
ANALIZY
dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia  planu  i stopnia zgodności
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka

Podstawa prawna: art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
W  obszarze  analizowanym  nie  obowiązuje  żaden  miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego.  Miejscowy  Plan  Ogólny  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Trzcianka
uchwalony przez Radę Miejską w Trzciance uchwałą Nr V/31/89 z dnia 30 marca 1989r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Woj.  Pilskiego Nr 9 z  dnia 15 kwietnia  1989r.  poz.  82,  utracił  moc
z dniem 31 grudnia 2003r.

2.  Przesłanki  przemawiające  za  opracowaniem  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego
Dnia  01.07.2014 r. do  Burmistrza  Trzcianki  wpłynął  wniosek o  wydanie  decyzji  o  warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW w obrębie
geodezyjnym Biała, gm. Trzcianka, na działce o nr ew.: 693.
Burmistrz Trzcianki, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla ww. inwestycji, zawiadomił strony tego postępowania. Strony miały możliwość zapoznania się
z  zamierzeniem,  składać  ewentualne  dowody   i  wyjaśnienia  w  sprawie.  Strony  wniosły
zastrzeżenia.
Z  uwagi  na  liczne  protesty  mieszkańców  wsi  Biała,  organ  prowadzący  postępowanie
administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  postanowił  zawiesić
je na podstawie art.  62 ust.  1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na czas
nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. 
Ponadto,  wniosek  w  ww.  sprawie  był  przedmiotem  obrad  Gminnej  Komisji  Urbanistyczno–
Architektonicznej przy Urzędzie Miejskim Trzcianki. Członkowie Komisji wyrazili swoją opinię
wobec planowanego przedsięwzięcia. Według członków komisji inwestycja ta, ze względu na swój
charakter (inwestycja zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
oraz nasilające się protesty mieszkańców wsi Biała, powinna być rozpatrzona w trybie sporządzenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  a  nie  na  zasadzie  decyzji  o  warunkach
zabudowy,  gdyż  brak  podstaw  prawnych  do  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy
dla  planowanej  inwestycji  /niespełnienie  warunku  art.  61  ust  1  pkt  1  zapisanego  w  ustawie
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym/. 
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Trzcianka (uchwała Nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 lipca 2013 roku), obszar
objęty  wnioskiem  przeznaczony  jest  pod  teren  rolniczy  (grunty  orne)  oraz  wielofunkcyjną
zabudowę wiejską.  Natomiast, zgodnie ze studium obszary sytuowania urządzeń do wytwarzania
energii  ze  źródeł  odnawialnych  wyznaczono  w  rejonie  wsi  Siedlisko.  Zatem  dla  działki
o nr ew.: 693 położonej w obrębie geodezyjnym Biała brak zgodności przewidzianych rozwiązań
z ustaleniami studium. 

3.  Materiały planistyczne wykorzystane do analizy
W analizie wykorzystano:

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka;
• ewidencję gruntów i budynków występującą w obrębie geodezyjnym Biała.



4.  Zgodność  rozwiązań  przyjętych  w  projekcie  miejscowego  planu  z  ustaleniami  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Dnia 11 lipca 2013r. Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę Nr XLIX/324/13 w sprawie  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka.
Idea  opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  musi  wykazywać  się
zgodnością ze studium, wymaganą przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie  z  kierunkami  rozwoju  zapisanymi  w  studium wieś  Biała  określana  jest  jako  ośrodek
dynamicznego  rozwoju,  gdzie  funkcją  wiodącą  jest  mieszkalnictwo,  usługi  /w  tym  turystyka/,
rolnictwo, natomiast funkcją uzupełniającą: działalność gospodarcza, agroturystyka.
W  obowiązującym  studium  tereny  przewidziane  do  objęcia  planem  miejscowym,  oznaczone
są jako:

• teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej /w tym zagrodowej/;
• teren cmentarza;
• teren zieleni innej;
• teren rolniczy /orny/;
• teren komunikacji;
• obszar ochrony układu urbanistycznego i zabudowy zabytkowej;
• obszar stanowisk archeologicznych, stref ochrony lub obserwacji stanowisk;
• teren linii średniego i wysokiego napięcia.

5.  Analiza
W wyniku dokonanej oceny materiałów wymienionych w pkt 3, stwierdzono:

• teren,  który  ma  być  objęty  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego jest terenem własności prywatnej oraz gminnej;

• położony jest w południowo - zachodniej części wsi Biała;
• teren działek objętych przystąpieniem stanowi grunty orne RIV, RV, pastwiska PsIV oraz

nieużytki o łącznej powierzchni powierzchni około 13 ha;
• analizowany teren posiada dostęp do gruntowej drogi o nr ew.: 649/1;
• na analizowanym obszarze przewiduje się  nowe przeznaczenie  terenu -  teren  zabudowy

zagrodowej  w  gospodarstwach  rolnych  oraz  ustalenie  nowych  zasad  kształtowania
zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu;

• planowana  zmiana  zagospodarowania  przestrzennego  nie  spowoduje  konieczności
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze;

• istniejące  i  projektowane  uzbrojenie  terenu,  jest  wystarczające  dla  zamierzenia
budowlanego;

• działania  związane  z  podjęciem  prac  planistycznych  są  zgodne  z  kierunkami  rozwoju
zagospodarowania przestrzennego i polityką przestrzenną gminy zapisaną w studium.

W wyniku  przeprowadzonych  analiz,  uznaję  przystąpienie  do  sporządzenia  miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka  w  obrębie  geodezyjnym  Biała
za zasadne.


	ANALIZY

