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§ 1. 1. Ustanawia się obwody rybackie w re-
gionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachod-
niego oraz określa się ich nazwy, numery i grani-
ce. 

2. Wykaz obwodów rybackich, o których mowa 
w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Granice obwodów rybackich wymienionych 
w załączniku do rozporządzenia stanowią linie 
brzegowe wód wchodzących w skład obwodów,  
a w przypadku gdy granica przebiega przez te wody 
– o ile nie jest to w załączniku opisane inaczej  
– granicę stanowi: 

1) w ujściu wchodzącego w skład obwodu cieku 
naturalnego albo kanału - linia prosta łącząca 
odpowiednio punkty styku brzegów cieku na-
turalnego albo kanału z brzegami wód sta-
nowiących to ujście; 

2) w miejscu przecięcia się wód wchodzących  
w skład obwodu z morskimi wodami we-
wnętrznymi albo wodami morza terytorialne-
go - granica między śródlądowymi wodami 
powierzchniowymi, a morskimi wodami we-
wnętrznymi i wodami morza terytorialnego.  

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 2/2004 Dyrek-
tora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie 
ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woje-
wództwa Lubuskiego Nr 35, poz. 600, Dz. Urz. Wo-
jewództwa Pomorskiego Nr 68, poz. 1290, Dz. Urz. 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 39,  
poz. 741). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2007r. 

§ 5. Rozporządzenia podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzien-
niku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Dzien-
niku Urzędowym Województwa Zachodniopomor-
skiego. 

Dyrektor 
Andrzej Kreft 

 
Załącznik 

do rozporządzenia Nr 7/2006 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej 
w Szczecinie 

z dnia 13 grudnia 2006r. 

Wykaz obwodów rybackich w regionie wodnym 
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

I. DORZECZE ODRY 

I. 1. RZEKA ODRA I MIĘDZYODRZE 

I.1.1. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym: 

a) w górnym biegu – linią prostą prostopadłą 
do prawego brzegu rzeki Odra przecho-
dzącą przez punkt leżący na zbiegu lewego 
brzegu rzeki Nysa Łużycka z lewym brze-
giem rzeki Odra, 

b) w dolnym biegu - linią prostą prostopadłą 
do lewego brzegu rzeki Odra przechodzącą 
przez punkt położony na zbiegu prawego 
brzegu rzeki Pliszka z prawym brzegiem 
rzeki Odra; 

2) rzeki Pliszka na odcinku od osi podłużnej mo-
stu drogowego Cybinka - Słubice do jej ujścia 
do rzeki Odra; 

3) naturalnych zbiorników wodnych, leżących  
w międzywalu i mających ciągłe bądź okreso-
we naturalne połączenie z rzeką o której mo-
wa w pkt 1 lub 2; 

4) starorzeczy i kanałów mających ciągłe bądź 
okresowe naturalne połączenie z wodami rze-
ki Odra na tym odcinku. 

I.1.2. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym: 

a) w górnym biegu – linią prostą prostopadłą 
do lewego brzegu rzeki Odra przechodzącą 
przez punkt położony u zbiegu prawego 
brzegu rzeki Pliszka z prawym brzegiem rzeki 
Odra, 

b) w dolnym biegu - linią prostą prostopadłą 
do lewego brzegu rzeki Odra przechodzącą 
przez punkt położony u zbiegu prawego 
brzegu rzeki Myśla z prawym brzegiem 
rzeki Odra; 

2) starorzeczy i kanałów mających ciągłe bądź 
okresowe naturalne połączenie z wodami rze-
ki Odra na tym odcinku; 

3) rzeki Ilanka na odcinku od dolnego stopnia pro-
gu w miejscowości Rybocice do jej ujścia do 
rzeki Odra wraz z wodami Kanałów A Świecko  
i B Świecko. 

I.1.3. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 3  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Odra na odcinku wytyczonym: 

a) w górnym biegu - linią prostą prostopadłą 
do lewego brzegu rzeki Odra przechodzącą 
przez punkt położony na zbiegu prawego 
brzegu rzeki Myśla z prawym brzegiem 
rzeki Odra,  

b) w dolnym biegu - osią jazu w miejscowo-
ści Widuchowa, leżącym w 704,1km rzeki 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 2053 
Województwa Lubuskiego Nr 114 
 

 

8988 

Odra Zachodnia; 

2) kanału pod Czelinem, kanału pod Starym Błe-
szynem, kanału na południe od miejscowości 
Siekierki, kanałów i starorzeczy na południe 
od miejscowości Stary Kostrzynek oraz Stara 
Rudnica mających ciągłe bądź okresowe na-
turalne połączenie z wodami rzeki Odra, kana-
łu w miejscowości Piaski, kanału w miejsco-
wości Krajnik Dolny, Kanału Rynica – Ognica 
(Dopływ z Rynicy), starorzeczy na północ od 
miejscowości Ognica mających ciągłe bądź 
okresowe naturalne połączenie z wodami rze-
ki Odra; 

3) Kanału Cedyńskiego wraz z wodami Kanałów: 
Bielińskiego i Osinowskiego; 

4) rzeki Słubia na odcinku od podłużnej osi mo-
stu drogowego w Starych Łysogórkach do jej 
ujścia do rzeki Odra; 

5) rzeki Rurzyca na odcinku od linii prostopadłej 
do brzegów w 2,4km biegu rzeki do jej ujścia 
do rzeki Odra. 

