
Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XLVIII/325/2014 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 20 listopada 2014r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 

 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 

został opracowany zgodnie z przepisami: 
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 

r. poz. 594, z późn. zm.); 
- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.647, z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587). 

 
Rada Gminy Krzykosy podjęła w dniu 28 maja 2013 r. uchwałę Nr XXX/212/2013 w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 22 lutego 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 58 poz. 1526 z dnia 15 kwietnia 2007r., ze zmianami. 

 Projekt zmiany miejscowego planu został wykonany zgodnie z procedurą określoną w 
art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zmiana miejscowego planu ma na celu aktualizację form zapisu ustaleń, doprecyzowanie 
i dostosowanie do potrzeb ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zasad rozbudowy 
obiektów, zasad podziału terenów, oraz zaktualizowania wykazu obiektów objętych ochroną 
konserwatorską. Ze względu na brak zmian dotyczących rysunku miejscowego planu, nie 
wprowadza się załącznika graficznego do uchwały. Obowiązuje rysunek miejscowego planu 
w formie uchwalonej uchwałą jak wyżej. 

Projekt miejscowego planu wyłożony był do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 
2014 r. do 7 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy w Krzykosach. W dniu 5 sierpnia 2014r. 
odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. 
Do wyłożonego projektu miejscowego planu wpłynęły trzy uwagi, które zostały 
uwzględnione. 

Projekt miejscowego planu wyłożono ponownie do publicznego wglądu w dniach od 
16 września 2014r. do 16 października 2014r. w Urzędzie Gminy w Krzykosach. W dniu 
13 października 2014r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu rozwiązaniami. Do dnia 6 listopada 2014r. nie wpłynęły żadne uwagi. 

Projekt uchwały Rady Gminy Krzykosy w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy spełnia ustawowe warunki wymagane 
przed przedstawieniem do uchwalenia. 

 


