PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją
kolejową do Gdyni oraz granicami miasta
Protokół sporządzono w dniu 15 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Kościerzyna
przez Martę Słomińską, podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) w dniu
15 maja 2015 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.
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 położonego w północnej części miasta między
trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta było
dostosowanie nowych rozwiązań układu komunikacyjnego w stosunku do układu przyjętego
w obowiązującym planie. Wiązało się to z koniecznością dostosowania planu miejscowego do
zaplanowanego przebiegu regionalnego węzła komunikacyjnego „Kościerzyna Północ” –
połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20. Urbanista omówił także
wniesione wnioski, które wpłynęły od osób fizycznych i prawnych oraz instytucji i organów
właściwych do uzgadniania i opiniowania po obwieszczeniu i zawiadomieniu o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu.
Następnie zaproponowano udzielenie odpowiedzi na pytania zebranych.
Zagadnienia poruszone w dyskusji:
1. Pan Jerzy Kujawski – poinformował, że nie wnosi uwagi do części graficznej planu.
Zapytał, czy Projektant otrzymał uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmiany planu i czy
Pracownia otrzymała jego wniosek z dnia 14 lutego 2013 r. o zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczący zmniejszenia szerokości pasa zieleni izolacyjnej
na działce nr 46 obręb 1. Ponadto zapytał o losy wniosku i czy nie został on uwzględniony.
Pan Piotr Rugień – odpowiedział, że głównym powodem przystąpienia do zmiany planu było
dostosowanie obowiązującego planu miejscowego do nowo zaprojektowanej drogi tzw.
„Kościerzyna Północ”. Wniosek zainteresowanego Pracownia otrzymała, natomiast nie został
on uwzględniony z powodu otrzymania przez Burmistrza dwóch wykluczających się
wniosków dotyczących jednej sprawy. Wniosek Pana Kujawskiego dotyczył zmniejszenia
szerokości pasa zieleni izolacyjnej, zaś wniosek przeciwstawny dotyczył zachowania
szerokości pasa zieleni izolacyjnej tak jak w obecnie obowiązującym planie miejscowym.
Pan Michał Majewski - Burmistrz Miasta Kościerzyna – poinformował Pana Kujawskiego,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działki nr 46 obręb 1
jest planem obowiązującym, w związku z tym poprosił żeby zachować szerokość pasa zieleni
izolacyjnej. Burmistrz nie chciał wchodzić w konflikt z powodu złożenia dwóch
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przeciwstawnych wniosków dotyczących zieleni izolacyjnej. Uwzględnienie wniosku Pana
Kujawskiego byłoby możliwe w przypadku nawiązania porozumienia między sąsiadami.
2. Pan Jerzy Kujawski – stwierdził, że wynika z tego, że strona przeciwstawna składała
wniosek o to, aby utrzymać zieleń izolacyjną na działce, będącej jego własnością.
Zaproponował, żeby przenieść drogę oznaczoną w planie jako 03/1.2.KDW w miejsce
wrysowanego pasa zieleni izolacyjnej.
3. Pan Waldemar Dzienisz – podniósł, że działka będąca własnością Gminy Miejskiej
Kościerzyna jest jeszcze niepodzielona.
4. Pan Piotr Rugień – wyjaśnił, że w planie miejscowym drogi należy tak projektować, aby
zapewnić najbardziej racjonalną obsługę komunikacyjną dla całego terenu objętego planem.
5. Pan Marian Wenta – zapytał, kiedy zostaną wykupione grunty przeznaczone pod tzw.
drogę „Kościerzyna-Północ”, ponieważ działka będąca jego własnością, oznaczona
nr geodezyjnym 64/4 obręb 1, została w całości przeznaczona pod drogę 02.KD.L.
Burmistrz Miasta Kościerzyna – poinformował, iż nastąpi to dopiero po wejściu w życie
zmiany planu miejscowego oraz zabezpieczeniu środków finansowych na realizację tej drogi.
W związku z brakiem innych uwag i zapytań do projektu zmiany planu zakończono dyskusję
publiczną w dniu 15 maja 2015 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 29 maja 2015 r.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Burmistrza Miasta Kościerzyna;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.
Kościerzyna, dnia 15 maja 2015 r.
Marta Słomińska

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

Burmistrz Miasta
Michał Majewski
…………………………..
(podpis Burmistrza Miasta)
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