
Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XVII/117/11

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 10 listopada 2011r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie

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

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

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

ze zmianami),

Rada Miejska Trzcianki rozstrzyga, co następuje:

1. Uwag nr 1, 4 i 5,  dotyczących wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt

futerkowych, nie uwzględnia się z uzasadnieniem, jak niŜej: 

1) w  planie  przewidziano  rozwiązania  przestrzenne,  zgodne

z predyspozycjami terenu, lokalnymi uwarunkowaniami, wynikami

analiz planistycznych, ustaleniami studium i przepisów odrębnych.

Wyznaczono  liniami  rozgraniczającymi  tereny  RM  i  R  oraz

ustalono  dokładnie  na  jakich  zasadach  zagospodarowanie  tych

terenów moŜe być realizowane. Podstawowe kryteria determinujące

przyjęte  rozwiązania  to  zasady  zachowania  ładu  przestrzennego

oraz ustalenia studium:

a) dla  zapewnienia  atrakcyjnego  krajobrazu  trzcianeckiej  wsi

niezbędne  jest  prowadzenie  zdyscyplinowanej  polityki

przestrzennej polegającej w szczególności na:

– 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.),

b) w zakresie hodowli zwierząt studium zakłada:

– 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.

2) Studium  w  powyŜszym  fragmencie  precyzyjnie  określa  zasady

rozwoju funkcji rolniczej w zakresie hodowli zwierząt; w związku

z  powyŜszym  zapisy  planu  nie  zabraniają  realizacji  inwestycji

polegających na hodowli zwierząt, jednak określają, Ŝe zabudowa

inwentarska  ma  się  znaleźć  w  terenach  przeznaczonych  pod

zainwestowanie, pozostała część terenu moŜe być wykorzystywana

jako  pastwiska.  Zgodnie  bowiem  z  art.  9  ust.  4  ustawy

o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca

2003r  (Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717  ze  zmianami),  ustalenia

obowiązującego  na  obszarze  gminy  studium  uwarunkowań

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  są  wiąŜące  dla

organów gminy  przy  sporządzaniu  planów miejscowych,  a  rada

gminy  zgodnie  z  art.  20  ust.  1  w/w  ustawy  o  planowaniu

i  zagospodarowaniu  przestrzennym uchwala  plan  miejscowy  po

stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Wobec czego

realizacja inwestycji wielkogabarytowej fermy, która budzi obawy

mieszkańców  nie  będzie  moŜliwa,  natomiast  właściciel

nieruchomości  ma  moŜliwość  realizacji  zabudowy  w  ramach

funkcji rolniczej terenu na określonych w planie zasadach.

2.  Uwagę  nr  2,  dotyczącą  braku  zgodności  planu  ze  Studium;  zakazów

wprowadzonych  w §8  ust.  1,2,3,  w  tym brak  precyzyjnego  określenia

o jakie cieki wodne chodzi w pkt 1, 2, 3 – zgodność z §2 ust 1 pkt 1,

sprostowania oczywistej omyłki, doprecyzowania pojęcia „powierzchnia

terenu  inwestycji”  oraz  wyjaśnienia  zapisów  pkt  3,  4  i  usunięcie

z projektu  planu  zapisów  dotyczących  zakazów,  o  których  mowa  jest

w §8  pkt.  1  –  4;  §11  pkt  2  oraz  sprostowania  omyłek  w ustaleniach

dotyczących  kątów  nachylenia  dachów,  uwzględnia  się  częściowo



w  zakresie  sprostowania  oczywistej  omyłki  w  zapisach  dotyczących

kątów nachylenia dachów (§12 ust. 1 pkt 5 lit. f), 6 lit. b) oraz w §8 ust. 4

powinien  brzmieć:  ”Zakazy  wymienione  w  pkt   2,  3  nie  dotyczą

obiektów, sieci i  urządzeń infrastruktury technicznej, w tym uzbrojenia

terenu i infrastruktury z zakresu łączności publicznej”.

Pojęcie „teren inwestycji” zostało ujęte w słowniczku uchwały (§5 ust.8)

- naleŜy przez to rozumieć obszar jednej lub kilku działek ewidencyjnych

lub  ich  części  zawierający  się  w  terenie  przeznaczonym  do

zainwestowania,  ograniczonym  na  rysunku  planu  liniami

rozgraniczającymi.  Natomiast  ustalenia  §8  ust  1  dotyczą  istniejących

niewyznaczonych na rysunku cieków wodnych.

