
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

Na  obszarze  analizowanym  nie  obowiązują  ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego.  Miejscowy  Plan  Ogólny  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Trzcianka

uchwalony  przez  Radę  Miejską  w  Trzciance  uchwałą  Nr  V/31/89  z  dnia  30  marca  1989  r.,

ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Pilskiego Nr 9 z dnia 15 kwietnia 1989 r., poz. 82, utracił

moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

2.  Przesłanki  przemawiające  za  opracowaniem  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego

Dnia  8.04.2014 r.  właściciel  działek  o  nr  ew.:  49/1,  51/3,  52/2,  56/2,  60/1,  61/3,  62/1,  62/12

połoŜonych w obrębie geodezyjnym DłuŜewo, gm. Trzcianka, zwrócił się do Burmistrza Trzcianki

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  rozbudowie istniejącego

gospodarstwa rolnego o następujące obiekty:  kosz przyjęciowy płodów rolnych, 3 bufory ziarna

mokrego o poj. 570 ton kaŜdy, 2 suszarnie o wydajności 79 ton/h kaŜda, 8 silosów o poj. 9997 m³

kaŜdy  (7498  ton  kaŜdy)  i  wysokości  do  25  m,  1  silos  spedycyjny,  halę  mieszalni  pasz

wraz z silosami spedycyjnymi o wymiarach 33,368 m × 49,696 m.

Ponadto  inwestor  zwrócił  się  do  Burmistrza  Trzcianki  o  wydanie  decyzji  o  uwarunkowaniach

środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy chowu bojlerów o łącznej

obsadzie 7 680 DJP, na działkach o nr ew. 117, 119, 120, 121, 122/3, 122/4, 123, 124, 125, 126,

127, 128/2, 129, 130 i 180. 

W związku z nasilającymi się protestami mieszkańców osady DłuŜewo ww. inwestycje  powinny

być rozpatrzone w trybie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.  Materiały planistyczne wykorzystywane do analizy

W analizie wykorzystano:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka;

b) ewidencję gruntów i budynków gminy Trzcianka;

c) wniosek z dnia 8.04.2014 r. właściciela działek o nr ew.: 49/1, 51/3, 52/2, 56/2, 60/1, 61/3, 62/1,

62/12 połoŜonych  w  obrębie  geodezyjnym  DłuŜewo,  gm.  Trzcianka  o  wydanie  decyzji

o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej  na  rozbudowie istniejącego gospodarstwa

rolnego o następujące obiekty:  kosz  przyjęciowy płodów rolnych,  3  bufory ziarna mokrego

o poj. 570 ton kaŜdy, 2 suszarnie o wydajności 79 ton/h kaŜda, 8 silosów o poj. 9997 m³ kaŜdy

(7498  ton  kaŜdy)  i  wysokości  do  25  m,  1  silos  spedycyjny,  halę  mieszalni  pasz

wraz z silosami spedycyjnymi o wymiarach 33,368 m × 49,696 m;



4.  Zgodność  rozwiązań  przyjętych  w  projekcie  miejscowego  planu  z  ustaleniami  studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dnia 11 lipca 2013 r. 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. W  obowiązującym studium tereny przewidziane do objęcia planem miejscowym

określone są m.in. jako:

a) obszary zurbanizowane,

b) tereny rolnicze /grunty orne/,

c) tereny lasów,

d) cieki,

e) tereny komunikacji, 

f) stanowiska archeologiczne, strefy ochrony lub obserwacji stanowisk,

g) międzynarodowa trasa rowerowa EURO ROUTE.

