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UCHWAŁA NR V/49/07 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 27 marca 2007r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święty Wojciech  

– gmina Międzyrzecz 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 usta-

wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu z zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

                 Gorzów Wlkp., dnia 15 maja 2007r.                 Nr 47 
 

TREŚĆ: 
Poz.:  


