
UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XVII/109/2016 

RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 28 kwietnia 2016r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzykosy 

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

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy 

Krzykosy. 

Projekt miejscowego planu został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym 

ww. uchwałą oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 199, ze zm.).  

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, określone w miejscowym planie, nie naruszają 

ustaleń obowiązującego ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy 

Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., z późn. zm. 

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  w niniejszym uzasadnieniu przedstawione zostają: 

 

Ustalenia art. 1. ust.2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w 

tym: 

 

1) Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. 

Ład przestrzenny zostanie poprzez  wprowadzenie korekt dotyczących: 

- określenie dopuszczalnej wysokości budynków oraz geometrii dachów na wybranych 

terenach. 
 

2) Walory architektoniczne i krajobrazowe; 

Zapisy zmiany miejscowego planu nie wprowadzają korekt w ustaleniach dotyczących 

walorów architektonicznych i krajobrazowych. 

 

3) Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych 

Zapisy zmiany miejscowego planu nie wprowadzają korekt w ustaleniach dotyczących 

wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i 

leśnych. 

 

4) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Zapisy zmiany miejscowego planu nie wprowadzają korekt w ustaleniach dotyczących 

wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
 

5) Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

Zapisy zmiany miejscowego planu nie wprowadzają korekt w ustaleniach dotyczących 

wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 
 



6) Walory ekonomiczne przestrzeni. 

Teren objęty zmianą miejscowego planu dotyczy obszaru gminy Krzykosy. Przedmiotowa 

zmiana dotyczy korekty poszczególnych zapisów obowiązującej uchwały, które nie wpływają 

na walor ekonomiczny przestrzeni. 
 

7) Prawo własności. 

Zmiana miejscowego planu obejmuje teren gminy Krzykosy Tereny objęte miejscowym 

planem stanowią grunty będące własnością Skarbu Państwa, Gminy Krzykosy oraz prywatną.  
 

8) Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Zapisy zmiany miejscowego planu nie wprowadzają korekt w ustaleniach dotyczących 

potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 
 

9) Potrzeby interesu publicznego. 

Interesem publicznym była aktualizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy. 
 

10) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych. 

Zapisy zmiany miejscowego planu nie wprowadzają korekt w ustaleniach dotyczących 

potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych. 
 

11) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Zapewniono udział społeczeństwa w pracach na miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego poprzez: 

- ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu (ogłoszenie w prasie, na 

stronie biuletynu informacji przestrzennej Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Miejskim) i poinformowanie o możliwości składania wniosków do miejscowego 

planu; 

- ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu (ogłoszenie w prasie, na 

stronie biuletynu informacji przestrzennej Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Miejskim) i poinformowanie o możliwości składania uwag do miejscowego planu i 

prognozy oddziaływania na środowisko; 

- możliwość wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 

miejscowego planu podczas wyłożenia projektu miejscowego planu do publicznego wglądu. 
 

12) Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych. 

Na każdym etapie sporządzania miejscowego planu zachowano jawność i przejrzystość 

procedur planistycznych poprzez możliwość wglądu do dokumentacji planistycznej i 

możliwość zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami. 
 

13) Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia 

ludności. 

Zapisy zmiany miejscowego planu nie wprowadzają korekt w ustaleniach dotyczących 

potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. 
 

ustalenia art. 1. ust.3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 



Interesem publicznym była aktualizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy. W wyniku uchwalenia zmiany miejscowego planu nie 

zostanie naruszony interes prywatny. 
 

ustalenia art. 1. ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Zmiana miejscowego planu dotyczy obszaru całej Gminy, jednakże korygowane są 

pojedyncze paragrafy uchwały. 

Na terenie gminy Krzykosy nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy. Zmiana 

miejscowego planu nie wprowadza nowego przeznaczenia terenów, ani nie wytycza nowych 

ciągów komunikacyjnych, w związku z czym nie przewiduje się  wzrostu 

transportochłonności układu przestrzennego.  

Z uwagi na brak zmian dotyczących infrastruktury, nie przewidziano dodatkowych rozwiązań 

przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów. Przemieszczanie 

się pieszych i rowerzystów odbywać się będzie w sposób dotychczasowy. Zapewnienie 

rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów 

nastąpiło przez działania zarządców lub właścicieli przyległych dróg. Plan miejscowy nie 

przewiduje, z uwagi na jego przedmiot, ustaleń w tym zakresie. 

Planowana zabudowa została zlokalizowana na obszarze o w pełni wykształconej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej, w granicach administracyjnych gminy Krzykosy. Zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienia istniejącego układu 

funkcjonalno-przestrzennego. 
 

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa a art. 32 ust. 1. 

 

Gmina Krzykosy nie posiada aktualnej Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

Gminy Krzykosy zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Ww. dokument będzie opracowany przez Wójta Gminy Krzykosy na obecna 

kadencję. 

 

Wpływ na finanse publiczne, w tym na budżet gminy. 

 

Nie przewiduje się wpływ uchwalenia zmiany miejscowego planu na finanse publiczne. 

Gmina nie poniesie kosztów związanych z uchwaleniem miejscowego planu. Nie prognozuje 

się również wpływów do budżetu gminy. 

 

Po wyczerpaniu procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późn. zm.), przedstawiono 

Radzie Gminy Krzykosy projekt zmiany miejscowego planu do uchwalenia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Wiesław Zając 


