
 

Protokół 
z zebrania Rady Osiedla Warszewo w dniu 10.10.2019r. 

 
Ad 1 
Przewodniczący stwierdził kworum i otworzył zebranie Rady. Na zebranie stawiło się 8 radnych 
według listy obecności – stanowiącej załącznik nr 1. Na protokolanta wybrano radnego Marcina 
Szneidera.  
 
Ad 2 
Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Osiedla w dn. 
22-08-2019. Wszyscy radni głosowali “za”. 
 
Ad 3 
Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o wydanie opinii ws. nadania nazwy nowej ulicy zlokalizowanej 
po zachodniej stronie ul. Królewskiego. Proponowana nazwa to ul. Przyjazna. Przeprowadzono 
głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii. 

● “za” - 7 głosów (Dariusz Mikołajczyk, Stanisław Pietrusewicz, Małgorzata Cydzik, Marcin 
Szneider, Anna Smentek, Łukasz Wybraniec, Marcin Gregorczyk) 

● “przeciw” - 0 głosów 
● “wstrzymał się” - 1 głos (Maria Liktoras) 

 
Ad 4 
W Biurze Planowania Przestrzennego miało miejsce drugie wyłożenie do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Warszewo-Rafy 
Koralowej”. W stosunku do pierwotnej wersji planu na wniosek okolicznych mieszkańców 
zmieniono zapisy dotyczącej kompozycji dopuszczalnej zabudowy. Zrezygnowano również z 
zapisu umożliwiającego budowę obiektu o funkcji hostelu. Pozostałe uwagi dotyczące funkcji nie 
zostały uwzględnione przez miejskich planistów. Mieszkańcy złożyli ponownie uwagi dotyczące 
zmiany funkcji dopuszczonych zapisami planu obawiając się o uciążliwe sąsiedztwo. 
Pismo mieszkańców odczytała radna Anna Smentek. Radny Marcin Gregorczyk zauważył, że 
funkcje dopuszczone w planie (zamieszkania zbiorowego, internat) nie stanowią zagrożenia dla 
spokoju okolicznych mieszkańców, a regulacyjny charakter usług turystycznych jest znacznie 
bardziej pożyteczny dla miasta niż będące poza kontrolą usługi najmu krótkoterminowego 
dostępne przez internetowe platformy. Ponadto uwagi złożone do projektu planu chronią interes 
prywatny wąskiej grupy mieszkańców. 
Przeprowadzono głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do uwag grupy mieszkańców. 

● “za” - 6 głosów (Dariusz Mikołajczyk, Stanisław Pietrusewicz, Małgorzata Cydzik, Marcin 
Szneider, Łukasz Wybraniec, Maria Liktoras) 

● “przeciw” - 0 głosów 
● “wstrzymał się” - 2 głosy (Anna Smentek, Marcin Gregorczyk) 

 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
   Protokolant    Przewodniczący 
Marcin Szneider  Dariusz Mikołajczyk 

 


