
Protokół Nr 5/14

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 23 lutego 2014 r. 

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto 
w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Zastępca Burmistrz Trzcianki pani Grażyna Zozula,

2. Kierownik Referatu pan Witold Putyrski,

3. Pani Beata Bańczyk

4. Pan Edward Joachimiak  Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki.

Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki i trwało od 
godziny 16.00 do 18.30. 

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Tomczak – przewodniczący komisji. 

Przewodniczący  komisji przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  nr 4 /15 z posiedzeń komisji z dnia 9 lutego 2015 r.     
4. Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020 – wypracowanie 
stanowiska komisji.

5. Plany zagospodarowania przestrzennego.

6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

7. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

8. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

9. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

10. Wolne wnioski i zapytania.

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  witając  wszystkich  obecnych  na  posiedzeniu  dokonał 
Przewodniczący  komisji  radny  Tomasz  Tomczak.  Przywitał  przedstawicieli 
firmy opracowującej Strategię dla Gminy Trzcianka i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Trzcianki. 

1



Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia, nikt do 
porządku nie wniósł uwag. Porządek  został przyjęty w wyniku aklamacji. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  nr 4 /15 z posiedzeń komisji z dnia 9 lutego 2015 r.  

Protokół Nr 4/15 z dnia 9 lutego 2015 w wyniku głosowania został przyjęty 
jednogłośnie.
       
Ad. 4. Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020 – wypracowanie 
stanowiska komisji.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  komisje  Rady  Miejskiej  wypracowały 
swoje  uwagi,  które  zostały  skierowane  do  firmy  opracowującej  strategie. 
Poprosił przedstawicieli tej firmy o ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. 

Pani Beata Bańczyk stwierdziła, że uwagi zgłoszone do Strategii w większości 
zostały wprowadzone. Jeśli chodzi o uwagi, które nie zostały wprowadzone, to 
radni zgłaszali bardzo konkretne działania i dotyczyły konkretnych inwestycji, 
jak  obwodnica,  pływalnia,  centrum  kultury.  Te  kwestie  znajdują 
odzwierciedlenie  w strategii   jako kierunki  działania  np.  budowa obwodnicy 
jako  kierunek  cel  operacyjny  3.1  -  budowa  i  modernizacja  dróg.   W  tym 
kierunku działania, obwodnica się mieści. W Strategii unikane były konkretne 
działania i są ujęte w sposób szerszy  w celach operacyjnych. Strategia czasowo 
została opracowana do roku 2030.  Zwróciła  uwagę, że strategie na poziomie 
krajowym,  wojewódzkim  i  powiatowym  są  opracowane  do  roku  2020. 
Zmieniła  się  nazwa  dokumentu  ale  nie  poszły  w  ślad  za  tym    działania, 
zaproponowany okres tak naprawdę wydłużył okres do roku 2030, nie jest to 
błąd.   Nie  zostały  naniesione  kwestie  indywidualne,  nie  będą  w  strategii 
omawiane rzeczy, które zostały na wniosek radnych wprowadzone do Strategii. 
Nie została wprowadzona między innymi uwaga dot. ujednolicenia strategii z 
innymi  strategiami  i  Lokalną  Grupą Działania,   zostało  to  opisane  w dziale 
finansowania  strategii.  W  sposób  szczegółowy  zostały  ujęte  programy 
operacyjne  na  poziomie  krajowym  i  Regionalnym  Programie  Operacyjnym. 
Strategia  nie  jest  miejscem  do  opisywania  zasad  współpracy,  bo  zasady  są 
zdefiniowane  w  innych  dokumentach.  Wskazana  uwaga  do  ujednolicenia  tej 
strategii  ze  Strategią  czarnkowsko-  trzcianecką  Grupą  Działania  nie  została 
ujęta w Strategii, gdyż ich strategia jest opracowana do roku 2015. Natomiast 
jeszcze trwają prace mad opracowaniem kolejnej. 
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Radny Robert Szukajło stwierdził, że chciałby usłyszeć jakie wnioski zostały 
ujęte  w strategii.  Poprosił  o  przybliżenie  wszystkich  wniosków jakie  zostały 
zgłoszone oraz przedstawić,  co zostało z nich ujęte w strategii. 