I.1.4. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 4  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od osi jazu 
w miejscowości Widuchowa, leżącym w 704,1km 
rzeki Odra do osi podłużnej mostu drogowe-
go leżącego w 25,4km rzeki Odra Zachodnia, 
w ciągu autostrady Szczecin – Kołbaskowo; 

2) rzeki Odra Wschodnia od jej początku, w miej-
scu rozdzielenia się rzeki Odra na rzeki Odra 
Wschodnia i Odra Zachodnia do osi podłużnej 
mostu drogowego leżącego w 728 km rzeki Od-
ra, w ciągu autostrady Szczecin – Kołbaskowo; 

3) rzeki Tywa na odcinku od jej ujścia do rzeki Od-
ra do osi podłużnej mostu drogowego Gryfino 
– Chojna, wraz z kanałem zimnym i ciepłym 
Elektrociepłowni „Dolna Odra”; 

4) kanałów położonych między odcinkami rzek 
Odra Zachodnia i Odra Wschodnia, wyzna-
czonymi osią jazu w miejscowości Widucho-
wa i osią podłużną autostrady Szczecin – Koł-
baskowo wraz z Jeziorem Rybackie. 

I.1.5. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 5  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) kanałów polderu nr 3 pomiędzy autostradą 
Szczecin - Kołbaskowo a Szosą Poznańską  
z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu 
przyrody „Kanał Kwiatowy”; 

2) Kanału Leśny (Odyniec), Kanału Skośnica, Ka-
nału Obnica, Kanału Kurowski;  

3) Kanału „Przekop Parnicki” do podłużnej osi 
mostu Portowego wraz z krótkim kanałem łą-

czącym go z rzeką Odra; 

4) rzeki Odra Zachodnia na odcinku od podłużnej 
osi mostu drogowego na autostradzie Szczecin 
– Kołbaskowo położonego w 25,4km do po-
dłużnej osi mostu drogowego na Trasie Zam-
kowej w Szczecinie położonego w 36,5km; 

5) rzeki Odra Wschodnia na odcinku od podłuż-
nej osi mostu drogowego na autostradzie 
Szczecin – Kołbaskowo położonego w 728km 
do podłużnej osi mostu Cłowego położonego 
w 737,8km; 

6) Kanału Klucz, Kanału Cegielinka. 

I.1.6. Obwód rybacki Jeziora Portowe na rzece 
Regaliczka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Portowe 
oraz wody rzeki Regaliczka i Kanału Rybny na całej 
ich długości. 

I.2. ZLEWNIA KANAŁU KONOTOP 

I.2.1. Obwód rybacki Jeziora Graniczne na Ka-
nale Konotop (Kanale Krzesiński) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Graniczne 
wraz z wodami Kanału Konotop (Kanału Krzesiń-
ski), na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora 
Graniczne.  

I.2.2. Obwód rybacki Jeziora Krzesińskie na 
Kanale Konotop (Kanale Krzesiński) – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Krzesińskie 
wraz z wodami Kanału Konotop (Kanału Krzesiń-
ski), na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora 
Graniczne do jego ujścia do Jeziora Krzesińskie  
z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizo-
wanego w miejscowości Granice wraz z wodami 
dopływów. 

I.3. ZLEWNIA KANAŁU LUBOŃSKIEGO  

I.3.1. Obwód rybacki Jeziora Urad na Kanale 
Luboński – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Urad, wraz z wodami Kanału Luboń-
ski od jego początku do linii biegnącej wzdłuż 
furty śluzy w wale przeciwpowodziowym; 

2) Kanału Cybinka (Kanał Cofkowy), na całej je-
go długości 

- wraz z wodami ich dopływów. 

I.4. ZLEWNIA RZEKI PLISZKA 

I.4.1. Obwód rybacki Jeziora Malcz Północny 
na rzece Pliszka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jezior Malcz Pół-
nocny oraz Malcz Południowy wraz z łączącym je 
przesmykiem. 
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I.4.2. Obwód rybacki Jeziora Linie (Małe Je-
ziorko) na rzece Pliszka – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Linie (Małe Jeziorko); 

2) rzeki Pliszka na odcinku od Jeziora Malcz Po-
łudniowy do Jeziora Linie (Małe Jeziorko). 

I.4.3. Obwód rybacki Jeziora Bobrze (Poźrza-
dło) na rzece Pliszka – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Bobrze (Poźrzadło); 

2) rzeki Pliszka na odcinku od Jeziora Linie (Ma-
łe Jeziorko) do Jeziora Bobrze (Poźrzadło). 

