
 
 

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Łowicz 

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Otolice i Zielkowice. 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073) oraz w myśl przepisów art.39 
ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Łowicz Uchwały Nr LIII/250/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, 
fragmenty wsi: Otolice i Zielkowice. 
Treść uchwały i załączniki określające granice obszarów opracowania planu miejscowego 
znajdują się do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz. Zainteresowani mogą 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Łowicz w terminie do dnia 29 czerwca 2018r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 
 
 

 
 

 
OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Łowicz 
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Bocheń, Jamno, Dąbkowice Dolne i 

Otolice. 
 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w myśl przepisów 
art.39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017r poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Łowicz Uchwały Nr LIII/251/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty 
wsi: Bocheń, Jamno, Dąbkowice Dolne i Otolice. 

Treść uchwały i załączniki określające granice obszarów opracowania planu 
miejscowego znajdują się do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz w terminie do dnia 29 czerwca 2018r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

 
 
 
 

 



OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Łowicz 

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Parma, 
Placencja, Popów, Strzelcew i Zielkowice. 

 
 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073) oraz w myśl przepisów 
art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Łowicz Uchwały Nr LIII/252/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łowicz, fragmenty wsi: Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Parma, Placencja, Popów, 
Strzelcew i Zielkowice. 
Treść uchwały i załączniki określające granice obszarów opracowania planu miejscowego 
znajdują się do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz. Zainteresowani 
mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz w terminie do dnia 29 czerwca 2018r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

 
 

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Łowicz 

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łowicz, fragment wsi Popów 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073) oraz w myśl przepisów art.39 
ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Łowicz Uchwały Nr LIII/253/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, 
fragment wsi Popów. 
Treść uchwały i załączniki określające granice obszarów opracowania planu miejscowego 
znajdują się do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz. Zainteresowani 
mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz w terminie do dnia 29 czerwca 2018r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 
 

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Łowicz 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr 20/04 Rady Gminy w Łowiczu                   

z dnia z 29 września 2004 r. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 



środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Łowicz Uchwały Nr LIII/254/18  z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany uchwały Nr 20/04 Rady Gminy w Łowiczu z dnia z 29 września 2004 r. 
Zmiana planu dotyczy wyłącznie dopuszczenia: 

1) realizacji drugiego budynku mieszkalnego w terenach zabudowy zagrodowej, 

2) dopuszczenia sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki 

budowlanej lub zbliżenie na odległość do 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną 

przy zachowaniu przepisów odrębnych. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu 
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz, w terminie do dnia 
29 czerwca 2018r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 

 

 
OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Łowicz 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  uchwały Nr 32/03 Rady Gminy w Łowiczu                  

z dnia 10 grudnia 2003r. 
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w myśl 
przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Łowicz Uchwały Nr LIII/255/18  z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr 32/03 Rady Gminy w Łowiczu z dnia z 29 
września 2004 r. 
Zmiana planu dotyczy wyłącznie dopuszczenia: 

1) realizacji drugiego budynku mieszkalnego w terenach zabudowy zagrodowej, 

2) dopuszczenia sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki 

budowlanej lub zbliżenie na odległość do 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną 

przy zachowaniu przepisów odrębnych. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu 
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz, w terminie do dnia 
29 czerwca 2018r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