Pani  Beata  Bańczyk  stwierdziła,  że  jest  to  niekonieczne  bo  bardzo  dużo 
wniosków zostano ujęte  w strategii,  więc będzie musiała teraz omówić całą 
strategię. 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Edward Joachimiak stwierdził, że nie ma 
takiej  potrzeby,  jeśli  pani  przedstawiła  radnym,  co  nie  zostało  ujęte  w  tej 
strategii,  to znaczy, że reszta wniosków się w niej znalazła. 

Pani  Beata  Bańczyk  stwierdziła,  że  uwaga  nie  została  ujęta  do  celu 
operacyjnego  2.4  dot.  wytworzenia  unikalnego  produktu  turystycznego  oraz 
praca z sąsiednimi samorządami.  Uwagi te nie są ujęte, bo są zbyt szczegółowe. 
Jest cel promocja turystyczna gminy i w nim zawiera się opracowanie produktu 
turystycznego. Zadała pytanie, czy wytworzenie unikalnego produktu lokalnego 
jest  to zadanie strategiczne gminy, czy  gmina musi  wytworzyć taki  produkt 
unikalny i  lokalny.  Nie ma  także  ogólnych kierunków działań zapisanych w 
strategii jak współpraca z innymi samorządami. Ale jeśli będzie taki pomysł, to 
strategia  tego   nie  uniemożliwia.   Była  uwaga  dot.  utworzenia  inkubatorów 
kuchennych, nie jest to kierunek działania, to jest konkretna inwestycja.  Czy 
stworzenie  takiego Inkubatora kuchennego to jest  zadanie  strategiczne.   Jeśli 
radni uznają, że tak, to wpisuje się ten punk  do produkcji zdrowej żywności, ale 
unika  się  wpisywanie  imiennie   konkretnych  inwestycji.   Była  uwaga  aby 
realizować zadania w formule partnerstwo publiczno- prywatnego  i dodać to 
zadanie  do  celu  operacyjnego  2.1,  cel  ten  dotyczy  wspierania  lokalnej 
przedsiębiorczości.  Natomiast  partnerstwo publiczno prywatne   nie  może się 
zamykać do lokalnej przedsiębiorczości. Nie   ogranicza się takiego działania ale 
nie można zapisać, bo jest to niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 
dlatego  też  jest  to  kierunek działania  1.4  –  zadania  z  zakresu  infrastruktury 
społecznej. 

Radny Robert Szukajło stwierdził, że jego uwagi zostały ujęte i jest akapit, który 
mówi, że wspomagamy się zewnętrznie. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  odnośnie  monitoringu,  który  jest 
generalnie  ujęty  ale  była  uwaga,  że  należy  podać  dane  wyjściowe  do 
monitoringu. 
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Pani Beata Bańczyk stwierdziła, ze częściowo uwagi te odnośnie monitoringu 
są  ujęte  w  dokumencie,  co,  kiedy  i  w  jaki  sposób.  Jeśli  chodzi  o  kwestie 
parametrów, to np. w dziale oświaty nie są ujęte parametry, które  wymagają 
monitorowania, ale jest  zapis w dokumencie strategii  na str.  43, 44, tam jest 
napisane do każdego kierunku działań   wskaźniki, mierniki zaproponowane na 
dzień  dzisiejszy.  Nie do końca rozumie kwestie  braku wskaźników w dziale 
oświaty.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  chodzi  mu o  to,  żeby  badając  pewne 
wskaźniki, natomiast w tym dokumencie nie ma odniesienia do stanu zerowego, 
ile te wskaźniki wynoszą na teraz.  Chodzi o średnie wyniki nauczania , jakie 
wyniki są na dzisiaj.  Żeby nie mieszać, można zrobić to na zasadzie załącznika 
do dokumentu. 

Pani Beata Bańczyk stwierdziła, że wiele strategii opracowała i nigdy nie było 
takiej  sytuacji  żeby   w miejsce  mierników wpisywać   stan  bazowy.  Należy 
zrobić monitoring zerowy.  

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  radni  otrzymują  corocznie  do  końca 
października taką analizę  o stanie oświaty łącznie  z wynikami nauczania  w 
szkołach z terenu gminy. Także otrzymują   do końca lutego analizę  z zakresu 
opieki społecznej i oświaty. Taki monitoring się prowadzi w gminie, ale wyniki 
są umieszczone w innych dokumentach nie w strategii. 

