
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

               UCHWAŁY 
 
1175 - Nr XIII/128/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki........................  4947 
1176 - Nr XIII/129/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sudoł……………………........................  4955 
 

               DECYZJA 
 
1177 - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-23(8)/2008/2594/VII/JC z dnia 7 lipca 2008r........  4966 
 

              POROZUMIENIE 
 
1178 - Nr PZD/196/08 z dnia 1 lipca 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Nowosolskim a Gminą Nowe 

Miasteczko………………………………………………...…………………………..……….............................  4968 
 
========================================================================================== 
 

1175 
 

UCHWAŁA NR XIII/128/08 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU 

 
z dnia 30 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Leśniów Wielki 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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 VII/64/07 Rady 
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2007r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Leśniów Wielki, po stwierdzeniu zgodno-
ści z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czer-
wieńsk, uchwalonym uchwałą Nr XIII/95/00 Rady 
Gminy i Miasta w Czerwieńsku w dniu 24 lutego 
2000r. uchwala się zmianę miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki 
dla terenu, jak na załączniku graficznym Nr 1. 

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały 
są: 

1) rysunek zmiany planu w skali 1:1 000 wraz  
z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Czerwieńsk w skali 1: 10 000; 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 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych, stanowiące załącznik Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 3. 

 

                      Gorzów Wlkp., dnia 10 lipca 2008r.                  Nr 72 
 
TREŚĆ: 
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