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UCHWAŁA NR XIV/103/2007 
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE 

 
z dnia 23 listopada 2007r.  

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepin w rejonie miejsco-

wości Kowalów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Miejska w Rzepinie 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/21/2006 
Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 kwietnia 2006r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Rzepin w obrębie miejscowości Kowalów oraz 
po stwierdzeniu jej zgodności z zapisami „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Rzepin”, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, zwany dalej „planem”. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, składa się z: 

1) części tekstowej zawartej w § 2 i § 3 uchwały; 

2) załącznika Nr 1 - stanowiącego rysunek planu 
w skali 1:2000;   

3) załącznika Nr 2 - rozstrzygnięcia dotyczącego 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu; 

4) załącznika Nr 3 - rozstrzygnięcia w sprawie 
sposobu realizacji i finansowania infrastruk-
tury technicznej należącej do zadań własnych 
gminy. 

                      Gorzów Wlkp., dnia 4 lutego 2008r.                  Nr 11 

TREŚĆ: 
Poz.: 
 



 


