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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KRZYKOSY O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 

UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 e. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 199, ze zm.) przedmiotowy projekt zmiany miejscowego 
planu wyłożony został do publicznego wglądu w terminie od 8 lipca 2014 r. do 7 sierpnia 
2014r. W dniu 5 sierpnia 2014r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu rozwiązaniami. Uwagi do projektu były przyjmowane do dnia 28 sierpnia 
2014 r.  
W ustawowym terminie podczas dyskusji publicznej wniesiono 3 uwagi, które zostały 
uwzględnione przez Wójta Gminy Krzykosy. 
Projekt miejscowego planu wyłożono ponownie do publicznego wglądu w terminie od 16 
września 2014r. do 16 października 2014r. 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. 

Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu wyłożony został do publicznego 
wglądu w terminie od 13 października 2015r. do 13 listopada 2015r. W dniu 9 listopada 
2015r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
rozwiązaniami. Uwagi do projektu były przyjmowane do dnia 4 grudnia 2015 r. W 
ustawowym terminie podczas dyskusji publicznej wniesiono 3 uwagi, które zostały 
negatywnie rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzykosy. 

W związku z czym Rada Gminy Krzykosy podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w następujący sposób: 



 
 
 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYKOSY  

 
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy 
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1.Od kilku lat bezustannie wnoszę o zmiany 
w MPZP Gminy Krzykosy. Przypomnę tylko, 
że gospodarstwo w Młodzikowie 
wydzierżawiłem w 2000 r. od AWRSP w 
Poznaniu. Agencja jako właściciel gruntów 
przed sprzedażą (a ja jako dzierżawca nic o 
tym nie wiedziałem mimo to, że miałem 
prawo pierwokupu nieruchomości) wniósł od 
MPZP Gminy Krzykosy swoje uwagi, by 
uzyskać wyższą cenę sprzedaży. 
Jednocześnie w 2004r, (3 lata przed 
uchwaleniem MPZP) za zgodą AWRSP i 
WWKZ uzyskałem zgodę na wybudowanie 
restauracji na terenie gospodarstwa w 
Młodzikowie, która została pobudowana. 
Jednocześnie zgłosiłem swoje gospodarstwo 
do ewidencji gospodarstw 
agroturystycznych. Przypomnę, ze obecny 
plan obowiązuje od roku 2007. Przy 
uchwaleniu MPZP Urząd Gminy Krzykosy 
popełnił więc błąd, gdyż nie uwzględnił faktu, 
że taka działalność jest już prowadzona, 
kwalifikując działkę 43/14 jako tereny obsługi 
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rolnictwa i gospodarki leśnej RU, gdzie par. 
64 dopuszcza:1)lokalizowanie: a)obiektów 
związanych z obsługą rolnictwa i leśnictwa, 
w tym urządzenia, ochrony i 
zagospodarowania terenów rolnych i lasów, 
utrzymania zasobów i upraw; 2) wydzielanie 
w budynkach administracyjnych mieszkań 
dla pracowników. 
Pominął natomiast już istniejące działalności 
pozarolnicze, 
Chcąc uporządkować tę sprawę już jako 
właściciel nieruchomości oraz uwzględniając 
fakt, iż w naszym kraju i w moim 
gospodarstwie oraz przedsiębiorstwie 
WOJAN nastąpiły szybkie i istotne zmiany 
gospodarcze, w roku 2014 UG w 
Krzykosach uznał moją rację i uwzględnił 
moją propozycję w uchwale nr 
XLVIII/325/2014 Rady Gminy Krzykosy z 
dnia 20 listopada 2014r. w pkt 35) w par 
64... 
W obecnym projekcie uchwały (nie jest to 
dla mnie zrozumiałe) usunięto te zapisy. 
Nadmieniam, iż w międzyczasie wykonałem 
projekt budowlany będąc pewien, że ta 
uchwała (przynajmniej w te części) bez 
problemu przejdzie. 
2. Jak wyżej wspomniałem na wniosek 
ówczesnego właściciela, czyli AWRSP, 
wpisano na gospodarowanych przeze mnie 
gruntach teren pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne MN na dz. 47/4 
oraz dz.80. Ponieważ terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN na terenie 
naszej gminy jest dużo, a wieś Młodzikowwo 
pod tym względem miejscem atrakcyjnym, 
mając na uwadze położenie, wnoszę o 
rozszerzenie na tych działkach o działalność 
polegającą na pobudowaniu domów 
spokojnej starości, tzw. Dom Seniora. 
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
odnosiłoby się do ewentualnej budowy lokali 
dla obsługi tej inwestycji. Myślę, że z tą 



