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ZMIANA WPROWADZONA UCHWAŁĄ NR .......... RADY GMINY KRZYKOSY Z 

DNIA ...................... R. 

 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów 

Na terenach oznaczonych jako zm.4a, zm.4b, zm.4c, zm.4d, zm.4e, zm.4f, zm.4g, zm.4h, 

zm.4i, zm.4j, zm.3k  wyznacza się tereny eksploatacji powierzchniowej kruszywa PE.  

Określenie w Studium zasad prowadzenia eksploatacji kruszywa umożliwi ich racjonalną 

eksploatację. 

Granice terenów objętych zmianą Studium określa rysunek studium. 

 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy 

W zmianie Studium wskazano tereny eksploatacji powierzchniowej kruszywa PE. Na 

wskazanych terenach, poza eksploatacją kruszywa istnieje również możliwość prowadzenia 

sieci oraz sytuowania urządzeń infrastruktury technicznej, związanych głównie z 

wyposażeniem w media oraz obsługą komunikacyjną prowadzonej na tych terenach 

działalności.  

Wprowadzenie w miejscowym planie wskazanego w Studium zagospodarowania możliwe 

jest wyłącznie pod warunkiem, że nie będzie ono powodować przekroczenia standardów 

jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, na terenach objętych eksploatacją, 

a także na terenach chronionych w bliższym lub dalszym sąsiedztwie, również poza granicami 

objętymi zmianą Studium, takich jak zabudowa mieszkaniowa oraz usługi zdrowia, oświaty, 

kultu, lub terenach chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Na terenach eksploatacji powierzchniowej kruszywa PE ustala się następujące zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenów: 

- na terenie górniczym należy wyznaczyć filary ochronne, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, sytuacją terenową i dokumentacją geologiczną; 

- na terenie górniczym należy zachować 10% powierzchni biologicznie czynnej; 

- teren należy objąć sukcesywną rekultywacją w kierunku rolno-wodnym lub leśnym. 

Zmiana oznaczona jako zm4.f obejmuje fragment rowu melioracyjnego stanowiącego 

własność gminy, który należy zachować. 

Obsługę terenu górniczego mogą stanowić wyłącznie tymczasowe obiekty o charakterze 

socjalnych kontenerów. 

Do wywozu kruszywa należy wykorzystywać w pierwszej kolejności drogi położone poza 

terenami zurbanizowanymi, i wybrać taki system obsługi komunikacyjnej, który w jak 

najmniejszym stopniu będzie ingerować w skupioną zabudowę wsi, celem uniknięcia 

uciążliwości akustycznej dla mieszkańców oraz zagrożenia dla układów i walorów 

historycznych i zabytkowej substancji. Zasady korzystania z dróg do celów eksploatacji i 

wywozu kruszywa określają przepisy odrębne. 

 

3.Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

Na przedmiotowych terenach należy uwzględnić ochronę wód powierzchniowych, co wynika 

z  położenia w pobliżu powierzchniowych wód płynących rzeki Moskawy i Miłosławki. 

W celu zagwarantowania ochrony zasobów wodnych należy uwzględnić warunki i 

ograniczenia w ich korzystaniu wynikające z Planu zagospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry. 

Prowadzona działalność górnicza musi stosować właściwe zasady gospodarki odpadami 

komunalnymi,  zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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Odpady niebezpieczne należy zagospodarowywać na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. 

W przypadku eksploatacji złoża kruszywa naturalnego, źródłem zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego są pyły powstające przy załadunku i transporcie surowca oraz spaliny 

emitowane przez samochody i pracujący sprzęt górniczy. 

Uciążliwy jest też hałas towarzyszący załadunkowi i spedycji surowca. Dla ochrony terenów 

sąsiadujących należy zachować dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Na omawianych terenach nie ma i nie przewiduje się lokalizowania uzdrowisk. 

 

4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

Na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 27 w miejscowości Garby (zm.4b) oraz działki 

o numerze ewidencyjnym nr 669 w Pięczkowie (zm.4k) zlokalizowane są stanowiska 

archeologiczne: obszar AZP 58-31/15, 24; obszar AZP 58-32/74. W celu zapewnienia 

ochrony ww. zabytków archeologicznych wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych obejmujące swym zakresem cały obszar opracowania ww. 

działek. Na terenie wyznaczonych stref dopuszcza się działalność inwestycyjną i określa się 

wymóg prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych na terenie objętym 

strefą ochrony konserwatorskiej. 

