
Uchwała Nr xxx/180/98
Rady Gminy W Wielopolu Sltrzyńsltint
z dnia .... ..3.Q..H'.ê.If.s.e...l.9.9.8.r .............. ..

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 17/97 terenów lasów i zalesień w gminie Wielopole Skrzyńskie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1997 r. o samorzą-
dzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 13 z 1996 r. poz.74 z pózn_ zm.) oraz art.26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr S9, poz.
415) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

postanawia co następuje:

§ 1
l. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 17/97 terenu lasów
i zalesień w gminie Wielopole Skrzyńskie zwany dalej planem.

2. Integralną częścią planu są załączniki graficzne do niniejszej uchwały:
Nrl -rysunek planu na mapach ewidencji gruntów poszczególnych wsi

w skali 1:5 000 ( karty 1 - 21), który obowiązuje w zakresie występujących
na nim oznaczeń,

Nr 2 - rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej gminy w skali 1:10 O00
(kartyl -VII), który obowiązuje w zakresie granic kompleksów leśnych
i przeznaczenia terenów.

§ 2
Użyte w niniejszej uchwale i w załącznikach do niej określenia oznaczają:
1) lasy - tereny istniejących lasów, zadrzewień i zakrzewień (oznaczenia geodezyjne 1.11.:)
2) zalesienia - grunty rolne, łąki, pastwiska i nieuzytki przeznaczone do zalesienia
( oznaczenia geodezyjne: R. Ł. Pt. N)

3) kompleksy leśne - wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny lasów i zalesień wraz z
drogami gospodarczymi i ciekami wodnymi

4) linie rozgraniczające - linie pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania, w tym:
a) ściśle określone - linie biegnące wzdłuż istniejących podziałów geodezyjnych po-

krywające się z istniejącą granicą polno - leśną '
b) orientacyjne - linie wyznaczające projektowaną granicę polno~leśną

5) linie podziału wewnętrznego - linie wewnątrz terenów o tym samym przeznaczeniu
pomiędzy lasami a zalesieniami.
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§ 3
1. Przedmiotem planu są tereny lasów i zalesień na obszarze całej gminy wjej granicach
administracyjnych.

2. Zakres ustaleń planu obejmuje:
1) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny,
2) warunki zagospodarowania terenów, w tym terenów podlegających ochronie,
3) orientacyjną wielkość powierzchni zalesień,
4) tymczasowy sposób zagospodarowania.

§ 4
1. Dla terenów objętych planem ustala się kompleksy leśne oznaczone w załączniku
Nr 1 symbolami:
od Br-I do W-42 obejmujące lasy z projektowanymi zalesieniami,
od Br-0 do W-0 obejmujące lasy bez projektowanych zalesień.

2. W granicach kompleksów leśnych:
1) gospodarkę Ieśną należy prowadzić w oparciu o obowiązujące ,, plany urzą-
dzania lasu"i ,,uproszczone plany urządzania lasu”,

2) obowiązują: . I tł
a) Zarządzenie. Nr 179 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych
Š: i Leśnictwa zdnia1.VIII.1995 r. wsprawie uznania za* ochronne lasów

stanowiących własność Skarbu Państwa, będących ,w zarządzie PGL-Lasy
Państwowe Nadleśnictwa Strzyżów (niepublikowane),

b) we wsi Brzeziny i części wsi Wielopole Skrzyńskie (zał.grat`. Nr2 ) -
- Rozporządzenie Nr 11/93 Wojewody Rzeszowskiego zdnia 16.III.1993 1'
w sprawie utworzenia Czamorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazo-
wego (Dz.Urz.Woj.Rzesz. Nr 3/93 poz.35 ),

' c) w północno-zachodniej części wsi Nawsie położonej w Strzyżowsko-'
Sędziszowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (zał.graf. Nr 2 ) -
- Ro_zporządzeníe Nr 35/92 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 14.VlI.1992 r.
wsprawie zasad zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu na
terenie województwa rzeszowskiego (Dz.Urz.Woj.Rzesz. Nr 7/92 poz.74 ).

§ S
1. Tereny oznaczone w załączniku Nrl symbolem RL przeznacza się do dalszego użyt-

kowania leśnego oraz zalesienia terenów zakrzewionych.
2. Tereny oznaczone w załączniku Nrl symbolem ZL o pow. ok. 501,0 ha, w tym

w kompleksach leśnych o symbolach:
od Br-1 do Br-15 w Broniszowie - pow. ok. 21,0 ha
od B-1 do B-81 wBrzezinach - pow. olcl79,0 ha
od G-I do G-21 W Gliniku - pow, 0k_ 77,0 ha
od N-1 do N-51 WNawSiu - pow, 0k_l43,0 ha
od W-1 do W-42 w Wielopolu Skrzyńskim - pow.ok. 81,0 ha
przeznacza się pod zalesienia.
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Dla kompleksów:
-. od G-1 do G-4, od G-12 do G-16 i G-20 we wsi Glinik,
- N-26,od N-31 do N-34,od N-41do N-46, N-48 i N-50 we wsi Nawsie,
- W-18, W-19 i W-41 we wsi Wielopole Slcrzyńskie
przed realizacją zalesieó należy uzyskać opinię dotyczącą stanu funkcjonowania
urządzeń melioracyjnych i zwią-zanych z tym warunków zalesienia.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 należy:
1) pozosta'.'..'ió niezalesiony pas terenu o szer. 1,5 m po obu stronach istniejących
i realizowanych gazoeiągów

2) uzyskać od dysponenta sieci warunki załesiania pod liniami i w sąsiedztwie na-
powietrznycłt linii elektroenergetycznych.

§6
Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu dopuszcza
się dotychczasowe użytkowanie.

§ 7
Ustala się .... stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości spowodowanego ustaleniami planu.

§ 8
Uchyla się ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Wielopole Skrzyńskie , uchwalonego Uchwałą Nr III/12/88 GRN w Wielopolu
Skrzyńskirn z dnia 29.XI. 1988 r.(Dz.Urz.Woj.Rzesz. Nr 15 poz. 176) z późniejszymi
zmimami, dla obszaru objętego niniejszym planem z wyjątkiem ustaleń dotyczących
projektowanej linii energetycznej 110 kV.

§ 9
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy Wielopole Skrzyńsl-zie-

§ 10
Nadzór nad wykonaniem uchwały åuowierza się Korrúsji...3.9.2.."!'.9.JÍH...ŠŜ9.$.P.9FÍl.9.łÍFš.?.ÊS.9
Rolnictwa i Ochrony Sro owíska

§ _ll
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Rzeszowskiego -
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