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UCHWAŁA NR XL/..../21 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową, a północną 

granicą miasta Kościerzyna 

Na podstawie: art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, 
art. 27 art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1587) i art. 18, ust. 2, pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). W wykonaniu uchwały Nr XXIII/205/20 Rady Miasta Kościerzyna 
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, 
trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna obowiązującego zgodnie z uchwałą Nr LV/431/10 
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. (publ. Dz. U. Woj. Pom. Nr 69, poz. 1120 z dnia 11 maja 
2010 r.). 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna” uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, 
trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna, obowiązującego zgodnie z uchwałą Nr LV/431/10 
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. (publ. Dz. U. Woj. Pom. Nr 69, poz. 1120 z dnia 11 maja 
2010 r.). 

2. Granice terenu objętego zmianą planu stanowią obszar obowiązującego planu miejscowego. 

§ 2. Integralną częścią uchwały jest: 

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 

4) załącznik nr 4 do uchwały zawierający utworzony na podstawie art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zbiór danych, opisany metadanymi infrastruktury 
informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

§ 3. 1. W uchwale Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. (publ. Dz. U. Woj. 
Pom. Nr 69, poz. 1120 z dnia 11 maja 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) od wschodu – ul. Drogowców;”; 

2) w § 3 uchyla się pkt 14; 

3) w § 3 dodaje się pkt. 16, który otrzymuje brzmienie: „16) zabudowa – należy przez to rozumieć ogół 
budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;”; 

4) w § 3 dodaje się pkt. 17, który otrzymuje brzmienie: „17) zespoły garażowe – należy przez to rozumieć 
garaże wielostanowiskowe bądź garaże w zabudowie szeregowej o 5 i więcej miejscach parkingowych 
(niestanowiące urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym).”; 
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5) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: „1a. Granicę gminy miejskiej Kościerzyna.”; 

6) w § 5 ust. 5 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: „9) TK – tereny kolejowe;”; 

7) w § 5 ust. 5 dodaje się pkt 10, który otrzymuje brzmienie: „10) PU – tereny funkcji przemysłowych 
i usługowych.”; 

8) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: krzyż.”; 

9) w § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu: 

1) pas technologiczny ograniczenia zabudowy i zagospodarowania od linii elektroenergetycznej; 

2) strefa ograniczenia zagospodarowania i użytkowania w sąsiedztwie linii kolejowej.”; 

10) w § 5 ust. 10 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie: „a) KD.Z – droga klasy „Z” zbiorcza (ul. Drogowców) wraz 
z węzłem drogowym”; 

11) w § 5 ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) KS – przepompownia ścieków;” 

12) w § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) zakaz lokalizacji obiektów obsługi komunikacji.” 

13) w § 11 ust. 2 uchyla się pkt 5; 

14) w § 12 uchyla się ust. 5; 

15) w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do 
publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, a także zakazywania lub uniemożliwiania 
przechodzenia przez ten obszar zgodnie z przepisami odrębnymi.”; 

16) w § 12 uchyla się ust. 7; 

17) w § 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Przez teren objęty planem przebiegają linie elektroenergetyczne 
średniego napięcia SN 15 kV, oznaczone na rysunku planu. W ich sąsiedztwie wyznacza się pas 
technologiczny oznaczony na rysunku planu o szerokości 14 m, tj. po 7 m na każdą stronę od osi linii. 
Zagospodarowanie w obrębie ww. pasa zgodnie z przepisami odrębnymi. Ograniczenie obowiązuje do 
czasu przebudowy linii, polegającej na jej skablowaniu.”; Na rysunku planu oznaczony przebieg linii 
elektroenergetycznej 15 kV jest przebiegiem orientacyjnym. Należy każdorazowo weryfikować przebieg 
tych linii oraz lokalizację słupów ze stanem faktycznym i ustalać zasięg pasów technologicznych zgodnie 
z faktyczną lokalizacją sieci.”; 

18) w § 12 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Dla terenu w sąsiedztwie linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś 
Wielka – Gdynia Port ustala się: 

1) wyznacza się strefę ograniczenia zagospodarowania i użytkowania, zgodnie z rysunkiem planu, gdzie 
obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego; 

2) dla terenów 03.MN, 04.MN, 05.MN, 19.MN, 20.MN w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, gdzie 
mogą występować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi 
z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, 
projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem 
i drganiami.”; 

19) w § 13 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) droga publiczna o znaczeniu ponadlokalnym: 01.KD.Z 
tj. ul. Drogowców – droga gminna klasy „Z” zbiorcza, 06.KD.Z tj. ul. Drogowców – droga wojewódzka 
klasy „Z” zbiorcza wraz z węzłem drogowym,”; 

20) w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) drogi klasy „D” dojazdowe oznaczone na rysunku planu 
jako: 04.KD.D, 05.KD.D, 07.KD.D, 08.KD.D, 09.KD.D, 10.KD.D, 11.KD.D, 12.KD.D, 13.KD.D;”; 

21) w § 13 uchyla się ust. 3; 

22) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Linie rozgraniczające dróg, dojazdów oraz ciągów pieszych 
wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej. Zasady lokalizacji sieci w pasach drogowych dróg 
publicznych reguluje ustawa o drogach publicznych – uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi wymaga 
lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub 
potrzebami ruchu, jak również umieszczanie takich urządzeń na obiektach drogowych.”; 
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23) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu zaopatrzenia w wodę: 

1) obszar objęty planem zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu gminnego; 

2) obowiązuje wyposażenie w sieć wodociągową terenów projektowanej zabudowy; 

3) rozbudowę i modernizację istniejących sieci należy realizować w miarę postępu zainwestowania; 

4) obowiązuje zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) dopuszcza się własne ujęcie wody wyłącznie dla przedsięwzięć wymagających co najmniej dwóch 
niezależnych ujęć wody zgodnie z przepisami odrębnymi.”; 

24) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się: 

1) ścieki bytowe i komunalne odprowadzane w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej; 

2) dla terenów położonych w granicach aglomeracji ściekowej obowiązuje odprowadzanie ścieków 
do kanalizacji sanitarnej; 

3) dla terenów położonych poza granicami aglomeracji ściekowej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej; 

4) wyklucza się zrzut ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do gruntu i wód powierzchniowych 
bez oczyszczenia; 

5) przed odprowadzeniem ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować 
dodatkowe urządzenia podczyszczające zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do podczyszczania ścieków zgodnie z przepisami 
odrębnymi obowiązuje lokalizacja tych urządzeń na działce inwestora; 

7) dla zabudowy w północnej części planu zakłada się przepompowanie ścieków nowym kanałem tłocznym 
do kanału sanitarnego w istniejącej zlewni; 

8) wyznacza się miejsca lokalizacji przepompowni ścieków oznaczone na rysunku planu jako 03/1.2.KS, 
18/1.4.KS.”; 

25) w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W zakresie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych ustala 
się: 

1) obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działki; 

2) dopuszcza się możliwość budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia do niej wód odpadowych 
i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi i przy spełnieniu poniższych warunków: 

a)  należy zapewnić wstępną retencję wody deszczowej, umożliwiając przesunięcie w czasie odprowadzenie 
wód deszczowych do systemu kanalizacji, 

b)  grawitacyjne lub ciśnieniowe odprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z terenu 
nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej winno zapewnić ograniczenie ilości odprowadzonych 
wód opadowych i roztopowych w czasie; 