Pani  Beata  Bańczyk stwierdziła,  że  należy  doprecyzować  jedną kwestie  dot. 
badania  wskaźnika  przyjmuje  się,  że  rok  bazowy  jest  rokiem  zerowym  tj. 
wariant bezinwestycyjny, to jest wariant zerowy a wszystko, co się dzieje  w 
wyniku realizacji jest na plus. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że jeśli będzie robiona analiza za 2 lata, to 
rok 2015 będzie rokiem zerowym a wskaźniki podane przez dwa lata będą jako 
różnica pomiędzy tym co było. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  na  najbliższym posiedzeniu  w czwartek 
będzie przyjęcie tego dokumentu,  czy jest  w praktyce robione,  że twórcy tej 
strategii są obecni na posiedzeniu. 

Pani Beata Bańczyk stwierdziła,  że  uczestniczą w posiedzeniu komisji,  sesji, 
jeśli jest taka potrzeba to oczywiście będą ale preferują dyskusje na komisjach, 
bo można do sesji jeszcze uwzględnić poprawki. 
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Pan W. Putyrski  stwierdził, że można monitorować zadanie w ramach projektu 
jaki będzie realizowany. 

Pani Beata Bańczyk stwierdziła, że Strategia Lokalnej Grupy Działania winna 
uwzględnić  strategie  poszczególnych  gmin,   samorządy  lokalne   tworzą  tą 
Lokalną Grupę a nie odwrotnie. Oni powinni się wpisywać w strategie swoich 
gmin, które tworzą Lokalną Grupę Działania.    Opracowując strategię należy się 
skupić na swojej gminie a nie na Lokalnej Grupie Działania.  Dokumenty nie 
powinny być tożsame one powinny być spójne. 

W wyniku głosowania komisja wypracowała opinie pozytywną. Głosowało za 
10 radnych.  Nikt się nie wstrzymał i nie był przeciwny. 

Ad. 5. Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący komisji stwierdził, że poprosił o informację dot. całej 
procedury uchwalania planów, jakie są potrzeby gminy.

Pan Witold Putyrski – stwierdził, że   plany zagospodarowania przestrzennego 
w  gminie  działają  na  ustawie    z dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.  z  2015r.,  poz.  199)  oraz  ustawie 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i  jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1235  ze  zm.).   Plany 
zagospodarowania przestrzennego są prawem miejscowym  i są  publikowane w 
Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.  Od początku plany te uchwala Rada 
Miejska  a   opracowuje  je  Burmistrz.  Plany  Zagospodarowania  muszą  być 
zgodne  ze  studium  uwarunkowań   i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Plany miejscowe wytyczają kierunki zagospodarowania 
przestrzennego.  Inwestowanie w gminie może się odbywać zgodnie z planem 
przestrzennym  gdyż  skraca  się  cała  procedura  postępowania  dot.  wydania 
pozwolenia  na  budowę.  Jeśli  nie  ma  takich  planów,  to  może  być  wydana 
normalna decyzja o warunkach zabudowy. Może się zdarzyć sytuacja taka, bo 
ustawa wymaga, że decyzje wydaje się o warunkach zabudowy  na zasadzie 
sąsiedztwa. Może się tak zdarzyć, że architekt po zbadaniu, zobaczy, że np. przy 
tej  samej  drodze  stoi  dom  jednorodzinny  i  na  tej  podstawie  może  wydać 
i  ustalić  warunki  zabudowy  dla  kolejnego.  W  tym  przypadku   to  co  jest 
w studium dla tej sprawy nie ma znaczenia. Może się zdarzyć, że ktoś wystąpi 
o  wydanie warunków zabudowy np.  domku jednorodzinnego w tym miejscu 
gdzie  w  studium  jest  obwodnica.  Ustawa  dopuszcza  możliwość  żeby  takie 
inwestycje  zablokować,  są  możliwości.  Ustawa  o  zagospodarowaniu 
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przestrzennym  narzuca  szereg  działań,  harmonogram  związany  z 
opracowaniem. Projekt uchwały opracowuje Burmistrz, po opracowaniu planu 
zagospodarowania  przestrzennego,  Burmistrz   przystępuje  do  opracowania, 
wybiera  projektantów  i  jest  informacja  o   przystąpieniu  do    sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Przedstawił 
HIPOTETYCZNY HARMONOGRAM PROCEDURY SPORZĄDZANIA 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA RZESTRZENNEGO 
Podstawa prawna: 

 ustawa  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199)

 ustawa  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnieniu  informacji  o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 
ze zm.)

