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1017 
 

UCHWAŁA NR XXIII/144/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański, ob-
ręb Niwiska i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niwiska 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu z 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 gminy Nowogród Bobrzań-

ski, obręb Niwiska z przeznaczeniem terenu pod 
funkcję mieszkaniową i komunikację. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Niwiska uchwalonego uchwałą Nr XVI/104/2000 Rady 
Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 
14 września 2000r. (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 7, poz 65) z przeznaczeniem 
terenu pod zabudowę mieszkaniową z dopuszcze-
niem usług i komunikację. 

                     Gorzów Wlkp., dnia 6 czerwca 2008r.               Nr 57 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 



 


