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ZMIANA NR 4 

 

wprowadzona Uchwałą Nr ......................... Rady Gminy Krzykosy z dnia ............ r. w 

sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzykosy 

 

Przedmiot i podstawa opracowania 
Przedmiotem opracowania jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy, zatwierdzonego Uchwałą nr XVIII/104/2000 Rady Gminy 

Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady 

Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005r., Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Krzykosy z 

dnia 6 kwietnia 2011 r. oraz Uchwałą nr VII/36/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 maja 

2015r oraz Uchwałą nr .../.../2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia .... 2017r 

W celu przeprowadzenia zmiany Studium Rada Gminy Krzykosy podjęła Uchwałę 

Nr XXIX/184/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.  

Zmiana Studium obejmuje tereny działek wnioskowanych do przeznaczenia na cele 

zabudowy związanej z działalnością gospodarczą. 

Podstawę prawną zmiany Studium, stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.). 

Zakres i tryb dokonania zmiany Studium określa szczególnie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 27 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz.1233). 

 

Uwarunkowania  
 

1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 

 

zm. 4a 

Teren części działki o numerze ewidencyjnym 721/3, o powierzchni ok. 3,6 ha, położony jest 

w obrębie ewidencyjnym Krzykosy przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3671P - ulicy 

Głównej z drogą krajową nr 11. Dotychczas w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy obszar określony był jako tereny 

aktywizacji gospodarczej AG, tereny osadnicze O oraz tereny zabudowy mieszkaniowej M. 

Ww. działka użytkowana jest rolniczo. Na działce nie występuje zabudowa. Teren nie jest  

uzbrojony. 

 

zm. 4b 

Działka o numerze ewidencyjnym 491, o powierzchni ok. 0,80 ha, położona jest w obrębie 

ewidencyjnym Sulęcinek przy drodze gminnej – ulicy Podgórnej. Przedmiotowy obszar w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy był 

określony jako tereny zalesień ZR oraz tereny zabudowy mieszkaniowej M. Ww. działka 

użytkowana jest rolniczo. Na działce nie występuje zabudowa. Teren nie jest uzbrojony. 

 

zm. 4c 

Teren części działki o numerze ewidencyjnym 164/13, o powierzchni ok. 0,70 ha, położony 

jest w obrębie ewidencyjnym Solec. Dotychczas w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy obszar określony był jako tereny lasów 



 2 

LS. Ww. działka użytkowana jest jako las. Na działce nie występuje zabudowa. Teren nie jest 

uzbrojony. 

 

zm. 4d 

Działka o numerze ewidencyjnym 730, o powierzchni ok. 0,74 ha, położona jest w obrębie 

ewidencyjnym Witowo. Posiada dostęp do drogi gminnej oraz do drogi powiatowej nr 3677P. 

Przedmiotowy obszar w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy był określony jako tereny osadnicze O. Ww. działka jest 

częściowo zabudowana i użytkowana na cele działalności gospodarczej. Teren nie jest 

uzbrojony. 

 

zm. 4e 

Teren części działek o numerach ewidencyjnych 113 i 116/2, o powierzchni ok. 2,96 ha, 

położony jest w obrębie ewidencyjnym Krzykosy. Przedmiotowy obszar w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy był określony 

jako tereny zalesień Z. Ww. działki użytkowane są rolniczo. Na działkach nie występuje 

zabudowa. Teren nie jest uzbrojony. 

 

zm. 4f 

Teren części działki o numerze ewidencyjnym 389, o powierzchni ok. 0,3 ha, położony jest w 

obrębie ewidencyjnym Witowo. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy obszar określony był jako tereny zabudowy mieszkaniowej 

M. Ww. część działki użytkowana jest rolniczo. Na działce nie występuje zabudowa. Teren 

jest wyposażony w infrastrukturę techniczną. 