Wójt,  burmistrz  albo  prezydent  miasta  po  podjęciu  przez  radę  gminy  uchwały  o  przystąpieniu  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej mpzp, kolejno podejmuje 
następujące działania:

30 dni Przygotowanie materiałów planistycznych /np.: mapy, badania geologiczne, umowy, zlecenia/

30 dni Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby projektu mpzp

5 dni Prace biurowe

21 dni Ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez  obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty  w danej 
miejscowości o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  mpzp

Zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp instytucje i organy 
właściwe do opiniowania i uzgadniania projektu mpzp

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji  wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzką Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną

21 dni Rozpatrzenie złożonych wniosków do projektu mpzp

5 dni Prace biurowe

30 dni Sporządzenie projektu mpzp

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko

5 dni Prace biurowe

14 dni Zawiadomienie gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej 

21 dni Opinia gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej o projekcie mpzp

14 dni Korekta projektu mpzp wynikająca z uzyskanej opinii GKUA

5 dni Prace biurowe

21 dni
/max 30 dni/

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp oraz odpowiednio prognozy oddziaływania na środowisko przez 
RDOŚ i Sanepid/

14 dni Korekta projektu mpzp wynikająca z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień
Korekta prognozy oddziaływania środowisko

5 dni Prace biurowe

5 dni Przygotowanie wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolne i 
nieleśne

60 dni Zgoda na na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolne i nieleśne 
/o ile taka konieczność zachodzi/
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7 dni Ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez  obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty  w danej 
miejscowości o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko 

21 dni Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 
przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie mpzp rozwiązaniami

14 dni Termin składania  uwag do projektu mpzp i prognozy oddziaływania na środowisko

21 dni Rozpatrzenie wniosków i uwag do projektu mpzp i prognozy oddziaływania na środowisko

14 dni Korekta projektu mpzp

14 dni Przedstawienie radzie gminy projektu mpzp do uchwalenia

406 dni
tj. ok. 14 miesięcy Całkowity hipotetyczny czas sporządzania mpzp

Poinformował, że jeśli uwagi zgłoszone do planu są nieistotne, to plan po opinii 
Burmistrza i uwzględnieniu bądź nie uwzględnieniu uwag może być uchwalony 
przez Radę. Natomiast jeśli uwagi zgłoszone są istotne, to musi być wdrożona 
od nowa procedura uchwalenia planu. 

W  przypadku  braku  konieczności  uzyskania  zgody  na  wyłączenie  gruntów 
rolnych lub leśnych z produkcji rolnej lub leśnej, czas sporządzania mpzp ulega 
skróceniu do 346 dni, tj. około 12 miesięcy.

W zależności od  treści uzyskanych opinii i uzgodnień oraz złożonych uwag do 
projektu  mpzp  i  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  należy  ponowić  w 
określonym zakresie procedurę sporządzania mpzp.

Pan  Witold  Putyrski  –  kierownik  Referatu  Urzędu  Miejskiego  przedstawił 
ZESTAWIENIE  UCHWAŁ  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy 
Trzcianka w trakcie realizacji:

L.P. UCHWAŁA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA MPZP ETAP PRAC PLANISTYCZNYCH

1. Uchwała  Nr  XXII/127/08  z  dnia  26  czerwca  2008  r. 
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru 
farmy  wiatrowej  w  rejonie  wsi  Siedlisko,  gmina 
Trzcianka  w  części  A,  obejmującej  obszar  położony na 
północ od linii kolejowej Piła – Krzyż pomiędzy wsiami 
Siedlisko, Przyłęki, Górnica i Rychlik oraz na południe od 
linii  kolejowej  Piła  –  Krzyż pomiędzy wsiami Siedlisko 
i Runowo

Procedura  planistyczna  wstrzymana  z  uwagi  na  liczne 
protesty mieszkańców oraz prowadzone prace sejmowe nad 
projektem  ustawy,  która  unormowałaby  kontrowersje 
w  zakresie  sytuowania  masztów  elektrowni  wiatrowych 
od zabudowań.

