PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla
Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Protokół sporządzono w dniu 15 lipca 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 z późn. zm.) w dniu
15 lipca 2015 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla
Kościerzyna Zachód w Kościerzynie.
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 części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie 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 Kazimierz Kroskowski – zapytał, czy przy projektowaniu i realizacji drogi oznaczonej
w projekcie planu jako KD.02.L zostanie uwzględniona różnica wysokości związana
z ukształtowaniem tego terenu. Powiedział również, że przy drodze jest bagno, które
częściowo jest wyschnięte.
Pan Michał Majewski – poinformował, iż zostało to uwzględnione przy projektowaniu tej
drogi.
Pan Piotr Rugień - poinformował, że korekta planu wynika z projektu technicznego drogi,
który został przeniesiony do planu.
2. Pani Janina Kroskowska – zauważyła, że „droga północ” została zaplanowana przez teren,
gdzie są zasadzone drzewa.
Pan Piotr Rugień – odpowiedział, że należy złożyć odpowiednie pismo w tej sprawie do
Burmistrza.
3. Pan Wojciech Pinker – zapytał, dlaczego teren 06/1.1.U został przeznaczony pod
zabudowę usługową, skoro na tej działce rosną piękne drzewa.
Pan Michał Majewski - Burmistrz Miasta Kościerzyna – odpowiedział, że przeznaczenie tej
działki nie zmieniło się od 2007 r. i nie było to przedmiotem obecnej zmiany planu.
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4. Pan Kazimierz Kroskowski – zapytał, czy przed sporządzeniem tego projektu ktoś był
w terenie i go oglądał.
Pan Piotr Rugień – odpowiedział, iż zawsze przed przystąpieniem do prac związanych
z projektowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzana
inwentaryzacja terenu przez projektantów.
5. Pan Kazimierz Kroskowski – poddał w wątpliwość miejsce ścięcia drogi 02.KD.L na
północy terenu objętego planem oraz zagospodarowanie wód opadowych z tej drogi.
Pan Piotr Rugień – odpowiedział, iż określa to sporządzony już projekt techniczny drogi
6. Pan Bartosz Pietrysko – zapytał jaka jest szerokość drogi 02.KD.L w jej najszerszym
odcinku.
Pani Sylwia Burczyk – odpowiedziała, że około 20-30m.
7. Panowie Tadeusz Sierocki i Wojciech Pinker – zapytali, czy po tej drodze będą jeździły
samochody ciężarowe.
Pan Piotr Rugień – odpowiedział, że nie jest to przedmiotem zmiany planu i jest to zależne
od organizacji ruchu na tej drodze.
8. Pan Tadeusz Sierocki – zapytał, czy można zlikwidować łącznik oznaczony jako
09/10.2.KP i przekształcić go na teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
Pan Piotr Rugień – odpowiedział, że należy złożyć stosowne pismo w tej sprawie do
Burmistrza.
9. Pan Bartosz Pietrysko – zapytał, czy w terenie MU.15, gdzie dopuszczona jest zabudowa
wielorodzinna, celowo jest zastosowane określenie „domy wielorodzinne”, czy nie powinno
być „budynki wielorodzinne”. Zapytał też o zapis w pkt 3. dotyczącym powierzchni
zabudowy mieszkaniowej określonej na 250 m2 – czy ta powierzchnia dotyczy też budynku
wielorodzinnego. Poprosił również o dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej na granicy
działek, żeby mogły powstać dwa połączone ze sobą budynki wielorodzinne.
Pan Piotr Rugień - odpowiedział, że należy złożyć stosowne pismo do Burmistrza w tej
sprawie.
10. Pan Dariusz Sawicki – zapytał, czy można wykreślić zapisy dotyczące zachowania
wartościowego drzewostanu w terenie MW.13, a także zlikwidować zapis o zakazie
makroniwelacji tego terenu z uwagi na olbrzymie różnice poziomu tego terenu. Dodatkowo
poprosił o zmianę zapisów dotyczących poziomu posadowienia posadzki parteru z 80 cm na
1,5 m i zmianę zapisów dotyczących miejsc postojowych, aby dopuścić miejsca postojowe
w obrębie własnego terenu i dopuścić wydzielenie parkingów.
Pan Piotr Rugień - odpowiedział, że należy złożyć stosowne pismo do Burmistrza w tej
sprawie.
W związku z brakiem innych uwag i zapytań do projektu zmiany planu zakończono dyskusję
publiczną w dniu 15 lipca 2015 r.
III. Ustalenia z dyskusji:
Poinformowano, iż uwagi do założeń projektu zmiany planu 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 31 lipca 2015 r.
Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Burmistrza Miasta Kościerzyna;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.
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Kościerzyna, dnia 15 lipca 2015 r.
Marta Słomińska

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

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

3

