
ZMIANA NR 4 WPROWADZONA UCHWAŁĄ NR .............. RADY GMINY 

KRZYKOSY Z DNIA .................................. R. 
 

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

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

r. oraz Uchwałą nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 marca 2018 r. 

W celu przeprowadzenia zmiany Studium Rada Gminy Krzykosy podjęła: 

- Uchwałę Nr XXVIII/175/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy,  

- Uchwałę Nr XXIX/183/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXVIII/175/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy  

- Uchwałę Nr XXXII/201/2017 z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXVIII/175/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy  

Zmiana Studium obejmuje tereny działek inwestorów prywatnych wnioskowanych do 

przeznaczenia na cele terenów eksploatacji powierzchniowej kruszyw. 

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, ze 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). 

 

1.Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 

Żaden z obszarów objętych zmianą Studium nie jest zabudowany. Obszary stanowią grunty 

rolne lub leśne, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:  

 

zm. 4a 

Część działki o numerze ewidencyjnym 5 w obrębie geodezyjnym Garby dotychczas 

określona była w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzykosy jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej R. 

Ww. część działki użytkowana jest rolniczo.  

 

zm.4b 

Część działki o numerze ewidencyjnym 27 w obrębie geodezyjnym Garby dotychczas 

określona była w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzykosy jako tereny lasów LS. 

Ww. część działki użytkowane jest jako las. 

 

 

 

zm.4c 



Tereny działek o numerach ewidencyjnych 33, 34, 35, 36, 37/1 w obrębie geodezyjnym 

Garby dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej R. 

Ww. działki użytkowane są rolniczo.  

 

zm.4d 

Teren działki o numerze ewidencyjnym 39 w obrębie geodezyjnym Garby dotychczas 

określony był w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzykosy jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej R. 

Ww. działka użytkowana jest rolniczo.  

 

zm.4e 

Tereny działek lub ich części o numerach ewidencyjnych 160/2, 162/1, 165/1 w obrębie 

geodezyjnym Garby dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej R oraz powierzchniowej eksploatacji surowców PE. 

Ww. działki użytkowane są rolniczo.  

 

zm.4f 

Tereny działek lub ich części o numerach ewidencyjnych 170,171,172,173,175,176,180,181, 

177/1 w obrębie geodezyjnym Garby dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej R oraz powierzchniowej eksploatacji surowców PE. 

Ww. działki użytkowane są rolniczo.  

 

zm.4g 

Tereny części działek o numerach ewidencyjnych 137/1 i 138 w obrębie geodezyjnym Garby 

dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej R. 

Ww. działki użytkowane są rolniczo.  

 

zm.4h 

Tereny działek lub ich części o numerach ewidencyjnych 235, 236, 237, 238 i 234/1 w 

obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne dotychczas określone były w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej R oraz tereny osadnicze O. 

Ww. działki użytkowane są rolniczo.  

 

zm.4i 

Tereny działek o numerach ewidencyjnych 341 i 408 w obrębie geodezyjnym Murzynowo 

Leśne dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej R.  

Ww. działki użytkowane są rolniczo.  

 

zm. 4j 

Tereny działek o numerach ewidencyjnych 57 i 58 w obrębie ewidencyjnym Krzykosy 

dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny obejmujące tereny zalesień ZR. 

Ww. działki częściowo użytkowane są rolniczo, a częściowo zadrzewione i zakrzewione.  

 



zm. 4k 

Teren części działki o numerze ewidencyjnym 669 w obrębie ewidencyjnym Pięczkowo 

dotychczas określone były w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy jako tereny zalesień Z. 

Ww. część działki użytkowana jest jako las.  

 

2.Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

Tereny położone w Garbach zlokalizowane są przy istniejących terenach eksploatacji 

kruszywa. Użytkowane są rolniczo. Krajobraz został przekształcony w związku z prowadzoną 

w sąsiedztwie działalnością wydobywczą i do czasu rekultywacji terenów kopalni harmonia 

krajobrazu rolniczego jest zakłócona. 

Stan ładu przestrzennego terenów położonych w Murzynowie Leśnym i Pieczkowie nie budzi 

zastrzeżeń. Tereny użytkowane są rolniczo, a częściowo zagospodarowane jako lasy. 

Krajobraz jest harmonijny.  

Stan ładu przestrzennego terenów objętych zmianą  położonych w Krzykosach nie budzi 

zastrzeżeń. Zmiany obejmują przede wszystkim tereny rolne i leśne. 

