
Zagospodarowanie 
centrum Czerska  -
historia i plany na 

przyszłość



Czersk w XIX i XX wieku rozwijał się, tworząc swoje
centrum w oparciu o główną oś komunikacyjną –
ulicę Kościuszki. Wzdłuż tej ulicy, i kilku ulic od niej
odchodzących (jak np. ulica Dworcowa) lokalizowane
były budynki publiczne, kościoły, sklepy, restauracje.
W Czersku nigdy nie było, tak jak w większości
miast, głównego, centralnego placu – rynku. Istniała
za to wieloletnia tradycja organizowania targowisk.
Jeszcze w latach 80-tych XX wieku targowisko
funkcjonowało przy ulicy Rynkowej (w miejscu
obecnego parkingu za hotelem). Do dziś w Czersku
często mówi się „idę na rynek”, mając na myśli
targowisko.





Na początku lat 90-tych XX wieku, tuż po
utworzeniu samorządu terytorialnego,
powstała koncepcja, aby zagospodarować
zaniedbane tereny w centrum miasta,
wykorzystywane m.in. jako dworzec PKS oraz
magazyny i place składowe Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Władze
Gminy Czersk podjęły starania o przejęcie
działek w centrum miasta i w dużej części to
się udało.



Początek lat 90-tych XX wieku



Początek lat 90-tych XX wieku



Pierwsze koncepcje zagospodarowania terenu oraz
zabudowy zaczęły powstawać w roku 1991. Jednak
nie do końca sprecyzowane były plany sposobu
zagospodarowania tego terenu. W pierwszych
koncepcjach starano się połączyć funkcję targowiska
z nową zabudową handlowo – usługową.
Trzeba pamiętać, że były to czasy pionierskie, jeśli
chodzi o prywatny handel i usługi. W tamtych czasach
dominowały stragany typu „szczęki” i drewniane
pawiloniki. Dlatego tworzenie od podstaw nowego
centrum wiązało się z dużym ryzykiem zarówno ze
strony gminy, jak i przyszłych inwestorów.



Kronika Gminy Czersk, rok 1992



Pierwsze koncepcje zagospodarowania – 1991
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Pierwsze projekty zabudowy (garaże na parterze)



Pierwsze projekty zabudowy



Pierwszy szczegółowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w centrum Czerska 

został uchwalony w 1992 roku. 
W latach 1993-1994 sprzedano pierwsze działki. 

Inwestorzy wykonali nowe, zupełnie inne od 
pierwotnych projekty swoich budynków.

W latach 1995-1996 rozpoczęła się budowa 
pierwszych obiektów oraz zagospodarowywanie 

deptaka - obecnej ulicy Józefa Ostrowskiego.



Plan z 1992 roku



Skorygowany projekt zagospodarowania terenu



Artykuł z „Echa Czerska”, rok 1995



II połowa lat 90-tych XX wieku



Należy też pamiętać, że nowa zabudowa 
handlowo – usługowa była konkurencją dla 

istniejących wówczas sklepów i punktów 
usługowych przy ulicy Kościuszki.

Obiekty przy tej ulicy były, są i będą pozbawione 
miejsc parkingowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie. Jednak dla władz gminy ważniejszy 
był ład planistyczny i architektoniczny w centrum 

miasta. Gdyby kierować się np. tylko opinią 
właścicieli okolicznych kamienic, nowe centrum 

Czerska pewnie by nie powstało lub byłoby 
gigantycznym parkingiem.



W roku 1997 dokonano pierwszej zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego dla centrum Czerska.
Wprowadzono do planu zabudowę wschodniej pierzei
placu. Przewidziano już wówczas budowę budynków na
byłym placu manewrowym PKS, pełniącym funkcję
parkingu. Nowy plan przesądził też, że ulica i plac
Ostrowskiego będą wyłącznie strefą ruchu pieszego.
W czasie prac nad planem było wiele głosów
krytycznych, że ubędzie miejsc parkingowych, że
zamknięty plac będzie za mały, że nowa zabudowa będzie
ze szkodą dla nowo powstających obiektów… Dziś trudno
sobie wyobrazić plac Ostrowskiego bez budynku hotelu.



