PROTOKÓŁ
z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Miasta Kościerzyna w dniu 27 października 2017 r.
Protokół sporządzono w dniu 27 października 2017 r. w Urzędzie Miasta
Kościerzyna przez Martę Słomińską, inspektora 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 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
w dniu 27 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczące zaopiniowania projektów:
1. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Kościerzyna,
2. uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Kościerzyna dotyczącego terenu działki nr 100/5 obr. 6 na terenie
miasta Kościerzyna.
I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:
Pani Mariola Kowalkowska – projektant zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Kościerzyna,
reprezentująca
Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne „DOM” Sp. z o. o. – omówiła założenia
zmiany studium, wyjaśniła, że prognozowany jest ubytek liczby ludności miasta.
Ponadto zauważyła, że jest zwiększone zapotrzebowanie na nowe działki
mieszkaniowe, ale nie zwiększył się popyt na nowe tereny inwestycyjne.
Poniżej uwagi dotyczące projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna.

1) Pani Maria Kiełb-Stańczuk i Pani Aleksandra Przyk – stwierdziły, że tereny
przemysłowo-usługowe 14.P/U nie powinny być zlokalizowane w tak bliskim
otoczeniu terenów zielonych – lasów i zadrzewień oraz korytarza ekologicznego
Doliny Wierzycy. Pani Maria Kiełb-Stańczuk zapytała, czy są to nowe tereny
inwestycyjne. Wyjaśniono, że zmieniono tylko ich lokalizację ze wschodniej części
miasta, uwzględniając wniosek właścicieli działek, które w obecnie obowiązującym
studium miały przeznaczenie przemysłowo-usługowe, zmieniając ich przeznaczenie
na mieszkaniowe zgodnie z wnioskiem.
2) Pan Adam Rodziewicz – zaproponował, aby obszar ten zostawić jako
przeznaczony jako tereny zielone z zabudową mieszkaniową. Zapytał czy teren
29.MN1/U nie mógłby zostać przeznaczony na cele produkcyjne. Pani Mariola
Kowalkowska – w związku z powyższymi uwagami odpowiedziała, że możliwe było
zwiększenie terenu 14.PU, ponieważ zmniejszona została powierzchnia korytarza
ekologicznego.
3) Pan Piotr Nykiel – zapytał co na planszy zmiany studium oznaczają linie żółtoniebieskie wzdłuż dróg. Pani Mariola Kowalkowska odpowiedziała, że oznaczają one
trasy rowerowe.
4) Pani Aleksandra Przyk – zapytała, czy przewidziano, by w terenie, na którym ma
być zlokalizowana przystań kajakowa możliwa była budowa budynku z
przeznaczeniem pod usługi towarzyszące. Pani Mariola Kowalkowska odpowiedziała,
że wszystkie szczegóły odnoszące się do przystani kajakowej zawarte są w
projekcie, a tam nie przewidziano takiej możliwości. Możliwość taka istnieje w terenie
16.MN1/MW/U.
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5) Pan Adam Rodziewicz – zapytał o planowaną lokalizację obiektów
średniowysokich, na jakiej podstawie zadecydowano o ich lokalizacji. Pani Sylwia
Burczyk odpowiedziała, że o tym zadecydowała sporządzona „Analiza lokalizacji
budynków średniowysokich w wybranych lokalizacjach miasta Kościerzyna”. Pan
Rodziewicz zaproponował, aby zaplanować również tereny przeznaczone pod usługi
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej wokół tych obiektów, aby
wzmocnić i podkreślić te miejsca. Stwierdził, iż teraz miasto Kościerzyna posiada
jedno zwarte centrum, natomiast jeśli powstaną obiekty średniowysokie w tych
lokalizacjach, wówczas już usługi nie będą skoncentrowane w obecnym miejscu. W
związku z powyższym zaproponował, aby zweryfikować a najlepiej usunąć z obszaru
tzw. „Trójkąta Przemysłowego” zgrupowania usług podstawowych w terenach
rozwojowych – oznaczone na planszy kierunków czerwonym rombem.
Zaproponował, aby skorygować kreskę wokół obszaru ogródków działkowych
poprzez ich oznaczenie jako element osnowy ekologicznej.