2. Uchwała  Nr  XXII/127/08  z  dnia  26  czerwca  2008  r. 
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru 
farmy  wiatrowej  w  rejonie  wsi  Siedlisko,  gmina 
Trzcianka  w  części  B,  obejmującej  obszar  położony 

Procedura  planistyczna  wstrzymana  z  uwagi  na  liczne 
protesty mieszkańców oraz prowadzone prace sejmowe nad 
projektem  ustawy,  która  unormowałaby  kontrowersje 
w  zakresie  sytuowania  masztów  elektrowni  wiatrowych 
od zabudowań.
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pomiędzy wsiami Siedlisko i Rudka po obu stronach linii 
kolejowej Piła – Krzyż

3. Uchwały  Nr  XXII/128/08  z  dnia  26  czerwca  2008  r. 
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  obrębie 
geodezyjnym Trzcianka - rejon jeziora Sarcz

Etap opiniowania i uzgadniania projektu planu przez organy 
i instytucje uprawnione do tego.

4. Uchwała  Nr  XXXIX/287/10  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  25  marca  2010  r. sprawie  przystąpienia
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno

Etap opiniowania i uzgadniania projektu planu przez organy 
i instytucje uprawnione do tego.
Oczekiwanie  na  zgodę  na  wyłączenie  gruntów  rolnych 
z produkcji rolnej.

5. Uchwała  Nr  LI/346/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  25  września  2013r.  w  sprawie  przystąpienia 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia

Etap wyłożenia projektu mpzp do publicznego wglądu.

6. Uchwała  Nr  LV/378/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  12  grudnia  2013  roku  w  sprawie  przystąpienia 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej

Etap ponownego wyłożenia  projektu mpzp do publicznego 
wglądu.

7. Uchwała  Nr  LVI/402/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  30  stycznia  2014  roku  w  sprawie  przystąpienia 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Wrząca

Etap opiniowania i uzgadniania projektu planu przez organy 
i instytucje uprawnione do tego.

8. Uchwała  Nr  LIX/443/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  27  marca  2014  roku  w  sprawie  przystąpienia 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w  rejonie ulicy Wspólnej – 
rozbudowa cmentarza komunalnego

Etap opiniowania i uzgadniania projektu planu przez organy 
i instytucje uprawnione do tego.
Oczekiwanie  na  zgodę  na  wyłączenie  gruntów  leśnych 
z produkcji leśnej.

9. Uchwała  Nr  LX/459/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  24  kwietnia  2014  roku  w  sprawie  przystąpienia 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Trzcianka  w  obrębie  geodezyjnym 
Siedlisko

 Projekt mpzp przygotowany do uchwalenia.

10. Uchwała  Nr  LXI/471/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  29  maja  2014  roku  w  sprawie  przystąpienia 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Tetmajera

Etap opiniowania i uzgadniania projektu planu przez organy 
i instytucje uprawnione do tego.

11. Uchwała  Nr  LXI/470/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  29  maja  2014  roku  w  sprawie  przystąpienia 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo

Etap opiniowania i uzgadniania projektu planu przez organy 
i instytucje uprawnione do tego.

12. Uchwała  Nr  LXVII/520/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Trzcianka  w  obrębie  geodezyjnym 

Etap  zawiadomienia  o  przystąpieniu  do  sporządzenia 
mpzp.
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Biała

13. Uchwała  Nr  IV/25/15  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  29  stycznia  2015  roku  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  rejonie  ulic: 
Konopnickiej, Reymonta, Rzemieślniczej

Etap  zawiadomienia  o  przystąpieniu  do  sporządzenia 
mpzp.

 Przewodniczący komisji zapytał, jaki jest termin zawieszenia.

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  że  termin  zawieszenia  wynosi  9  miesięcy.   Z 
przedstawionej informacji, wynika  że spora część gminy nie jest objęta planami 
zagospodarowania przestrzennego. W większości są plany, które zabezpieczają 
tereny pod zabudowę mieszkaniową.  Gmina ma wystarczająco dużo terenów 
pod zabudowę mieszkaniową, ale należałoby przystąpić do sporządzenia planu 
zagospodarowania  przestrzennego  pod  tereny  przemysłowe,  dlatego  robi  się 
teren Tetmajera,  w Studium są tereny po prawej o lewej  stronie w kierunku 
Poznania.  Jest  teren  przy  wysypisku  śmieci  po  prawej  i  lewej  stronie. 
Opracowując plan wiążą się też  koszty dla gminy. W zależności od wielkości 
planu,  koszt   wznosi   w granicy kilkunastu tysięcy zł.  Kosztami jest  wykup 
nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Rocznie przeznacza się ok. 
300 tys., na wykupy. Za drogi płaci się tyle ile płaci się za działki budowlane. 
Na terenie gminy poza wsią Straduń nie ma opracowanych planów. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  jakie  tereny  wskazuje  Referat  do 
opracowania planów, gdzie wymaga taka potrzeba. 