Plan z 1997 roku



W roku 1997 został także uchwalony nowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ulicach Doktora Zielińskiego i Generała Hallera.
Dzięki temu drewniane budki handlowe, zwane
wówczas często „kuderajkami” zastąpiono nową
zabudową usługowo – handlowo – mieszkalną.
Ta zmiana też wywoływała wiele protestów,
zarówno tych, którzy w tych punktach handlowali,
jak i tych, którzy nabyli działki w rejonie
ul. J. Ostrowskiego.



Plan z 1997 roku – ul. Doktora Zielińskiego



Ulica Doktora Zielińskiego
Przed Po



Na przełomie XX i XXI wieku pojawiły się 
negatywne opinie w sprawie sprzedaży działek 

zlokalizowanych na byłym placu 
manewrowym. Ostatecznie Rada Miejska 
w Czersku podjęła w 2002 roku uchwałę 

o zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego, kwalifikująca teren byłego 
dworca PKS jako przeznaczony na funkcje 

parkingowe.



Plan zagospodarowania z roku 2002



W pierwszej dekadzie XX wieku w centrum Czerska
zdecydowanie zwiększyła się liczba 

miejsc parkingowych:
- Plac Kalinowskich stał się parkingiem
- Wybudowano parking między obecnym placem

harcmistrza Józefa Piekarka (plac targowy)
a cmentarzem

- Umożliwiono parkowanie (poza dniami targowymi,
czyli wtorkiem i piątkiem) na placu harcmistrza
Józefa Piekarka

- Powstały miejsca parkingowe wokół placu
Ostrowskiego, na ul. Dra Zielińskiego, na zapleczu
Urzędu Miejskiego



W roku 2006 na placu J. Ostrowskiego powstała fontanna. 
Wkrótce potem plac uzyskał tytuł najlepszej przestrzeni publicznej 

województwa pomorskiego 
oraz najlepszej przestrzeni publicznej w Polsce.



W roku 2007 Rada Miejska w Czersku podjęła kolejną 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego centrum Czerska. 
Już wówczas pojawiła się koncepcja przedłużenia pierzei 
wschodniej ulicy J. Ostrowskiego, opracowana nie przez 

gminę, ale przez właściciela przyległej nieruchomości. 
Ostatecznie w planie zagospodarowania przestrzennego, 
uchwalonym w roku 2008, nie wprowadzono możliwości 
zabudowy części placu między hotelem a Polo Marketem. 

Plan z roku 2008 obowiązuje do dna dzisiejszego.
Przewiduje on dla placu przy Polo funkcję KX – teren dróg 

pieszych. Zgodnie z obecnym planem parking w tym 
miejscu powinien być zlikwidowany!



Plan zagospodarowania z roku 2008



Co się zmieniło od tamtego czasu?
- powstały Lidl, Galeria Lipowa i Biedronka w rejonie

ul. Jana Pawła II
- Powstał market Netto, w pobliżu którego

budowany jest duży obiekt handlowy
- Powstała Biedronka i inne sklepy przy ulicy

Cmentarnej
- Powstały nowe sklepy przy ul. Józefa Piłsudskiego
- Wkrótce otwarty zostanie market budowlany

Mrówka, przy którym – w II etapie – powstanie
pasaż handlowy

- Trwają przygotowania do budowy sklepu sieci
Dino



Handel i duża część usług przenosi się poza 
ścisłe centrum Czerska.

Aby uatrakcyjnić Plac Ostrowskiego
i powstałą stosunkowo niedawno przestrzeń 

publiczną, trzeba ją unowocześniać, 
wprowadzając nową architekturę 

i nowe funkcje.
To nie ma być konkurencja dla istniejących 

sklepów i punktów usługowych, ale 
rozszerzenie oferty, co przyciągnie klientów, 

turystów i mieszkańców miasta i gminy.