6) Pani Aleksandra Przyk – zapytała, czy zieleń ekologiczna, która jest usytuowana
na terenach mieszkaniowo-usługowych, oznaczonych jako 19.MN1/U, nie powinna
zostać zlokalizowana na terenie sąsiednim 18.P (ponieważ to ten teren wymaga
odizolowania od zabudowy mieszkaniowej, a nie odwrotnie). Pani Mariola
Kowalkowska odpowiedziała, że zieleń ta istnieje w terenie 19.MN1/U.
Wniosła także uwagi do definicji zawartych w pkt 2.6 w tekście „kierunków” na stronie
46, czy wymienianie zestawu inwestycji będących celami publicznymi jest zasadne.
Zestaw celów publicznych określa ustawa i w tekście studium nie należy tego
powielać.
Zapytała odnośnie zapisów dotyczących zaopatrzenia w energię elektryczną – str. 44
– czy celowe jest wskazywanie, że planowana trasa linii elektroenergetycznej
zawieszona będzie na słupach kratowych. Pani Mariola Kowalkowska odpowiedziała,
że zapis taki powstał w wyniku wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium
przez ENERGĘ.
7) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – potwierdziła, iż co do zasady lepiej jest unikać tego
typu szczegółów w zapisach Studium, gdyż powinno co do zasady być to
opracowanie elastyczne i jednak na pewnym poziomie ogolności.
8) Pani Aleksandra Przyk – poinformowała, iż zwiększenie w nowych terenach
zabudowy wielorodzinnej minimalnej powierzchni zabudowy z 30% do 50% budzi jej
wątpliwości, ponieważ przy sporządzaniu planów miejscowych stwarza to możliwości
wymuszania przez ewentualnych inwestorów tej powierzchni jako maksymalnej
przewidzianej w studium czyli 50%. Najlepiej byłoby wskazać, iż minimalna
powierzchnia ma wynosić 30%, a jedynie w uzasadnionych przypadkach może
stanowić minimum 50%.
9) Pani Maria Kiełb-Stańczuk – stwierdziła, iż zasadne było sporządzenie badań
geologicznych przed wskazaniem nowych potencjalnych terenów pod poszerzenie
cmentarza.
Na koniec posiedzenia Członkowie wyrazili swoje negatywne stanowisko
dotyczące prowadzenia procedury dotyczącej uchylenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części
dotyczącej działki nr 100/5 obręb 6.
Według Komisji – nie należy przystępować do uchylenia obowiązujących planów
miejscowych stanowiących zmiany do nieobowiązującego planu ogólnego i wydawać
dla tych terenów decyzji o warunkach zabudowy. Zdaniem Komisji plany te należy
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zmieniać. Uchylanie obowiązujących planów to niedobry precedens, choć formalnie
jest to możliwe.
Uwagi szczegółowe dot. przedstawionego projektu uchwały :
- należy uaktualnić podstawy prawne (ustawa o samorządzie gminnym - t.j. Dz.U z
2017r poz. 1875)
- załącznik nr 3 dot. sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej stanowiącej zadania własne gminy… - nie jest adekwatny
do przedmiotu i treści uchwały uchylającej plan, wymaga odpowiedniej zmiany
- brak jest uzasadnienia, o którym mowa w art. 15 ust 1 ustawy, konieczne jest
uzupełnienie
Po przedstawieniu uwag Komisja wybrała Panią Marię Kiełb-Stańczuk na
Przewodniczącego Komisji
Po przeprowadzonej dyskusji nad rozwiązaniami projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kościerzyna Komisja opiniuje projekt pozytywnie z powyższymi uwagami.
Ze względu na fakt, iż Pani Maria Kiełb-Stańczuk jest zatrudniona w
Przedsiębiorstwie Projektowo-Realizacyjnym „DOM” Sp. z o.o., które jest autorem
projektu zmiany Studium, wyłączyła się z głosowania nad ostateczną opinią dot.
opracowania.
Natomiast odnośnie prowadzenia procedury dotyczącej uchylenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Kościerzyna dotyczącego terenu działki nr 100/5 obr. 6 na terenie miasta
Kościerzyna Komisja wyraziła swoją negatywną opinię.
Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.
Kościerzyna, dnia 27 października 2017 r.
......................................
Marta Słomińska
(podpis osoby sporządzającej protokół)

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