PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie,
2. terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do
Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.
Protokół sporządzono w dniu 28 października 2016 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 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) w dniu
28 października 2016 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi
w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie,
2. terenu położonego w północnej części miasta 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 projektów przez
głównego projektanta, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych.
Pan Piotr Rugień – projektant zmian planów, reprezentujący Biuro Urbanistyczne
PPP Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przedstawił najpierw ogólne założenia projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód
w Kościerzynie. Wskazał, iż z rysunku planu zostały zdjęte rezerwy terenu dla dojazdu, ciągu
pieszo-jezdnego 01/10.1.KX oraz 01/10.4.KX. Ponadto został rozszerzony teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Poinformował, że reszta ustaleń planu pozostaje bez zmian.
Następnie zaproponowano udzielenie odpowiedzi na pytania zebranych. A potem
zaproponował dyskusję nad ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do
Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.
Zagadnienia poruszone w dyskusji:
1. Pan Wojciech Pinker – zapytał o teren oznaczony symbolem 06/1.2.UU i zaplanowane
w tym terenie biogrupy, czyli nasadzenia zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów,
gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo w granicach tego wydzielenia
wewnętrznego – składał wniosek o ich przedłużenie w stronę północną do terenu MN.06,
ponieważ tereny usługowe są uciążliwe dla terenów sąsiednich (mieszkaniowych).
Jego zdaniem konieczny jest taki zapis w planie. Twierdzi, że jeśli na tym terenie powstanie
np. przedszkole będzie tam zwiększony ruch samochodów, co spowoduje, że ulica zmieni się
w parking.
Pan Piotr Rugień – poinformował, iż jego zdaniem zapis taki jest możliwy, ale ostateczną
decyzję podejmie Burmistrz. Dodatkowo wyjaśnił na czym polega procedura składania
wniosków do planów miejscowych
2. Pan Andrzej Gierszewski – zapytał, czy dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej MW.11 zmieniono wysokość zabudowy do 12,5m.
Pan Piotr Rugień – potwierdził to.
Następnie projektant zmiany planu przedstawił ogólne założenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między
trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.
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Poinformował, że jedna ze zmian polegała na zlikwidowaniu zagłębienia - zbiornika wodnego
i linii zabudowy. Kolejne zmiany polegają na zawężeniu zbiornika wodnego 02/1.1.W.
Po czym zgromadzeni przeszli do dyskusji nad tymże projektem.
1. Pan Stanisław Pawłowski – pytał na jakiej podstawie są dokonywane zmiany w planie.
Zdaniem Pana Pawłowskiego plan powinno się wykonywać dopiero po spotkaniu
z mieszkańcami.
Pan Piotr Rugień wyjaśnił procedurę sporządzania planu. Pan Pawłowski twierdzi, że jego
gospodarstwo zostało podzielone na dwie części przez drogę. Od momentu uchwalenia
pierwszego planu dla tego obszaru w 2007 r. w planie zostają wrysowane tylko drogi i nic
więcej. Pan Piotr Rugień wyjaśnił, że przy podejmowaniu uchwały burmistrz bierze pod
uwagę kwestie publiczne. Pan Pawłowski zapytał dlaczego droga nie została poprowadzona
przez ul. Graniczną.
2. Pan Piotr Rugień – poinformował, że dla obsługi działek objętych planem nie planuje się
dróg na terenie innej gminy.
3. Pan Jerzy Kujawski – złożył wniosek o zawieszenie procedury zmiany planu do czasu
wydania rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku o nieważności
uchwalonego w 2007 r. planu zagospodarowania dla tego terenu z uwagi na niezgodność
z ustawą oraz naruszeniem prawa.
4. Pan Stanisław Pawłowski – zapytał o przeznaczenie terenu o symbolu 14.UU oraz o to kto
ma zasadzić krzewy, które są narysowane na rysunku planu. Pan Piotr Rugień poinformował,
że zieleń izolacyjna jest zaplanowana po to, żeby ograniczyć wpływ uciążliwości działki
usługowej na sąsiednie działki mieszkaniowe. Stwierdził, że jest to pewne ograniczenie dla
właściciela. Dodał, że jeżeli teraz właściciel nie chce sprzedawać tych działek nie może
przewidzieć tego, że w przyszłości późniejsze pokolenie zdecyduje inaczej. Wyjaśnił, że
drogi nie zostały zaplanowane po to, aby kogoś ograniczać i komuś szkodzić, ale po to by
każda działka miała zapewniony dostęp do drogi. Pan Pawłowski chce, aby jego tereny były
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, a nie pod drogi.
5. Pan Wojciech Pinker – wskazał, iż w tym planie są biogrupy na całej długości działki,
a dlaczego w projekcie planu Kościerzyna Zachód, tak nie zostało zaplanowane przy terenie
06/1.2.UU. Pan Piotr Rugień wyjaśnił, że w projekcie planu dla terenu położonego
w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni
oraz granicami miasta znajduje się już istniejący zakład produkcyjny i dlatego należało go
odizolować od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
6. Pan Stanisław Pawłowski – stwierdził, że każda osoba powinna być listownie
zawiadomiona o sporządzaniu planu, a nie tylko poprzez strony internetowe i gazety.
7. Pan Stanisław Pawłowski i Jerzy Kujawski – stwierdzili, że nie są udzielane odpowiedzi
na składane do urzędu wnioski i pisma.
8. Pan Piotr Rugień – przedstawił jak wygląda procedura składania wniosków do planu.
9. Pan Jan Węsierski – wnioskuje o zmniejszenie minimalnej powierzchni działek nowo
wydzielanych na terenie 22.MN (działki nr: 105, 106 obręb 1) z 1000 m2 na 700 m2 dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla budynków wolnostojących. Pan Piotr Rugień
zadeklarował, że jeszcze raz przeliczy powierzchnię działek w kontekście możliwości
przyszłych podziałów. Burmistrz wstępnie przychylił się do tego wniosku.
10. Pan Stanisław Pawłowski – zapytał o szerokość drogi 04.KD.L. Pan Piotr Rugień
wyjaśnił, że na obszarze objętym planem może być tylko jeden zjazd z drogi wojewódzkiej –
ulicy Kartuskiej, a jego szerokość wynika z projektu budowlanego. Pan Pawłowski
stwierdził, że ten dojazd jest zaplanowany dla mieszkańców terenu 22/6.2 i 22.MN.
11. Pan Stanisław Pawłowski i Pan Jerzy Kujawski – zasugerowali, żeby „Droga Północ”
przebiegała przy granicy miasta z gminą wiejską Kościerzyna, a nie przez środek pola Pana
Pawłowskiego.
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W związku z brakiem innych uwag i zapytań do projektu zmiany planu zakończono
dyskusję publiczną w dniu 28 października 2016 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 14 listopada 2016 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.
Kościerzyna, dnia 28 października 2016 r.
Marta Słomińska

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

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