kwestią nie powinno być najmniejszego 
problemu, ponieważ UG Krzykosy, będąc 
właścicielem działek w Murzynówku za 
przedszkolem (dz.235), z oznaczeniem w 
planie jako US – tereny usług sportu i 
rekreacji, potrafił szybko zmienić oznaczanie 
na MN i przeznaczyć je na sprzedaż. 
Okazuje się, że jak się chce to można. 

2 16.11.2015 Nadwarciański 
Dwór 

Młodzikowo 
Ośrodek 

Hotelowo-
Konferencyjno-

Rekreacyjny 
s.c. 

Młodzikowo 10 
63-023 
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Młodzikowo jest perłą archeologiczną 
Europy. W tej miejscowości znajdują się dwa 
cmentarzyska z I i XI wieku naszej ery. 
Nadwarciański Dwór Młodzikowo s.c. jest 
właścicielem działki nr 43/15, na której 
znajduje się zabytkowy dwór i park 
oznaczony w MPZP jako U i ZP. Zabytek ten 
ma ponad 100 lat i wymaga dużych 
nakładów finansowych na jego rewitalizację 
(mury są zarysowane i zawilgocone, a sam 
park zaniedbany). Nasza spółka chce 
skorzystać ze środków unijnych na 
przebudowę i rozbudowę tego zabytku. 
Zaplanowana koncepcja przebudowy i 
rozbudowy dworu ma na celu podniesienie 
walorów użytkowych oraz estetycznych. 
Projekt ten spotkał się w 2009 r. z aprobatą 
WWKZ. Koncepcja ta spełnia więc wymogi 
wynikające z przepisów odrębnych, o 
których mówi MPZP naszej gminy. Aby ją 
zrealizować należałoby zrealizować 
należałoby rozszerzyć zapisy MPZP w 
części ZP jako teren zieleni urządzonej 
(zgodnie z pozytywnym rozpatrzeniem WKZ) 
o miejsce na parking i pobudowanie SPA, 
które będzie przykryte ziemią (zalecenie 
WKZ). Roboty ziemne związane z 
planowanym przedsięwzięciem nie 
przyczynią się do zmniejszenia 
procentowego wskaźnika terenu biologicznie 
czynnego w całej powierzchni strefy zieleni 
publicznej. Wskazania ujęte w MPZP nie 
zostaną w żadnym stopniu naruszone. 
Jeśli Gmina Krzykosy uzna, że w ramach 
par. 92 mieszczą się te inwestycje to 
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dostąpimy od powyższego punktu wniosku. 
Promocja dworu w Młodzikowie oraz jego 
otoczenia trwa nieprzerwanie przez okres 15 
lat. Uzyskanie zgody na rozbudowę i 
przebudowę zależy w dużej mierze od 
jasnych zapisów MPZP gminy uwzględniając 
nasze sugestie. Byłoby to jednocześnie 
dopełnienie naszych dotychczasowych 
starań i miałoby znaczący wpływ na 
podniesienie atrakcyjności turystycznej i 
kulturalnej gminy. 
W związku z powyższym wnoszę o 
określenie, czy należy wprowadzić inne 
zapisy w MPZP, czy też przewidywana 
inwestycja nie wymaga nanoszenia żadnych 
dodatkowych w nim zmian. 