3) obowiązuje zachowanie systemu rowów odwadniających w obszarze planu – w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się skanalizowanie otwartych rowów melioracyjnych przy zachowaniu ich 
przepustowości oraz kierunku odprowadzenia wody. Dopuszcza się w całym obszarze planu budowę 
nowych rowów melioracyjnych; 

4) zrzut wód opadowych i roztopowych z: terenów komunikacji drogowej oraz terenów o innym użytkowaniu 
mogącym spowodować zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych – wymaga podczyszczenia przed 
odprowadzeniem do gruntu i do wód powierzchniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
obowiązuje lokalizacja tych urządzeń na działce inwestora; 

6) w całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych zbiorników retencyjnych; 

7) zabrania się odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej 
i terenów kolejowych (TK).”; 
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26) w § 14 po ust. 5 dodaje się ust. 5a, który otrzymuje brzmienie: „5a. W zakresie melioracji plan ustala: 

1) w obszarze planu nie występują urządzenia melioracji wodnych, mogą występować niezidentyfikowane 
dreny i sączki drenarskie, które w przypadku przerwania należy przywrócić do pierwotnego stanu ich 
funkcjonowania; 

2) adaptację wszystkich istniejących oczek wodnych, cieków, a także drenaży podziemnych. W wypadku 
konieczności naruszenia tej zasady istnieje obowiązek ich przebudowy umożliwiającej prawidłowe 
działanie, w tym na terenach sąsiednich, na podstawie koncepcji branżowej do odbiornika wód 
deszczowych; 

3) zakaz działalności powodujących zakłócenie stosunków wodnych na terenach sąsiadujących lub 
w granicach zlewni.”; 

27) w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu zaopatrzenia w gaz: na całym obszarze objętym planem dopuszcza się możliwość zaopatrzenia 
w gaz z indywidualnych źródeł lub z sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.”; 

28) w § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu zaopatrzenia w ciepło: na całym obszarze objętym planem zakłada się zaopatrzenie w ciepło 
z indywidualnych źródeł lub sieci, dopuszcza się następujące źródła ogrzewania: gazowe, olejowe, 
elektryczne, ogrzewanie zdalaczynne lub ogrzewanie ze źródeł odnawialnych zgodnie z przepisami 
odrębnymi.”; 

29) w § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do 
zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym obszarze planu w oparciu o istniejące linie 
energetyczne średniego napięcia i niskiego napięcia; 

2) dopuszcza się budowę sieci kablowych, przy czym dla sieci średniego napięcia w wyznaczonych pasach 
infrastruktury technicznej oraz w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dróg wewnętrznych, ciągów 
pieszych i wyznaczonych dojazdów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (warunki terenowe, wody 
otwarte, warunki ekonomiczne itp.) dopuszcza się budowę linii napowietrznych; 

3) zaleca się sukcesywną przebudowę i skablowanie istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych; 

4) zaopatrzenie zabudowy w energię elektryczną będzie się odbywać z istniejących i projektowanych stacji 
transformatorowych zlokalizowanych w granicach planu lub poza granicami planu, 

5) dopuszcza się budowę, przebudowę oraz remonty stacji transformatorowych, w tym nasłupowych, poza 
miejscami wyznaczonymi w granicach planu, o ile będzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii 
elektrycznej zlokalizowanych w obszarze objętym planem oraz terenów sąsiednich. Wyklucza się budowę 
kubaturowych stacji transformatorowych w granicach pasa drogowego i poza wyznaczonymi liniami 
zabudowy. Dopuszcza się lokalizację stacji bezpośrednio przy granicy działki, 

6) dopuszcza się na terenach 09.MU i 17.MU budowę sieci wysokiego napięcia 110 KV zgodnie z zasadami 
zawartymi w ustaleniach szczegółowych.”; 

30) w § 15 ust. 1 uchyla się pkt. 4; 

31) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: W granicach terenu znajduje się oznaczony odpowiednim symbolem na rysunku 
planu krzyż przydrożny, który zalicza się do obiektu dziedzictwa kulturowego. Obiekt do zachowania. 
Dopuszcza się przestawienie lub przeniesienia w inne miejsce w sytuacji niezbędnej dla realizacji celów 
publicznych.” 

32) w § 15 ust. 6 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) od linii rozgraniczających drogi 01.KD.Z tj. 
ul. Drogowców i 13.KD.D zgodnie z rysunkiem planu,”; 

33) w § 15 ust. 6 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w odległości minimum 6 m od linii rozgraniczających 
drogi 02.KD.L;”; 

34) w § 15 ust. 10 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) z dróg 02.KD.L i 13.KD.D,”; 

35) w § 15 ust. 10 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wyklucza się organizację nowych bezpośrednich 
zjazdów z drogi 01.KD.Z tj. ul. Drogowców;”; 
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36) w § 15 ust. 10 uchyla się pkt 2; 

37) w § 16 ust. 6 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) nieprzekraczalną w odległości 10m od linii 
rozgraniczających drogi 01.KD.Z tj. ul. Drogowców,”; 

38) w § 16 ust. 10 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wyklucza się organizację nowych zjazdów z drogi 
01.KD.Z tj. ul. Drogowców;”; 

39) w § 17 ust. 1 pkt 5 uchyla się lit. c; 

40) w § 17 ust. 6 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) nieprzekraczalną w odległości 10m od linii 
rozgraniczających drogi 01.KD.Z tj. ul. Drogowców oraz zgodnie z rysunkiem planu,”; 

41) w § 17 ust. 6 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii 
rozgraniczających dróg 02.KD.L, 03.KD.L, 05.KD.D i 13.KD.D oraz ul. Kolejowej położonej poza 
rysunkiem planu,”; 

42) w § 17 ust. 6 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) nieprzekraczalną w odległości 4m od linii 
rozgraniczających drogi 10.KD.D,”; 

43) w § 17 ust. 10 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) 02.KD.L, 03.KD.L, 05.KD.D, 10.KD.D, 13.KD.D i ul. 
Kolejowej położonej poza rysunkiem planu,”; 

44) w § 17 ust. 10 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) 01.KD.Z tj. ulicy Drogowców wyłącznie dla istniejącej 
zabudowy z istniejących zjazdów, wyklucza się organizację nowych zjazdów;”; 

45) w § 17 ust. 10 uchyla się pkt 2; 

46) w § 18 ust. 6 pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: „e) od 
strony lasu oznaczonego jako 04/1.1.LS zgodnie z przepisami odrębnymi;”; 

47) w § 20 ust. 6 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) nieprzekraczalną w odległości 10m od linii 
rozgraniczających drogi 01.KD.Z tj. ul. Drogowców,”; 

48) w § 20 ust. 6 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii 
rozgraniczających dróg 02.KD.L, 03.KD.L oraz dojazdu 06/1.1.KDW”; 

49) w § 20 ust. 6 pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: 
„e) nieprzekraczalną w odległości 4 m od drogi 12.KD.D oraz zgodnie z rysunkiem planu;”; 

50) w § 20 ust. 10 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) dróg 02.KD.L, 03.KD.L, 12.KD.D i dojazdu 
06/1.1.KDW,”; 

51) w § 20 ust. 10 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wyklucza się organizację nowych zjazdów z drogi 
01.KD.Z tj. ul. Drogowców;”; 

52) w § 20 ust. 10 uchyla się pkt 3; 

53) w § 21 ust. 6 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) nieprzekraczalną w odległości 10m od linii 
rozgraniczających drogi 01.KD.Z tj. ul. Drogowców oraz terenu 11.MN,”; 

