PROTOKÓŁ
z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Miasta Kościerzyna w dniu 12 marca 2015 r.
Protokół sporządzono w dniu 12 marca 2015 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 2015 r., poz. 199) w dniu 12 marca
2015 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
dotyczące zaopiniowania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
1) terenu położonego we wschodniej części miasta między torami a ulicą
Przemysłową, osiedle „Za torami”,
2) terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego,
Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie.
I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:
Pan Piotr Rugień – projektant zmian planów, reprezentujący Biuro Urbanistyczne
PPP Sp. z o. o. – omówił założenia projektów oraz szczegółowo wyjaśnił zebranym
zmieniane elementy poszczególnych terenów oraz sposoby ich zagospodarowania
i zabudowy.
Poniżej uwagi dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami
a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami”:
1) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – powiedziała, że niektóre gminy przystępują do
sporządzania zupełnie nowego planu dla danego obszaru w zamian za kilka zmian,
wówczas plany są czytelniejsze, niż te z kilkoma zmianami.
2) Pan Adam Rodziewicz – poddał w wątpliwość prawidłowość zapisów dotyczących
miejsc parkingów – czy są zgodne z nowymi przepisami. Zaproponował, aby w § 12
ust. 2 nie wymieniać stacji transformatorowej – żeby w przyszłości nie było
problemów z tym zapisem – lepiej zastosować zapis bardziej ogólny.
3) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska – w związku z faktem, iż powstanie kolej
metropolitalna, zapytała czy nie należałoby w palnie poszerzyć dróg przyległych.
4) Komisja – odpowiedziała, że na pewno te tereny będą przejmowane na podstawie
specustawy, na podstawie której można realizować inwestycje.
5) Pani Danuta Skrzypińska-Kopczyńska i Pan Piotr Nykiel – zapytali, czy nie
należałoby drogi oznaczonej symbolem 08.KD.D zakończyć placem do zawracania
z uwagi na znaczne przewyższenia terenu w obrębie ulicy Towarowej.
6) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – poddała w wątpliwość prawidłowość oznaczania tym
samym symbolem 18.MN całego terenu jak i dróg: 18/1.3.KD.D, 18/1.4.KD.D,
18/1.5.KD.D.
7) Pan Piotr Rugień – odpowiedział, że te drogi to wydzielenia wewnętrzne terenu
18.MN.
8) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – zapytała, czy drogi: 18/1.3.KD.D, 18/1.4.KD.D,
18/1.5.KD.D nie powinny być w planie drogami wewnętrznymi.
9) Pan Piotr Rugień – odpowiedział, iż w poprzedniej wersji tego planu, przed
zmianami drogi te były drogami wewnętrznymi, natomiast mają nadaną kategorię
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dróg publicznych i Gmina poprosiła, aby zmienić to w planie zgodnie ze stanem
faktycznym.
Natomiast w kwestii projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego,
Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie - Komisja
zwróciła uwagę, aby nie przystępować do zmian planów na wniosek jednego czy też
niewielkiej ilości wniosków inwestorów zgodnie z ich oczekiwaniami, a raczej
przystępować do sporządzania nowych planów dla obszarów nieobjętych
obowiązującymi planami miejscowymi.
Po przeprowadzonej dyskusji nad rozwiązaniami projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego:
1) terenu położonego we wschodniej części miasta między torami a ulicą
Przemysłową, osiedle „Za torami”,
2) terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego,
Kapliczną
od południa
graniczącego z terenem
cmentarza
w Kościerzynie.
Komisja opiniuje w/w projekty pozytywnie z powyższymi uwagami.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.
Kościerzyna, dnia 12 marca 2015 r.
......................................
Marta Słomińska
(podpis osoby sporządzającej protokół)

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