I.4.4. Obwód rybacki rzeki Pliszka – nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pliszka na 
odcinku od Jeziora Bobrze (Poźrzadło) do Jeziora 
Ratno (Gądkowskie Małe, Czerwone) wraz z wo-
dami jej dopływu. 

I.4.5. Obwód rybacki Jeziora Wielicko (Gąd-
kowskie Duże, Wielkie) na rzece Pliszka – nr 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Ratno (Czerwone), Jeziora Wielicko 
(Gądkowskie Duże, Wielkie); 

2) rzeki Pliszka na odcinku między Jeziorem Ratno 
(Gądkowskie Małe, Czerwone) a Jeziorem Wie-
licko (Gądkowskie Duże, Wielkie) 

- wraz z wodami ich dopływów. 

I.4.6. Obwód rybacki rzeki Pliszka – nr 6 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pliszka na od-
cinku od Jeziora Wielicko (Gądkowskie Duże, Wiel-
kie), do podłużnej osi mostu drogowego na drodze 
Cybinka – Słubice, wraz z wodami jej dopływów 
nie stanowiących oddzielnych obwodów. 

I.4.7. Obwód rybacki Jeziora Trześniowskie 
(Ciecz) na rzece Łagowa – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Trześniowskie (Ciecz), Jeziora Łagow-
skie; 

2) rzeki Łagowa od wypływu z Jeziora Trze-
śniowskie (Ciecz) do jej ujścia do rzeki Pliszka. 

I.4.8. Obwód rybacki Jeziora Ciche (Pegeerow-
skie, Majątkowe) na cieku bez nazwy uchodzą-
cym do rzeki Łagowa – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Ciche (Pe-
geerowskie, Majątkowe) wraz z wodami cieku łą-
czącego to jezioro z rzeką Łagowa. 

I.4.9. Obwód rybacki Jeziora Dziarg (Duże) na 
rzece Konotop – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Dziarg (Duże); 

2) rzeki Konotop na odcinku od źródeł do jej ujścia 
do rzeki Pliszka z wyłączeniem wód obiektu 
stawowego w miejscowości Kosobudz. 

I.5. ZLEWNIA RZEKI ILANKA 

I.5.1. Obwód rybacki Jeziora Ilno (Torzymskie, 
Ilanka) na rzece Ilanka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Trawno, Jeziora Trawienko, Jeziora Ilno 
(Torzymskie, Ilanka), Jeziora Pniów; 

2) rzeki Ilanka na odcinku od źródeł do podłużnej 
osi mostu drogowego na drodze Starościn 
– Połęcko wraz z wodami jej dopływów nie sta-
nowiących oddzielnych obwodów, z wyłącze-
niem wód obiektu stawowego zlokalizowanego 
w obrębie Bobrówko na Kanale Bobrowa Stru-
ga (Bobrówka). 

I.5.2. Obwód rybacki rzeki Ilanka – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ilanka od po-
dłużnej osi mostu drogowego na drodze Starościn 
- Połęcko do dolnego stopnia progu w miejscowości 
Rybocice, wraz z wodami jej dopływów niestano-
wiących oddzielnych obwodów. 

I.5.3. Obwód rybacki Jeziora Karasienko (Ciem-
ne) w zlewni rzeki Ilanka – nr 3   

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Karasienko 
(Ciemne) wraz z wodami jego dopływu. 

I.5.4. Obwód rybacki Jeziora Busko na cieku 
Dopływ z Jeziora Busko uchodzącym do rzeki 
Ilanka – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Busko wraz  
z wodami cieku Dopływ z jeziora Busko, łączącego to 
jezioro z rzeką Ilanka. 

I.5.5. Obwód rybacki Jeziora Rzepinko (Bo-
czowskie) na rzece Rzepia – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Rzepinko 
(Boczowskie) wraz z wodami rzeki Rzepia na od-
cinku 50 metrów od wypływu z jeziora Rzepinko 
(Boczowskie). 

I.5.6. Obwód rybacki Jeziora Rzepsko na rzece 
Rzepia – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody:  

1) Jeziora Rzepsko,  

2) rzeki Rzepia na odcinku od Jeziora Rzepinko  
do jej ujścia do rzeki Ilanka.  

I.5.7. Obwód rybacki Jeziora Wielicko (Wielkie, 
Garbicz) w zlewni rzeki Rzepia – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wielicko 
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(Wielkie, Garbicz), jeziora Pniewy wraz z wodami 
ich dopływów. 

I.5.8. Obwód rybacki Jeziora Lubińskie na cie-
ku bez nazwy uchodzącym do rzeki Rzepia – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Lubińskie 
wraz  z wodami cieku bez nazwy łączącego to je-
zioro z rzeką Rzepia.  

I.5.9. Obwód rybacki Jeziora Linie na cieku 
Dopływ z jeziora Linie uchodzącym do rzeki Ilanka 
– nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Linie wraz 
z wodami cieku Dopływ z jeziora Linie, łączącego  
to jezioro z rzeką Ilanka. 