 

zm. 4g 

Teren działek o numerach ewidencyjnych 227/1 i 228/1, o powierzchni ok. 0,44 ha, położony 

jest w obrębie ewidencyjnym Solec. W Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy obszar określony był jako tereny 

aktywizacji gospodarczej AG. Na działkach  zlokalizowane są wiaty i garaże. Teren nie jest 

uzbrojony. 

 

zm. 4h 

Teren części działki o numerze ewidencyjnym 449, o powierzchni ok. 0,62 ha, położony jest 

w obrębie ewidencyjnym Pieczkowo. W Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy obszar określony był jako tereny 

obejmujące użytki rolne prawnie chronione klasy II-IVb oznaczone symbolem R. Działka jest 

zabudowana. Tereny jest wyposażony w infrastrukturę techniczną. 

 

zm. 4i 

Działki o  numerach ewidencyjnych 43/15 i 43/17, o łącznej powierzchni ok. 6,57 ha, 

położone są w obrębie ewidencyjnym Młodzikowo. Przedmiotowy obszar w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy był określony 

jako tereny aktywizacji gospodarczej AG oraz tereny zabudowy usługowej U. Ww. działki są 

zabudowane. Tereny jest wyposażony w infrastrukturę techniczną. 

 

zm. 4j 

Teren działki o numerze ewidencyjnym 341, o powierzchni ok. 0,77 ha, położony jest w 

obrębie ewidencyjnym Witowo. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy obszar określony był jako tereny obejmujące użytki rolne 
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prawnie chronione klasy II-IVb oznaczone symbolem R oraz tereny osadnicze O. Na działce 

nie występuje zabudowa. Teren nie jest uzbrojony. 

 

zm. 4k 

Działki o numerach ewidencyjnych 335/1 i 335/2, o łącznej powierzchni 3,16 ha, położone są 

w obrębie ewidencyjnym Miąskowo. Przedmiotowy obszar w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy był określony jako tereny 

osadnictwa, tereny zalesień ZR oraz tereny zabudowy mieszkaniowej M. Działki użytkowane 

są rolniczo. Na działkach nie występuje zabudowa. Teren nie jest uzbrojony. 

 

zm. 4l 

Teren części działki o numerze ewidencyjnym 43/1, o powierzchni ok. 1,5ha, położony jest w 

obrębie ewidencyjnym Solec. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy obszar określony był jako tereny zalesień Z. Ww. działka 

użytkowana jest rolniczo. Na działce nie występuje zabudowa. Teren nie jest uzbrojony. 

 

zm. 4m 

Działka o  numerze ewidencyjnym 127/11 i część działki o numerze ewidencyjnym 127/13, 

o łącznej powierzchni ok. 1,5ha, położone są w obrębie ewidencyjnym Sulęcin. 

Przedmiotowy obszar w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy był określony jako tereny zabudowy usługowej U oraz 

tereny obejmujące użytki rolne prawnie chronione klasy II-IVb oznaczone symbolem R. Ww. 

działki użytkowane są jako boisko. Teren nie jest uzbrojony. 

 

zm. 4n 

Teren części działki o numerze ewidencyjnym 303/1, o powierzchni ok. 0,5ha, położony jest 

w obrębie ewidencyjnym Witowo. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy obszar określony był jako tereny zabudowy 

mieszkaniowej M. Działka jest częściowo zabudowana i częściowo użytkowana rolniczo. 

Teren nie jest uzbrojony. 

 

2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

Stan ładu przestrzennego terenów objętych zmianą nie budzi zastrzeżeń. Zmiany obejmują 

przede wszystkim tereny rolne. Na terenach zabudowanych nie stwierdzono negatywnego 

wpływu istniejących obiektów na stan ładu przestrzennego. 

 

3. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

 

Na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie Wielkopolskim za rok 2016, 

opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, dostępnej na 

stronie internetowej poznan.wios.gov.pl, w poniższej  tabeli przedstawiono stan powietrza z 

uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia oraz ochrony roślin. 

