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UCHAWAŁA NR LIV/368/2006 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 



z dnia 1 września 2006r. 

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól – strefa                    
przemysłowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, 
Nr 80, poz.717 ze zmianami) oraz uchwały Nr 
XL/269/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 
września 2005r. i uchwały Nr LII/356/2006 Rady 
Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2006r., 
Rada Miejska w Nowej Soli uchwala co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmu-
jący obszar nowosolskiej podstrefy Kostrzyńsko – 
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Miej-
skiej Strefy Przemysłowej z terenami przyległymi 
od północy i zachodu ograniczony torami kolejo-
wymi, od wschodu drogą krajową i lasami, od 
południa lasami:  

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczo-
no na rysunku planu w skali 1: 2000. 

3. Integralną częścią uchwały jest: 

1) rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej ry-
sunkiem, stanowiący załącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu zmiany planu, stano-
wiące załącznik Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z 
zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad 
ich finansowania zapisanych w zmianie pla-
nu, stanowiące załącznik Nr 3. 

 