I.5.10. Obwód rybacki Jeziora Koziczyn (Głę-
bokie) na cieku Dopływ z jeziora Głębokiego 
uchodzącym do rzeki Ilanka – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Koziczyn 
(Głębokie) wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora 
Głębokiego, łączącego to jezioro z Jeziorem Sup-
no.  

I.5.11. Obwód rybacki Jeziora Supno na cieku 
Dopływ z jeziora Głębokiego uchodzącym do rzeki 
Ilanka – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Supno 
wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Głębokiego 
łączącego to jezioro z rzeką Ilanka.  

I.6. ZLEWNIA RZEKI MYŚLA 

I.6.1. Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na 
rzece Myśla – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora bez nazwy 
w ciągu rzeki Myśla, na południowy - wschód od 
Jeziora Małe (Mostkowo) oraz wody rzeki Myśla 
na odcinku od źródeł do jej ujścia do Jeziora Małe 
(Mostkowo). 

I.6.2. Obwód rybacki Jeziora Małe (Mostkowo) 
na rzece Myśla – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Małe (Mostkowo); 

2) rzeki Myśla na odcinku od Jeziora Małe (Most-
kowo) do Jeziora Kościelne (Lipiańskie Połu-
dniowe). 

I.6.3. Obwód rybacki Jeziora Lipiańskie Pół-
nocne (Wądół) na rzece Myśla – nr 3  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Kościelne (Lipiańskie Południowe), Je-
ziora Lipiańskie Północne (Wądół) wraz z wo-
dami cieku Dopływ z jeziora Wądół łączącego 
wymienione jeziora; 

2) rzeki Myśla na odcinku od Jeziora Kościelne 
(Lipiańskie Południowe) do Jeziora Będzin. 

I.6.4. Obwód rybacki Jeziora Będzin na rzece 
Myśla – nr 4  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Będzin; 

2) rzeki Myśla na odcinku od Jeziora Będzin do 
Jeziora Łubie (Głazów). 

I.6.5. Obwód rybacki Jeziora Myśliborskie na 
rzece Myśla – nr 5  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Myśliborskie, Jeziora Czółnów (Czół-
nowskie), Jeziora Łubie (Głazów), Jeziora Re-
nickie (Ławy), Jeziora Wierzbnickie wraz z wo-
dami ich dopływów; 

2) Kanału Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop) na 
odcinku od Jeziora Czółnów (Czółnowskie) do 
Jeziora Myśliborskie; 

3) rzeki Myśla na odcinku od wypływu z Jeziora 
Łubie (Głazów) do połączenia z ciekiem bez 
nazwy odprowadzającym wody z Jeziora Bia-
łe. 

I.6.6. Obwód rybacki rzeki Myśla – nr 6 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Myśla na od-
cinku od połączenia z ciekiem bez nazwy odprowa-
dzającym wody z Jeziora Białe do jej ujścia do rzeki 
Odra, wraz z wodami jej dopływów niestanowiących 
oddzielnych obwodów, z wyłączeniem wód obiek-
tów stawowych „Buszów” i „Wyrąb” zlokalizowa-
nych na Kanale Ścieniawica. 

I.6.7. Obwód rybacki Jeziora Karskie Wielkie 
na Kanale Giżyn (Dopływ z jeziora Karskiego 
Wielkiego) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Cymbały (Sumiatyckie, Surmiackie), Je-
ziora Blade, Jeziora Karskie Wielkie, Jeziora 
Kinickie (Wolne), Jeziora Uklejno (Ulejno, Ro-
kitno) wraz z ciekami bez nazwy łączącymi 
wymienione jeziora i Kanał Giżyn (Dopływ  
z jeziora Karskiego Wielkiego); 

2) Kanału Giżyn (Dopływ z jeziora Karskiego Wiel-
kiego) na odcinku od źródeł do Jeziora Suli-
mierskie Przednie. 

I.6.8. Obwód rybacki Jeziora Sulimierskie na 
Kanale Giżyn (Dopływ z jeziora Karskiego Wiel-
kiego) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Sulimierskie, Jeziora Sulimierskie Przed-
nie, Jeziora Sulimierskie Małe wraz z kanałem 
łączącym Jezioro Sulimierskie Przednie z kana-
łem Giżyn (Dopływ z jeziora Karskiego Wielkie-
go); 

2) Kanału Giżyn (Dopływ z jeziora Karskiego Wiel-
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kiego) na odcinku od Jeziora Sulimierskie 
Przednie do Jeziora Będzin. 

I.6.9. Obwód rybacki Jeziora Paweł (Pował) na 
Kanale Giżyn (Dopływ z jeziora Karskiego Wiel-
kiego) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 3  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Paweł (Po-
wał) wraz z ciekami łączącymi to jezioro z Jeziorem 
Sulimierskie Przednie oraz z Jeziorem Kościelne (Li-
piańskie Południowe). 

