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załącznik nr 4  
do Uchwały Nr VI/38/2011  
Rady Gminy Krzykosy  
z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne 

oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy  
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 
uwagi  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Uwagi 
Uwaga 
 
uwzględniona

uwaga nieuwzględniona uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

1. 2010-09-28 Komitet 
Społeczny 
Sołectwa 
Miąskowo-
Murzynówko 

pismo z dnia 2010-09-28 
1. dla terenów AG wykluczyć możliwość 

budowy obiektów uciążliwych dla 
środowiska wiejskiego i społeczności 
lokalnej ze względu na bliską odległość 
od zabudowy mieszkaniowej, parku 
krajobrazowego, obszarów Natura 2000 
i rzeki Miłosławki (Szywry). 
Szczególnie odstąpienie od budowy 
biogazowni i elektrowni wiatrowych. 
Dotyczy to również terenów R1 i R2. 

2. Zmiana studium przedstawiona jest na 
nieczytelnej mapie z nieaktualnym 
podziałem geodezyjnym (brak 
wydzielonych nowych działek 
geodezyjnych) 

     x 1a) 
1b) 

2. 2010-10-25 Anna 
Ignaszewska 
ul. 
Prądzyńskiego 
57A 
63-000 Środa 
Wlkp. 

pismo z dnia 2010-09-22 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa* 

Pięczkowo 
dz. 156 

Gazociąg wysokiego Ciśnienia 
Relacji Winna Góra –RadlinII 
 
 

   x 2) 

3. 2010-10-20 Jan Jakóbczak 
Wiosna 12 
63-025 
Witowo 

pismo z dnia 2010-10-19 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa 

Wiosna dz. 66, 
155/1 

Gazociąg wysokiego Ciśnieni 
Relacji Winna Góra –RadlinII 

   x 2) 

4. 2010-10-22 Marcin 
Łąwniczak 
ul. 

pismo z dnia 2010-10-20 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa 

-     x  
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Powstańców 
Wlkp. 13 
Pięczkowo 

5. 2010-10-22 Stanisław 
Wlekliński 
ul. 
Starowiejska 
49 
Orzechowo 

pismo z dnia 2010-10-20 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa 

-     x 2) 

6. 2010-10-22 Stefan 
Gizelski 
ul. Słoneczna 
15 
Pięczkowo 

pismo z dnia 2010-10-20 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa; działka 
759 jest rekreacyjna 

Pięczkowo 
dz. 759 

Gazociąg wysokiego  
Ciśnienia  relacji 
Winna Góra –RadlinII 

   x 2) 

7. 2010-10-22 Leszek 
Wlekliński 
ul. 
Powskańców 
Wlkp.28 
Pięczkowo 

pismo z dnia 2010-10-20 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa 

Pięczkowo 
dz. 765 

Gazociąg wysokiego  
Ciśnienia  relacji 
Winna Góra –RadlinII 

   x 2) 

8. 2010-10-22 Marek Nowak 
ul. Kolejowa 
21 
62-322 
Orzechowo 

pismo z dnia 2010-10-20 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa 

-     x 2) 

9. 2010-10-22 Włodzimierz 
Makowski  
ul. Sportowa 
16 
Pięczkowo 

pismo z dnia 2010-10-20 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa 

-     x 2) 

10. 2010-10-22 Halina 
Wleklińska 
ul. 
Starowiejska 
49 
Orzechowo 

pismo z dnia 2010-10-20 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa 

-     x 2) 

11. 2010-10-22 Daniel 
Matuszak 
ul. Rzeczna 13 
Pieczkowo 

pismo z dnia 2010-10-20 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa 

Pieczkowo 
dz. 154/2, 176, 

243, 330 

Gazociąg wysokiego  
Ciśnienia  relacji 
Winna Góra –RadlinII 

   x 2) 

12. 2010-10-22 Ryszard 
Budasz 
Wiosna 14 
63-025 
Witowo 

pismo z dnia 2010-10-21 
gazociąg powinien być zaplanowany przez 
tereny gminy i Skarbu Państwa 

-     x 2) 

13. 2010-10-26 Elżbieta i 
Mirosław 

pismo z dnia 2010-10-24 
gazociąg powinien być zaplanowany poza 

-     x 2) 



 3 

Martyn 
ul. 
Sucharskiego 
34 
63-000 Środa 
Wlkp. 

terenami prywatnymi 

14. 2011-02-08 Urbaniak 
Norbert 
63-
025Witowo 
44 

pismo z dnia 2010-02-03 
dopuścić zabudowę przy granicy działki 

Witowo dz.452 Gazociąg wysokiego  
Ciśnienia  relacji 
Winna Góra –RadlinII 

   nie dotyczy 
studium 

3) 

15. 2011-03-04 Goliński 
Dariusz ul. 
Kościelna 38 
Solec 63-023 
Sulęcinek 

Pismo z dnia 211-03-03 
Na działce Nr 228/1 nie powinna być 
rozwijana działalność gospodarcza, 
bowiem zakład istniejący jest uciążliwy 
dla środowiska, istnieje zagrożenie 
wylania istniejących stawów, a tym samym 
dostania się zanieczyszczeń do rzeki  
Warty 

Solec dz. 228/1  
własność Pana 

Stefana 
Kleczewskiego

AG    X 
 

4) 

* w treści pisma jest mowa o miejscowym planie, lecz uwzględniono je również jako uwagę od zmiany studium 
 

