UCHWAŁA NR XXXVIII/669/2021
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy plaży w Baranowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U.
2020 roku, poz. 713), w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o petycjach
(Dz.U. 2018 roku, poz. 870) uchwala się co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 25 lutego 2021 r. petycja dotycząca budowy plaży w Baranowie,
zasługuje na uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.
§ 2. O sposobie załatwienie petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Krystyna Semba
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY XXXVIII/669/2021
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy plaży w Baranowie
Dnia 25 lutego 2021 r. do Rady Gminy Tarnowo Podgórne wpłynęła petycja dotycząca budowy
plaży w Baranowie.
Na podstawie § 3 Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy, stanowiącym
załącznik nr 5 Statutu Gminy Tarnowo Podgórne (podjętego Uchwałą Nr LXV/1040/2018 Rady
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 września 2018r., Dz. Urz. z 2018r., poz. 7425 z późn. zm),
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała petycję, celem wstępnego rozpatrzenia i wydania opinii
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji o zasadności bądź nie zasadności petycji.
Na posiedzeniu dnia 1 kwietnia 2021 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się z
argumentami podnoszonymi w petycji oraz przeanalizowała sprawę.
Wnosząca Petycje wskazała, iż obecnie mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne mają utrudniony
dostęp do linii brzegowej i plaży do jeziora Kierskiego. Przedstawiła również koncepcję
funkcjonalno-przestrzenną kąpieliska wraz z propozycją lokalizacji.
Radni przeanalizowali stan faktyczny z którego wynika, iż potrzeba dostępu do jeziora Kierskiego
jest zdiagnozowana poprawnie przez wnoszącą petycję. Obecnie Gmina Tarnowo Podgórne
dysponuje tylko jednym kąpieliskiem w Lusowie co jak na ponad 26 tys. mieszkańców jest
zdecydowanie zbyt mało. Baranowo jako miejscowość położona przy linii brzegowej jeziora
Kierskiego wydaje się naturalnie miejscem dogodnym do ulokowania plaży, szczególnie mając na
uwadze możliwość parkowania pojazdów i łatwy dojazd.
Radny Gminy Wojciech Janczewski oraz Radna Miasta Poznania Ewa Jemielity przybliżyli
informacje historyczne oraz bieżące związane z charakterem akwenu, linią brzegową oraz
dostępem do jeziora Kierskiego, zarówno z perspektywy Gminy Tarnowo Podgórne jak i Miasta
Poznań, w obrębie którego administracyjnie znajduje się akwen. Radna Miasta zapewniła, iż
udzieli wsparcia dla projektu po stronie Miasta Poznań.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała petycję.
W związku z powyższym uznaje się jak w sentencji uchwały.
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