
Zarządzenie Nr 103/21 
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej 
Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad 
jeziorem Sarcze w Trzciance 

Na podstawie § 3 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XLIX/369/10 Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., 
poz. 5869) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady 
Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej 
nad jeziorem Sarcze w Trzciance, zwanego dalej projektem uchwały, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i sugestii sektora 
pozarządowego dotyczących projektu uchwały, w dziedzinach stanowiących 
przedmiot działalności tych podmiotów. 

§ 3. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 27 maja 2021 r., 
a termin zakończenia konsultacji - na dzień 11 czerwca 2021 r., godz. 14:30. 

2. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę i godzinę ich 
wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia 
konsultowanego projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej,  
na stronie internetowej Trzcianki oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. 

2. Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy zgłaszać 
na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Do formularza należy dołączyć statut, określający przedmiot statutowej 
działalności organizacji lub podmiotu oraz dokumenty potwierdzające prawo do 
reprezentowania organizacji lub podmiotu przez osobę składającą uwagi i opinie 
(odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). 
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4. Wypełniony formularz wraz z załącznikami można: 

1) złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki; 

2) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 
7, 64-980 Trzcianka; 

3) przesłać skany formularza i załączników za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: promocja@trzcianka.pl w terminie określonym 
w § 3 ust. 1. 

§ 5. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi i propozycje: 

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego formularza konsultacji; 

2) złożone po terminie ogłoszonych konsultacji; 

3) niepodpisane z imienia i nazwiska osoby upoważnionej 
do reprezentowania organizacji; 

4) złożone na formularzu konsultacji bez wymaganych załączników. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu 
Edukacji, Kultury i Sportu. 

§ 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
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Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem 

Sarcze w Trzciance 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z Trzcianeckiej Przystani 

Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze w Trzciance, jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/21

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 26 maja 2021 r.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia....................2021 r. 

Regulamin korzystania z Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem 

Sarcze w Trzciance 

§ 1. Właścicielem Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze, 

przy ul. Piotra Skargi 56AK w Trzciance, zwanej dalej TPŻ, jest gmina 

Trzcianka. 

§ 2. Osobą działającą w imieniu gminy na TPŻ jest Bosman wyznaczony 

przez Burmistrza Trzcianki. 

§ 3. TPŻ jest usytuowana w granicach działek nr 133, nr 130/3, nr 130/1 

w obrębie ewidencyjnym,0001M. Trzcianka, w jednostce ewidencyjnej 

300207_4 miasto Trzcianka. 

§ 4. Z TPŻ korzystać mogą: 

1) stowarzyszenia i organizacje pozarządowe; 

2) jednostki organizacyjne gminy, placówki oświatowe i instytucje kultury; 

3) przedsiębiorcy; 

4) pełnoletnie osoby fizyczne; 

5) niepełnoletnie osoby pod opieką osoby dorosłej. 

§ 5. 1. Udostępnienie TPŻ może odbywać się odpłatnie, jak i nieodpłatnie, 

pod warunkiem wolnego terminu w harmonogramie, na wniosek korzystającego, 

po podpisaniu umowy z gminą Trzcianka. 

2. Nieodpłatnie z TPŻ korzystają: 

1) zorganizowane i nadzorowane przez opiekuna grupy dzieci i uczniów 

z oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, ponadpodstawowych 

i placówek oświatowych działających na terenie gminy Trzcianka; 

2) stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

Trzcianka; 

3) jednostki organizacyjne gminy Trzcianka; 
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4) gminne instytucje kultury; 

5) organizatorzy imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod 

patronatem Burmistrza Trzcianki. 

3. Opłaty za udostępnienie TPŻ regulują odrębne przepisy. 

4. Na terenie TPŻ istnieje możliwość pozostawienia sprzętu pływającego 

jedynie na czas trwania umowy. 

