
Stanowisko 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 29 października 2015 r. 

w  sprawie  udostępnienia  jeziora  Straduńskiego  dla  ruchu 
jednostek z napędem mechanicznym

Na podstawie §18 ust. 6 statutu Gminy Trzcianka, uchwalonego uchwałą 
Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Gminy Trzcianka (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. 
poz. 3606 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki postanawia, co następuje: 

§1.  1. Po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu, 
Turystyki  i  Promocji,  Rada Miejska Trzcianki  postanawia udostępnić  Jezioro 
Straduńskie dla jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym. 

2. Rada postanowiła głosami: 11 „za”, 8 ”przeciw” i 2 „wstrzymujących 
się” przyjąć stanowisko. 

§2. Przekazanie  stanowiska  Staroście  Powiatu  Czarnkowsko  – 
Trzcianeckiego powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

§3. Stanowisko wchodzi w życie od dnia podjęcia. 



Uzasadnienie 

do stanowiska Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 29 października 2015 r. 

w  sprawie  udostępnienia  jeziora  Straduńskiego  dla  ruchu  jednostek 
z napędem mechanicznym

31 stycznia 2013 r. z inicjatywy śp. radnego Jana Kłundukowskiego, Rada 
Miejska  Trzcianki  podjęła  stanowisko,  w  którym  wnioskowała  o  uchylenie 
w  Uchwale  Rady  Powiatu  Czarnkowsko  –  Trzcianeckiego  Nr  XXIII/190/12 
z dnia 30 października 2012 r. zapisu umożliwiającego dopuszczenie jednostek 
pływających  napędzanych  silnikiem  spalinowym  na  Jeziorze  Straduńskim 
w obrębie gminy Trzcianka. 

18  sierpnia  2015 r.  Stowarzyszenie  Baza  PCT wystąpiło  do Starostwa 
Powiatowego z petycją zmiany zapisu, który umożliwiłby uprawianie turystyki 
motorowodnej  na  Jeziorze  Straduńskim.  Naczelnik  Wydziału  Ochrony 
Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Starostwa  Powiatowego,  zwrócił  się  z 
prośbą  zajęcia  stanowiska  w  powyższym  temacie  do  burmistrza  Trzcianki 
i zainteresowanych stron. Opinię negatywną wyraziło: Nadleśnictwo Trzcianka 
i Polski Związek Łowiecki. Hotel „Smolarnia”, Pensjonat „January” i Kemping 
„Góral”  poparło  inicjatywę,  oceniając  ją  pozytywnie.  Wielkopolski  Ośrodek 
Wędkarski „Rybak” Sp. z o.o., dzierżawca jeziora, wyraziło zgodę na okres od 
1 lipca do 30 września, w godzinach od 10:00 do 18:00. Natomiast burmistrz 
Trzcianki  poprosił  merytoryczną  komisję  Rady  Miejskiej  o  wyrażenie 
stanowiska. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji dwukrotnie 
zajmowała  się  powyższym tematem.  Ostatecznie  w głosowaniu:  5  –  głosów 
„za”, 4 – „przeciw” i 1 – „wstrzymujący się”, wyraziła stanowisko pozytywne. 