 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

zdrowie ludzi 

NO2 SO2 CO C6H6 
pył 

PM2,5 

pył 

PM10 
BaP As Cd Ni Pb O3 

A A A A A C C A A A A C 
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ochrona roślin 

NOX SO2 O3 

A A A 

klasa A  – stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów 

docelowych  

klasa B – stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji 

klasa C – stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w 

przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe 
 

 

Tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 150 Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, o reżimie wysokiej ochrony (OWO). Szacunkowe 

zasoby dyspozycyjne wynoszą 456 m
3
 na dobę. Średnia głębokość ujęć wynosi 25 - 30 m. 

 

Tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 61.  

Stan środowiska omawianego obszaru jest zadawalający i odpowiada ogólnemu stanowi 

środowiska na terenie gminy Krzykosy.  

Na podstawie map jednolitych części wód podziemnych określono stan  wód podziemnych 

i powierzchniowych 

 

Tabela: Jednolite części wód podziemnych 

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 

Charakterystyka kod GW600061 

Cel środowiskowy stan ilościowy dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

monitoring monitorowana 

stan chemiczny dobry 

stan ilościowy dobry 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

niezagrożona 

 

Tabela: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki  

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 

Charakterystyka nazwa Baba 

kod PLRW60001718532 

typ JCWP potok nizinny piaszczysty na 

utworach staroglacjalnych (17) 

status hydromorfologiczny naturalna część wód 

Cel środowiskowy stan/potencjał dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

monitoring niemonitorowana 

aktualny stan JCWP zły 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

niezagrożona 

 

Tabela: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki  

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 

Charakterystyka nazwa Kanał Bobrowski 

kod PLRW60001718536 
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typ JCWP potok nizinny piaszczysty na 

utworach staroglacjalnych (17) 

status hydromorfologiczny naturalna część wód 

Cel środowiskowy stan/potencjał dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

monitoring niemonitorowana 

aktualny stan JCWP zły 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

niezagrożona 

 

Tabela: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki  

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 

Charakterystyka nazwa Miłosławka od Kan. Połczyńskiego 

do ujścia 

kod PLRW600017185489 

typ JCWP potok nizinny piaszczysty na 

utworach staroglacjalnych (17) 

status hydromorfologiczny naturalna część wód 

Cel środowiskowy stan/potencjał dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

monitoring niemonitorowana 

aktualny stan JCWP zły 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

niezagrożona 

 

Tabela: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki  

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 

Charakterystyka nazwa Moskawa od Wielkiej do 

ujścia 

kod PLRW600020185499 

typ JCWP rzeka nizinna żwirowa (20) 

status hydromorfologiczny silnie zmieniona część wód 

Cel środowiskowy stan/potencjał dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

monitoring monitorowane 

aktualny stan JCWP zły 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

zagrożona 

 

Tabela: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki  

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016r.) 

Charakterystyka nazwa Warta od Lutyni do Moskawy 

kod PLRW60002118539 

typ JCWP wielka rzeka nizinna (21) 

status hydromorfologiczny silnie zmieniona część wód 

Cel środowiskowy stan/potencjał dobry 

stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

monitoring niemonitorowana 

aktualny stan JCWP zły 
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ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

zagrożona 

 

zm.4a 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów część przedmiotowej działki o numerze ewidencyjnym 

721/3 w obrębie geodezyjnym Krzykosy stanowią grunty orne klasy RIVb, RV, RVI oraz łąki 

trwałe ŁV .  

Stan środowiska na gruntach użytkowanych rolniczo nie budzi zastrzeżeń. Grunty orne 

podlegają w takim stopniu określonej degradacji, jaki wynika z zabiegów agrarnych, w tym 

stosowania nawozów i środków ochrony.  

Na wyżej wymienionych działkach nie występują grunty chronione na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4b 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów na działce o numerze ewidencyjnym 491 w obrębie 

geodezyjnym Sulęcinek występują grunty orne klasy RV. 

