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 UCHWAŁA Nr LII/399/09

Rady Miasta Kościerzyna

 z dnia 16 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościerzyna Zachód” 

w części dotyczącej dz. nr 14/78, 14/79, 14/80, 14/81 i cz. dz. 14/43 obręb geodezyjny 6, przy ul. Piechowskiego 

i ul. Hallera w mieście Kościerzyna.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 
1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miasta 
Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co 
następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Kościerzyna” (uchwalonego Uchwałą Nr 
VI/52/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2007 
r.), uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Kościerzyna Zachód” w 
części dotyczącej dz. nr 14/78, 14/79, 14/80, 14/81 i cz. 
dz. 14/43 obręb geodezyjny 6, przy ul. Piechowskiego i 
ul. Hallera zwany dalej „planem”.

2. Plan miejscowy obejmuje działki geodezyjne oznaczone 
w ewidencji gruntów numerami: 14/78, 14/79, 14/80, 
14/81 oraz część działki nr 14/43 (ul. Żurawinowa) obręb 
geodezyjny 6, które dotychczas stanowiły fragment 
zmienianego planu miejscowego.

2. Granice terenu opracowania przedstawia załącznik 
grafi czny nr 1 do niniejszej uchwały – Rysunek planu w 
skali 1:1000. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 
ok. 0,56 ha.

§ 2

1. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z póź-
niejszymi zmianami).

2. Nie ustala się w planie zakresu ustaleń określonego 
z art. 15 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

§ 3

1. Ustalenia planu zawarte są w części tekstowej i grafi cz-
nej planu.

2. Ustalenia tekstowe planu określają:
1) Przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgra-

niczającymi;
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;
5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych;

  6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy;

  7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów;

  8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem;

  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej;

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji.

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów;

12) Stawkę procentową, na podstawie której ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3. Ustalenia grafi czne zawarte są na załączniku grafi cznym 
nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000, na którym obowią-
zującymi ustaleniami planu są:
1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia (literowo – cyfrowe) wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi terenów;
4) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej;
5) podstawowe przeznaczenie terenów, w tym:

a) K1 – kanalizacja sanitarna,
b) K2 – kanalizacja deszczowa,
c) E - elektroenergetyka,
d) tereny komunikacyjne, w tym: KDD teren drogi 

dojazdowej

Rozdział 2
Ustalenia planu

§ 4

  Przeznaczenie terenu

1. Dla terenu oznaczonego symbolem K1 ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe: urządzenia kanalizacji 

sanitarnej,
2) Dopuszczalne sposoby zagospodarowania: lokaliza-

cja przepompowni ścieków sanitarnych, lokalizacja 
innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

2. Dla terenu oznaczonego symbolem K2 ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe: urządzenia kanalizacji 

deszczowej,
2) Dopuszczalne sposoby zagospodarowania: lokali-

zacja przepompowni wód deszczowych, lokalizacja 
zbiornika retencyjnego wód deszczowych, lokalizacja 
innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

3. Dla terenu oznaczonego symbolem E ustala się:
3) Przeznaczenie podstawowe: urządzenia elektroener-

getyki,
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4) Dopuszczalne sposoby zagospodarowania: lokali-
zacja stacji transformatorowej 15/0,4kV, lokalizacja 
innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

5. Dla terenu oznaczonego symbolem KDD ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe: teren komunikacyjny 

- droga publiczna

§ 5

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. W obszarze planu nie znajdują się elementy struktury 
przestrzennej o wartościach historycznych, kompozy-
cyjnych i kulturowych wymagające ochrony.

2. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzen-
nego zostały określone poprzez zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w § 9 
niniejszej Uchwały.

3. Obowiązuje zakaz tymczasowego zagospodarowania 
terenu oraz zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych (zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych nie dotyczy wykorzy-
stania terenu dla krótkotrwałych imprez, trwających do 
trzech dni).

§ 6

  Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego

1. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej winien być ograniczony do granic 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

2. Należy maksymalnie ograniczyć rozmiary placów 
budów i rygorystycznie przestrzegać zasad ochrony 
środowiska.

3. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu 
nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środo-
wiska wodno-gruntowego; należy zastosować takie 
rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, 
aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym.