 

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Na terenie objętym zmianą Studium nie przewiduje się budowy systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej dla celów innych niż eksploatacja kruszywa. 

 

6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym 

Na terenach objętych zmianą Studium nie przewiduje się sytuowania inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym.  

 

7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Na terenach objętych zmianą Studium nie przewiduje się sytuowania inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  

 

8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 

wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
 oraz 

obszary przestrzeni publicznej 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary, dla których obowiązkowe jest 

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów 

odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w 

rozumieniu przepisów odrębnych, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
 oraz obszary przestrzeni publicznej. 
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9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary wymagające zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych. 

Na terenie zm.4b, zm.4j i zm.4k występują grunty leśne wymagające uzyskania zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Uzyskanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne uzyskać należy w sposób określony w 

przepisach odrębnych. 

 

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Na terenach objętych zmianą Studium nie wskazano  terenów rolniczych oraz obszarów  

przeznaczonych do zalesienia. W związku z powyższym brakuje podstaw do określenia dla 

tych terenów kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej.  

 

11. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 

Na terenach objętych zmianą Studium nie wskazuje się obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.  

Zgodnie z Mapami Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wszystkie tereny 

objęte zmianą nr 4 od lit. a do lit. k leżą poza terenami szczególnego zagrożenia 

powodziowego, wobec czego nie wyznacza się terenów narażonych na skutki powodzi. 

Tereny oznaczone jako zm.4c, zm.4d, zm.4j w całości położone są na obszarze narażonym na 

zalanie w przypadku zniszczenia lub szkodzenia wału powodziowego.  

Teren objęty zm.4e zm.4f w części położone są na obszarze narażonym na zalanie w 

przypadku zniszczenia lub szkodzenia wału powodziowego  

Tereny oznaczone zm.4a, zm.4b, zm.4g, zm.4h, zm.4i, zm.4k położone są poza obszarem 

narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub szkodzenia wału powodziowego. 

 

12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

Na terenach objętych zmianą Studium, tj. terenach eksploatacji powierzchniowej kruszywa 

PE należy wyznaczyć filary ochronne od  terenów sąsiednich. Szerokość filarów ochronnych 

i ich przebieg określi dokumentacja geologiczna. 

Przed przystąpieniem do eksploatacji kruszywa należy przeprowadzić procedurę 

przewidzianą przepisami odrębnymi.  

 

13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, 

poz. 412 ze zm.) 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary pomników zagłady ani ich stref 

ochronnych, na których obowiązują ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie byłych hitlerowskich obozów 

zagłady. 

 

14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 
Na terenach objętych zmianą Studium nie wskazuje się obszarów wymagających 

przekształceń i rehabilitacji. Nie występuje zabudowa wymagająca rehabilitacji. Nie 

występują również obszary niezurbanizowane, na których należałoby podejmować działania 

w kierunku przekształcania przestrzeni celem ich rehabilitacji.  
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W przypadku powierzchniowej eksploatacji kruszywa ostatnim etapem przedsięwzięcia 

będzie przeprowadzenie rekultywacji wyrobiska. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

może mieć charakter rolno-wodny lub leśny. Zalesienie lub urządzenie stawu musi 

odpowiadać warunkom środowiskowym. Do przeprowadzenia rekultywacji  należy 

wykorzystać nadkład mas ziemnych powstały w czasie eksploatacji, ewentualnie mas 

ziemnych spoza kopalni pod warunkiem uprzedniego stwierdzenia ich przydatności do celów 

zagospodarowania, wynikającego z odpowiedniego opracowania. 

  

15. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

Na terenach objętych zmianą Studium nie wskazuje się terenów zamkniętych. 

 

16. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i 

potrzeb zagospodarowania występujących w gminnie 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary funkcjonalne o znaczeniu 

lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania. 

 

17. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń 

zmiany Studium  

Wskazanie terenów na cele eksploatacji powierzchniowej wiąże się z istniejącymi 

udokumentowanymi i nieudokumentowanymi złożami kruszyw. Niebagatelne znaczenie ma 

duże zainteresowanie inwestorów podjęciem eksploatacji, koniunktura rynku oraz możliwość 

zwiększenia wpływów do budżetu gminy z tytułu podatków.  

Wprowadzenie zmian w studium podyktowane jest koniecznością jego aktualizacji. 

 

 
 

 


