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2192 
 

UCHWAŁA NR XXIII/282/08 
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 
z dnia 21 października 2008r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów 

oraz części obrębu Kruszyna 
 

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

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Su-
lechów oraz części obrębu Kruszyna z przeznacze-
niem terenów pod funkcję: mieszkalną i usługową 
wraz z infrastrukturą techniczną oraz komunikacją. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik 

Nr 1; 

2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu planu, stanowiące za-
łącznik Nr 2; 

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące załącznik Nr 3. 

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z: 

1) uchwałą Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Sulecho-
wie z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części 
obrębu 2 miasta Sulechów oraz części obrębu 
Kruszyna; 

                     Gorzów Wlkp., dnia 22 grudnia 2008r.        Nr 137 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 