54) w § 21 ust. 6 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii 
rozgraniczających drogi 03.KD.L oraz w odległości 8 m od granicy terenu 08.MN,”; 

55) w § 21 ust. 10 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) drogi 03.KD.L,”; 

56) w § 21 ust. 10 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wyklucza się organizację nowych zjazdów z drogi 
01.KD.Z tj. ul. Drogowców;”; 

57) w § 21 ust. 10 uchyla się pkt. 2; 

58) w § 22 ust. 6 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) nieprzekraczalną w odległości 10m od linii 
rozgraniczających drogi 01.KD.Z tj. ul. Drogowców,”; 

59) w § 22 ust. 6 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) nieprzekraczalną w odległości 8m od granicy terenu 
07.MM;”; 

60) w § 22 ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przez teren 08.MN przebiega oznaczona na rysunku planu, 
istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV. Do czasu jej przebudowy (skablowania lub 
likwidacji) w sąsiedztwie linii obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 8.” 
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61) w § 22 ust. 10 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) 01.KD.Z tj. ul. Drogowców poprzez istniejące 
zjazdy,”; 

62) w § 22 ust. 10 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wyklucza się organizację nowych zjazdów z drogi 
01.KD.Z tj. ul. Drogowców;”; 

63) w § 23 ust. 6 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) nieprzekraczalną w odległości 10m od linii 
rozgraniczających drogi 01.KD.Z tj. ul. Drogowców,”; 

64) w § 23 ust. 6 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) nieprzekraczalną wzdłuż granicy planu zgodnie 
z rysunkiem planu;”; 

65) w § 23 ust. 6 pkt 1 uchyla się lit. c; 

66) w § 23 ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przez teren 09.MU przebiegają oznaczone na rysunku planu, 
istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy (skablowania lub 
likwidacji) w sąsiedztwie linii obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 8.” 

67) w § 23 ust. 9 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „3) dopuszcza się budowę sieci wysokiego 
napięcia 110 kV. Obowiązuje zachowanie właściwych warunków w zakresie pola elektroenergetycznego 
zgodnie z przepisami odrębnymi, w stosunku do istniejącej i planowanej zabudowy.”; 

68) w § 23 ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) obsługa komunikacyjna z: 

a) drogi 01.KD.Z tj. ul. Drogowców poprzez istniejące zjazdy, 

b) dopuszcza się organizację nowego jednego zbiorczego zjazdu z drogi 01.KD.Z tj. ul. Drogowców;”; 

69) w § 23 ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dopuszcza się wydzielenie nowych dojazdów przy 
następujących założeniach: 

a) dla obsługi powyżej trzech działek budowlanych szerokość minimum 8 m w liniach rozgraniczających, 

b) dla obsługi nie więcej niż trzech działek budowlanych szerokość minimum 6 m w liniach 
rozgraniczających, 

c) obowiązuje opracowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej dla całego terenu elementarnego lub jego 
części dla której planowana jest droga;”; 

70) § 24 otrzymuje brzmienie: „§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenu 10.MN. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w postaci budynków wolnostojących lub bliźniaczych; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację usług jako lokali wbudowanych, 

b) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego wyłącznie zaspakajających specyficzne potrzeby 
mieszkaniowe: dom dziecka, dom rencisty, klasztor. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: na zasadach ogólnych. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia dotyczące kształtowania zasobu 
zieleni: obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia 
sanitarne i wycinkę pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala 
się. 

5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: obowiązują zasady zawarte w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne w § 8 dla całego terenu. 

6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) ustala się linie zabudowy oznaczone na rysunku planu: 
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a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczających dróg (w części zgodnie z rysunkiem) 
02.KD.L i 03.KD.L, 

b) nieprzekraczalną w odległości 4m od linii rozgraniczających drogi (w części zgodnie z rysunkiem) 
11.KD.D; 

c) oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu: 

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25, 

b) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 180m2, przy czym na każdej działce budowlanej 
dopuszcza się jeden budynek mieszkalny, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%; 

3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy: 

a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, 

b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 9,0m, 

c) wysokość posadowienia parteru budynku w stosunku do średniej rzędnej terenu od strony drogi z której 
odbywa się wjazd na działkę: maksymalnie 0,6m, 

d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki, 

e) szerokość elewacji frontowej: maksymalnie 25m, 

f) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, 

g) kształt dachu: główne połacie dachu dwuspadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki 
lub zgodnie ze stanem istniejącym, 

h) kąt nachylenia połaci dachowych: 38º-45º lub zgodnie ze stanem istniejącym, 

i) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni; 

4) lokalizacja zabudowy na granicy działki: dopuszcza się dla budynków mieszkalnych w zabudowie 
bliźniaczej i zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: ustala się następujące parametry nowo 
wydzielanych działek: 

a) minimalna powierzchnia: 800m2 dla zabudowy wolnostojącej, a dla zabudowy bliźniaczej po 400m2 dla 
każdego segmentu, 

b) szerokość frontów: minimalna 20m, a dla zabudowy bliźniaczej 12m dla każdego segmentu, maksymalna: 
dowolna, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90 stopni; 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania 
miejsc przeznaczonych dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców; 

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: 

1) obsługa komunikacyjna z: dróg: 02.KD.L, 03.KD.L i 11.KD.D, 

2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach określonych w ustaleniach ogólnych 
w rozdziale 2 § 13 ust. 6. 

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów 
infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14. 
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12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychczasowego wykorzystania terenu do 
czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 

13. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30% dla terenu 
elementarnego 10.MN.” 

71) w § 25 w ust.1 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „4) ustala się następujące zasady 
zagospodarowania: teren wydzielenia wewnętrznego 11/1.1.KDW dla dojazdu.”; 

72) w § 25 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ustala się linie zabudowy oznaczone na rysunku planu: 
nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczających dróg 03.KD.L, 07.KD.D, dojazdu 
11/1.1.KDW oraz zgodnie z rysunkiem planu;”; 

73) w § 25 ust. 9 uchyla się pkt 2; 

74) w § 25 ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) obsługa komunikacyjna z drogi 07.KD.D oraz dojazdu 
11/1.1.KDW;”; 

75) w § 26 ust. 1 uchyla się pkt 4; 

76) w § 26 ust. 6 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii 
rozgraniczających drogi (w części zgodnie z rysunkiem) 03.KD.L,”; 

77) w § 26 ust. 6 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) nieprzekraczalną w odległości 4m od linii 
rozgraniczających dróg (w części zgodnie z rysunkiem) 03.KD.L i 11.KD.D;”; 

78) w § 26 ust. 10 uchyla się pkt 2; 

79) w § 28 ust. 6 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii 
rozgraniczających drogi 07.KD.D i dojazdu 11/1.1.KDW oraz zgodnie z rysunkiem planu,”; 

80) w § 28 ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przez teren 14.MU przebiega oznaczona na rysunku planu, 
istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV. Do czasu jej przebudowy (skablowania lub 
likwidacji) w sąsiedztwie linii obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 8.” 