W  części  dotyczącej  dopuszczenia  realizacji  obiektów  budowlanych

związanych  z  produkcją  rolną  –  uwagi  nie  uwzględnia  się.  Celem

planowania  przestrzennego  zadekretowanego  ustawą nie  jest  bezwolna

i automatyczna  realizacja  Ŝądań  osób  zgłaszających  wnioski  i  uwagi.

Zgodnie  z  literą  prawa  w  planowaniu  przestrzennym  uwzględnia  się

szereg aspektów równorzędnych wymienionych w art.  1 ust.  2 ustawy

o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (wymagania  ładu

przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne

i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania

wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, i inne). JednakŜe naczelną

zasadą planowania przestrzennego jest ład przestrzenny i zrównowaŜony

rozwój.

Opracowany projekt planu jest w całej rozciągłości zgodny z Konstytucją

RP,  poniewaŜ  nie  ogranicza  praw  właścicieli  gruntów  rolnych

do uŜytkowania zgodnego z prawem czyli rolniczego. JednakŜe, zgodnie

z prawem  opartym  na  władztwie  planistycznym  gminy  (ustawa

o  samorządzie  gminnym  i  ustawa  o planowaniu  i  zagospodarowaniu

przestrzennym),  przedłoŜony  do  wglądu  publicznego  projekt  planu  ze

względów  umotywowanych  racjonalną  gospodarką  przestrzenną  oraz

zasadami ładu przestrzennego nie przyzwala na zabudowę gruntu rolnego

w  całości  zabudową  wielkogabarytową.  Taka  funkcja  i charakter

zagospodarowania wpłynęłyby na ład przestrzenny, krajobraz i na jakość

Ŝycia  mieszkańców.  Zapisy  planu  uwzględnią  moŜliwości

zagospodarowania  terenu  na  zasadach  zbliŜonych  do  istniejącej

zabudowy sąsiedniej, z zachowaniem charakterystycznej dla tego terenu

funkcji  –  tereny  rolne. Na  działkach  właściciela  nie  ograniczono



moŜliwości realizacji funkcji określonej w studium, jednak ustanowiono

zasady,  na  jakich  to  zagospodarowanie  powinno  być  realizowane.

Inwestor ma moŜliwość realizacji zabudowy zagrodowej – czyli zespołu

budynków  złoŜony  z  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  oraz

budynków gospodarczych i inwentarskich w wyznaczonych terenach RM

na powierzchni około 9000m². Zasięg terenów RM wyznaczono zgodnie

z zabudową sąsiednią wzdłuŜ drogi dojazdowej.

W  przypadku  przedmiotowego  planu  zakaz  zabudowy  nie  jest

ograniczeniem praw właścicielskich i praw obywatelskich. Jest to tylko

nienadanie  praw  fakultatywnych,  o  jakie  posiadacz  gruntów  rolnych

wnosi. Brak nadania uprawnień do zabudowy (w całości obszaru objętego

planem) wynika z uwarunkowań przestrzeni oraz przyjętej polityki gminy

odzwierciedlonej  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego:

a) dla  zapewnienia  atrakcyjnego  krajobrazu  trzcianeckiej  wsi

niezbędne  jest  prowadzenie  zdyscyplinowanej  polityki

przestrzennej polegającej w szczególności na:

– 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.),

b) wnioskodawca zwraca uwagę na zapisy studium w zakresie

hodowli zwierząt:

– 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.

Zapisy planu nie zabraniają realizacji inwestycji polegających na hodowli

zwierząt, jednak określają, Ŝe zabudowa inwentarska ma się znaleźć w

terenach  przeznaczonych  pod  zainwestowanie,  pozostała  część  terenu

moŜe być wykorzystywana jako pastwiska.

NaleŜy  zwrócić  uwagę,  Ŝe  studium  określa  kierunki  zainwestowania,

czyli mówi o przeznaczeniu podstawowym, docelowym. Natomiast to nie

jest plan, który precyzuje szczegółowo, co jest, a co nie jest moŜliwe na

danej działce.

W  części  dotyczącej  uzasadnienia  zakazu  realizacji  przedsięwzięć

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących

potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  –  uwagi  nie

uwzględnia się. Gmina Trzcianka charakteryzuje się wysokimi walorami

krajobrazowymi  oraz  zasobami  środowiska.  Generalna  koncepcja

rozwoju  gminy według studium zakłada zachowanie  dotychczasowych

funkcji  gminy  –  ich  aktywacji  z uwzględnieniem  zasad  ekorozwoju,

wobec  czego  ustalenia  planu  uwzględnią  zapisy  w zakresie  ochrony

środowiska – jego walorów oraz krajobrazu. Studium precyzuje równieŜ,

Ŝe  tradycyjną  funkcją  przestrzeni  wiejskiej  jest  funkcja  rolnicza,  dla

której  zakłada  konieczność  przekształcenia  w  kierunku  rolnictwa

ekologicznego.

