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1449 
 

UCHWAŁA NR IX/103/2007 
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 
z dnia 21 sierpnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

geodezyjnego wsi Cigacice i Górzykowo, gmina Sulechów 
 

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.), art. 20 ust. 1  
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Su-
lechowie Nr XLII/398/2006 z dnia 22 sierpnia 2006r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego części obrębów geodezyjnych Cigaci-
ce, Górzykowo, Brzezie k. Sulechowa, Kalsk oraz 

części obrębu I miasta Sulechów oraz zgodnie ze 
zmianą studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Sulechów 
uchwalonym uchwałą Nr XXV/218/2005 Rady 
Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 stycznia 2005r. 
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części obrębu geode-
zyjnego wsi Cigacice i Górzykowo gmina Sule-
chów. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar w obrębie 
wsi Cigacice i Górzykowo zgodnie z załącznikiem 
graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały 
są:

 

 

                     Gorzów Wlkp., dnia 24 października 2007r.   Nr 110 
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