Stan środowiska na gruntach użytkowanych rolniczo nie budzi zastrzeżeń. Grunty orne 

podlegają w takim stopniu określonej degradacji, jaki wynika z zabiegów agrarnych, w tym 

stosowania nawozów i środków ochrony.  

Na ww. działce nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 

lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4c 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działkę o numerze ewidencyjnym 164/13 w obrębie 

geodezyjnym Solec stanowią grunty leśne LsVI. Stan środowiska nie budzi zastrzeżeń. 

Na ww. działce występują grunty LsVI chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 

lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4d 

Działka o numerze ewidencyjnym 730 położona jest w obrębie ewidencyjnym Witowo. 

Posiada dostęp do drogi gminnej oraz do drogi powiatowej nr 3677P. Przedmiotowy obszar w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy był 

określony jako tereny osadnicze O. Ww. działka jest częściowo zabudowana i użytkowana na 

cele działalności gospodarczej. 

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów na działce o numerze ewidencyjnym 730 w obrębie 

geodezyjnym Witowo występują grunty zabudowane Bi oraz nieużytki N. Stan środowiska 

nie budzi zastrzeżeń. 

Na ww. działce nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 

lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4e 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe części działek o numerach 

ewidencyjnych 113 i 116/2 położone są w obrębie ewidencyjnym Krzykosy. Na działkach 

występują  grunty orne klasy RVI, pastwiska trwałe PsV oraz nieużytki N. 

Stan środowiska na gruntach użytkowanych rolniczo nie budzi zastrzeżeń. Grunty orne 

podlegają w takim stopniu określonej degradacji, jaki wynika z zabiegów agrarnych, w tym 

stosowania nawozów i środków ochrony.  

Na ww. części działek nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 

3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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zm.4f 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów część działki o numerze ewidencyjnym 389 położona 

jest w obrębie ewidencyjnym Witowo. Na tej części działki występują łąki trwałe ŁIV, 

nieużytki N oraz rowy W.  

Stan środowiska na gruntach użytkowanych rolniczo nie budzi zastrzeżeń. Grunty orne 

podlegają w takim stopniu określonej degradacji, jaki wynika z zabiegów agrarnych, w tym 

stosowania nawozów i środków ochrony.  

Na ww. działce nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 

lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4g 

Działki o numerach ewidencyjnych 227/1 i 228/1 położone są w obrębie ewidencyjnym 

Solec. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzykosy obszar określony był jako tereny aktywizacji gospodarczej AG. Na działkach  

zlokalizowane są wiaty i garaże. 

Stan środowiska nie budzi zastrzeżeń. 

Na ww. działce nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 

lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4h 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów część działki o numerze ewidencyjnym 449  w obrębie 

geodezyjnym Pięczkowo stanowią grunty orne zabudowane klasy B-RIIIa i B-RIIIb. 

Stan środowiska nie budzi zastrzeżeń. 

Na ww. działce występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 

1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm. 4i 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki o  numerach ewidencyjnych 

43/15 i 43/17 położone są w obrębie ewidencyjnym Miąskowo, a stanowią je grunty orne B-

RVI oraz lasy Ls. Stan środowiska nie budzi zastrzeżeń. 

Na ww. działkach występują lasy, czyli grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4j 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotową działkę o numerze ewidencyjnym 341 

w obrębie geodezyjnym Witowo stanowią grunty orne RIIIa, Wsr-IIIa i RIVa ; pastwiska PsV 

oraz lasy LsV, i LsVI. 

Stan środowiska nie budzi zastrzeżeń. 

Na ww. działce występują grunty RIIIa i Wsr-IIIa oraz lasy chronione na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4k 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki o numerach ewidencyjnych 

335/1 i 335/2 w obrębie geodezyjnym Miąskowo stanowią grunty orne klasy RV oraz 

pastwiska trwałe PsV. Stan środowiska nie budzi zastrzeżeń. 