81) w § 28 ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) obsługa komunikacyjna z drogi 07.KD.D oraz dojazdu 
11/1.1.KDW;”; 

82) w § 29 ust. 9 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „3) w granicach terenu 15/1.1.WS należy 
przewidzieć lokalizację separatora dla wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do zbiornika 
wodnego.”; 

83) w § 30 ust. 6 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) nieprzekraczalną w odległości 30m od linii 
rozgraniczających drogi 09.KD.D zgodnie z rysunkiem planu,”; 

84) w § 30 ust. 6 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) nieprzekraczalną w odległości 4m od linii 
rozgraniczających dojazdu 16/1.1.KDW oraz granicy terenów 17.MU i 18.UZ,”; 

85) w § 30 ust. 6 pkt 1 dodaje się lit. d, e i f w brzmieniu: 

„d) nieprzekraczalną w odległości 10m od granicy terenu 18.UZ zgodnie z rysunkiem planu, 

e) od strony lasu oznaczonego jako 18/1.3.LS zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;”;; 

86) w § 30 ust. 6 pkt 3 uchyla się lit. a i lit. c; 

87) w § 30 ust. 6 pkt 3 lit. g otrzymuje brzmienie: „g) kształt dachu: 

- dla wydzielenia wewnętrznego 16/6.1 dachy płaskie tj. o kącie nachylenia połaci maksymalnie do 
12 stopni, 

- dla pozostałego terenu główne połacie dachu dwuspadowe, a dla wydzielenia wewnętrznego 16/6.2 
dopuszcza się dachy wielospadowe, 

- dla dachów stromych główna kalenica dachu równoległa do frontu działki.”; 

88) w § 30 ust. 10 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) szerokość: w istniejących liniach rozgraniczających,”; 
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89) w § 30 ust. 10 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) urządzenie: dopuszcza się urządzenie jako ciąg pieszo 
jezdny bez wyodrębniania jezdni i chodników,”; 

90) w § 31 ust. 8 lit a otrzymuje brzmienie: „a) minimalna powierzchnia:1200 m2 dla zabudowy 
wolnostojącej, a dla zabudowy bliźniaczej po 600 m2 dla każdego segmentu,”; 

91) w § 31 ust. 9 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „3) dopuszcza się budowę sieci wysokiego 
napięcia 110 kV. Obowiązuje zachowanie właściwych warunków w zakresie pola elektroenergetycznego 
zgodnie z przepisami odrębnymi, w stosunku do istniejącej i planowanej zabudowy.”; 

92) w § 32 ust. 1 pkt. 3 uchyla się lit c; 

93) w § 32 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przez teren 18.UZ przebiega oznaczona na rysunku planu, 
istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV. Do czasu jej przebudowy (skablowania lub 
likwidacji) w sąsiedztwie linii obowiązują ustalenia jak w § 12 ust. 8.”; 

94) w § 33 ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) obsługa komunikacyjna: zgodnie ze stanem istniejącym 
przed wejściem w życie planu z drogi wojewódzkiej 06.KD.Z tj. ul. Drogowców,”; 

95) w § 34 ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) obsługa komunikacyjna: zgodnie ze stanem istniejącym 
przed wejściem w życie planu z drogi wojewódzkiej 06.KD.Z tj. ul. Drogowców,”; 

96) po § 34 dodaje się § 34a i § 34b w brzmieniu: 

„§ 34a. Ustalenia szczegółowe dla terenu 21.PU. 

1. Przeznaczenie terenu:podstawowe przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowo usługowych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:nie ustala się. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nie ustala się. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:nie 
ustala się. 

5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych:obowiązują zasady zawarte w rozdziale 2 – 
ustalenia ogólne w § 8 dla całego terenu. 

6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) linie zabudowy oznaczone na rysunku planu: nie ustala się; 

2) wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu: nie ustala się; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy: zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:dopuszcza się podział na poprawienie 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

2) dopuszcza się urządzenie terenu dla obsługi istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(Drogowców 4 - poza granicami planu). 

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: obsługa komunikacyjna: zgodnie ze stanem istniejącym 
poprzez istniejący zjazd (poza granicami planu) z ul. Drogowców. 

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów 
infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: na całym terenie obowiązuje 
zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego.  

13. Stawka procentowa: nie dotyczy.”. 
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§ 34b. Ustalenia szczegółowe dla terenu 22.TK, 23.TK 

1. Przeznaczenie terenu: podstawowe przeznaczenie terenu: tereny kolejowe. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie dotyczy. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 

5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 

6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi.  

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: zgodnie z przepisami odrębnymi. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków; 

2) dopuszcza się urządzenie terenu dla obsługi ruchu kolejowego zgodnie z przepisami odrębnymi. 

10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej: obsługa komunikacyjna zgodnie ze stanem istniejącym, poza 
granicami planu. 

11. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów 
infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 14. 

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego.  

13. Stawka procentowa: nie dotyczy.”; 

97) w § 35 w tytule karta terenu otrzymuje brzmienie: „Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.KD.Z 
tj. ul. Drogowców”; 

98) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna gminna – klasa Z (zbiorcza) 
w terenie zabudowanym”; 

99) w § 35 ust. 3 uchyla się pkt 2; 

100) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stawka procentowa: nie dotyczy terenu elementarnego 01.KD.Z 
tj. ul. Drogowców.”; 

101) w § 36 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) szerokość: w liniach rozgraniczających 12 m oraz zgodnie 
z rysunkiem planu;”; 

102) w § 39 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) szerokość: w istniejących liniach rozgraniczających;”; 

103) w § 39 ust 2 pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) dopuszcza się chodnik obustronnie,”; 

104) § 40 otrzymuje brzmienie: „§ 40 Ustalenia szczegółowe dla terenu 06.KD.Z 

1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna wojewódzka – klasa Z (zbiorcza) w terenie zabudowanym. 

2. Parametry i wyposażenie: 

1) szerokość: w liniach rozgraniczających oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa; 

3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 3,5m; 

4) elementy wyposażenia: nie ustala się; 

5) dostępność: poprzez skrzyżowania skanalizowane. 

3. Inne ustalenia: 

1) zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 
deszczowej; 
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2) przez teren elementarny przebiega ciek wodny Kamionka, dopuszcza się skanalizowania lub zmianę jego 
przebiegu. 

4. Stawka procentowa: nie dotyczy terenu elementarnego 06.KD.Z tj. ul. Drogowców.”; 

105) w § 41 ust 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stawka procentowa: nie dotyczy terenu elementarnego 07.KD.D.”; 

106) po § 43 dodaje się § 43a i §43b w brzmieniu: 

„§ 43a. Ustalenia szczegółowe dla terenu 10.KD.D, 11.KD.D i 12.KD.D 

1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna gminna –  klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym. 

2. Parametry i wyposażenie: 

1) szerokość: w istniejących liniach rozgraniczających; 

2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa; 

3) szerokość pasów ruchu: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) elementy wyposażenia: dopuszcza się urządzenie, jako ciąg pieszo jezdny bez wyodrębniania jezdni 
i chodników; 

5) dostępność: poprzez skrzyżowania zwykłe. 

3. Inne ustalenia:zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje odprowadzenie wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej. 

4. Stawka procentowa: nie dotyczy terenu elementarnego 10.KD.D, 11.KD.D i 12.KD.D”.. 

§ 43b. Ustalenia szczegółowe dla terenu 13.KD.D 

1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna gminna –  klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym. 

2. Parametry i wyposażenie: 

1) szerokość: w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa; 

3) szerokość pasów ruchu: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) elementy wyposażenia: dopuszcza się urządzenie, jako ciąg pieszo jezdny bez wyodrębniania jezdni 
chodników; 

5) dostępność: poprzez skrzyżowania zwykłe. 