Planowane działania:
- Dbałość o przestrzeń publiczną (zieleń,

elementy małej architektury, dekoracje
świąteczne i letnie, czystość i porządek,
monitoring)

- Przebudowa ulicy Doktora Zielińskiego, ulicy
Generała Hallera, placu druha Józefa
Piekarka i Placu Kalinowskich

- Remonty i modernizacja budynków przy ul.
J. Ostrowskiego



Planowane działania:
- Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego,

wprowadzenie nowych funkcji i nowej zabudowy
- Przebudowa samej ulicy i placu Józefa

Ostrowskiego – zastąpienie kostki betonowej
materiałami naturalnymi (kamień, klinkier), mała
architektura, nowe oświetlenie i zieleń.
Idealnym momentem na przebudowę są lata 

2025-26, aby na 100-lecie nadania praw miejskich 
naszemu miastu centrum Czerska uzyskało

nowe oblicze



Co m.in. będzie brane pod uwagę przy 
opracowaniu projektu zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 
ulicy Józefa Ostrowskiego?

- Rozszerzenie funkcji obiektów usługowych
od strony północnej o funkcję mieszkalną
(konieczna zgoda SANEPiD-u)

- Umożliwienie rozbudowy hotelu (budowa
drugiego skrzydła za istniejącym, w stronę
placu Kalinowskich)



Umożliwienie powstania pawilonów, zadaszeń, straganów 
bezpośrednio przyległych do istniejących budynków



Uzupełnienie brakującej zabudowy na pierzei 
wschodniej (na części obecnego placu parkingowego)



Przed Po
Parking niezgodny z pzp!



Przed



Po

Wizualizacja przykładowa!            



Proces uchwalania planu zagospodarowania 
przestrzennego (lub jego zmiany):

1. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzania
pzp – taka uchwała rozpoczyna proces
planistyczny. Uchwała jest podejmowana na
wniosek burmistrza lub z inicjatywy rady
gminy (art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).



Proces uchwalania planu zagospodarowania 
przestrzennego (lub jego zmiany)

Kolejne kroki:
- Ogłoszenie w prasie, składanie wniosków oraz

zawiadomienie o podjęciu uchwały o sporządzeniu
planu instytucji właściwych do opiniowania projektu
planu miejscowego

- Sporządzenie projektu planu przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami

- Uzgodnienie projektu planu przez właściwe instytucje
- Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu



Proces uchwalania planu zagospodarowania 
przestrzennego (lub jego zmiany)

Kolejne kroki:
- Publiczna debata na temat planu
- Wnoszenie uwag i wniosków przez wszystkich

zainteresowanych (Uwagi do projektu planu miejscowego
może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu, bez względu na to, czy posiada tytuł prawny
do nieruchomości objętych projektem planu lub czy zamieszkuje
na obszarze danej gminy)

- Uchwalenie planu zagospodarowania przez Radę
Miejską (poprzedzone rozpatrzeniem zgłoszonych
uwag i wniosków)



Po wejściu w życie planu 
zagospodarowania przestrzennego 
możliwe będzie dokonanie podziału 

geodezyjnego i wydzielenie nowej działki 
pod zabudowę, która zostanie sprzedana 

przez gminę w trybie 
przetargu nieograniczonego, 

w którym będzie mógł wziąć dział każdy.



Jeszcze raz podkreślam – uchwałą z dnia 
28 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy proces 

tworzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego. Na etapie jego tworzenia 

zostaną ustalone wszystkie szczegóły dotyczące 
linii zabudowy, wysokości budynków, wymogi 

dotyczące bryły budynku, przeznaczenie 
i funkcja obiektów. W procesie powstawania 

planu będą uczestniczyć burmistrz, pracownicy 
urzędu, planiści, radni i wszyscy mieszkańcy.



Dziękuję za uwagę

Przemysław Biesek-Talewski

Burmistrz Czerska