4. Przy realizacji i użytkowaniu planowanego zagospo-
darowania należy zastosować takie rozwiązania tech-
niczne, technologiczne i organizacyjne, które ograniczą 
negatywny wpływ na środowisko.

5. Należy zabezpieczyć tereny poddane niwelacji, wyko-
pom i innym przekształceniom za pomocą nasadzeń zie-
leni niskiej i ewentualnych umocnień technicznych.

6. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy 
uwzględnić przepisy szczególne dotyczące ochrony 
gatunkowej.

7. Zmiana stosunków wodnych nie może negatywnie od-
działywać na tereny sąsiednie, a sposób odprowadzenia 
wód opadowych winien uwzględniać uwarunkowania 
terenów sąsiednich i nie może powodować na nich 
szkód.

8. Wody deszczowe z terenów utwardzonych podczyścić 
przed odprowadzeniem do wód lub gruntu zgodnie z 
przepisami prawa

9. Dla obszaru planu, ze względu na położenie w otoczeniu 
lądowiska „Kościerzyna-szpital” przy planowaniu loka-
lizacji obiektów budowlanych i naturalnych uwzględnić 
przepisy szczególne dotyczące warunków, jakie powin-
ny spełniać obiekty w otoczeniu lądowiska. Obowiązuje 
zakaz budowy obiektów budowlanych, które mogą sta-
nowić źródło żerowania ptaków, zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

10. Na terenie obszaru opracowania nie występują ob-
szary objęte ochroną w rozumieniu Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr  92, 
poz. 880, z późniejszymi zmianami)

11. Zasady zachowania równowagi przyrodniczej oraz 
prawidłowych warunków życia zostały określone 
poprzez zasady zagospodarowania terenu określone 
w ustaleniach dotyczących parametrów i wskaźni-
ków urbanistycznych dla poszczególnych terenów 
oraz poprzez kompleksowe rozwiązanie systemów 
infrastruktury technicznej określone w § 13 niniejszej 
Uchwały;

12. W obszarze planu wyklucza się lokalizowanie urządzeń 
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radio-
lokacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne, 
w szczególności masztów i anten telefonii komórko-
wej.

13. W obszarze planu wyklucza się lokalizowanie elektro-
wni wiatrowych.

§ 7

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze opracowania planu nie znajdują się obszary 
i obiekty objęte ochroną prawną

2. Na obszarze opracowania planu nie znajdują się obszary 
i obiekty objęte ochroną zapisami niniejszego planu.

§ 8

  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych.

  Na obszarze objętym planem nie znajdują się obszary 
przestrzeni publicznej w rozumieniu defi nicji zawartej 
w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, 
z późniejszymi zmianami).

§ 9

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności

 zabudowy, szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy

1. Dla terenów oznaczonych symbolami: K1, K2, E ustala 
się:
1) Zakaz lokalizacji budynków, dopuszcza się lokalizację 

budowli,
2) W terenie 1.K2 ustala się wymóg realizacji pasa zie-

leni izolacyjno krajobrazowej o szerokości min. 8m 
od strony północnej i zachodniej, w miejscu wskaza-
nym na rys. planu – zał. nr 1 do niniejszej Uchwały, 
ustala się lokalizację zieleni w pasie o zróżnicowanej 
wysokości.

3) W zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej.
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§ 10

  Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych

  Na obszarze objętym planem nie znajdują się wyżej 
wymienione obszary

§ 11

  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem

  Nie reguluje się.

§ 12

  Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej

  Tereny infrastruktury technicznej, wyznaczone w 
obszarze planu (K1, K2, E) służą poprawie funkcjono-
wania systemów infrastruktury technicznej, zwłaszcza, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektroenergetyki 
niezbędnych dla istniejącej i planowanej zabudowy (poza 
obszarem opracowania planu).

§ 13

  Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji

1. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej – 
ul. Żurawinowa oraz z drogi gminnej ul. Hallera (poza 
obszarem opracowania planu).