3. Inne ustalenia:zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do 
kanalizacji deszczowej. 

4. Stawka procentowa: nie dotyczy terenu elementarnego 13.KD.D.”. 

2. Pozostałe ustalenia planu miejscowego zatwierdzonego uchwałą nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna 
z dnia 31 marca 2010 r. (publ. Dz. U. Woj. Pom. Nr 69, poz. 1120 z dnia 11 maja 2010 r.) pozostają bez zmian. 

3. Zastępuje się załącznik nr 1 do uchwały Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. 
(publ. Dz. U. Woj. Pom. Nr 69, poz. 1120 z dnia 11 maja 2010 r.) nowym załącznikiem graficznym 
zawierającym rysunek planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/..../21 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą 
Nr XXIII/205/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie  przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta 
Kościerzyna. 
 
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania ukazało się: 
a) w lokalnej prasie, 
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna, 
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna. 
 
Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 26 
kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta. W dniu 10 maja 2021 r. odbyła się dyskusja publiczna 
nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rozwiązaniami. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2021, poz. 741 z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł wnieść uwagi w terminie 14 dni od daty 
zakończenia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. do dnia 10 maja 2021 r  
 
Na podstawie art. 17 pkt. 14, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Burmistrz Miasta Kościerzyna przedstawił Radzie Miasta Kościerzyna uchwałę w 
sprawie planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy Rada 
Miasta Kościerzyna rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu. 
 
Lista nieuwzględnionych uwag do planu:  
1. pismo osoby prywatnej (nr 1 w wykazie uwag) z dnia 23.04.2021 r. (data wpływu 27.04.2021 r.) z 
uwagą o wykreślenie w § 30 ustalenia parametru określającego  maksymalną powierzchnię 
zabudowy mieszkaniowej na 180 m2 oraz zastąpienie go wskaźnikiem intensywności zabudowy. 

Po rozpatrzeniu Rada Miasta Kościerzyna: 

Nie uwzględnia uwagi. 
UZASADNIENIE 

Procedowana zmiana planu ma charakter porządkujący oraz korygujący w odniesieniu do układu 
komunikacyjnego ustalonego w obowiązującym planie miejscowym. Ponadto wprowadzone zostały 
również korekty ustaleń planu w odniesieniu do potrzeb dotyczących warunków rozbudowy 
infrastruktury technicznej oraz nieznaczna korekta ustaleń parametrów zabudowy dla wybranych 
terenów wynikająca z potrzeb inwestycyjnych. 
Zmiana planu jest jedynie cząstkową korektą ustaleń obowiązującego planu i nie ma charakteru 
całościowej zmiany planu. Nie są tym samym weryfikowane wszystkie ustalenia planu, a wyłącznie 
te, co do których zaistniała konieczność korekty wynikająca z konkretnych potrzeb.    
W granicach planu dla terenów o tym samym przeznaczeniu zasadniczo ustalone zostały jednorodne 
parametry zabudowy. Odnosi się to do powierzchni zabudowy, wysokości i minimalnej powierzchni 
biologiczne czynnej. W granicach planu dla terenów zabudowy mieszkaniowo usługowej MN 
ustalono powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 60%. Pozwala to na takie zagospodarowanie 
działki, gdzie 40% jej powierzchni może być utwardzona, w tym 25% może stanowić zabudowa. 
Ponadto dla jednego budynku mieszkalnego wprowadzono górną granicę powierzchni zabudowy na 
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poziomie 180 m2.  Są to ustalenia, które nie były brane pod uwagę przy obecnie procedowanej 
cząstkowej zmianie planu. Podobne parametry funkcjonują dla tych terenów od 2010 r. zgodnie z 
obowiązującym planem miejscowym. Na mocy obowiązującego planu i ustalonych w nim parametrów 
powstały w tym czasie liczne budynki. Przy obecnej zmianie planu nie zaistniały żadne okoliczności, 
które byłyby przesłanką do zmiany parametrów zabudowy  i dopuszczenie bardziej intensywnego 
zagospodarowania na terenie 16.MN. 
Ponadto należy podkreślić, że obowiązujący plan wraz z dokumentacją formalno-prawną był po 
uchwaleniu przez Radę Miasta zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym przedłożony wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawa. Wojewoda w 
tamtym czasie nie dopatrzył się żadnych uchybień formalno-prawnych.   
2. pismo osoby prywatnej (nr 2 w wykazie uwag) z dnia 10.05.2021 r. z uwagami dotyczącymi działki 
nr 104/1 w zakresie: 
2.1. przeznaczenia działki pod zabudowę wielorodzinną bez określania liczby mieszkań oraz   
ustalenie parametrów zabudowy jak dla zabudowy wielorodzinnej w terenie 02.MW: powierzchnia 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki  0,4, powierzchnia biologiczne czynna maksymalnie 
40%, wysokość budynków: maksymalnie 12,0 m oraz dopuszczenie dachów o kącie nachylenia 22-
35 stopni lub płaskich. 

Po rozpatrzeniu Rada Miasta Kościerzyna: 

Nie uwzględnia uwagi. 
UZASADNIENIE 

Procedowana zmiana planu ma charakter porządkujący oraz korygujący w odniesieniu do układu 
komunikacyjnego ustalonego w obowiązującym planie miejscowym. Ponadto wprowadzone zostały 
również korekty ustaleń planu w odniesieniu do potrzeb dotyczących warunków rozbudowy 
infrastruktury technicznej oraz nieznaczna korekta ustaleń parametrów zabudowy dla wybranych 
terenów wynikająca z potrzeb inwestycyjnych.  
Generalne założenia i ustalenia obowiązującego planu pozostają bez zmian. W szczególności 
dotyczy to przeznaczenia terenów. Od czasu uchwalenia obowiązującego planu miejscowego nie 
zaistniały przesłanki, które mogłyby stanowić podstawę do zmiany kierunków zagospodarowania 
terenów znajdujących się w obszarze objętym planem. Przeważająca większość terenu objętego 
obowiązującym planem przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 
i bliźniaczą. Dynamicznie powstająca zabudowa tego typu na omawianym obszarze dowodzi, że 
przyjęty kierunek zagospodarowania tego obszaru jest słuszny. Tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną wyznaczone są w mieście Kościerzyna w innych rejonach i nie są one 
w pełni wypełnione zabudową. Tym samym nie ma uzasadnienia dla zmiany przeznaczenia obecnie 
ustalonego w obowiązującym planie. Nie ma tym samym również uzasadnienia wprowadzenia 
zmiany parametrów zabudowy jak dla budynków wielorodzinnych. 
2.2. dopuszczenie usług w parterach budynków w pasie przy drodze 01.KD.Z. 

Po rozpatrzeniu Rada Miasta Kościerzyna: 

Nie uwzględnia uwagi. 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z ustaleniami planu dla terenu 09.MU w granicach którego znajduje się działka  
nr 104/1 dopuszczona jest lokalizacja funkcji usługowej. 
2.3. sprzeciw wobec planowanego przebiegu napowietrznej linii wysokiego napięcia 110kV przez 
teren 09.MU. 