3 2.12.2015 Aniela 
Gniewowska 
ul. Lipowa 16 

63-023 
Sulęcinek 

Proszę zapisać w ustawę, że duże fermy 
zwierząt (np. powyżej 500 szt) mogą 
powstać tylko z dala od zabudowań najlepiej 
w polu. 
Proszę nie wydawać zezwoleń na 
rozbudowę istniejących już chlewni, bo są 
uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich 
zabudowań. 
Z powodu uciążliwego zapachu spada 
atrakcyjność naszych działek. 

gmina Krzykosy projekt swym 
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Ad. 1. Zasady lokalizowania przedsięwzięć, a następnie wydawania pozwolenia na budowę są uregulowane przepisami ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późn. zm.) oraz przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.). Z obowiązujących przepisów nie 
wynika, że w celu zlokalizowania i pobudowania restauracji wystarczy zgoda Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Fakt zgłoszenia działalności agroturystycznej nie jest podstawą do 
zmiany przeznaczenia gospodarstwa rolnego, bo działalność agroturystryczna jest formą turystyki związaną z gospodarstwem 
rolnym i nie wymaga nadaniu gospodarstwu rolnemu innego przeznaczenia. Jeżeli zamysłem dzierżawcy gruntu była działalność w 
zakresie usług turystyki, właściciel gruntu winien był złożyć taki wniosek do planu. Zapisy planu z roku 2007 były zatem zgodne ze 
stanem rzeczywistym. 

Wniosek o zmianę ustaleń tekstowych planu złożony do zmiany planu, której uchwalenie nastąpiło w roku 2014, został 
faktycznie uwzględniony. Uchwała z dnia 20 listopada 2014r. została jednak zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego głównie z uwagi na na wprowadzenie ustaleń dotyczących lokalizowania ogniw fotowoltaicznych na terenie 



gminy oraz z uwagi na to, iż zawierała zbyt duży zakres zagadnień, które mogą zostać dokonane w jednej zmianie planu. W 
związku z powyższym, stosując się do wyroku WSA, dla większej czytelności wprowadzanych zmian, ograniczono zakres 
zmienionych ustaleń. Kolejne zmiany, dotyczące wyłącznie tekstu planu, zostaną wprowadzone w kolejnym postępowaniu. 
Podkreśla się, że przedmiotem niniejszej zmiany planu nie jest zmiana przeznaczenia terenów, a jedynie zmiana w określonym 
zakresie tekstu planu. 

W ostatnim czasie złożył Pan również wniosek o dopuszczenie lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na terenie gospodarstwa 
oraz – w piśmie z dnia 13 listopada 2015r. – wniosek o zmianę przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
tereny zamieszkania zbiorowego w zakresie usług zdrowia i mieszkalnictwa (dom seniora). 

Wszystkie zgłaszane przez Pana zamierzenia: usługi gastronomii, usługi kultury, usługi turystyki, hodowla koni, ogniwa 
fotowoltaiczne i opieka nad osobami starszymi wymagają wprowadzenia zmian nie tylko w tekście planu, ale również na rysunku 
planu, bo są to zmiany dotyczące przeznaczenia terenów. Nawet same zmiany tekstu nie ograniczają się do zmian 
fragmentarycznych, ale wymagają zmiany całościowej dotyczącej wnioskowanego obszaru. 

