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2166 
 

UCHWAŁA NR XV/150/08 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU 

 
z dnia 24 września 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk uchwalo-
nym uchwałą Nr XIII/95/00 Rady Gminy i Miasta  
w Czerwieńsku z dnia 24 marca 2000r. uchwala 
się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wiel-
ki, Gmina Czerwieńsk. 

2. Granice obszaru objętego planem wynikają  
z uchwały Nr VII/65/07 Rady Miejskiej w Czerwień-
sku z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu w skali 
1: 1 000 wraz z wyrysem ze zmianą studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Czerwieńsk; 

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Czerwieńsku dotyczące sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych;  

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Czerwieńsku dotyczące sposobu rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu niniejsze-
go planu w trakcie wyłożenia do publicznego 
wglądu wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny, 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, rolnic-
two, wody powierzchniowe, komunikację i infrastruk-
turę techniczną. 

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan 
wyodrębnia tereny, będące przedmiotem ustaleń, 
wydzielone na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczone symbolami literowymi, na któ-
rych ustala się następujące podstawowe przezna-
czenie terenu: 

1) pod zabudowę mieszkaniową, oznaczoną sym-
bolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

 



 

 