Na ww. działkach nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 

3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4l 
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Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowa działka o numerze ewidencyjnym 43/1 

w obrębie geodezyjnym Solec stanowi grunty orne RVI. Stan środowiska nie budzi 

zastrzeżeń. 

Na ww. działce nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 

lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4m 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka o  numerze ewidencyjnym 127/11 i część 

działki o numerze ewidencyjnym 127/13 położone są w obrębie ewidencyjnym Sulęcin 

i stanowią grunty orne klasy RIIIb, RV, RIVa. Stan środowiska nie budzi zastrzeżeń. 

Na ww. działce występują grunty RIIIb chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 

lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4n 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów część działki o numerze ewidencyjnym 303/1 

położona jest w obrębie ewidencyjnym Witowo i stanowią ją łąki trwałe oraz zabudowane 

pastwiska trwałe B-PsV.. Stan środowiska nie budzi zastrzeżeń. 

Na ww. działce nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 

lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

W granicach zmiany Studium (zm.i) istnieje park z 2 połowy XIX wpisany do rejestru 

zabytków (nr rej.: 1834/A z 20.02.1981). 

Na pozostałych terenach, których dotyczy zmiana, nie stwierdzono występowania obiektów 

chronionych na podstawie przepisów odrębnych. 

 

4a.     Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub określenie przez audtyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych  

Dla obszaru województwa wielkopolskiego nie sporządzono audytu krajobrazowego. 

 

5. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia 

Tereny objęte zmianami Studium nie są zamieszkałe, więc nie rozpatruje się ich w kontekście 

warunków i jakości życia mieszkańców. 

 

6. Zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

Na przedmiotowych terenach nie wystąpią zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia. 

Zagrożenia wynikające ze zdarzeń losowych nie podlegają regulacją zapisów Studium.     

W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej muszą zostać podjęte działania interwencyjne i 

zabezpieczające odpowiednie do rodzaju występującego zagrożenia.  

 

7. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

Niniejsza zmiana Studium sporządzona jest na wniosek właścicieli gruntów. Zmiana 

odpowiada potrzebom rozwoju gminy Krzykosy w zakresie zapewnienia oferty terenów 

związanych z działalnością gospodarczą na terenie gminy i obejmuje łącznie 24,25 ha 

gruntów. Część gruntów o powierzchni 4,15 ha była ujęta w bilansie terenów jako "tereny 

zabudowy mieszkaniowej M", część terenów o powierzchni 3,0 ha była ujęta w pozycji 

"tereny osiedleń O", część o powierzchni 10,50 ha - w pozycji "tereny działalności 

gospodarczej AG", część gruntów o powierzchni 3,65 ha stanowią obecnie grunty rolne 

wykazane w pozycji "tereny rolne R", a część o powierzchni 2,95 wykazane były jako "tereny 

lasów i zalesień LS". Dwie ostatnie pozycje, łącznie 6,6 ha, powiększą tereny zurbanizowane 
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ujęte w bilansie potrzeb i możliwości rozwoju gminy Krzykosy. Przy przyjętych średnich 

parametrach zabudowy dla gminy Krzykosy daje to możliwość zabudowy maksymalnie 3,96 

ha. Szacuje się jednak, że maksymalny procent zabudowy działki, 60% jej powierzchni, jest 

osiągany wyłącznie na terenach już zainwestowanych, położonych w ścisłej zabudowie, w 

przypadku zakładu intensywnie się rozwijającego, przy braku możliwości rozwojowych na 

sąsiednich terenach, na obrzeżach terenów zurbanizowanych, natomiast na nowych terenach, 

w tym szczególnie na wsiach, wskaźnik ten osiąga maksymalnie 30% powierzchni działki 

budowlanej. To założenie jest tym bardziej zasadne, że części terenów nadano przeznaczenie 

mieszane, czyli zabudowa związana z działalnością gospodarczą z towarzyszącą działalności 

gospodarczej zabudową mieszkaniową. W tym przypadku realny wzrost możliwości 

lokalizacyjnych wyniesie ok. 2 ha, co w przypadku powierzchni gminy i jej możliwości 

rozwojowych stanowić będzie wzrost nie wpływający zasadniczo na bilans terenów i 

możliwości rozwojowe.  