I.6.10. Obwód rybacki Jeziora Jasne (Der-
czewskie) na Kanale Czółnów (Dopływ z jeziora 
Chłop) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Jasne (Der-
czewskie) wraz z wodami Kanału Czółnów (Dopływ  
z jeziora Chłop) na odcinku od Jeziora Jasne (Der-
czewskie) do Jeziora Derczewskie (Park). 

I.6.11. Obwód rybacki Jeziora Derczewskie 
(Park) na Kanale Czółnów (Dopływ z jeziora 
Chłop) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Derczew-
skie (Park) wraz z wodami Kanału Czółnów (Do-
pływ z jeziora Chłop) na odcinku od Jeziora Der-
czewskie (Park) do Jeziora Grochacz (Grodzkie). 

I.6.12. Obwód rybacki Jeziora Chłop na Kanale 
Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop) uchodzącym do 
rzeki Myśla – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Chłop, Jeziora Grochacz (Grodzkie);  

2) Kanału Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop) na 
odcinku od Jeziora Grochacz (Grodzkie) do 
Jeziora Celno (Mały Chłop). 

I.6.13. Obwód rybacki Jeziora Mironów na Ka-
nale Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop) uchodzą-
cym do rzeki Myśla – nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Mironów 
wraz z wodami dopływu łączącego to jezioro z Jezio-
rem Grochacz (Grodzkie). 

I.6.14. Obwód rybacki Jeziora Linowo na Ka-
nale Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop) uchodzą-
cym do rzeki Myśla – nr 5 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Linowo wraz 
z wodami dopływu łączącego to jezioro z Jeziorem 
Chłop. 

I.6.15. Obwód rybacki Jeziora Celno (Mały 
Chłop) na Kanale Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop) 
uchodzącym do rzeki Myśla – nr 6 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Celno (Ma-
ły Chłop) wraz z wodami Kanału Czółnów (Dopływ 
z jeziora Chłop) na odcinku od Jeziora Celno (Mały 
Chłop) do Jeziora Czółnów (Czółnowskie). 

I.6.16. Obwód rybacki Jeziora Świdno (Drzew-

no) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzą-
cym do rzeki Myśla – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Świdno (Drzewno); 

2) Kanału Głęboki (Kanału Leśny) na odcinku od 
źródeł do Jeziora Świdno (Drzewno).  

I.6.17. Obwód rybacki Jeziora Świdzinko (Świ-
dzienko) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) ucho-
dzącym do rzeki Myśla – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Świdzinko (Świdzienko); 

2) Kanału Głęboki (Kanału Leśny) na odcinku od 
Jeziora Świdno (Drzewno) do Jeziora Sitno 
wraz z wodami jego dopływu. 

I.6.18. Obwód rybacki Jeziora Sitno na Kanale 
Głęboki (Kanale Tarnów) uchodzącym do rzeki My-
śla – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Sitno, Jeziora Jezierzyce; 

2) Kanału Głęboki (Kanału Tarnów) na odcinku od 
Jeziora Sitno do Jeziora Myśliborskie z wyłą-
czeniem wód w granicach rezerwatu przyrody 
„Tchórzyno”, Kanału Bronny (Dopływ spod Ro-
wu), Kanału Kierzków. 

I.6.19. Obwód rybacki Jeziora Dobropolskie (Go-
lenickie) na Kanale Kruszwin (Dopływ z jeziora Do-
bropolskiego) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Czernikowskie, Jeziora Dobropolskie 
(Golenickie), Jeziora Golenickie Małe (Pacy-
nowo) wraz z wodami ich dopływów; 

2) Kanału Kruszwin (Dopływ z jeziora Dobropol-
skiego) na całej długości. 

I.6.20. Obwód rybacki Jeziora Królewskie (Księ-
że) na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora 
Myśliborskie – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Królewskie 
(Księże) wraz z wodami dopływu łączącego to je-
zioro z Jeziorem Myśliborskie. 

I.6.21. Obwód rybacki Jeziora Rzeczyca Długa 
na Kanale Wierzbnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Rzeczyca Długa, Jeziora Rzeczyca Ma-
ła wraz z wodami cieku łączącego wymienio-
ne jeziora; 

2) Kanału Wierzbnica na całej długości. 

I.6.22. Obwód rybacki Jeziora Białe na cieku 
bez nazwy uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1 
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Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Białe wraz 
z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro  
z rzeką Myśla. 

I.6.23. Obwód rybacki Jeziora Kozie na Kanale 
Kozi – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Kozie wraz z wodami Kanału Kozi;  

2) wody Kanału Chocim (Kozi Rów) oraz kanału 
Łączyna (Pręga).  

I.6.24. Obwód rybacki Jeziora Marwickie (Mar-
wicko) na Kanale Myślański – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Marwickie (Marwicko); 

2) Kanału Myślański i Kanału Chłopiński na całej 
ich długości. 

I.6.25. Obwód rybacki Jeziora Postne na cieku 
Dopływ z jeziora Postne uchodzącym do rzeki 
 - Myśla – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Postne wraz 
z wodami Kanału Buszów oraz cieku Dopływ z jezio-
ra Postne do rzeki Myśla. 