Pan W. Putyrski stwierdził, że  tereny przemysłowe jak przy wysypisku, przy 
wjeździe do Trzcianki od strony Poznania. Inwestorzy szukają terenów ale sam 
proces sprzedaży terenu trwa ok. pół roku.   Nasza gmina jest słabym partnerem 
do robienia interesów w nieruchomościach gruntowych. Łatwiej jest tam gdzie 
jest plan zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  czy  należy  z  terenów przemysłowych 
wykupywać drogi.

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  że  w plan  jeśli  się  uda,    wprowadza  się  drogi 
wewnętrzne, ale   bardzo rzadko to przechodzi.   Jeśli  w planie jest napisane 
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droga publiczna, to musi być ona przejęta przez właściciela. Publiczność drogi 
jest wykładnikiem. 

Radny W. Pereski stwierdził, że kierownik poinformował, że tereny w kierunku 
Poznania  przeznaczone  są  pod  przemysł  ale  w  Studium  tereny  te  także  są 
przeznaczone pod budowę obwodnicy.

Pan W. Putyrski stwierdził,  że są prawne możliwości przyblokowania.   Rada 
decyduje w formie głosowania a   opracowywany plan musi    być zgodny ze 
studium jest to warunek konieczny. 

Radny R. Szukajło zapytał  o własność drogi gruntową od strony  restauracji 
Calabri. 

Pan W. Putyrski poinformował, że  w części jest to droga gminna i   lasów. Kilka 
lat temu została opracowana koncepcja tej drogi od ul. Wieleńskiej  do drogi 
178, miała także już nazwę, Niedźwiedziówka.  Poinformował, że Burmistrz raz 
na  kadencję  składa  Radzie  Miejskiej  analizę  z  realizacji  stanu  planów 
zagospodarowania  przestrzennego.  Taką  analizę  otrzymała  Rada  Miejska 
poprzedniej kadencji.

Radny Tomasz Tomczak poprosił o dostarczenie mu taką analizę z poprzedniej 
kadencji  z realizacji  stanu planów zagospodarowania przestrzennego.  Poprosi 
także o zapraszanie go na Gminą Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną. 

Radny Krzysztof Jaworski zadał pytanie czy jest plan miejscowy na tereny po 
„Polkomie”

Pan W. Putyrski stwierdził, że nie ma planów dla tego terenu. 

Radny Józef Łastowski poinformował, że Agencja Nieruchomości Rolnych w 
Pile występowała z wnioskiem do gminy   czy gmina jest zainteresowana danym 
gruntem, który jest przeznaczony do sprzedaży. 

Przewodniczący komisji zapytał czy Komisja Gospodarcza mogłaby uczestniczy

 w  momencie  wyłożenia  planów miejscowych,    komisja  otrzymuje  projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planów w materiałach na sesję, jego zdaniem 
jest to za późno.  Wie, że na takie spotkania chodzą ci, których to bezpośrednio 
dotyczy. Czy gmina przystępując do planów musi powiadomić właścicieli.

Pan W. Putyrski stwierdził, że nie musi, kiedyś był taki wymógł. Informacja jest 
publiczna, jest ogłoszenie w prasie i internecie. Poinformował, że każdy może 
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wystąpić o warunki zabudowy na danym terenie, nie tylko właściciel działki. 
Własność ma dopiero znaczenie przy pozwoleniu na budowę. 

Reasumując dyskusję Przewodniczący komisji prosi o:

 1) dostarczenie mu   analizy z poprzedniej kadencji z realizacji stanu planów 
zagospodarowania przestrzennego,

2)   zapraszanie go na Gminą Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną,

3) informowanie komisji gospodarczej o  wyłożeniu planów miejscowych.

Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej:

a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030,
W wyniku glosowania komisja wypracowała opinie pozytywną. Głosowało 
10 radnych.  

b) zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,

Przewodniczący  komisji  stwierdził,   z  uzasadnienia  wynika,  że  rada  musi 
podjąć przedstawioną uchwałę, ale brakuje uzasadnienia spółki ZIK dlaczego 
podnosi się cenę wody w takiej kwocie. Podwyżka globalna wynosi 4 % za 
wodę i ścieki. Zadał pytanie, czy Prezes spółki będzie na sesji, jeśli będzie to 
prosił  o  przekazanie  informacji,  że  radni  oczekują  bardziej  szczegółowej 
informacji. 