1) a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem strategicznym i określa kierunki 
zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów gminy, a więc rozstrzyga o formach zabudowy, natomiast nie przesądza o 
szczegółach zagospodarowania w tym, nie określa rodzaju obiektów dopuszczonych do lokalizacji w ramach poszczególnych form 
zabudowy. Tak więc studium określa tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej, na cele działalności gospodarczej, a więc 
lokalizowania obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, na cele produkcji rolniczej, lasów i tp.. Nie precyzuje 
natomiast, jakie konkretnie branże obiektów produkcyjnych czy usług mogą zostać lokalizowane. O tych sprawach przesądzają miejscowe 
plany i w momencie opracowywania miejscowego planu należy ustalić, lokalizacja jakich obiektów zostaje zakazana, a jakie obiekty 
można lokalizować. To dotyczy również biogazowni. W tym przypadku, obiekty takie mogłyby się znaleźć na terenach oznaczonych w 
miejscowym planie raczej symbolem G – czyli obiekty gazownictwa niż symbolem P – produkcja, bazy, składy. Obszary lokalizacji 
elektrowni wiatrowych muszą być w Studium wskazane, a zatem niewskazanie w Studium tych obszarów oznacza, że na terenie gminy 
Krzykosy dopóty nie można lokalizować elektrowni wiatrowych, dopóki nie zostaną w Studium określone obszary ich lokalizacji.  

b) Faktem jest, że zmiana studium przedstawiona jest na nieaktualnej, nieczytelnej mapie. Wynika to ze stanu map dostępnych w 
zasobach. Obowiązek przygotowania aktualnych ma w skali 1:10000 spoczywa na urzędach państwowych. Faktem jest również, że gminy 
mogą zlecić zaktualizowanie mapy gminy w skali 1:10000, jednak wiąże się to z tak znacznymi kosztami, że gminy nie podejmują się 
wykonania aktualizacji na własny koszt oceniając, że do przedstawienia ogólnych uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, 
dokumenty dostępne w zasobach spełnią swoją rolę. Mapy w skali 1:10000 nie określają podziałów terenów na działki. Informacje o 
aktualnych podziałach terenów na działki znaleźć można na mapach ewidencyjnych w skalach 1:5000 względnie 1:2000 lub mapach 
zasadniczych w skalach 1:1000 lub 1:500.  
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2) Optymalną sytuacją byłoby planowanie dróg i całej niezbędnej infrastruktury technicznej na gruntach Skarbu Państwa lub gruntach 
gminnych. Jest to jednak z uwagi na przypadkowy układ tych gruntów całkowicie niemożliwe. Obowiązują określone zasady i wymogi 
techniczne prowadzenia dróg i sieci infrastruktury technicznej, a także wymogi funkcjonalne. Jeżeli gazociąg wysokiego ciśnienia jest 
prowadzony od punktu A do punktu B, to musi przechodzić w miarę prostą trasą, bez załamań, uskoków i innych przeszkód. Stąd też 
zdarza się, jak w przypadku   gminy Krzykosy, że odcinkami przechodzi przez tereny zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej lub o innych 
formach zabudowy powodując, że w niewielkim pasie terenu (strefa kontrolowana wynosi 4 m) część działki jest wyłączona z zabudowy. 
W tym wypadku kolizji takich nie ma zbyt dużo. Gazociąg przechodzący przez prywatne grunty rolne stanowi utrudnienie wyłącznie w 
czasie jego budowy, co jest związane z wypłatą określonego odszkodowania, a następnie grunty te można bez przeszkód użytkować 
rolniczo. 

3) Uwaga zostaje odrzucona ze względu na to, że dotyczy zasad rozstrzyganych w miejscowych planach, a nie w Studium. Składający uwagę 
winien złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w części dotyczącej jego działki 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzenie zapisu o możliwości sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy działki. 

4) Zakład masarski z ubojnią istnieje na terenie wskazanej lokalizacji. O ile w otoczeniu występują za jego przyczyną wskazane w piśmie 
negatywne oddziaływania i okoliczności, sytuacja dla okolicznych mieszkańców jest niewątpliwie uciążliwa. Faktem jest jednak również, 
że istniejący zakład powinien mieć możliwość rozbudowy i rozwoju, o ile nie jest konfliktowy w stosunku do form zabudowy i przyrody w 
jego otoczeniu. Przekonywująca jest argumentacja składającego uwagę o zagrożeniu w związku z możliwością wystąpienia awarii wałów 
przeciwpowodziowych, zatopienia okolicznych terenów i wynikających stąd konsekwencji. Faktem jest również to, że Zarząd Gospodarki 
Wodnej nie wykazuje tych terenów jako terenów zagrożonych powodzią, a więc brakuje podstaw do odrzucenia wniosku właściciela 
zakładów o ich rozbudowę. Niepodważalnym warunkiem rozbudowy powinien być wymóg nieuciążliwości zakładu dla środowiska i 
okolicznych mieszkańców.  Ten wymóg wynika z obowiązujących przepisów, a także musi być nakazany w miejscowym planie, którego 
sporządzenie jest warunkiem rozbudowy zakładu na wskazanym w studium terenie. Co do obecnej uciążliwości zakładu, to regulują to 
obowiązujące przepisy, które pozwolą właściwym instytucjom, po zgłoszeniu im zagrożeń wynikających z uciążliwości zakładów, 
wyegzekwować postępowanie właściwe. Uwaga została odrzucona z zastrzeżeniem, że w miejscowym planie z wyjątkową starannością 
trzeba będzie wprowadzić ustalenia gwarantujące ochronę środowiska, w tym ochronę przed zalaniem terenów wskutek powodzi. Zgodnie 
z informacją uzyskaną od inwestora rozbudowa zakładu ma polegać na wybudowaniu obiektów gastronomicznych i w tych kierunku 
powinny zmierzać ustalenia przyszłego planu. W miejscowym planie powinny zostać też szczegółowo zbadane okoliczności związane z 
sytuacją powodziową.    

       

               Krzykosy, dnia. 21 marca 2011r 