I.6.26. Obwód rybacki Jeziora Dolsk (Dolskie) 
na Kanale Dolsk – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dolsk (Dol-
skie) oraz wody Kanału Dolsk do jego ujścia do rzeki 
Myśla, wraz z wodami jego dopływu. 

I.6.27. Obwód rybacki Jeziora Ostrowiec (Ostro-
wieckie) na Kanale Olchów (Olchowy Rów) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody:  

1) Jeziora Ostrowiec (Ostrowieckie), Jeziora War-
nickie (Promień), Jeziora Rościn (Rościeńskie), 
Jeziora Zielin (Pszczelnik);  

2) Kanału Dyszno, Kanału Różańsko i Kanału Ol-
chów (Olchowy Rów), na całej ich długości, 
wraz z wodami dopływu do Kanału Olchów 
(Olchowy Rów) wypływającego z Jeziora Zie-
lin. 

I.6.28. Obwód rybacki Jeziora Babino na cieku 
bez nazwy uchodzącym do Kanału Dyszno (Do-
pływ z Warnic) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Babino 
wraz z wodami cieku bez nazwy uchodzącego do 
Kanału Dyszno (Dopływ z Warnic).  

I.6.29. Obwód rybacki Jeziora Czarne na cieku 
bez nazwy uchodzącym do Jeziora Zielin – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Czarne 
wraz z wodami cieku łączącego to jezioro z Jezio-
rem Zielin.  

I.6.30. Obwód rybacki Jeziora Czaple (Smolni-

ca) na rzece Kosa – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Czaple (Smolnica), Jeziora Miałkie, Je-
ziora Smolnica Mała; 

2) rzeki Kosa na odcinku od źródeł do Jeziora 
Lipowo, z wyłączeniem wód obiektu stawo-
wego zlokalizowanego w obrębie miejscowo-
ści Grzymiradz.   

I.6.31. Obwód rybacki Jeziora Lipowo na rzece 
Kosa – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Lipowo 
wraz z wodami rzeki Kosa na odcinku od Jeziora 
Lipowo do jej ujścia do rzeki Myśla. 

I.7. ZLEWNIA RZEKI KURZYCA 

I.7.1. Obwód rybacki rzeki Kurzyca – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kurzyca od 
źródeł do jej ujścia do rzeki Odra, z wyłączeniem 
wód obiektu stawowego zlokalizowanego na tej 
rzece w obrębie ewidencyjnym Kurzycko, wraz  
z wodami jej dopływów. 

I.8. ZLEWNIA RZEKI SŁUBIA 

I.8.1. Obwód rybacki Jeziora Narost na rzece 
Słubia – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Białęgi, Jeziora Narost, Jeziora Mier-
no, Jeziora Witnickie Małe, Jeziora Witnickie 
Wielkie; 

2) rzeki Słubia na odcinku od źródeł do Jeziora 
Witnickiego. 

I.8.2. Obwód rybacki Jeziora Witnickie na rze-
ce Słubia – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody 

Jeziora Witnickie wraz z wodami rzeki Słubia na 
odcinku od Jeziora Witnickiego do Jeziora Mo-
rzycko (Moryńskie). 

I.8.3. Obwód rybacki Jeziora Morzycko (Mo-
ryńskie) na rzece Słubia – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Morzycko (Moryńskie), Jeziora Stare 
Objezierze; 

2) rzeki Słubia na odcinku od Jeziora Morzycko 
(Moryńskie) do osi jazu w rejonie Kopalni 
Kruszyw „Skotnica”, wraz z wodami dolnego 
zbiornika wodnego w rejonie miejscowości 
Moryń Dwór; 

3) kanału łączącego Jezioro Stare Objezierze  
z rzeką Słubia. 

I.8.4. Obwód rybacki rzeki Słubia – nr 4  
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Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Słubia na 
odcinku od osi jazu w rejonie Kopalni Kruszyw 
„Skotnica” do podłużnej osi mostu drogowego  
w miejscowości Stare Łysogórki. 

I.9. ZLEWNIA RZEKI RURZYCA 

I.9.1. Obwód rybacki Jeziora Piaseczno Małe 
na rzece Rurzyca – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Piaseczno 
Małe. 

I.9.2. Obwód rybacki Jeziora Trzcińskie (Miej-
skie, Trzygłowskie) na rzece Rurzyca – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie), Je-
ziora Klasztorne; 

2) rzeki Rurzyca na odcinku od źródeł do Jeziora 
Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie). 

I.9.3. Obwód rybacki rzeki Rurzyca – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Rurzyca na 
odcinku od Jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłow-
skie) do linii prostej łączącej dwa naprzeciwległe 
punkty brzegów rzeki Rurzyca oddalone o 2,4km 
od jej ujścia do rzeki Odra, wraz z wodami jej do-
pływów nie stanowiących oddzielnych obwodów. 

I.9.4. Obwód rybacki Jeziora Małe Klasztorne 
na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Rurzyca 
– nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Małe Klasz-
torne wraz z wodami cieku łączącego to jezioro  
z rzeką Rurzyca . 