Komisja prosi o przedstawienie informacji,  z czego wynika wzrost taryf za 
zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków.  W 
uzasadnieniu  do  projektu  uchwały  brak  jest  uzasadnienia  spółki   ZIK 
dlaczego wzrost nastąpił o 4 %. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

c) zbycia nieruchomości,
Przewodniczący komisji zadał pytanie czy zbycie nieruchomości ma nastąpić 
na wniosek, jeśli tak, to kogo. 

Pani  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  ze  firma  Joskin  chce  rozbudować  swój 
zakład pracy i dlatego wystąpił z wnioskiem o chęć kupna działki. Działka 
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poprzednio  była  dzierżawiona  rolniczo.  Po  jednej  stronie  drogi  jest  już 
przemysł. 

Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  w  Trzciance  jest  dużo  terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe, nie koniecznie muszą być w tym rejonie, budują 
się na osiedlu królów, w Straduniu.  Zadał pytanie, co firma   Joskin chciałaby 
produkować na tym terenie. 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że nie będzie zdradzała, pan Burmistrz na 
sesji poinformuje radnych. 

Radny W. Perski stwierdził, że na pewno p. Burmistrz prowadził rozmowy 
i radnych o nich poinformuje. Jeśli chcemy stworzyć miejsca pracy musimy 
grunty sprzedać żeby firma się rozwijała. 

Komisja  prosi  o  szersze  informację  jaka  na  zbywanym  terenie  będzie 
produkcja.
Komisja w wyniku glosowania: za 6, wstrzymało się 3 wypracowała opinie 
pozytywną. Glosowało 9 radnych. 

d) obciążenia  nieodpłatną  służebnością  gruntową  działki  nr  2137/7  w 
Trzciance,
W wyniku glosowania komisja wypracowała opinie pozytywną. Głosowało 
10 radnych.  

e) nadania nazwy ronda w Trzciance,
Pani  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  że  pan  Józef  Urbanowicz  przekazał 
wniosek  panu  Burmistrzowi  żeby  rondo  w  Trzciance  nosiło  nazwę 
„Żołnierzy  Wyklętych”,  także  w  międzyczasie  wpłynęły  pisma  od 
mieszkańców Trzcianki  z różnymi propozycjami.  Także pani E. Panert 
Mumot  stwierdziła,  że  poprosi  o  wystąpienie  w  tej  sprawie  na  sesji. 
Zdaniem Burmistrza jest to rondo najazdowe i czy powinno nosić nazwę 
tak małe rondo. Trudno nawet nazwę gdzieś postawić. Z woli mieszkańców 
projekt uchwały został przygotowany. 

Radny Robert Szukajło stwierdził, że jest złożona inicjatywa mieszkańców 
i jest do zaakceptowania, jest ok. 300 podpisów. To czy rondo jest małe czy 
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duże,  to  sprawa  dyskusji,  nazywa  się  różne  skwery,  parki.  Nie  należy 
odrzucać inicjatywy obywatelskiej. Jest godna uwagi. 

Radny W. Perski stwierdził, że mieszkanka Trzcianki także na sesji złoży 
propozycje aby rondo nazywało się „Sióstr Iwańskich”. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2015 roku,

Przewodniczący komisji stwierdził, że przeznacza się z budżetu gminy na 
zwierzęta  bezdomne  bardzo  dużo  pieniędzy  chciałby  usłyszeć  skoro  z 
programu  wynika  zmniejszenie  ilości  psów,  czy  koszty  maleją  czy  tez 
koszty rosą. 

Pani  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  że  Burmistrz  po  rozmowie  z  p. 
Jarzewskim ustalili, że płatność nastąpi ryczałtowa. Wynika z informacji, 
że  ilość przebywających tam zwierząt  maleje  ale cały czas jest  to duża 
liczba.  Wpływają wnioski do Urzędu o czipowanie zwierząt  psów i kotów 
i pewnie liczba zwierząt bezdomnych będzie spadała. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  jak  jest  weryfikowana  sprawa 
zwolnień z podatku od posiadania psów. Wie, że ustawowo są zwolnieni  z 
opłat od posiadania psa właściciele gospodarstwa rolnego. 

