
 

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC 
Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 

 
 

 

 

 
Pieczęć wpływu do urzędu 

tel.: 75 732 32-21 do 23 

fax: 75 735 17-83 

www.gminaboleslawiec.pl 

e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl 

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu 

Filia w Bolesławcu 

ul. Łukasiewicza nr 13, 59-700 Bolesławiec 

Nr 29 8392 0004 2600 2017 2000 0010 

Nr sprawy: RGG.6724.03………………………                                          …….…………………, dnia ……………………….... 

  

WWNNIIOOSSEEKK  OO  ZZMMIIAANNĘĘ  OOBBOOWWIIĄĄZZUUJJĄĄCCEEGGOO  MMIIEEJJSSCCOOWWEEGGOO  PPLLAANNUU  

ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  LLUUBB  SSTTUUDDIIUUMM  UUWWAARRUUNNKKOOWWAAŃŃ  

II  KKIIEERRUUNNKKÓÓWW  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  GGMMIINNYY  BBOOLLEESSŁŁAAWWIIEECC  
Podstawa prawna: art. 27 i 31 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) 

 

WNIOSKODAWCA 
Imię i nazwisko  
 

………………………………….………………………………………………………………………...………….…………… 

 

Adres……………………………………………………….………………...……………….…........…...……………………… 

 

Telefon………………………………………………………………………….…………………………….…………………… 

Zwracam się z prośbą o zmianę przeznaczenia terenu w  

  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

dla działek: 
miejscowość : …………..................................................................................................................................................................  

działki nr :    .................................................................................................................................................................................... 

wnioskowane przeznaczenie* :....................................................................................................................................................... 

…………………………………………….................................................................................................…………..............…………...........………… 

 

*PRZYKŁAD PRZEZNACZENIA (wpisać spośród poniższych lub podać zwięzły opis jeśli jest inne niż podane poniżej): 

 mieszkaniowe jednorodzinne, 

  mieszkaniowe wielorodzinne, 

  mieszkaniowe zagrodowe, 

 agroturystyczne,  

 sportowo – rekreacyjne,  

 ogródki działkowe,  

 rolnicze ,  

 produkcji rolniczej (fermy, szklarnie, 

hodowle, stawy hodowlane),  

 leśne, 

 zalesienia, 

 gospodarka leśna (tartaki) 

 usług publicznych (oświata, służba zdrowia, 

administracja),  

 usług handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 

2000m2,  

 usługi drobnej wytwórczości i handlowe, 

hotelarskie, gastronomiczne, biurowe, gabinety 

usługowe, itp. 

 usługi mechaniki samochodowej, 

 produkcji nieuciążliwej, 

 produkcji uciążliwej,  

 magazyny i składy (za wyjątkiem zbiórki 

odpadów i złomu),  

 gospodarki odpadami/skup złomu, 

 górnicze,  

 obsługi komunikacji (stacje paliw, 

diagnostyczne, myjnie),  

 infrastruktury technicznej, 

 

PODPIS WNIOSKODAWCY  
(Imię i nazwisko) 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Do wniosku można dołączyć: 

1. kopię mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej nieruchomości z naniesionym obszarem wnioskowanej zmiany.  

Mapy można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu (ul. Armii Krajowej 12, II piętro) 

Miejsce składania dokumentów:  

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, piętro I, pokój nr 15 (sekretariat). 


