
ZMIANA NR 6 WPROWADZONA UCHWAŁĄ NR ........... RADY GMINY 

KRZYKOSY Z DNIA .... R. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 

 

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

w tym wynikające z audytu krajobrazowego 

Na terenach objętych zmianą Studium oznaczonych jako zm.6a, zm.6b, zm.6c, zm.6d 

wprowadza się możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych o mocy powyżej 100 kW w postaci ogniw fotowoltaicznych. 

Granice terenów objętych zmianami oznaczone są na rysunku zmiany Studium. 

 

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

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy 

 

Tereny elektrowni fotowoltaicznych EF. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) w Studium ustala się 

rozmieszczenie obszarów, na których zlokalizowane zostaną urządzenia wytwarzające energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich strefy ochronne. 

W niniejszej zmianie Studium wskazano obszary, na których możliwe jest lokalizowanie 

terenów elektrowni fotowoltaicznych EF oraz granice ich stref ochronnych związanych z 

ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowania terenu oraz występowania 

znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. Zasięg strefy ochronnej zależy od 

mocy urządzenia wytwarzającego energię. Zwraca się uwagę, że tereny wskazane w niniejszej 

zmianie Studium są terenami dla których przystąpiono do wstępnych prac projektowych, a w 

chwili dokonywania zmiany Studium nie są znane szczegółowe parametry, ostateczna 

technologia oraz moc przyszłych przedsięwzięć.  

Ze względu na charakter opracowania jakim jest Studium, które cechuje się dużym stopniem 

ogólności, oraz na wstępną fazę projektową przedsięwzięcia nie wydzielono odrębnie terenu 

lokalizowania ogniw fotowoltaicznych i terenu strefy ochronnej wokół urządzeń. 

Dla potrzeb Studium i przyszłych inwestycji wskazano obszary obejmujące tereny elektrowni 

fotowoltaicznych EF, na których mogą być lokalizowane ogniwa fotowoltaiczne 

wytwarzających energię o mocy przekraczającej 100 kW, łącznie z ich strefami ochronnymi. 

Z tego wynika fakt, iż urządzenia produkujące energię nie mogą zajmować całego objętego 

zmianą Studium terenu, ale muszą się mieścić w granicach wskazanego terenu wraz 

z przynależną im strefą ochronną. Studium ustala, iż strefa nie może przenikać poza teren 

wyznaczony w Studium na cele lokalizowania ogniw, natomiast musi zamykać się w jego 

granicach. 

Z zastrzeżeniem powyższego, na terenach elektrowni fotowoltaicznych EF wprowadza się 

możliwość sytuowania budowli i urządzeń związanych z produkcją energii pozyskiwanej 

z zespołów ogniw fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW wraz z niezbędnymi sieciami 

i urządzeniami infrastruktury technicznej.  

W zmianie Studium wyznacza się następujące maksymalne i minimalne wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz użytkowania terenów elektrowni fotowoltaicznych EF: 

- maksymalną wysokość urządzeń – 6 m, 

- minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 30% powierzchni działki 

budowlanej. 

Podane wysokości nie dotyczą słupów i urządzeń odbiorczej i przesyłowej sieci 

elektroenergetycznej. 



Dla terenów elektrowni fotowoltaicznych EF niezbędne jest opracowanie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.  

W przypadku, jeżeli lokalizowane przedsięwzięcie wraz z jego strefą ochronną nie zajmie 

całego terenu wyznaczonego w Studium na cele ogniw fotowoltaicznych dopuszcza się, aby 

pozostały niewykorzystany teren zachował przeznaczenie zgodne z dotychczasowym - czyli 

pozostał terenem rolnym lub leśnym. 

Na wskazanych terenach występują lasy, rowy melioracyjne oraz gleby wysokich klas 

bonitacyjnych które powinny zostać zachowane w jak największym stopniu. Ich szczegółowe 

rozmieszczenie wskazane zostanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z powyższym na terenach objętych zmianą Studium dopuszcza się zachowanie 

gruntów najwyższych klas bonitacyjnych (I–IIIb) oraz gruntów leśnych dla których 

wymagana jest zgoda na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. W przypadku 

wprowadzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozostawienie 

rolniczego i leśnego przeznaczenia dla tych gruntów uważa się za zgodne z zapisami 

Studium. 

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 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 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.).  

 

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

krajobrazu w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

W celu zagwarantowania ochrony zasobów wodnych należy uwzględnić warunki 

i ograniczenia w ich korzystaniu wynikające z  Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie korzystania 

z wód regionu Wodnego Warty oraz Planu zagospodarowania Wodami na obszarze dorzecza 

Odry. 

Prowadzona działalność musi stosować właściwe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, 

zgodnie przepisami odrębnymi. 

Odpady niebezpieczne należy zagospodarowywać na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. 

W przypadku planowanego zagospodarowania terenów, źródłem zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego będą spaliny emitowane przez pracujący sprzęt budowlany. 

Z uwagi na charakter planowanych zmian (zm.6a, zm.6b, zm.6c, zm.6d) będą one korzystnie 

wpływały na stan higieny atmosfery przez możliwość stosowania alternatywnych źródeł 

energii.  

W celu zapobieżenia ewentualnemu zanieczyszczeniu wód gruntowych poprzez działania 

związane z uprawą gruntów rolnych, gospodarka rolna powinna być prowadzona racjonalnie, 

to jest z zastosowaniem środków nawożenia mineralnego oraz środków ochrony roślin, 

zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i zasadami określonymi w przepisach odrębnych. 

