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UCHWAŁA NR XXX/226/06 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU 

 
z dnia 26 października 2006r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), uchwala się, 
co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XII/95/04 Rady Miej-
skiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2004r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Le-
śniów Wielki, po stwierdzeniu zgodności z ustale-

niami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk, 
uchwalonym uchwałą Nr XIII/95/00 Rady Gminy  
i Miasta w Czerwieńsku w 24 lutego 2000r., uchwa-
la się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Leśniów Wielki dla terenu obejmu-
jącego działki Nr 209, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216, 
217/2, 219. 

2. Integralną częścią uchwały jest: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik graficzny Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasad 

                      Gorzów Wlkp., dnia 6 lutego 2007r.                 Nr 11 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 



 


