
Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XVII/117/11

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 10 listopada 2011r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym

Nowa Wieś na działkach o nr ew.: 11 i 12 

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka

Na podstawie art.  20 ust.  1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu

i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717

ze zmianami)

Rada Miejska Trzcianki

stwierdza  zgodność  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

gminy  Trzcianka  w  obrębie  geodezyjnym  Nowa  Wieś  na  działkach

o  nr  ew.:  11  i  12,  z  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka (zatwierdzonym uchwałą

Nr LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance dnia 29 stycznia 1998 roku).

UZASADNIENIE

Obszar  objęty  projektem  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego obejmuje działki nr 11 i 12 i  stanowi teren niezabudowany

rolny.  Teren  objęty  miejscowym planem graniczy  z  zabudową  zagrodową

(w tym budynki mieszkalne), terenami rolnymi i torami kolejowymi.

Generalna  koncepcja  rozwoju  gminy  według  studium  zakłada

zachowanie  dotychczasowych  funkcji  gminy  –  ich  aktywacji

z uwzględnieniem  zasad  ekorozwoju.  Studium  precyzuje  równieŜ,

Ŝe tradycyjną funkcją przestrzeni  wiejskiej  jest  funkcja rolnicza,  dla której

zakłada konieczność przekształcenia     w kierunku rolnictwa ekologicznego.

Zgodnie  ze  studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania

przestrzennego  gminy  Trzcianka  teren  objęty  planem  połoŜony  w  strefie

krajobrazu  rolniczego  B  (strefa  wielkoprzestrzennej  intensywnej  produkcji

rolnej) – w której studium zakłada konieczność przekształcenia uproszczonej

struktury  krajobrazy  wynikającej  z  wieloletnich  monokulturowych  upraw



(był to areał produkcyjny byłego kobinatu PGR Trzcianka) poprzez stopniowe

wprowadzanie  mozaikowej  struktury,  co  przyczyni  się  do  naturalnego

wzrostu  plonowania,  odbudowy  ekosystemów  świata  roślinnego

i  zwierzęcego.  W  tej  strefie  zakłada  się  równieŜ  moŜliwość  hodowli

i  przetwórstwa  rolno  –  spoŜywczego  w  oparciu  o  istniejące  obiekty

gospodarcze stanowiące bazę dla rozwoju tych dziedzin.

Określone  w  studium kierunki  rozwoju  rolnictwa  w  odniesieniu  do

hodowli zwierząt to:

− wzrost  produkcji  bydła  z  uwagi  na  naturalne  bogate  zaplecze

paszowe   w postaci  nieeksploatowanych  łąk  nadnoteckich,

a  jednocześnie  z  uwagi  na  zwiększony  popyt  rynku  krajowego

i zagranicznego;

− utrzymanie  produkcji  trzody  chlewnej,  z  wykluczeniem  rozwoju

ferm bezściółkowych;

− wprowadzanie  hodowli  uzupełniających takich  jak:  hodowla koni,

kóz, owiec, królików, pszczół i jedwabników.

Studium w powyŜszym fragmencie precyzyjnie określa zasady rozwoju

funkcji rolniczej w zakresie hodowli zwierząt. Wymienione gatunki zwierząt

dopuszczonych do hodowli nie obejmują gatunków obcych.

Ponadto,  dla  zapewnienia  atrakcyjnego  krajobrazu  trzcianeckiej  wsi

niezbędne  jest  prowadzenie  zdyscyplinowanej  polityki  przestrzennej

polegającej w szczególności na (m.in.):

− utrzymaniu charakterystycznych układów przestrzennych wsi;

− lokalizacji  nowej  zabudowy,  głównie  w  obrębie  obszarów  juŜ

zabudowanych na zasadach jej uzupełniania w wykształconych juŜ

liniach zabudowy;

− kształtowanie  nowej  zabudowy  na  zasadach  utrzymania  skali

i  charakteru  zabudowy  istniejącej  (wysokość,  skala  budynków

i załoŜeń urbanistycznych, szerokość traktów, linia zabudowy itp.).

Tereny rolnicze wyłączone są z zabudowy. MoŜliwa jest tu tylko lokalizacja

zagrody (siedliska) traktowanego jako warsztat pracy rolnika z moŜliwością

budowy i rozbudowy obiektów w produkcji tej niezbędnych, w tym budynek

mieszkalny rolnika.

W planie wyznaczono tereny rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej,

czyli zespołu budynków złoŜonego z budynku mieszkalnego jednorodzinnego

oraz  budynków  gospodarczych  i inwentarskich  w  wyznaczonych  terenach

RM. Zasięg terenów RM wyznaczono zgodnie z zabudową sąsiednią wzdłuŜ



drogi dojazdowej. Cały obszar objęty planem będzie uŜytkowany jako rolny,

zgodnie z ustaleniami studium. Tereny zabudowy RM zostały wyznaczone

zgodnie z zasadami zdyscyplinowanej polityki przestrzennej, czyli  ustalono

zasady  kształtowania  nowej  zabudowy  na  zasadach  utrzymania  skali

i  charakteru  zabudowy  istniejącej  w sąsiedztwie  -  na  zasadach  jej

uzupełniania w wykształconych juŜ liniach zabudowy. 

Ponadto  wzięto  pod  uwagę  generalną  koncepcji  rozwoju  gminy

określoną  w  studium,  która  zakłada  konieczność  uwzględnienia  zasad

ekorozwoju,  a  dla  przestrzeni  rolniczej  -  konieczność  przekształcenia  w

kierunku  rolnictwa  ekologicznego.  Wobec  powyŜszego  w planie

wprowadzono  ustalenia  w  zakresie  ochrony  środowiska  obejmujące  m.in.

ograniczenia lokalizacji inwestycji oddziaływających na środowisko. 

Ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  są

zgodne z  ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Trzcianka.


