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załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  VIII/54/2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 
Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

1.  2011-06-10 Martyn Elżbieta 
ul. Sucharskiego 
34 
63-000 Środa 
Wlkp. 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych i środowiska. 
Projekt zbytnio ingeruje w integralne prawo 
własności. 
Brak w projekcie szczegółów dotyczących 
infrastruktury towarzyszącej (zbyt 
ogólnikowe). 

Miąskowo, 
działki nr: 52/1, 
53/1, 53/2, 57 i 
58 

52/1 – poza 
planem 
53/1 – R 
53/2 – poza 
planem 
57 – poza 
planem 
58 – R 

 x  X 1), 2) 

2.  2011-06-10 Jakóbczak Jan 
Wiosna 12 
63-025 Witowo 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 

Miąskowo, 
działki nr: 64, 
155/1 

64 – R 
155/1 – R, WS  

 x  x 1) 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 
Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 

3.  2011-06-10 Budasz Ryszard 
Wiosna 14 
63-025 Witowo 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 

Miąskowo, 
działki nr: 67, 68 

67 – R 
68 – R  

 x  x 1) 

4.  2011-06-13 Grześkowiak 
Paweł Wygranka 
40 
63-025 Witowo 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 

Miąskowo, 
działka nr: 150/1 

150/1 – R, WS  x  x 1) 

5.  2011-06-13 Matuszak Daniel 
Pięczkowo  
ul. Rzeczna 13 
63-025 Witowo 
 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 

Pięczkowo, 
działki nr: 154/2, 
176, 273, 330 

154/2 – R 
176 – R 
273 – poza 
planem 
330 – R  

 x  x 1), 2) 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 
Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 

6.  2011-06-13 Ławniczak Marcin 
Pamiątkowo 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 

Pięczkowo, 
działki nr: 157, 
778, 787/1, 788/1 

157 – R 
778 – R 
787/1 – R 
788/1 – R  

 x  x 1) 

7.  2011-06-13 Makowski 
Włodzimierz 
Pięczkowo 
ul. Sportowa 15 
63-025 Witowo 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 
W obszarze projektowanego gazociągu 
występują gatunki zwierząt chronionych w 
Polsce m.in. kumak nizinny, jaszczurka 

Pięczkowo, 
działki nr: 159, 
324, 770 

159 – R 
324 – R 
770 – R  

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x 1) 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 
Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

zwinka, trzciniak.  
 
 

8.  2011-06-13 Muślewski 
Ryszard 

Wniosek o zmianę przebiegu 
projektowanego gazociągu, którego obecnie 
proponowany przebieg uniemożliwi rozwój 
gospodarstwa rolnego  

Pięczkowo, 
działki nr: 323, 
337 

323 – R 
337 – R  

 x  x 1) 

9.  2011-06-13 Nowak Marek 
ul. Kolejowa 21 
62-322 
Orzechowo 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 

Pięczkowo, 
działki nr: 656, 
767 

656 – R 
767 – R  

 x  x 1) 

10.  2011-06-13 Gizelski Stefan 
Pięczkowo  
ul. Słoneczna 15 
63-025 Witowo 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 

Pięczkowo, 
działka nr: 759 

759 – R   x  x 1) 

11.  2011-06-13 Wlekliński Leszek 
Pięczkowo  
ul. Powst. Wlkp. 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 

Pięczkowo, 
działka nr: 765 

765 – R   x  x 1) 



 5 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Krzykosy w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 
Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

28 
63-025 Witowo 
 
 

usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 

12.  2011-06-13 
 

Matuszak Ryszard 
ul. Berlinga 13 63-
000 Środa Wlkp. 
 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 

Pięczkowo, 
działki nr: 908, 
909 

908 – poza 
planem 
909 – R 

 x  x 1), 2) 

13.  2011-06-14 Sobczak Andrzej 
Wiosna 7 
63-025 Witowo 

Projektowany gazociąg zbyt mocno wkracza 
w prawo własności indywidualnych 
właścicieli działek gruntu; powinien byś 
usytuowany blisko granic działek, a nie 
przebiegać przez środek nieruchomości. 
Jednocześnie projektowany gazociąg 
mógłby przebiegać przez tereny należące do 
Skarbu Państwa. Projekt nie przedstawia 
możliwej alternatywy przebiegu gazociągu. 
Wniosek o zobowiązanie projektanta do 
opracowania alternatywnego przebiegu 
gazociągu w sposób mniej uciążliwy dla 
właścicieli gruntów rolnych. 

Miąskowo, 
działka nr: 160/1 

160/1 – R, WS  x  x 1) 
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Symbole użyte w tabeli, określające przeznaczenie terenów:  
R - tereny rolnicze; 
WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych. 

 
1) 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, i jest związane z wypłatą określonego odszkodowania, a następnie grunty te można bez przeszkód użytkować rolniczo. 

2) Działki nr 52/1, 53/2, 57, 273 i 908 nie leżą na trasie planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia. 
3) 3 uwagi zostały złożone w Urzędzie Gminy w dniu 2011-06-10, pozostałe 10 uwag nadano w UP w dniu 2011-06-10. 
 
 
 
 
 



 

 

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  VII/54./2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) i 
art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy Krzykosy rozstrzyga, co następuje: 
 

1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 

 
Do zadań własnych Gminy należy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, budowa dróg, 
sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulic. Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza nowe tereny do zainwestowania, a także 
określa przebieg nowych dróg i infrastruktury technicznej, powoduje powstanie tego 
obowiązku na terenie objętym miejscowym planem. Gmina jednakże, z uwagi na ograniczone 
środki budżetowe, obowiązki te może rozłożyć w czasie. 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzykosy, dla inwestycji celu publicznego, w zakresie lokalizacji gazociągu wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoża gazu Miłosław-Winna Góra – KGZ Radlin II, nie 
przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służących 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, które należą do zadań własnych gminy i co 
za tym idzie, nie pojawiają się obciążenia finansowe dla gminy z tego tytułu. 
 

2. Zasady finansowanie zapisanych w miejscowym planie inwestycji.  
 
W związku z tym, że uchwalenie miejscowego planu nie przewiduje realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie zachodzi 
konieczność ustalenia zasad ich finansowania.  
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