Dla  zapewnienia  atrakcyjnego  krajobrazu  wsi  niezbędne  jest  prowadzenie  zdyscyplinowanej

polityki przestrzennej, określonej w studium, a polegającej w szczególności na:

a) lokalizacji  nowej  zabudowy,  głównie  w  obrębie  istniejących  obszarów  zabudowanych

na zasadach jej uzupełniania w wykształconych juŜ liniach zabudowy,

b) kształtowaniu  nowej  zabudowy  na  zasadach  utrzymania  skali  i  charakteru  istniejącej

zabudowy (wysokość, skala i proporcje budynków oraz załoŜeń urbanistycznych, rodzaje

dachów,  pokrycia  dachowe  i  materiały  wykończeniowe,  a  takŜe  szerokość  traktów,

powierzchnia zabudowy itp.),

c) lokalizacji  większych  zespołów  zabudowy  na  zasadach  kompozycji  stosowanej  przy

lokalizacji folwarków,

d) kształtowaniu  zabudowy  wiejskiej  na  zasadzie  tworzenia  zagród  stanowiących

charakterystyczne dla wsi zespoły gniazdowej zabudowy (zwartej  i  tworzącej  podwórza)

z budynkiem mieszkalnym od frontu,

e) umoŜliwieniu  lokalizacji  zabudowy  mieszkaniowej  jako  funkcji  wyodrębnionej

i  samodzielnej,  ale  tworzącej  w  miarę  zwarte  pierzeje  lub  zespoły  tworzące  gniazda

(jak zagrody),

f) wytwarzaniu  reprezentacyjnych,  wspólnych  przestrzeni  publicznych  poprzez  atrakcyjne

urządzenie posadzek placów, ulic, małej architektury i projektowanie zieleni urządzonej,

g) modernizacji, renowacji i rehabilitacji istniejącej zabudowy oraz w razie potrzeby istniejącej

zieleni.

Ze względu na walory przyrodnicze i turystyczne gminy naleŜy ograniczyć lokalizację zakładów

chowu lub hodowli zwierząt, w szczególności kwalifikowanych jako inwestycje mogące znacząco

oddziaływać na środowisko, które winny być lokalizowane w drodze sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, a ich lokalizacja winna być wyznaczona  z dala od siedlisk

ludzkich.

NaleŜy dokonać weryfikacji  istniejących  oraz  lokalizacji  ośrodków produkcji  rolnej,  na których

mogą występować fermy hodowlane, w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego

pod  kątem  uciąŜliwości  dla  lokalnej  społeczności,  a  takŜe  wobec  rozwijającej  się  funkcji

turystycznej.



5.  Analiza

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

• konieczność  sporządzenia  planu  dla  obszarów  zainwestowania  jednostek  osadniczych

miejscowości DłuŜewo,

• teren, który ma być objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, posiada

zróŜnicowaną  strukturę  własności  -  częściowo  terenem  własności  prywatnej,  gminnej

i skarbu państwa,

• zajmuje on teren o powierzchni około 174 ha,

• obszar połoŜony jest w ciągu drogi powiatowej nr 84 relacji Trzcianka – Łomnica,

• pozostałe tereny w zakresie komunikacji drogowej obsługiwane są z dróg gminnych,

• na  rozwaŜanym  terenie  występują  stanowiska  archeologiczne,  strefy  ochronne

lub obserwacji stanowisk,

• obecnie wskazany obszar wykorzystywany jest następująco:

- zabudowa zagrodowa;

- tereny upraw polowych, łąk i pastwisk;

- tereny lasów;

- tereny dróg publicznych;

• zasady  i  metody  kształtowania  ładu  przestrzennego  ustalone  w  miejscowym  planie

zagospodarowania przestrzennego pozwolą m.in. na:

- lokalizację  nowej  zabudowy,  głównie  w  obrębie  istniejących  obszarów     

zabudowanych na zasadach jej uzupełniania;

- kształtowanie  nowej  zabudowy  na  zasadach  utrzymania  skali  i  charakteru  

istniejącej zabudowy;

- lokalizację  terenów  obsługi  produkcji  w  gospodarstwach  rolniczych

i  hodowlanych,  o  ile  są  nieuciąŜliwe  i  nie  kolidują  z  innymi  funkcjami

terenów;

- udostępnienie terenów pod aktywność gospodarczą;

- rozwój gminnej sieci drogowej oraz infrastruktury technicznej;

• działania  związane  z  podjęciem  prac  planistycznych  są  zgodne  z  kierunkami  rozwoju

zagospodarowania przestrzennego i polityką przestrzenną gminy, zapisaną w studium.

W  wyniku  przeprowadzonych  analiz,  oceniam  pozytywnie  zasadność  przystąpienia

do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka

na obszarze osady DłuŜewo.