Po rozpatrzeniu Rady Miasta Kościerzyna: 

Nie uwzględnia uwagi. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z ustaleniami planu w § 14 ust. 8 pkt 6 dopuszcza się budowę linii elektroenergetycznej 110 
kV o przebiegu w granicach terenów 17.MU i 09.MU.  
Przebieg planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV jest przebiegiem orientacyjnym i jest ustalony 
w planie zgodnie z wnioskiem zarządcy sieci.         
Zgodnie z § 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 11  
z późn zm.) budowa i utrzymanie m.in. przewodów służących do przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej jest celem publicznym.  
Burmistrz sporządzając plan miejscowy każdorazowo bada interes publiczny i prywatny przy 
określeniu sposobu zagospodarowania terenów w granicach opracowania planu. 
W omawianej sytuacji budowa elementów infrastruktury technicznej linii elektroenergetycznej 110 kV 
służyć ma poprawie zaspokojenia potrzeb korzystania z energii elektrycznej mieszkańców. Zgodnie z 
ustaleniami planu przebieg planowanej linii 110 kV jest przewidziany w granicach terenów 09.MU i 
17.MU, ale również zakłada się, że jest on orientacyjny. Oznacza to, że ostateczny jej przebieg 
będzie ustalony na etapie projektu budowlanego, który będzie musiał zostać skonsultowany z 
właścicielami gruntów przez które linia jest planowana. W tym działki nr 104/1, której dotyczy uwaga.  
Zapisy planu są zatem skonstruowane w taki sposób, że dają możliwość realizacji linii zarówno w 
postaci napowietrznej jak i skablowanej. Brak przesądzenia o sposobie realizacji planowanej linii, a 
jedynie wskazanie orientacyjnego jej przebiegu jest podyktowane troską Burmistrza o realizację celu 
publicznego jakim jest poprawa warunków dostępu do energii elektrycznej mieszkańców. Poprawa 
jakości infrastruktury elektroenergetycznej jest inwestycją o charakterze ogólnospołecznym, a 
związany z wykonywaniem zadania inwestycyjnego obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ma 
nadrzędne znaczenie w odniesieniu do słusznego interesu właściciela nieruchomości, któremu 
ograniczono sposób korzystania z niej w sposób niezakłócony. W przyjętych w planie ustaleniach 
wzięto również pod uwagę interes właścicieli nieruchomości przez które linia będzie przebiegała 
dając im możliwość konsultacji z zarządcą planowanej linii sposobu i warunków jej przebiegu. 
Tym samym uznać należy, że w omawianej sytuacji został wyważony zarówno interes publiczny jak i 
prywatny. Tym samym nie ma przesłanek do zmiany zapisów zgodnie z uwagą, które mogłyby 
przyczynić się do braku możliwości realizacji linii 110 kV.            
3. pismo osoby prywatnej (nr 4 w wykazie uwag) z dnia 10.05.2021 r. z uwagami: 

3.1. dla terenów 12.MN, 13.MN, 15.MN zwiększenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy z 25% do 
30%. 

Po rozpatrzeniu Rady Miasta Kościerzyna: 

Nie uwzględnia uwagi. 
UZASADNIENIE 

W granicach obowiązującego planu dla terenów o tym samym przeznaczeniu zasadniczo ustalone 
zostały jednorodne parametry zabudowy. Odnosi się to do powierzchni zabudowy, wysokości i 
minimalnej powierzchni biologiczne czynnej. W granicach planu dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) ustalono powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 60%. 
Pozwala to na takie zagospodarowanie działki, gdzie 40% jej powierzchni może być utwardzona, w 
tym 25% może stanowić zabudowa. Podobne parametry funkcjonują dla tych terenów od 2010 r. 
zgodnie z obowiązującym planem miejscowym. Na mocy obowiązującego planu i ustalonych w nim 
parametrów powstały w tym czasie liczne budynki. Przy obecnej zmianie planu nie zaistniały żadne 
okoliczności, które byłyby przesłanką do zmiany parametrów zabudowy i dopuszczenie bardziej 
intensywnego zagospodarowania na terenie 12.MN, 13.MN, 15.MN. 
3.2. dla terenu 16.MN dopuszczenie minimalnej powierzchni działki dla zabudowy bliźniaczej do 400 
m2 i zwiększenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy z 25% do 30%. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 711F32BE-34B5-43EA-99A0-34E094B3C5F3. Projekt Strona 3



Po rozpatrzeniu Rady Miasta Kościerzyna: 

Nie uwzględnia uwagi. 
UZASADNIENIE 

W granicach planu dla terenów o tym samym przeznaczeniu zasadniczo ustalone zostały jednorodne 
parametry zabudowy. Odnosi się to do powierzchni zabudowy, wysokości i minimalnej powierzchni 
biologiczne czynnej. W granicach planu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) 
ustalono powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 60%. Pozwala to na takie zagospodarowanie 
działki, gdzie 40% jej powierzchni może być utwardzona, w tym 25% może stanowić zabudowa. 
Podobne parametry funkcjonują dla tych terenów od 2010 r. zgodnie z obowiązującym planem 
miejscowym. Na mocy obowiązującego planu i ustalonych w nim parametrów powstały w tym czasie 
liczne budynki. Przy obecnej zmianie planu nie zaistniały żadne okoliczności, które byłyby przesłanką 
do zmiany parametrów zabudowy i dopuszczenie bardziej intensywnego zagospodarowania na 
terenie 16.MN. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna  

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/..../21 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ 
ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Załącznik dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
z uchwałą Nr XXIII/205/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta 

Kościerzyna. 

CZĘŚĆ I. 

Zadania własne gminy. Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych 
z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się: 

1) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem, 

2) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych, 

3) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 

4) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami. 

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków 
publicznych zdefiniowanych w art. 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE.  Pozostałe zadania własne gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), jak: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną, 

2) zaopatrzenie w energię cieplną, 

3) zaopatrzenie w gaz, 

– podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje te nie są finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. 
Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują 
wykonanie oświetlenia dróg, tych których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych. 

CZĘŚĆ II. 

Budowa dróg gminnych. 

W związku z opracowaniem zmiany planu został przeprojektowany układ dróg w rejonie terenów 06.MN, 
07.MM, 08.MN, 09.MU oraz 11.MN. Skorygowano przebieg drogi 03.KD.L w oparciu o istniejącą drogę 
stanowiącą zjazd z drogi 01.KD.G. Zrezygnowano również z drogi oznaczonej w obowiązującym planie jako 
06.KD.D. W granicach terenu 09.MU zrezygnowano z wyznaczania dróg publicznych. W planie z drobnymi 
korektami w wybranych miejscach zostają podtrzymane rezerwacje istniejących dróg.  Zgodnie z potrzebami 
przewiduje się ich urządzenie lub modernizację. W granicach zmiany planu publiczne gminne drogi to: 

a) drogi klasy „L” lokalne oznaczone na rysunku planu jako: 02.KD.L, 03.KD.L, 

b) drogi klasy „D” dojazdowe oznaczone na rysunku planu jako: 04.KD.D, 05.KD.D, 07.KD.D, 08.KD.D, 
09.KD.D, 10.KD.D, 11.KD.D, 12.KD.D;  Za realizację i utrzymanie ww. dróg odpowiada Miasto 
Kościerzyna. Do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami 
Rady Miasta. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 711F32BE-34B5-43EA-99A0-34E094B3C5F3. Projekt Strona 1



CZĘŚĆ III. 

Uzbrojenie terenu.W związku ze zmianą planu miejscowego nie są planowane nowe założenia 
i inwestycje w rozbudowie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w stosunku 

do ustaleń, które zostały poczynione na etapie uchwalenia obowiązującego planu. Nie ma również 
nowych założeń w stosunku do rozbudowy sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci 

telekomunikacyjnej w stosunku do obowiązującego planu.  Nie przewiduje się nowych wydatków 
związanych z realizacją infrastruktury technicznej będących skutkiem uchwalenia przedmiotowej 

zmiany planu w stosunku do obowiązującego planu. 