§ 6. Hangary na terenie TPŻ służą jedynie na potrzeby własne gminy lub 

podmiotów, z którymi podpisano umowy i są przeznaczone do: 

1) przechowywania sprzętu wodnego, m.in. kajaków, łodzi, motorówek, 

osprzętu wodnego oraz narzędzi szkutniczych; 

2) przechowywania sprzętu ratowniczego zapewniającego bezpieczeństwo osób 

przebywających na obszarach wodnych. 

§ 7. 1. Korzystanie z pomieszczeń socjalnych odbywać się może za zgodą 

gminy Trzcianka. 

2. Punkty poboru wody służą jedynie dla potrzeb TPŻ. 

§ 8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie TPŻ wyłącznie 

pod opieką uprawnionych osób pełnoletnich. 

§ 9. 1. Na obszarze TPŻ obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad 

wodą oraz ochrony przeciwpożarowej. 

2. Osoby przebywające na terenie TPŻ zobowiązane są do kulturalnego 

zachowania się. Zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowywania 

się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu. 

§ 10. 1. Korzystanie z paleniska oraz grilla odbywa się pod nadzorem 

osoby pełnoletniej, w miejscu do tego wyznaczonym. 

2. Przebywający na TPŻ są zobowiązani do utrzymania ładu i porządku. 

Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z TPŻ należy zabrać ze sobą 

lub zostawić w wyznaczonym miejscu. 

§ 11. Parkowanie samochodów jest dozwolone wyłącznie w miejscu do 

tego wyznaczonym. 

§ 12. Na terenie TPŻ zabrania się: 
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1) biwakowania; 

2) spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających; 

3) zaśmiecania terenu TPŻ oraz niszczenia elementów ochrony brzegu, w tym: 

a) wykonywania wszelkich prac remontowych, 

b) wyrzucania odpadów do pojemnika na śmieci niezgodnie z jego 

przeznaczeniem; 

4) mycia samochodów i przyczep; 

5) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla ludzi, jednostek pływających lub 

przystani; 

6) wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych; 

7) skakania do wody oraz kąpieli w obrębie TPŻ, z wyłączaniem ćwiczeń 

specjalistycznych; 

8) używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych; 

9) tarasowania dróg przeciwpożarowych. 

§ 13. Teren TPŻ jest w sposób ciągły monitorowany. Zarejestrowane 

przypadki wandalizmu lub zachowania sprzecznego z regulaminem zostaną 

zgłoszone właściwym służbom porządkowym. 

§ 14. 1. Gmina zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za 

wyrządzone na terenie TPŻ szkody. 

2. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz rzeczy 

i sprzęt pozostawiony w miejscach ogólnodostępnych. 

§ 15. Wszystkie osoby przebywające na terenie TPŻ zobowiązane są do 

przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają 

zastosowane powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 17. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania TPŻ 

należy zwracać się do: Gminy Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, 

tel. +48 67 352 73 18, e-mail: promocja@trzcianka.pl        
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie 

Regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze 

w Trzciance. 

Regulamin trzcianeckiej przystani żeglarskiej w Trzciance jest 

uregulowany zarządzeniem Nr 87/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 maja 2019 

r. w sprawie regulaminu trzcianeckiej przystani żeglarskiej w Trzciance. 

Projekt uchwały regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej, zwanej 

dalej TPŻ, został zainicjowany przez radnego Roberta Matkowskiego. Na bazie 

złożonego projektu, Burmistrz Trzcianki zgodnie z §18 ust. 2 statutu gminy 

Trzcianka, przygotował projekt regulaminu. 

 Projekt uwzględnia zapisy ww. projektu radnego Matkowskiego 

w zakresie: 

1) nadania tytułu Bosmana pracownikowi zatrudnionemu na przystani; 

2) zapisów o nieodpłatnym udostępnieniu TPŻ, stowarzyszeniom 

i organizacjom pozarządowym, niezależnie od profilu prowadzonej działalności; 

3) pozostawienia sprzętu pływającego przez korzystających z terenu TPŻ; 

4) przepisów porządkowych. 

