PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Kościerzyna Zachód” w Kościerzynie
Protokół sporządzono w dniu 5 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Kościerzyna
przez Martę Słomińską, inspektora 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
5 grudnia 2016 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowo-usługowej „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 planu, reprezentujący Biuro Urbanistyczne
PPP Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przedstawił najpierw ogólne założenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowousługowej „Kościerzyna Zachód” w Kościerzynie. Poinformował, że jest to plan
porządkujący ustalenia planu miejscowego z 2005 r. oraz wszystkich innych planów
obowiązujących dla tego terenu. Wskazał, iż układ drogowy został przeniesiony z obecnie
obowiązującego planu miejscowego dla tego obszaru. Nowym rozwiązaniem wprowadzonym
do układu drogowego jest brak połączenia ul. Kalinowej z ulicą Kościuszki. Poinformował, że
plan miejscowy musi być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kościerzyna. Następnie omówił procedurę sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Zaproponowano udzielenie odpowiedzi na pytania zebranych oraz dyskusję nad ustaleniami
planu miejscowego.
Zagadnienia poruszone w dyskusji:
Pani Elżbieta Łącka-Lubecka – zapytała na jakiej podstawie w ramach uporządkowania
terenu oznaczonego symbolem 24.U nastąpiła zmiana przeznaczenia z zieleni urządzonej na
tereny usługowe. Dla zabudowy usługowej obowiązują już zupełnie inne parametry
zabudowy. Dla kogo i na jakie potrzeby nastąpiła zmiana tego planu. Dotychczas na terenach
23.MN i 25.MU były w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach
odpowiednio: 17-MN, 16-MN. Właściciele tych działek kupowali je od Miasta jako tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a teraz zmienia się to
przeznaczenie na usługi. Obawiają się, że powstaną tam kolejne super i hipermarkety, co
wiąże się ze wzmożonym ruchem samochodowym związanym z obiektem handlowym.
Oczekują od Miasta zachowania terenów mieszkaniowych, ponieważ z tego powodu kupili
działki, aby zamieszkać tam w spokoju i ciszy, a nie, aby otaczały ich sklepy i ciągły ruch
oraz hałas.
Przeznaczenie terenu 15-UZ (usług z zielenią) również zostało zmienione na 28.U (zabudowę
usługową). Zapytała czemu ma to służyć.
Pan Piotr Rugień – wyjaśnił, że po to jest organizowane to spotkanie, aby wysłuchać
wątpliwości i uwag zebranych osób.
Pani Sylwia Burczyk – odpowiedziała, że propozycja zmiany przeznaczenia na zabudowę
usługową nastąpiła na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości z tego terenu.
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Pani Katarzyna Kowal-Kostanowicz – stwierdziła, że w momencie, gdy kupowała swoją
działkę teren, o którym mówiła przedmówczyni, był przeznaczony w planie miejscowym pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a nie pod usługi.
Ks. Bogusław Kwasigroch – zapytał, kto wnioskował o daną zmianę przeznaczenia. Poprosił
o zachowanie zabudowy mieszkaniowej tak, jak w momencie zakupu przez poszczególne
osoby tych działek, a nie zmienianie tego obszaru na usługi. Na to się nie godzą mieszkańcy
osiedla mieszkalnego.
Pani Elżbieta Łącka-Lubecka- stwierdziła, że mieszkańcy osiedla czują się oszukani tym, że
Miasto zaplanowało zmianę przeznaczenia terenu mieszkaniowego na teren usługowy.
Zawnioskowała również o to, aby nie zmieniać przeznaczenia terenu UZ – usług w zieleni,
aby nie dopuścić do lokalizacji w tym obszarze zwiększonego ruchu samochodowego,
zarówno w dzień i w nocy. Teren ten jest wypełniony wystarczająco obiektami handlowymi:
Mrówka, Tesco, Biedronka i jej zdaniem dopuszczenia większej ilości usług w tym obszarze
nie potrzeba.
Wnioskuje wraz z mieszkańcami osiedla o nie wprowadzanie usług do części terenu 24.U
oraz 23.MU i 25.MU.
Pan Leszek Ziegert – stwierdził, że mieszkańcy centrum miasta mają większy spokój niż
mieszkańcy osiedla Zachód. Powierzchnia zabudowy w terenie 24.U została zwiększona
z 40% do 60% w porównaniu do terenu 15-UZ. Zaproponował wprowadzenie zapisu o
możliwości budowy jednego budynku na jednej działce.
Pan Piotr Rugień – odpowiedział, że rozumie obawy i stanowisko mieszkańców.
Poinformował, że uwagi na piśmie należy składać do Burmistrza Miasta Kościerzyna
w okresie od 9 do 22 grudnia 2016 r.
Pani Elżbieta Łącka-Lubecka – zauważyła, że w terenie 24.U również został rozszerzony
zakres usług w porównaniu do ustaleń planu obecnie obowiązującego. Stwierdziła, że takie
przeznaczenie, po scaleniu działek otwiera drogę potencjalnemu inwestorowi do budowy
sklepów czy galerii handlowych.
Pani Sylwia Burczyk – odpowiedziała, że również zapisy obecnie obowiązującego planu na
tym obszarze umożliwiają łączenie działek i budowę obiektów handlowych. Dodała, że
istotnie proponuje się dopuścić dla omawianych terenów usługi, przy czym wprowadza się
dodatkowe obostrzenia tj. maksymalną powierzchnię zabudowy czy intensywność zabudowy.
Burmistrz Miasta Kościerzyna Michał Majewski – zapewnił, że wszystkie uwagi i wnioski
zostaną wnikliwie przeanalizowane.
W związku z brakiem innych uwag i zapytań do projektu planu zakończono dyskusję
publiczną w dniu 5 grudnia 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 22 grudnia 2016 r.
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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 5 grudnia 2016 r.
Marta Słomińska
..............................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

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