A.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę: 

1) obszar objęty planem zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu gminnego; 

2) obowiązuje wyposażenie w sieć wodociągową terenów projektowanej zabudowy; 

3) rozbudowę i modernizację istniejących sieci należy realizować w miarę postępu zainwestowania; 

4) obowiązuje zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) dopuszcza się własne ujęcie wody wyłącznie dla przedsięwzięć wymagających co najmniej dwóch 
niezależnych ujęć wody zgodnie z przepisami odrębnymi. 

B.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej: 

1) ścieki bytowe i komunalne odprowadzane w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej; 

2) dla terenów położonych w granicach aglomeracji ściekowej obowiązuje odprowadzanie ścieków do 
kanalizacji sanitarnej; 

3) dla terenów położonych poza granicami aglomeracji ściekowej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej; 

4) wyklucza się zrzut ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do gruntu i wód powierzchniowych 
bez oczyszczenia; 

5) przed odprowadzeniem ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować 
dodatkowe urządzenia podczyszczające zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do podczyszczania ścieków zgodnie z przepisami 
odrębnymi obowiązuje lokalizacja tych urządzeń na działce inwestora; 

7) dla zabudowy w północnej części planu zakłada się przepompowanie ścieków nowym kanałem tłocznym 
do kanału sanitarnego w istniejącej zlewni; 

8) wyznacza się miejsce lokalizacji przepompowni ścieków oznaczone na rysunku planu jako 03/1.2.KS. 

C.  Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej: 

1) obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działki; 

2) dopuszcza się możliwość budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia do niej wód odpadowych 
i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi i przy spełnieniu poniższych warunków: 

a)  należy zapewnić wstępną retencję wody deszczowej, umożliwiając przesunięcie w czasie 
odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji, 

b)  grawitacyjne lub ciśnieniowe odprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych 
z terenu nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej winno zapewnić ograniczenie ilości 
odprowadzonych wód opadowych i roztopowych w czasie; 

3) obowiązuje zachowanie systemu rowów odwadniających w obszarze planu – w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się skanalizowanie otwartych rowów melioracyjnych przy zachowaniu ich 
przepustowości oraz kierunku odprowadzenia wody. Dopuszcza się w całym obszarze planu budowę 
nowych rowów melioracyjnych; 

4) zrzut wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych, składowych, komunikacji drogowej oraz 
terenów o innym użytkowaniu mogącym spowodować zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych – 
wymaga podczyszczenia przed odprowadzeniem do gruntu i do wód powierzchniowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 
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5) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
obowiązuje lokalizacja tych urządzeń na działce inwestora; 

6) w całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych zbiorników retencyjnych; 

7) zabrania się odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej 
i terenów kolejowych (TK). Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej realizowane są: 

1) ze środków budżetowych miasta, 

2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE   (w zakresie budowy 
dróg oraz uzbrojenia pozostającego w gestii miasta). 

D.  Zaopatrzenie w ciepło:na całym obszarze objętym planem zakłada się zaopatrzenie w ciepło 
z indywidualnych źródeł lub sieci, dopuszcza się następujące źródła ogrzewania: gazowe, olejowe, 
elektryczne, ogrzewanie zdalaczynne lub ogrzewanie ze źródeł odnawialnych. 

E.  Zaopatrzenia w energię elektryczną:obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii 
elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym obszarze 
planu w oparciu o istniejące linie energetyczne średniego napięcia i niskiego napięcia; Linie 
elektroenergetyczne oraz ewentualne gazociągi realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne 
posiadające stosowne koncesje.   

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową 
a północną granicą miasta Kościerzyna 

I. INFORMACJA O OBSZARZE PLANU. 

1. Podstawa prawna 

Prace nad opracowaniem zmiany planu miejscowego podjęto na podstawie uchwały Nr XXIII/205/20 
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta 
pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna obowiązującego 
zgodnie z uchwałą nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. (publ. Dz. U. Woj. Pom. 
Nr 69, poz. 1120 z dnia 11 maja 2010 r.). 

2. Położenie 

Obszar objęty zmianą planu stanowi powierzchnię ok. 70 ha. 

Granice terenu objętego zmianą planu stanowią: 

1)od północy – północna granica miasta Kościerzyna; 

2)od wschodu – wschodnia granica ul. Drogowców; 

3)od południa – południowa granica węzła komunikacyjnego ul. Drogowców i ul. Kolejowej; 

4)od zachodu – wschodnia granica pasa drogowego ul. Kolejowej z linią kolejową relacji Gdynia – 
Kościerzyna – Bytów nr 201. 

3. Cel sporządzenia planu 

Głównym celem sporządzenia zmiany planu miejscowego jest wprowadzenie niewielkiej korekty 
rozwiązań układu komunikacyjnego w stosunku do układu przyjętego w obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. Ma to na celu umożliwienie dogodniejszej i pełniejszej 
możliwości wykorzystania i zagospodarowania terenów w rejonie ul. Drogowców, Małej Kolejowej 
i innych dojazdów w sytuacji, gdy przewidywane pierwotnie rezerwy drogowe można ograniczyć. 
Przewiduje się utrzymanie głównych założeń przyjętych w obowiązującym planie w tym w szczególności 
ustalonego przeznaczenia terenów. 

4. Plany obowiązujące 

Na obszarze objętym opracowaniem zmiany planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. 
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną 
granicą miasta Kościerzyna (Dz. U. Woj. Pom. Nr 69, poz. 1120 z dnia 11 maja 2010 r.). 

5. Istniejące użytkowanie, zagospodarowanie i stan własności gruntów 

Obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma kształt wycinka koła, co 
podkreślone jest promienistą kompozycją układu funkcjonalno-przestrzennego. Rzeka Bibrowa płynąca 
z północy na południe dzieli obszar planu na dwie części i stanowi naturalną barierę dla tego terenu. Układ 
promienisty podkreślony jest trzema ulicami ul. Kolejową, ul. Małą Kolejową i ul. Drogowców, które 
zbiegają się w południowej części planu. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skupia się wzdłuż dwóch głównych ulic: Kolejowej i Małej 
Kolejowej oraz odchodzących od nich ślepych uliczek bocznych. Przeważa zabudowa dwukondygnacyjna, 
ale występuje również zabudowa trzy i cztero kondygnacyjna. Zróżnicowanie architektoniczne budynków 
na tym obszarze nie pozwala wyróżnić podobnych cech zabudowy. Zabudowa usługowo – mieszkaniowa 
w sposób harmonijny komponuje się z zagospodarowaniem terenu. W południowej części obszaru 
opracowania znajdują się dwa warsztaty samochodowe. Przy skrzyżowaniu ulicy Drogowców i Małej 
Kolejowej zlokalizowany jest zakład produkcji okien i drzwi. 
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W południowo – zachodniej części obszaru zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
Są to zabudowania w zieleni, które nie są widoczne od strony ul. Drogowców i ul. Małej Kolejowa. 

Północna część terenu jest obecnie częściowo nieużytkowana, ale zgodnie z obowiązującym planem 
powstaje tu również coraz liczniej nowa zabudowa jednorodzinna. 