Wskazane w zmianie Studium tereny będą urbanizowane kolejno, inwestowanie na tych 

terenach zostanie rozłożone w czasie. Część terenów nie wymaga budowy nowych odcinków 

infrastruktury technicznej. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy uwzględniające w 

szczególności analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne, 

możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także społecznej oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę określono 

w rozdziale 7.0.  

Na podstawie analiz w rozdziale 7.0. stwierdzono iż zapotrzebowanie na nowe tereny 

przeznaczone pod działalność gospodarczą w okresie 30 lat, które wyniesie około 200 000 – 

250 000 m
2
 powierzchni użytkowej. Szacuje się iż chłonność nowych terenów 

przeznaczonych pod działalność gospodarczą wzrośnie z 59250 m
2 

 do 144672,2 m
2 

 co 

wpisuje się w określone trendy. 

Ponadto szacuje się iż chłonność terenów mieszkaniowych zmniejszy się o około 7 000 m
2
 

powierzchni użytkowej, co wynika ze zmiany przeznaczenia terenów mieszkaniowych na 

tereny działalności gospodarczej. 

 

8.Stan prawny gruntów 

Grunty objęte niniejszą zmianą Studium stanowią własność prywatną, z wyjątkiem działek 

objętych zm.4m , które są własnością Gminy Krzykosy. 

 

9.Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 

Tereny objęte zm.4f, zm.4h oraz zm.4j położone są w granicach obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty” (kod obszaru PLB300002). Pozostałe tereny 

leżą poza granicami obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody. 

Tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

150 Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. 

 

10.Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary naturalnych zagrożeń 

geologicznych. 

 

11.Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 150 Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, o reżimie wysokiej ochrony (OWO).  

Na przedmiotowych trenach nie występują udokumentowane złoża kopalin. 
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12.Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych 

Na trenach objętych zmianą Studium nie występują tereny górnicze wyznaczone na podstawie 

przepisów odrębnych. 

Tereny zm4a, zm4b, zm4d, zm4f, zm4h, zm4j, zm4k, zm4n obejmuje koncesja PGNiG SA 

w Warszawie na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego: Kórnik – Środa nr 32/96/p 

z dnia 19.07.1996 r. 

Tereny zm4c, zm4e, zm4g, zm4i, zm4l, zm4m obejmuje koncesja PGNiG SA w Warszawie na 

poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu 

ziemnego w obszarze : Śrem – Jarocin nr 29/2001/Ł/p z dnia 08.05.2017 r. 

 

 

13.Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami 

Na przedmiotowych terenach nie występują obiekty elektroenergetyczne (stacji i linii o 

napięciu 400 kV i 110 kV) krajowej sieci przesyłowej, których właścicielem jest PSE-

Operator S.A. 

Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy.  

Przez przedmiotowe obszary nie przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia. Ponadto nie 

planuje się rozbudowy przesyłowej sieci wysokiego ciśnienia. 

 

14.Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują zadania służące realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych. 

 

15.Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej. 

Zgodnie z Mapami Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wszystkie tereny 

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

powodziowego, wobec czego nie wyznacza się terenów zalewowych. 

Tereny oznaczone jako zm.4c, zm.4e, zm.4f, zm.4g, zm.4i, zm.4j, zm.4l, zm.4h w całości lub 

częściowo leżą na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

wału powodziowego.  

Tereny oznaczone zm.4a, zm.4b, zm.4d, zm.3i, zm.4k, zm.4m, zm.4n położone są poza 

obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub szkodzenia wału 

powodziowego.   

 

 


