
UZASADNIENIE

do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała

Zgodnie  z  art.  14  ust.  4  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  647  ze  zm.)  uchwałę
o  przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego,  rada  gminy  podejmuje  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek
burmistrza.

Burmistrz  Trzcianki  w  trybie  art.  14  ust.  5  ustawy  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  przeprowadził  analizy  dotyczące  zasadności
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  i  stopnia  zgodności
przewidywanych  rozwiązań  z  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka.

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.

Zgodnie  ze  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  Gminy  Trzcianka  (uchwała  Nr  XLIX/324/13  Rady  Miejskiej
Trzcianki z dnia 11 lipca 2013 roku) 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  możliwości
lokalizacji  elektrowni wiatrowej,  bowiem w obowiązującym studium teren działki



objęty  wnioskiem  przeznaczony  jest  pod  teren  rolniczy  (grunty  orne)  oraz
wielofunkcyjną zabudowę wiejską. 

 Analizowany  teren  winien  być  objęty  ustaleniami  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego,  który  normowałby  kwestie  ukształtowania
przestrzeni,  tworząc  harmonijną  całość  oraz  uwzględniałby  w  uporządkowanych
relacjach  wszelkie  uwarunkowania  i  wymagania  środowiskowe,  funkcjonalne,
komunikacyjne, społeczno – gospodarcze oraz kompozycyjno – estetyczne.

Przeprowadzone  analizy  wykazały  zasadność  prawną  i  merytoryczną
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała.