W odniesieniu do struktury własnościowej gruntów są to w większości tereny stanowiące własność 
prywatną Niewielka część gruntów stanowi własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

6. Realizacja polityki przestrzennej miasta ustalonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kościerzyna 

(uchwała Nr LXVI/515/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2018 r.) 

W odniesieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obowiązującym 
dokumencie Studium przewiduje się rozwój funkcji mieszkaniowych i mieszkaniowo usługowych. 

W odniesieniu do proponowanej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy 
stwierdzić, że nie naruszają one ustaleń obowiązującego Studium. Zmiana planu ma bowiem stanowić, 
jedynie korektę ustaleń szczegółowych, głównie w zakresie korekty układu komunikacyjnego. 

II. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST. 2-4 USTAWY 
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne 
i krajobrazowe (art.1 ust. 2 pkt. 1 i 2) 

Zmiana planu nie ingeruje w ustalenia obowiązującego planu w zakresie wymagań ładu przestrzennego 
w tym walorów krajobrazowych i architektonicznych. Przyjęte w tym zakresie ustalenia obowiązującego 
planu pozostają aktualne. 

2.Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 
i leśnych (art.1 ust. 2 pkt. 3) 

W granicach planu nie ma żadnych ustanowionych obszarów, ani obiektów prawnie chronionych 
w zakresie ochrony środowiska. 

Ustalenia projektu zmiany planu nie wpływają na ustalone w obowiązującym planie warunki ochrony 
środowiska. 

3.Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (art.1 
ust. 2 pkt. 4) 

W granicach zmiany planu nie ma żadnych obszarów objętych ochroną konserwatorską. 

4.Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych (art.1 ust. 2 pkt. 5) 

Zmiana planu nie ingeruje w ustalenia obowiązującego planu w zakresie wymagań ochrony zdrowia 
oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ustalenia obwiązującego planu w tym zakresie pozostają bez zmian. 

5.Walory ekonomiczne przestrzeni (art.1 ust. 2 pkt. 6) 

Ograniczony zakres zmiany planu nie ma praktycznie wpływu na walory ekonomiczne przestrzeni. 
Zmiany w układzie komunikacyjnym i tym samym korekta przeznaczeń terenów ma pozytywny wpływ na 
zagospodarowanie terenu. 

6.Prawo własności (art.1 ust. 2 pkt. 7) 

Zmiana planu nie wpływa na ograniczenie prawa własności. Korekta części pasów drogowych pozwala 
na włączenie ich w granice terenów przeznaczenia pod funkcje mieszkaniowo usługowe. 

7.Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (art.1 ust. 2 pkt. 8) 

Teren zmiany planu nie stanowi obszaru, który ma znaczenie dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa 
państwa. 

8.Potrzeby interesu publicznego (art.1 ust. 2 pkt. 9) 

Zmiana planu nie ma wpływu na potrzeby interesu publicznego. Podstawowe cele związane 
z zaspokajaniem celów publicznych są utrzymane zgodnie z przyjętymi ustaleniami obowiązującego planu. 
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9.Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych 
oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności (art.1 
ust. 2 pkt. 10 i 13) 

Obowiązujący plan zgodnie z zapisami umożliwia realizację wszelkiej infrastruktury technicznej oraz 
wymóg zaopatrzenia planowanej zabudowy w niezbędne media w standardzie miejskim, a także 
uwzględnienie wniosków do planu składanych przez gestorów sieci infrastruktury technicznej. 

Zmiana planu nie ma żadnego wpływu na ww. zagadnienia. 

10.Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zachowanie jawności 
i przejrzystości procedur planistycznych (art.1 ust. 2 pkt. 11 i 12) 

Sporządzając projekt zmiany planu Burmistrz Miasta Kościerzyna zrealizował w pełni procedurę 
określoną w art. 17 ustawy, w tym wszystkie dyspozycje dotyczące udziału w niej społeczeństwa. Burmistrz 
Miasta Kościerzyna ogłosił na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna oraz zamieścił obwieszczenie 
w lokalnej prasie, a dodatkowo w Internecie, o podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wyznaczył termin składania 
wniosków do przedmiotowego planu. 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłosił na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna oraz zamieścił 
obwieszczenie w lokalnej prasie, a dodatkowo w Internecie, o wyłożeniu projektu zmiany planu 
do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i wyznaczył termin składania uwag 
do przedmiotowego planu. W trakcie wyłożenia została zorganizowana dyskusja publiczna przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

11.Uwzględnienie interesu publicznego i prywatnego przy ustaleniach planu (art.1 ust. 3) 

Wprowadzając zmianę planu Burmistrz Miasta Kościerzyna wziął pod uwagę zarówno interes publiczny 
jak i interes prywatny. 

Jednym z podstawowych celów sporządzania planu miejscowego było dostosowanie ustaleń do stanu 
istniejącego i korekta układu komunikacyjnego. Stanowi to realizację oczekiwań właścicieli wybranych 
nieruchomości i nie stoi w sprzeczności z interesem publicznym. 

12.Dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego i maksymalne 
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego (art.1 ust. 4 pkt. 1 i 2) 

Zmiana planu nie ma wpływu na zagadnienia związane z transportem zbiorowym. 

13.Zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych 
i rowerzystów (art. 1 ust. 4 pkt. 3) 

Zmiana planu nie ma wpływu na zagadnienia związane z przemieszczaniem się pieszych i rowerzystów. 

14.Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (art.1 ust. 4 pkt. 4) 

Obszar objęty granicami planu stanowi część istniejącej struktury mieszkaniowo-usługowej miasta. 
Zmiana wprowadza jedynie korekty ustaleń w zakresie zagospodarowania terenu. 

15.Zgodność projektu planu z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
(art. 15 ust.1 pkt. 2) 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna zostało 
uchwalone zgodnie z uchwałą Nr LXVI/515/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2018 r. i jest 
aktualne. Aktualność Studium potwierdziła również analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
miasta Kościerzyna wykonana w lipcu 2018 r. i stanowiąca załącznik do uchwały Nr LXVI/516/18 Rady 
Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Projekt zmiany planu jest zgodny z kierunkami zagospodarowania przestrzennego przyjętymi w Studium. 

16.Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy (art. 15 ust. 1 pkt. 3) 
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Ustalenia projektu zmiany planu nie spowodują negatywnych skutków finansowych zawartych 
w art. 36 ustęp 1, 2 i 3 ustawy. Dla całego obszaru planu poza terenami układu komunikacyjnego 
przewiduje się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %. 

III. PROCEDURA 

1. Przeprowadzone elementy obowiązującej procedury planistycznej 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłosił zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o podjęciu przez Radę Miasta Kościerzyna uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wyznaczył 
termin składania wniosków do przedmiotowej zmiany projektu planu. 

Projekt zmiany planu został zaopiniowany i uzgodniony w ustawowo określonym zakresie. 

Projekt zmiany planu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach: od 6 kwietnia 2021 r. do 26 kwietnia 2021 r. 

Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, zorganizowano w siedzibie przy ul. 3 Maja 9a w dniu 26 kwietnia 2021 r. 
w godz. od 13.00 do 14.00. 

W wyznaczonym terminie, tj. do 10 maja 2021 r. do projektu zmiany planu wpłynęły trzy pisma 
z uwagami. 

2. Podstawa uchwalenia 

Zmiana planu została sporządzona zgodnie z obowiązującą procedurą i spełnia wszystkie obowiązujące 
wymogi wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 741 z późn. zm.).
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