I.9.5. Obwód rybacki Jeziora Jeleńskie na rze-
ce Mała Kalica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Jeleńskie; 

2) rzeki Mała Kalica od źródeł do jej ujścia do 
rzeki Rurzyca. 

I.9.6. Obwód rybacki Jeziora Mętno na rzece 
Kalica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Mętno, Jeziora Ostrów (Stoki); 

2) rzeki Kalica od wypływu z Jeziora Mętno do 
jej ujścia do rzeki Rurzyca, wraz z wodami jej 
dopływów nie stanowiących oddzielnych ob-
wodów – z wyłączeniem wód dopływu do Je-
ziora Ostrów (Stoki) w granicach rezerwatu 
przyrody „Olszyny Ostrowskie”. 

I.9.7. Obwód rybacki Jeziora Górka (Kukla) na 
cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Kalica  
– nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Górka (Ku-

kla)  wraz z wodami cieku łączącego to jezioro  
z rzeką Kalica oraz wodami rzeki Kalica na odcinku 
od źródeł do Jeziora Mętno. 

I.9.8. Obwód rybacki Jeziora Czachów Duży  
w zlewni rzeki Kalica – nr 2   

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Czachów 
Duży wraz z wodami jego dopływów. 

I.10. ZLEWNIA RZEKI STRUGA MARWICKA 

I.10.1. Obwód rybacki Jeziora Kiełbicze na rze-
ce Struga Marwicka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Kiełbicze, Jeziora Lubicz, Jeziora Li-
pienko, Jeziora Marzykowo (Marzkowo) wraz 
z wodami ich dopływów oraz kanałów i cie-
ków łączących te jeziora ze sobą i z rzeką 
Struga Marwicka; 

2) rzeki Struga Marwicka od źródeł do ujścia do 
rzeki Odra z wyłączeniem wód obiektu sta-
wowego „Dębogóra”. 

I.10.2. Obwód rybacki Jeziora Leśne na cieku 
Dopływ z jeziora Lipienko uchodzącym do rzeki 
Struga Marwicka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Leśne wraz 
z wodami cieku Dopływ z jeziora Lipienko na od-
cinku od źródeł do Jeziora Parkowe.  

I.10.3. Obwód rybacki Jeziora Parkowe na cie-
ku Dopływ z jeziora Lipienko uchodzącym do rze-
ki Struga Marwicka – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Parkowe.  

I.11. ZLEWNIA RZEKI PNIEWA 

I.11.1. Obwód rybacki Jeziora Trzemeszno na 
rzece Pniewa (Dopływ z Jeziora Trzemeszno) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Trzemeszno wraz z dopływami; 

2) rzeki Pniewa (Dopływ z Jeziora Trzemeszno) 
od źródeł do jej ujścia do rzeki Odra, wraz  
z wodami jej dopływów. 

I.12. ZLEWNIA RZEKI TYWA 

I.12.1. Obwód rybacki Jeziora Strzeszowskie 
na rzece Tywa – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Trzcińskie (Trzcińskie Małe), Jeziora 
Strzeszowskie, Jeziora Dłużyna (Dołgie); 

2) rzeki Tywa na odcinku od źródeł do Jeziora 
Dłużyna (Dołgie) wraz z wodami jej dopływu. 

I.12.2. Obwód rybacki Jeziora Leśne (Grzybno) 
na rzece Tywa – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 
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1) Jeziora Leśne (Grzybno), Jeziora bez nazwy po-
między Jeziorem Grodziskie (Zamkowe) a Le-
śne (Grzybno); 

2) rzeki Tywa na odcinku od Jeziora Dłużyna 
(Dołgie) do Jeziora Grodziskie (Zamkowe). 

I.12.3. Obwód rybacki Jeziora Grodziskie (Zam-
kowe) na rzece Tywa – nr 3  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Grodziskie 
(Zamkowe) . 

I.12.4. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr 4  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tywa na od-
cinku od Jeziora Grodziskie (Zamkowe) do Jeziora 
Swobnickie (Długie), wraz z wodami jej dopływu. 

I.12.5. Obwód rybacki Jeziora Swobnickie (Dłu-
gie) na rzece Tywa – nr 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Swobnickie (Długie), Jeziora Długie 
Bańskie (Dłużec) wraz z wodami ich dopły-
wów; 

2) rzeki Tywa na odcinku od Jeziora Swobnickie 
(Długie) do podłużnej osi jezdni drogi Banie 
– Lubanowo. 

I.12.6. Obwód rybacki Jeziora Święte na rzece 
Tywa – nr 6 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Święte, Jeziora Mostowe; 

2) rzeki Tywa na odcinku od podłużnej osi jezdni 
drogi Banie-Lubanowo do Jeziora Święte.  

I.12.7. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr 7 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tywa na od-
cinku od Jeziora Święte do osi jazu w miejscowo-
ści Trzaski, wraz z wodami jej dopływu. 