 

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

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w 

tym 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 

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 
 

OCHRONA ROŚLIN 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

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

Tereny objęte zmianą Studium nr zm.4a, zm.4b, zm.4g, zm.4h leżą w całości, a tereny objęte 

zmiana Studium nr zm.4c, zm.4d, zm.4f leżą częściowo w granicach Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowrocław - Gniezno, o reżimie wysokiej ochrony 

(OWO). Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 96m
3
 na dobę. Średnia głębokość ujęć 

wynosi 120 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 

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 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

zagrożona 

 

zm.4a 



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

5 w obrębie geodezyjnym Garby stanowi grunt orny 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 wyżej wymienionej części działki 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 przedmiotowa część działki o numerze ewidencyjnym 

27 w obrębie geodezyjnym Garby stanowi las LsVI.  

Stan środowiska na gruntach leśnych nie budzi zastrzeżeń.  

Na ww. części działki 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 przedmiotowe działki o numerach ewidencyjnych 33, 

34, 35, 36, 37/1 w obrębie geodezyjnym Garby stanowią grunty orne klasy RV oraz łąki ŁIV, 

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. działkach nie występują grunty chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 

lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4d 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowa działka o numerze ewidencyjnym 39 w 

obrębie geodezyjnym Garby stanowi 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 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 działki lub ich części o numerach 

ewidencyjnych 160/2, 162/1, 165/1 w obrębie geodezyjnym Garby stanowią 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. działkach lub ich częściach nie występują grunty chronione na podstawie przepisów 

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

 

zm.4f 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki lub ich części o numerach 

ewidencyjnych 170, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 181, 177/1 w obrębie geodezyjnym Garby 

stanowią grunty orne klasy RV, łąki trwałe ŁIV oraz grunty pod rowami 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. działkach lub ich częściach nie występują grunty chronione na podstawie przepisów 

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

 

zm.4g 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe części działek o numerach 

ewidencyjnych 137/1 i 138 w obrębie geodezyjnym Garby stanowią grunty orne klasy RV i 

RVI. 

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. częściach działek 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 przedmiotowe działki lub ich części o numerach 

ewidencyjnych 235, 236, 237, 238 i 234/1 w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne 

stanowią grunty orne klasy RV, RVI oraz drogi dr. 

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. działkach lub ich częściach nie 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 341 

i 408 w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne stanowią grunty orne zabudowane RV, RVI 

oraz łąki trwałe ŁIV. 

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. częściach działek nie występują 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 przedmiotowe działki o numerach ewidencyjnych 57 i 

58 w obrębie ewidencyjnym Krzykosy stanowią grunty orne RVI; grunty rolne zadrzewione 

klasy RzVI, pastwiska PsVIz, grunty zadrzewione i zakrzewione Lz oraz nieużytki N. 

Stan środowiska nie budzi zastrzeżeń. 

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

1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

zm.4k 

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

669 w obrębie ewidencyjnym Pięczkowo stanowi las LsVI. 

Na ww. części działki 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 

Na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 27 w miejscowości Garby (zm.4b) oraz działki 

o numerze ewidencyjnym nr 669 w Pięczkowie (zm.4k) zlokalizowane są stanowiska 



archeologiczne: obszar AZP 58-31/15, 24; obszar AZP 58-32/74. W celu zapewnienia 

ochrony ww. zabytków archeologicznych należy wyznaczyć strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych obejmujące swym zakresem cały obszar opracowania ww. 

działek. 

 

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

audyt 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 zamieszkane, więc nie rozpatruje się ich w kontekście 

warunków i jakości życia mieszkańców.  

 

6.Zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

Na terenie eksploatacji kruszywa nie wystąpią zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej 

mienia wynikające z następujących zdarzeń: pożarów istniejącej substancji budowlanej, 

wypadków na drogach samochodów transportujących materiały toksyczne, napadów 

bandyckich i innych losowych zdarzeń. Natomiast może wystąpić zagrożenie osunięcia się 

mas ziemnych, a w związku z tym dla uniknięcia tego przypadku ustala się filary ochronne 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Ponadto mogą wystąpić wypadki przy pracy wynikające z 

braku zabezpieczeń wynikających z nieprzestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy względnie określonych skutków huraganów, jak na przykład przewrócenie się maszyn 

wydobywczych. Zagrożenia wynikające z bhp i skutki huraganów nie podlegają regulowaniu 

odpowiednimi zapisami 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 i odpowiada 

potrzebom rozwoju gminy Krzykosy. Z uwagi na występowanie udokumentowanych zasobów 

kopalin na terenie gminy Krzykosy w jej interesie jest optymalne ich wykorzystanie. Zmiana 

poszerza istniejące już tereny eksploatacji kruszywa jak i wprowadza nowe. 

