ZESTAWIENIE PRAC PLANISTYCZNYCH
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT
MIEJSCOWE PLANY I ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:






















Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi
Głuchowo.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi
Chomęcice.
Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
strefy
działalności gospodarczej w Nochowie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
działalności gospodarczej w Komornikach.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
nieuciążliwego przemysłu, baz i składów w Plewiskach.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łęczycy i
części wsi Wiry.
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta
Wolsztyna.
Miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego na terenie
miasta Zbąszynia.
Miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Zbąszyń.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie
miasta Sierakowa.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Sierakowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gwiazdowa,
gmina Kostrzyn.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Dopiewo.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
działalności gospodarczej w Podrzewiu, gmina Duszniki.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
działalności gospodarczej w Wilczynie – Sękowie i Podrzewiu, gmina
Duszniki.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
działalności gospodarczej w Sękowie, gmina Duszniki.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
działalności gospodarczej w Lutolu Suchym, gmina Trzciel.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
działalności gospodarczej w Golęczewie, gmina Suchy Las.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
działalności gospodarczej w Bytyniu, gmina Kaźmierz.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
działalności gospodarczej w Młodasku-Gorgoszewie, gmina
Kaźmierz.


















Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy letniskowej w Rościnnie, gmina Skoki.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Murowana Goślina.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej w Słonawach i Kowanówku, gmina
Oborniki.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w gminie Witkowo.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych na terenie gminy Śrem.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych na obszarze miasta Śrem.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w Chrzypsku Małym, gmina Chrzypsko Wielkie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w Golęczewie, gminie Suchy Las.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy usługowo-przemysłowej i mieszkaniowej w Gnieźnie.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Południowego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w Nieporęcie.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Górki 2 w Nieporęcie.
Zmiana
miejscowego
planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego gminy Nieporęt.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Skoki.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wolsztyna przy ulicy Drzymały w Wolsztynie.
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Stargardu Szczecińskiego.
STRATEGIE:




Strategia dla gminy Tarnowo Podgórne
Strategia rozwoju Stargardu Szczecińskiego

STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:





Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego gminy Murowana Goślina.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego gminy Stargard Szczeciński.

zagospodarowania
zagospodarowania
zagospodarowania











Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego gminy Nowe Skalmierzyce.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego gminy Kleszczewo.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego miasta i gminy Zbąszyń.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego miasta i gminy Kostrzyn.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego gminy Sieraków.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego gminy Granowo.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego gminy Nieporęt.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego gminy Mieleszyn.

zagospodarowania
zagospodarowania
zagospodarowania
zagospodarowania
zagospodarowania
zagospodarowania
zagospodarowania
zagospodarowania
zagospodarowania

