
 
Leśnica, dnia 27 października 2015r. 

 
 

OBWIESZCZENIE  

BURMISTRZA LEŚNICY 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „ Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie” 

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. 
z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) 
 

zawiadamiam 
 

o podjęciu przez Radę Miejską w Leśnicy uchwały Nr XI/53/15 z dnia 28 września 2015r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie”, uchwalonego uchwałą Nr II/11/06 Rady Miejskiej 
w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006r., w zakresie zapisów § 6 ust. 2 pkt 8 lit. b, dotyczących 
maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego obiektu budowlanego na terenie oznaczonym 
symbolem P. 

 

Obszar objęty planem stanowią trzy tereny położone w granicach obrębu ewidencyjnego Łąki 

Kozielskie, oznaczone na załącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały.  

Przedmiotowa zmiana planu dotyczy wprowadzenia zmiany wyłącznie w części tekstowej, 

w zakresie wskazanym w uchwale. Pozostałe ustalenia planu nie podlegają zmianie. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie 

do dnia 17 listopada 2015r.: 

1. na piśmie na adres:  Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, 

2. drogą elektroniczną na adres e-mail: um@lesnica.pl bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. 

o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.). 

3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w godzinach otwarcia 

Urzędu. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

Burmistrz Leśnicy 

Łukasz Jastrzembski 
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