Pani  Grażyna Zozula  stwierdziła,  że  na wsiach właściciele  gospodarstw 
rolnych są zwolnieni z opłat za dwa psy. Nie można zaniechać z pobierania 
opłat gdyż nie jest to etyczne. 

Radny  Krzysztof  Jaworski  zadał  pytanie  czy  do  tego  programu  jest 
dołączona  opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie.  

   Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 
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g) zmiany  uchwały  Nr  XXXIV/217/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów pobieranej na 
terenie gminy Trzcianka,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

h)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka  
w obrębie geodezyjnym Siedlisko. 

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  ze  projekt  planu  jest  zgodny  z  kierunkami 
rozwoju zagospodarowania przestrzennego i polityką przestrzenna gminy, 
zapisana  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Plan ten przyczyni się do uregulowania wzajemnych 
relacji  związanych  z  istniejącym   i  projektowanym  gospodarstwem 
hodowlanym oraz istniejącą zabudową wiejską.   Ma tam by
 produkcja trzody chlewnej DJP 210 na każdym terenie , a są 2  tereny , to 
jest  po  1500  tuczników.  W  trakcie  wyłożenia  do  publicznego  wglądu 
wpłynęły dwie  uwagi, są one przedstawione w załączniku nr 2. Burmistrz 
Trzcianki  odniósł  się  do  zgłoszonych  uwag  i  od  strony  zabudowy 
mieszkaniowej  wprowadzony  został  pas  zieleni  i  analogicznie 
zaproponowano odsunięcie linii zabudowy projektowej z 10 m do 30 m od 
granicy  terenu i  stworzenie  tam strefy  zieleni  izolacyjnej  o  szer.  20  m. 
Projekt  planu  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Wielkopolskiego  i 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Poznaniu.  

Przewodniczący  komisji  zapytał  czy  ustawa  o  zagospodarowaniu 
przestrzennym narzuca czas wykonania pasa zieleni izolującej. 

Pan W. Putyrski odpowiedział, że nie,  rola gminy w tym przypadku się 
kończy, ustala plan miejscowy tj. zasady zagospodarowania terenu.  Gmina 
tego  nie  określa  to  raczej  w  pozwoleniu  na  budowę  będą  określone 
warunki. 

Przewodniczący komisji zakomunikował do radnego Łuczaka o nie branie 
udziału w głosowaniu gdyż sprawa ta jego bezpośrednio dotyczy. 
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W wyniku glosowania komisja wypracowała opinie pozytywną. Głosowało 
8 radnych.  Radny Mariusz Łuczak nie brał udziału w  glosowaniu. 

Ad. 7. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

Przewodniczący  komisji  odczytał  pismo  mieszkańców  ul.  Jarzębinowej  w 
Trzciance  dotyczące budowy drogi na tej ulicy. Pismo stanowi załącznik do 
protokołu. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że jest to wniosek do budżetu na rok 2016. 

Ad. 8.Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący  komisji   zapoznał  z  realizacją  wniosków  zgłoszonych  na 
ostatnim posiedzeniu z dnia 9 lutego 2015 r. tj. od nr 5 do 7 (Rejestr wniosków 
komisji.) 

Nikt z radnych do otrzymanych odpowiedzi nie wniósł uwag. 

Ad. 9. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Komisja  otrzymała  pismo  od  Kierownika  Witolda  Putyrskiego   nr 
RPI.7013.1.2015.RZ   z  dnia  17  lutego  2015  r.  dotyczące  prowadzonych 
inwestycji na terenie gminy Trzcianka. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
Nikt do otrzymanej informacji nie wniósł uwag. 

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Józef Łastowski  prosi pana Burmistrza o spotkanie  w celu wyjaśnienia 
nieścisłości   dokonywanych odczytów przez pracownika ZIK z wodomierzy 
mieszkańców XXX lecia.

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że na sesji będzie pani prezes spółki ZIK  i 
można z nią tę sprawę wyjaśnić. 

Radny  Andrzej  Moszyński  prosi  o  wystąpienie  z  pismem do Zarządu Dróg 
Powiatowych o utwardzenie pobocza drogi powiatowej Trzcianka - Łomnica-
Pokrzywno. 

Radny  Ryszard  Wilant  wnioskuje  o  dokończenie  budowy  chodnika  na  ul. 
Radolińskiej w Białej.  
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Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Tomczak
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