Regulamin TPŻ określa zasady korzystania z obiektu, aby zapewnić 

bezpieczeństwo jej użytkownikom oraz zachować porządek na jej obszarze. TPŻ 

nie służy celom zarobkowym, ale szeroko pojętym zadaniom realizowania 

równego dostępu do akwenów wodnych i infrastruktury wodnej dla wszystkich 

mieszkańców gminy Trzcianka, niezależenie od ich statusu społecznego, 

ekonomicznego i przynależności do organizacji. Od roku 2019 mieszkańcy 

gminy, lokalni przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych 

i stowarzyszeń, chętnie włączają się w nieodpłatną, bezinteresowną pomoc przy 

remontach obiektu, zwiększając tym samym jego atrakcyjność. Wobec 

powyższego i zgłaszanych postulatów przez organizacje pozarządowe, rozszerza 

się możliwość bezpłatnego korzystania z TPŻ o wszystkie stowarzyszenia 

i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Trzcianka. 

W celu podtrzymania właściwego nadzoru nad obiektem, utrzymania 

sprawiedliwego harmonogramu korzystania, Burmistrz Trzcianki podtrzymuje 

konieczność podpisywania umów pomiędzy udostępniającym a korzystającym 

z TPŻ. Opłaty nadal pobierane będą od osób prywatnych i firm, a ich stawki 

regulować będzie zarządzenie Burmistrza Trzcianki. Dotychczas nie doszło do 

sytuacji, aby gmina Trzcianka ograniczyła możliwość skorzystania z TPŻ 

zainteresowanym. 
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W niniejszym projekcie uchwały, zostały pominięte zapisy 

zaproponowane przez radnego Roberta Matkowskiego dotyczące powołania 

przez Radę Miejską Trzcianki Bosmana jako osoby do obsługi i utrzymania 

porządku na terenie TPŻ. Pozostawienie tych zapisów w uchwale, byłoby 

wkroczeniem przez Radę Miejską, jako organu stanowiącego, w kompetencję 

wykonawczą Burmistrza Trzcianki. Zgodnie z zasadą legalizmu 

(art. 7 Konstytucji RP) ustanawiając przepisy gminne, organy gminy mają 

obowiązek przestrzegania swoich kompetencji, a ich przekroczenie skutkuje 

stwierdzeniem ich nieważności. Wobec powyższego wszystkie zadania 

i obowiązki Bosmana określać będzie stosowna umowa zawarta 

pomiędzy Burmistrzem Trzcianki i Bosmanem. 

Projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie Regulaminu 

Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze w Trzciance, poddany 

zostanie konsultacjom społecznym, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/369/10 Rady 

Miejskiej Trzcianki z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., poz 

5869). 
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Formularz konsultacji   

projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad 

jeziorem Sarcze w Trzciance 

  

Organizacja/podmiot zgłaszający   Adres organizacji/podmiotu  Telefon, e-mail 
organizacji/podmiotu  

Osoba do kontaktu, imię i nazwisko, 
telefon, e-mail  

  
  
  

      

  

  

Lp.  

Rozdział, paragraf, ustęp, punkt  
- do którego odnosi się proponowana 

zmiana/opinia   
Propozycja zmiany/inne uwagi  

  

Uzasadnienie  

  
  
  

    

  
  
  

    

  
      

  

Data: ………………………………………………….             

                      ……………………………………………………………………………………………………  

Podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentacji podmiotu  

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/21

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 26 maja 2021 r.
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Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 103/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 maja
2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady
Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani
Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze w Trzciance

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki
Nr XLIX/369/10 z dnia 4 listopada 2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej
Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej
nad jeziorem Sarcze w Trzciance, wymaga przeprowadzenia konsultacji
ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje zgodnie z § 5 ust. 1 ww. regulaminu, muszą się odbyć
w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ich rozpoczęcia.
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