generować dużo konfliktów. Zaproponował, aby nie łączyć
różnych funkcji w planie. Np. czy przeznaczenie terenu U1 mieści się
w przeznaczeniu terenów U, czy też ideą planu miało być wyodrębnienie z U funkcji
U1, może należałoby dopisać, że w U zakazuje się funkcji rozumianych jako U1.
12) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zaproponowała, aby nie wpisywać w planie
konieczności sporządzania przez inwestora koncepcji zagospodarowania terenu,
ponieważ będzie to trudne do wyegzekwowania. Zapytała też o wpisane w planie
obszary do rehabilitacji i przekształceń, czy zapis ten w ustaleniach szczegółowych
jest przypadkowy – natomiast jeśli jest to zapis celowy, to obszary i obiekty do
rehabilitacji i przekształceń należy również wskazać na rysunku planu. Pani Barbara
Jaszczuk-Skolimowska – odpowiedziała, że są to tereny wskazane w gminnym
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programie opieki nad zabytkami do rehabilitacji i przekształceń, zapisy w planie
zostały przeniesione z tegoż programu.
13) Pan Grzegorz Lechman – zaproponował, aby wrysować w planie - zamiast
pasów zieleni izolacyjnej - drogi wzdłuż obwodnicy, aby lepiej skomunikować teren.
14) Pan Adam Rodziewicz - zadał pytanie odnośnie terenów oznaczonych w planie
jako R/ZL – tj. czy można przekształcić teren rolny na teren zieleni leśnej i czy jest
sens łączyć te dwie funkcje. Pani Barbara Jaszczuk-Skolimowska odpowiedziała, że
ideą planu było, aby mogły tam powstać zarówno tereny rolne, jak i leśne, według
uznania. Przekształcenie terenów leśnych na rolne nie wymaga zgody na takie
działanie.
15) Pani Barbara Jaszczuk-Skolimowska – zapytała Komisję czy zdjąć z rysunku
planu drogę oznaczoną jako 055.KDW. Panie: Maria Kiełb-Stańczuk i Danuta
Skrzypińska-Kopczyńska są zdania, aby drogi te zachować. Natomiast Pan Adam
Rodziewicz – nie widzi potrzeby wydzielania tej drogi. Jednocześnie Pan Grzegorz
Lechman – zaproponował, aby zaprojektować skrzyżowanie, a niekoniecznie całą
drogę.
16) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – zaproponowała, aby nie projektować
w obszarze oznaczonym symbolem 82.MU terenów mieszkaniowych.
17) Pan Grzegorz Lechman – zaproponował, aby teren który łączy funkcje i jest
oznaczony jako MW/U zaplanować i oznaczyć wyłącznie jako U.
Komisja wyraziła swoją negatywną opinię na temat projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna
„Plebanka”:
 należy najpierw przedyskutować i ustalić z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad O/Gdańsk jak i z Gminą Kościerzyna kwestie
właściwego skomunikowania terenów przemysłowych, jak również prawidłowej
obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem;
 konieczne jest zastanowienie się nad parametrami dróg oznaczonych jako:
063.KD.D.TK i 071.KDD;
 zaplanowany układ komunikacyjny należy skorygować, a zwłaszcza w części
wschodniej wraz z przeanalizowaniem możliwości skomunikowania z terenami
przemysłowymi jak i mieszkaniowymi;
 zaplanować więcej terenów przemysłowych niepoprzecinanych terenami
mieszkaniowymi.
W dalszej części posiedzenia Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
miasta Kościerzyna przeanalizowała projekty zmian miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego:
części osiedla
Kościerzyna
Zachód
w Kościerzynie, a także terenu położonego w północnej części miasta między trakcją
kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.
1) Pan Piotr Rugień – projektant zmian planów, reprezentujący Biuro Urbanistyczne
PPP Sp. z o. o. – omówił ogólne założenia niniejszych zmian planów miejscowych
oraz szczegółowo wyjaśnił zebranym planowane przeznaczenie poszczególnych
terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Wskazał, iż główną ideą
przystąpienia do zmian tych planów była konieczność dostosowania obowiązujących
planów do nowego układu komunikacyjnego, który powstał na skutek uzyskania
decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej w związku z zaprojektowaniem
tzw. „drogi północ”.
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2) Pan Adam Rodziewicz – wskazał, aby dostosować zmieniane plany do nowych
wymogów ustawowych, które obecnie obowiązują.
3) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zauważyła, aby na obu rysunkach zmian planów
pojawił się wyrys z obecnie obowiązującego studium, zatwierdzonego 28 maja
2014 r.
4) zdaniem Komisji – powinien powstać tekst jednolity obydwu planów. Należy
poinformować mieszkańców miasta Kościerzyna poprzez obwieszczenie
o sporządzeniu tekstu jednolitego oraz zawrzeć w nim uzasadnienie wraz
z wyjaśnieniem powodu sporządzenia zmian tych planów.
5) Pan Adam Rodziewicz – powiedział, iż prognoza oddziaływania na środowisko
powinna zostać opracowana na podstawie aneksu do prognozy sporządzanej przy
obecnie obowiązujących planach miejscowych, dla których sporządza się zmiany.
Dodatkowo zauważył, że zapisy o linii elektroenergetycznej należy skonstruować
w taki sposób, aby zakazy lokalizacji zabudowy pod linią nie dotyczyły innej
zabudowy niż zabudowa mieszkaniowa.
6) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – wskazała, aby na w/w terenie
oznaczonym jako 23.MN w zmianie planu dotyczącej rejonu ul. Zielonej, Wiejskiej
Kartuskiej zaplanować ciąg pieszy.
Komisja wyraziła swoją pozytywną opinię na temat projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego: części osiedla Kościerzyna Zachód
w Kościerzynie, a także terenu położonego w północnej części miasta między trakcją
kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.
Po przeprowadzonej dyskusji nad rozwiązaniami projektów zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części osiedla
Kościerzyna Zachód w Kościerzynie, a także terenu położonego w północnej
części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni
oraz granicami miasta – Komisja opiniuje projekt pozytywnie z powyższymi
uwagami.
Natomiast odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka” - Komisja
wyraziła swoją negatywną opinię.

Protokół zawiera cztery ponumerowane strony.
Kościerzyna, dnia 21 października 2014 r.
......................................
Marta Słomińska
(podpis osoby sporządzającej protokół)

......................................
Adam Rodziewicz
Zastępca
Przewodniczącego Komisji
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