 
Ad. 2. Obecna zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy polega na wprowadzeniu 
określonych, nielicznych i nie zasadniczych zmian do tekstu planu.  Z pewnych względów, w tym ze względu na zmianę przepisów 
dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, zmianie nie będzie podlegać rysunek miejscowego planu, ani 
większość ustaleń planu. 
Wnioskowane zmiany miejscowego planu dotyczą nie tylko zmian wprowadzonych do tekstu planu, ale również zmian rysunku 
miejscowego planu. Polegają nie tylko na wprowadzeniu niewielkich uzupełnień, ale wymagają zmiany przeznaczenia terenu. Ze 
względu na specyfikę terenu, którego miałaby zmiana dotyczyć (park dworski),  uwzględnienie uwagi wymagałoby również 
powtórzenia procedury uzgodnienia miejscowego planu w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Fakt, iż 
Wojewódzki Konserwator uzgodnił, jak podaje wnoszący uwagi, projekt budowlany, nie jest jednoznaczny z uzgodnieniem 
miejscowego planu. Uzgodnienie projektu budowlanego nie może zastąpić uzgodnienia projektu miejscowego planu.  
 
Nadmienić należy, że pobudowanie SPA jako kondygnacji podziemnej i przysypanie jej ziemią nie jest równoznaczne z 
zachowaniem wskazanej miejscowym planem powierzchni terenu biologicznie czynnego. Dla zobrazowania tego twierdzenia 
przytacza się definicję terenu biologicznie czynnego: 
  „Teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i 
stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie". 
Wobec powyższej definicji, siłą faktu, wskaźnik ustalony w miejscowym planie ulegnie zmniejszeniu o 50% powierzchni 
przysypanego stropodachu zagłębionego w gruncie budynku SPA, chyba że rozbudowa zmieści się w parametrze 10% powierzchni 



terenu przeznaczonego na cele zabudowy. Należałoby się również zastanowić nad interpretacją „naturalnej wegetacji”, bo nie 
wydaje się, aby „naturalna wegetacja mogła nastąpić na gruncie, który zalega na budynku. 
Ustalenia miejscowego planu nie stoją w sprzeczności z potrzebą restauracji pałacu, bo jest to obiekt istniejący, który może 
podlegać odrestaurowaniu, a nawet rozbudowie pod warunkiem zachowania parametrów określonych w miejscowym planie: 
powierzchni zabudowy – do 10% powierzchni terenu ZP, zachowanie obecnej wysokości obiektu, zachowanie  powierzchni terenu 
biologicznie czynnego nie mniej niż 90% powierzchni terenu oraz stosowanie w budynkach dachów dostosowanych do budynku 
rozbudowywanego. 
Zgodność planów rozbudowy z miejscowym planem stwierdzi organ wydający pozwolenie na budowę. Nie należy do kompetencji 
gmin stwierdzanie, czy dana inwestycja jest zgodna z planem oraz czy zachowane zostały określone w nim parametry.  
Gmina, na wniosek inwestora, wydaje wyłącznie wypis i wyrys z planu.  

 
 

Ad. 3. Nie jest możliwe wprowadzenie do miejscowego planu proponowanego zapisu również z powodu brzmienia przepisów 
regulujących zapisy planów zagospodarowania przestrzennego. W planie określa się między innymi: przeznaczenie terenów oraz 
rodzaj lokalizowanych obiektów, a także ich gabaryty. Ustawa nie dopuszcza wprowadzania do planu określania dopuszczalnej 
obsady budynków hodowlanych. Ten zakres zagadnień jest badany i określany w raporcie oddziaływania na środowisko, a 
następnie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji. Celem opracowania wymienionych dokumentów jest 
określenie dopuszczalnej obsady gospodarstwa hodowlanego, aby nie było ono uciążliwe dla otoczenia. 

Nadmieniam jednocześnie, że opracowanie miejscowego planu jest zadaniem własnym gminy. Jednak budżet gminy 
Krzykosy nie przewiduje obecnie możliwości finansowania miejscowych planów dla osób fizycznych i instytucji, jeżeli nie są one 
związane z realizacją interesu publicznego, czyli zaspokojeniem potrzeb społeczności gminnej. 
 
 
Krzykosy, dnia 25 lutego 2016r.               

..................................... 
podpis Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy 

 