Na omawianych terenach nie występują uzdrowiska i nie przewiduje się ich lokalizowania 

w przyszłości. 

 

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

współczesnej 

W granicach zmiany Studium oznaczonej symbolem zm.6b zlokalizowane są 

zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji 



zabytków: AZP 58-31/92; AZP 58-31/93; AZP 58-31/94; AZP 58-31/95; AZP 58-31/97; AZP 

58-31/98, AZP 58-31/102. 

Na pozostałych terenach których dotyczy zmiana Studium nie stwierdzono występowania 

obiektów chronionych na podstawie przepisów odrębnych. 

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się postępowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

 

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Na terenach objętych zmianą Studium oznaczonych zm.6a i zm.6b znajduje się fragment 

elektroenergetycznej linii przesyłowej 2 x 400 kV relacji Kromolice – Ostrów, których 

właścicielem jest PSE-Operator S.A. Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę i przebudowę 

istniejącej linii 2 x 400 kV. Realizacja inwestycji po trasie istniejącej linii nie wyłącza 

możliwości rozmieszczenia słupów oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych 

obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii w innych niż dotychczasowe miejsca 

z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Ustala się możliwość eksploatacji 

i modernizacji istniejącej elektroenergetycznej linii przesyłowej oraz nowej linii po jej 

wybudowaniu. Należy uwzględnić ogólne warunki usytuowania instalacji paneli 

fotowoltaicznych zgodnie z wytycznymi operatora sieci. 

Na terenach oznaczonych zm.6, zm.6b i zm.6c zlokalizowane są linie elektroenergetyczne 

średniego napięcia 15kV. 

W związku z zagospodarowaniem terenu objętego zm.6a, zm.6b, zm.6c, zm.6d przewiduje 

się możliwość rozbudowy istniejących i budowy nowych sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych związanych z elektrowniami fotowoltaicznymi powyżej 100 kW.  

Szczegółowe warunki określone zostaną w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenu. 

Dopuszcza się rozbudowę innej infrastruktury technicznej oraz systemów komunikacji. 

 

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

lokalnym 

Na terenie objętym 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 terenie objętym zmianą Studium nie przewiduje się sytuowania inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym za wyjątkiem określonych w pkt. 5.  

 

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 

przestrzeni publicznej 

Na terenach objętych zmianą Studium oznaczonych 6a, 6b, 6c, 6d, obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, w związku z czym w celu 

wprowadzenia zmian niezbędne będzie opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, który zmieni obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy w obszarze objętym opracowaniem przedsięwzięciem ogniw 

fotowoltaicznych. Jeżeli w trakcie opracowania miejscowego planu wyniknie potrzeba 



przeprowadzenia procedury scaleniowej, działania takiego nie będzie się uznawać za 

sprzeczne z niniejszym studium.  

 

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 

Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący niemal całą 

gminę. W związku z powyższym zmiana Studium zostanie w następnej kolejności stopniowo 

uwzględniona w miejscowym planie zmieniającym plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzykosy. 

 

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Na terenach objętych zmianą Studium występują lasy oraz grunty rolne. Na zachowanych 

terenach leśnych gospodarka prowadzona będzie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W przypadku zachowania terenów rolnych dopuszcza się realizację wyłącznie obiektów 

związanych z produkcją rolniczą: płyt gnojowych oraz urządzeń melioracyjnych. 

Szczegółowe zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej powinien wskazywać 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

11. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 
Na terenach objętych zmianą Studium nie wskazuje się obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.  

Zgodnie z Mapami Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wszystkie tereny 

objęte zmianą Studium oznaczone zm.6a, zm.6b, zm.6c, zm.6d leżą poza terenami 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

Tereny oznaczone jako zm.6a, zm.6b położone są częściowo na obszarze narażonym na 

zalanie w przypadku zniszczenia lub szkodzenia wału powodziowego. 

Tereny oznaczone zm.6c, zm.6d 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 nie występują i nie wskazuje się obiektów lub 

obszarów, dla których należy wyznaczyć w złożu kopaliny filar ochronny. 

 

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 terenów 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, rekultywacji lub remediacji  

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary wymagające przekształceń, 

rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 

 

15. Obszary zdegradowane 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary zdegradowane. 

  



16. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, w tym stref ochronnych 

wynikających z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy 

Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności 

i bezpieczeństwa państwa 

Na terenach objętych zmianą Studium nie wskazuje się terenów zamkniętych. 

 

17. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań 

i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują obszary funkcjonalne o znaczeniu 

lokalnym. 

 

18.Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń 

zmiany Studium  

Wskazanie terenów elektrownii fotowoltaicznych EF w postaci ogniw fotowoltaicznych 

wytwarzających energię o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi ma 

na celu umożliwienie realizacji postulatów zwiększenia udziału energii odnawialnej 

w ogólnej sumie produkowanej energii. Zmiany przeznaczenia poszczególnych terenów 

wprowadzone zostały na wniosek ich właścicieli. W związku z czym konieczne było 

określenie uwarunkowań na tym obszarze oraz wprowadzenie kierunków dla tego fragmentu 

gminy. 

Wprowadzenie zmian w studium podyktowane jest koniecznością jego aktualizacji. 


