
 
 
 
 

 
 
  

                 
 

UCHWAŁY 
 
2168 - Nr XLIV/331/06 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 września 2006r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Kożuchów w zakresie 
inwestycji celu publicznego trasy przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia ................ 9319 

2169 - Nr XLVI/290/06 Rady Gminy w Santoku z dnia 19 października 2006r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Janczewo.... 9336 

2170 - Nr XLV/234/06 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 października 2006r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól................................................................. 9358 

2171 - Nr XXIV/4/2006 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Łużyckiego Związku Gmin na 2007 rok................................................................. 9375 

 
 

OBWIESZCZENIE 
 
2172 - Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2006r. o zmianie w składzie 

Rady Powiatu Gorzowskiego.................................................................................................................... 9378 
 

POROZUMIENIE 
 

2173 - zawarte w dniu 20 grudnia 2006r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Zielona Góra  
w sprawie przejęcie przez Miasto Zielona Góra zadań z zakresu administracji rządowej................... 9378 

 
========================================================================================= 
 

2168 
 

UCHWAŁA NR XLIV/331/06 
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

 
z dnia 28 września 2006r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Kożu-
chów w zakresie inwestycji celu publicznego trasy przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (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. z 2003r 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) po stwierdzeniu 
zgodności z zapisami Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kożuchów uchwala się co następuje: 

 

Dział I  

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu w gminie Kożu-
chów w zakresie inwestycji celu publicznego, trasy 
przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ci-
śnienia wraz z infrastrukturą kontrolno - pomiaro-
wą i kablem transmisji danych, zwany dalej pla-
nem. 

 

                 Gorzów Wlkp., dnia 20 grudnia 2006r.         Nr 117 
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