2. Ustalenia dla terenu komunikacyjnego KDD są nastę-
pujące:
1) Klasyfi kacja funkcjonalno-techniczna: ulica dojazdo-

wa,
2) Parametry drogi, zagospodarowanie pasa drogo-

wego: szerokość drogi w liniach rozgraniczających 
wg istniejących wydzieleń geodezyjnych terenu, 
dostępność z terenów zabudowy przyległych do ulicy 
nieograniczona,

3) Zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogo-
wym: dopuszcza się łączenie ruchu samochodowego, 
pieszego i rowerowego, dopuszcza się lokalizację 
miejsc postojowych w pasie drogowym;

3. Nie ustala się wskaźników zaspokojenia potrzeb par-
kingowych.

§ 14

  Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

  Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 15

  Stawka procentowa, na podstawie których ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

  
  Ustala się stawkę 0%.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 16

1. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, wyłożonego do pub-
licznego wglądu, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach 
ich fi nansowania stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 17

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do:
1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskie-
mu w celu ceny jej zgodności z prawem i skierowania 
do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego;

2) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią gra-
fi czną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta w Kościerzynie;

3) Umieszczenia niniejszej uchwały wraz z załącznikami 
na stronie internetowej gminy miejskiej;

4) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu 
do dokumentu planu miejscowego oraz wydania na 
ich wniosek potrzebnych im wyrysów i wypisów na 
zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 18

1. W granicach niniejszego planu traci moc miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 
Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr XXXI/250/2000 z 
dnia 20 grudnia 2000 r.).

2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 17, który wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

 Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Andrzej Gierszewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LII/399/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 16 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LII/399/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 16 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu wyłożonego 

do publicznego wglądu

  Na podstawie art. 20 ust 1, w związku z art. art. 17 
ust 12) oraz art. 18 i 19, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)
1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kościerzyna Zachód” w części dotyczą-
cej dz. nr 14/78, 14/79, 14/80, 14/81 i cz. dz. 14/43 obręb 
geodezyjny 6, przy ul. Piechowskiego i ul. Hallera w mie-
ście Kościerzyna był wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach 28.09-19.10. 2009 r., dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbyła się 
dnia 17.11.2009 r.

2. Termin składania uwag zgodnie z art. 17 pkt 11 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717, z późniejszymi zmianami) wyznaczony w 
ogłoszeniu Burmistrza Miasta Kościerzyna o wyłoże-
niu projektu planu do publicznego wglądu minął dnia 
02.12.2009 r.

3. W ustawowym terminie tj. do dnia 02.12.2009 r. nie 
zgłoszono w pisemnej formie uwag.

Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr LII/399/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 16 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich fi nansowania, zgodnie z przepisami 

o fi nansach publicznych

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach pub-
licznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)
1. W projekcie planu miejscowego nie ustala się realizacji 

zadań własnych z zakresu infrastruktury technicznej i 
dróg publicznych.

2. W sporządzonej dla potrzeb planu miejscowego pro-
gnozie skutków fi nansowych nie prognozuje się kosz-
tów budowy dróg publicznych oraz kosztów realizacji 
infrastruktury technicznej.
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 UCHWAŁA Nr LII/397/09

Rady Miasta Kościerzyna

 z dnia 16 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” 

\w części dotyczącej dz. nr 172/48, obręb geodezyjny 3, przy ul. Drogowców w mieście Kościerzyna.

  Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16 ust. 
1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miasta 
Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co 
następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Kościerzyna” (uchwalonego Uchwałą 
Nr VI/52/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 
2007 r.), uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” 
w części dotyczącej dz. nr 172/48 obr. 3 przy ul. Dro-
gowców zwany dalej „planem”.

2. Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje działki 
geodezyjne oznaczone w ewidencji gruntów numerami 
172/55 i 172/56 obręb geodezyjny 3, które powstały 
z podziału geodezyjnego działki 172/48 obręb geode-
zyjny 3.

3. Granice terenu opracowania przedstawia załącznik 
grafi czny nr 1 do niniejszej uchwały – Rysunek planu w 
skali 1:1000. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 
ok. 0,27 ha.

§ 2

1. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z póź-
niejszymi zmianami).

2. Nie ustala się w planie zakresu ustaleń określonego 
z art. 15 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

§ 3

1. Ustalenia planu zawarte są w części tekstowej i grafi cz-
nej planu.

2. Ustalenia tekstowe planu określają:
1) Przeznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgra-

niczającymi;
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;