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. W wyniku zmiany nie 

zostaną wprowadzone nowe obiekty budowlane. Ponadto bilans nie ulegnie zmianie. 

Dotychczasowy bilans terenów zwiększy powierzchnie terenów przeznaczonych na cele 

eksploatacji  o powierzchnię 40 ha. Jest to jednak uzasadnione z uwagi na zapotrzebowanie 

kruszywa i konieczność zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie nie tylko potrzeb lokalnych, 

ale również ponadlokalnych, w tym na potrzeby celu publicznego (budowa dróg 

ponadlokalnych). Pozostałe tereny nieulegną zmianie. Na terenie zm4.h umniejszone zostaną 

tereny osadnicze jednakże nie były one uwzględnione w obowiązującym miejscowym planie 

w związku z powyższym nie były objęte bilansem. 

 

8.Stan prawny gruntów 
Grunty objęte niniejszą zmianą Studium stanowią własność prywatną. Zm. 4f obejmuję 

fragment rowu melioracyjnego stanowiącego własność Gminy. 

 

9.Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 



Ochronie, której zasady określają przepisy odrębne objęte są wody podziemne należące do     

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, o reżimie 

wysokiej ochrony (OWO), Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik – 

Inwrocław Gniezno, występujące między innymi na terenach objętych zmianą Studium. 

 

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 

Wszystkie tereny objęte zmianą Studium leżą w granicach Głównego Zbiornika Wód 

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

Ponadto: 

- Tereny objęte zmianą Studium oznaczone zm.4a, zm.4b, zm.4g, zm.4h leżą w granicach 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik – Inwrocław Gniezno.  

- Tereny objęte zmianą Studium oznaczone zm.4c, zm.4d, zm.4f, leżą częściowo w granicach 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik – Inwrocław Gniezno. 

- Pozostałe zmiany położone są poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

143 Subzbiornik – Inwrocław Gniezno. 

Na przedmiotowych trenach zlokalizowane są udokumentowane złoża kruszywa naturalnego: 

- „Garby II” – zm.4e; 

- „Garby ŁJB II“ – zm. 4f; 

- „Garby MB” – zm. 4f; 

- „Garby AS” – zm. 4f; 

- “Murzynowo Leśne KR” – zm. 4h; 

- “Krzykosy KR” – zm. 4j. 

 

 

12.Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych 

Na terenie objętym zmianą Studium występują tereny górnicze wyznaczone na podstawie 

przepisów odrębnych, obejmują one częściowo tereny objęte zm.4e i zm.4f. Na terenach 

górniczych obowiązują przepisy odrębne: 

- Tereny położone w Garbach, Murzynowie Leśnym i Pięczkowie (zm.4a, zm.4b, zm.4c, 

zm.4d, zm.4e, zm.4f, zm.4g, zm.4h, zm.4i, zm.4k) obejmuje koncesja PGNiG SA w 

Warszawie, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie: 

Kórnik – Środa nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. – ważna do dnia 19.07.2021 r. 

- Tereny położone w Krzykosach (zm.4j) obejmuje koncesja PGNiG SA w Warszawie, na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze: Śrem 

– Jarocin nr 29/2001/Ł z dnia 08.05.2017 r. – ważna do dnia 08.05.2047 r. 

 

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

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami 

Na terenach objętych zmianą Studium 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 ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

Przez przedmiotowe obszary nie przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia. Nie występują 

też systemy drogowe. 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. k leżą poza terenami szczególnego zagrożenia 

powodziowego, wobec czego nie wyznacza się terenów zalewowych. 

Tereny oznaczone jako zm.4c, zm.4d, zm.4j w całości położone są na obszarze narażonym na 

zalanie w przypadku zniszczenia lub szkodzenia wału powodziowego.  

Teren objęty zm.4e zm.4f w części położone są na obszarze narażonym na zalanie w 

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego  

Tereny oznaczone zm.4a, zm.4b, zm.4g, zm.4h, zm.4i, zm.4k położone są poza obszarem 

narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub szkodzenia wału powodziowego. 

 

 


