
UCHWAŁA NR XXII/152/2004

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 30 września 2004 r. 

w sprawie: przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla niektórych obszarów miasta i gminy Pleszew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada
Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów  pod  zalesienie,  objętych  w  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew”.

2. Granice  obszarów  objętych  projektem  planu  zostały  przedstawione  na  załączniku
graficznym do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XXII/152/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 30 września 2004r.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
gminy Pleszew na podstawie art.  87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) przestał obowiązywać.

W związku z tym dla obszarów położonych na terenie gminy Pleszew przewidzianych
pod zalesienie nie ma planu . 

Przeznaczenie terenów pod zalesienie pozwoli na powiększenie obszarów leśnych
(a tym samym zwiększenie wskaźnika zalesienia gminy) oraz stworzenie systemu korytarzy w
celu powiązania ze sobą obszarów aktywnych przyrodniczo. Zalesienia wzbogacające
perspektywiczne zasoby i walory środowiska mogłyby wzmocnić pierścień terenów
aktywnych przyrodniczo i atrakcyjnych krajobrazowo, a także stanowić bazę dla turystyki
i rekreacji lokalnej. Tereny wyznaczone na powyższe cele stanowią grunty o najniższej
przydatności dla rolnictwa oraz nieużytki. 

Zgodnie  z  zapisami  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Pleszew  (uchwalonym  w  1999  r.)  tereny  będące  przedmiotem
opracowania,  objęte  niniejszą  uchwałą,  określone  są  jako  rejony  lokalizacji  funkcji
związanych z gospodarką leśną.

Uchwalenie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zgodnie
z przepisami  ustawy o samorządzie  gminnym i  ustawy o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

W związku z tym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