Nieuwzględnienie zarzutu dotyczącego wykreślenia § 8 pkt 3-4 projektu

planu  dotyczących  zakazu  realizacji  przedsięwzięć  mogących  zawsze

znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  mogących  potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko, wynika z przeznaczenia terenu pod

zabudowę  zagrodową  z  dopuszczeniem  funkcji  mieszkaniowej

i  agroturystycznej.  Ponadto  na  terenie  bezpośrednio  sąsiadującym

z obszarem objętym planem od wielu lat istnieje zabudowa mieszkaniowa

gospodarstw  rolnych,  którą  naleŜy  chronić  przed  negatywnym

oddziaływaniem.  Wprowadzenie  w/w  zakazów  ograniczy  negatywne

oddziaływanie  na  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  oraz  zachowanie

równowagi przyrodniczej. 

Ponadto  na  etapie  wstępnych  analiz  planistycznych  (np.  opracowanie

ekofizjograficzne)  badano  walory  przyrodnicze  i  środowiskowe  terenu

objętego  planem  oraz  terenów  sąsiednich.  Stwierdzono,  iŜ  najbliŜej



połoŜone  obszary  NATURA  2000  (tj.  obszar  mający  znaczenie  dla

Wspólnoty  Natura  2000  „Dolina  Noteci”  i  obszar  specjalnej  ochrony

ptaków  Natura  2000  „Nadnoteckie  Łęgi”)  znajdują  się  w  niewielkiej

odległości od terenów objętych planem (około 6km).

W związku z powyŜszym wprowadzone zakazy realizacji przedsięwzięć

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących

potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  są  w  pełni

uzasadnione.

3.  Uwagę  nr  3,  dotyczącą  wprowadzenia  zakazu  hodowli  zwierząt

futerkowych,  uwzględnienia  cieków  wodnych  oraz  znajdującej  się

w sąsiedztwie terenu objętego planem studni, częściowo uwzględnia się

zapisami  planu  w  obecnej  postaci:  plan  zakłada  m.in.:  „zapewnienie

droŜności  i  ciągłości  istniejących cieków wodnych (niepokazanych  na

rysunku  planu)  i  ich  prawidłowego  utrzymania  oraz  ochrona  przed

przesklepieniem, za wyjątkiem mostów i kładek związanych z realizacją

dróg  dojazdowych  do  gruntów  rolnych,  dojść,  sieci  infrastruktury

technicznej”  jak  równieŜ  ustala  zasady odprowadzania  ścieków i  wód

opadowych, co ma na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego.

Uwagi  nie  uwzględnia  się w  zakresie  zakazu  hodowli  zwierząt

futerkowych – w planie przewidziano rozwiązania przestrzenne, zgodne

z  predyspozycjami  terenu,  lokalnymi  uwarunkowaniami,  wynikami

analiz  planistycznych,  ustaleniami  studium  i  przepisów  odrębnych.

Wyznaczono  liniami  rozgraniczającymi  tereny  RM i  R  oraz  ustalono

dokładnie na jakich zasadach zagospodarowanie tych terenów moŜe być

realizowane. Podstawowe kryteria determinujące przyjęte rozwiązania to

zasady zachowania ładu przestrzennego oraz ustalenia studium:

a) dla  zapewnienia  atrakcyjnego  krajobrazu  trzcianeckiej  wsi

niezbędne  jest  prowadzenie  zdyscyplinowanej  polityki

przestrzennej polegającej w szczególności na:

– 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.),

b) w zakresie hodowli zwierząt studium zakłada:

– 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, w związku z powyŜszym

zapisy planu nie zabraniają realizacji inwestycji polegających na hodowli

zwierząt,  jednak  określają,  Ŝe  zabudowa  inwentarska  ma  się  znaleźć

w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, pozostała część terenu

moŜe być wykorzystywana np.  jako pastwiska.  Zgodnie bowiem z art.

9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia

27  marca  2003r  (Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717  ze  zmianami),  ustalenia

obowiązującego na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego są  wiąŜące dla  organów gminy przy

sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1

ww. ustawy o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym uchwala

plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.

Wobec czego realizacja inwestycji wielkogabarytowej fermy, która budzi

obawy  mieszkańców  nie  będzie  moŜliwa,  natomiast  właściciel

nieruchomości  ma  moŜliwość  realizacji  zabudowy  w  ramach  funkcji

rolniczej terenu na określonych w planie zasadach.


