
UCHWAŁA Nr XXIII/ 145 / 2008
RADY  MIEJSKIEJ  W  KSIĄŻU  WLKP.

z dnia 11 sierpnia 2008 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego we wsi   Radoszkowo  Drugie

Na  podstawie  art.14  ust.1  ustawy   z  dnia  27  marca  2003  r.   o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. ze zmianami) oraz art. 18 
ust.2   pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 
z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje :

§  1.1. Przystępuje  się  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenu obejmującego działki o nr ewid.: 53, 59, 60, 62, 64, 65, 52, 40/1, 40/2, 
38/2, 43/4, 43/3, 44, 43/1, 42/2, 42/1, 41, 47/2, 47/4, 47/5, 47/6, 133, 142  oraz części działek 
o nr ewid.: 55,  57,  63/1,  88/2, 88/3, 86,  139, 146  położonych na terenie wsi Radoszkowo 
Drugie.

2. Granice terenu objętego planem zostały określone na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Przedmiotem opracowania  są  tereny określone  w §  1,  dla  których  ustalone 
zostaną zasady zagospodarowania i zabudowy, w tym lokalizacja powierzchniowej kopalni 
gliny oraz tereny przemysłowe.

2. Zakres  ustaleń  planu obejmuje  problematykę  określoną w art.  15 ust.  2  oraz w 
zależności od potrzeb także problematykę określoną w art. 15 ust.  3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.1.  Dopuszcza się sporządzenie jednego dokumentu planistycznego obejmującego 
obszar określony niniejszą uchwałą i tereny objęte uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp 
nr XXXII/200/2005 z  dnia 19 września  2005 r.  w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejścia  drogowego  miasta 
Książ  Wlkp.  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  wraz  z  terenami  przyległymi  oraz  uchwałą 
zmieniającą  nr XXXIV/212/2005 z dnia 7 listopada 2005 r.

2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.1  opiniowanie,  uzgadnianie,  wyłożenie 
do publicznego wglądu i uchwalenie planu prowadzone będą w jednej procedurze formalno-
prawnej.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                          w Książu Wlkp

                                               /-/  Paweł Walkowiak



UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/145 /08 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  z dnia sierpnia  2008 r

 

Niniejszą uchwałę podejmuje się w celu umożliwienia eksploatacji zasobów gliny oraz 

lokalizacji cegielni i urządzeń towarzyszących, a także wyznaczenia terenów pod zabudowę 

przemysłową.  Wyznaczenie  nowych  terenów  inwestycyjnych  sprzyjać  będzie  rozwojowi 

miasta i gminy. 

Tereny objęte  niniejszą  uchwałą położone są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

objętych  planem zagospodarowania  obejścia  drogowego miasta  i  terenów pod działalność 

gospodarczą  realizowanym  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Książu  Wlkp. 

nr XXXII/200/2005 z dnia 19 września 2005 r. i uchwałą zmieniającą nr XXXIV/212/2005 

z dnia 7 listopada 2005 r.  W tej  sytuacji  dopuszcza się sporządzenie  jednego dokumentu 

planistycznego,  obejmującego  wszystkie  tereny  oraz  sformułowanie  jednolitego  tekstu  

i  rysunku  planu.  Pozwoli  to  na  opracowanie  jednorodnego  dokumentu  uwzględniającego 

powiązania funkcjonalno-przestrzenne i komunikacyjne obszaru objętego opracowaniem.

                                                                                                                Burmistrz 
                                                                                                      Książa Wielkopolskiego
                                                                                                          /-/Teofil Marciniak