I.12.8. Obwód rybacki rzeki Tywa – nr 8 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tywa na od-
cinku od osi jazu w miejscowości Trzaski do po-
dłużnej osi mostu drogowego Gryfino – Chojna, 
wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących 
oddzielnych obwodów. 

I.12.9. Obwód rybacki Jeziora Sobieradz na 
cieku Dopływ z Sobieradza uchodzącym do rzeki 
Tywa – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Sobieradz 
wraz z wodami cieku Dopływ z Sobieradza łączą-
cego to jezioro z Jeziorem Węgorzno (Węgorzyno, 
Borzym Mały). 

I.12.10. Obwód rybacki Jeziora Borzymskie na 
cieku Dopływ z Sobieradza uchodzącym do rzeki 
Tywa – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Borzym-

skie, Jeziora Węgorzno (Węgorzyno, Borzym Ma-
ły) wraz z wodami cieku Dopływ z Sobieradza łą-
czącego te jeziora z rzeką Tywa. 

I.13. ZLEWNIA RZEKI OMULNA 

I.13.1. Obwód rybacki Jeziora Wełtyń na rzece 
Omulna (Wełtyńska Struga) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Chwarstnickie (Chwastnica), Jeziora 
Wełtyń, Jeziora Zamkowe (Gardzienko), Je-
ziora Krzywe (Krzywienko, Gierland), Jeziora 
Prusino Duże (Brudzno) wraz z wodami ich 
dopływów oraz kanałów i cieków łączących te 
jeziora ze sobą i z rzeką Omulna (Wełtyńska 
Struga); 

2) rzeki Omulna (Wełtyńska Struga) od źródeł do 
Jeziora Krzywe (Krzywienko, Gierland) wraz  
z wodami jej dopływów. 

I.13.2. Obwód rybacki na rzece Omulna (We-
łtyńska Struga) – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Omulna (We-
łtyńska Struga) od Jeziora Krzywe (Krzywienko, 
Gierland) do jej ujścia do rzeki Odra. 

I.14. ZLEWNIA RZEKI PŁONIA 

I.14.1. Obwód rybacki rzeki Płonia – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Płonia na od-
cinku od źródeł do Jeziora Płoń – z wyłączeniem 
wód zlokalizowanego na niej obiektu stawowego 
w miejscowości Barlinek przy ulicy Świętego Boni-
facego, oraz z wyłączeniem wód cieku Dopływu 
spod Lutówka w granicach rezerwatu przyrody 
„Skalisty Jar Libberta”, wraz z wodami jej dopły-
wów nie stanowiących oddzielnych obwodów. 

I.14.2. Obwód rybacki Jeziora Płoń na rzece 
Płonia – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Płoń, Jeziora Zaborsko; 

2) rzeki Płonia na odcinku od Jeziora Płoń do 
połączenia z Kanałem Lubiatowski;  

3) Kanału Lubiatowski na całej jego długości; 

- wraz z wodami ich dopływów. 

I.14.3. Obwód rybacki rzeki Płonia – nr 3  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Płonia na od-
cinku od połączenia z Kanałem Lubiatowski do 
Jeziora Miedwie, wraz z wodami jej dopływów 
niestanowiących oddzielnych obwodów - z wyłą-
czeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego 
na rzece Sicina (Kanał Młyński) w rejonie miej-
scowości Nowielin. 

I.14.4. Obwód rybacki Jeziora Miedwie na rze-
ce Płonia – nr 4 
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Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Miedwie, Jeziora Żelewko (Żelewo, 
Zalewko), Jeziora Płonno (rozszerzenie rzeki 
Płoni), Jeziora Cysterskie, Jeziora Klasztorne;  

2) rzeki Płonia na odcinku od Jeziora Miedwie 
do Jeziora Klasztorne  

- wraz z wodami ich dopływów nie stanowią-
cych oddzielnych obwodów – z wyłączeniem 
wód obiektu stawowego zlokalizowanego na 
Dopływie z Buczynowych Wąwozów w ob-
rębie ewidencyjnym Śmierdnica Las oraz  
w granicach rezerwatu przyrody „Buczyno-
we Wąwozy im. Profesora Floriana Celiń-
skiego”. 

I.14.5. Obwód rybacki rzeki Płonia – nr 5   

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Płonia na od-
cinku od Jeziora Klasztorne do północnej krawędzi 
mostu przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie - wraz  
z wodami ich dopływów nie stanowiących oddziel-
nych obwodów, z wyłączeniem wód w granicach 
rezerwatu przyrody „Kołowskie Parowy im. Józefa 
Lewandowskiego”. 

I.14.6 Obwód rybacki Jeziora Barlineckie (Bar-
lińskie) na cieku Dopływ z jeziora Barlińskiego 
uchodzącym do rzeki Płonia – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Barlineckie (Barlińskie), Jeziora Styc-
ko (Zauklejowe), Jeziora Uklejowe (Uklejno, 
Uklejewo) wraz z wodami kanałów łączących 
wymienione jeziora oraz cieku Dopływ z jezio-
ra Barlińskiego na odcinku 50 metrów od wy-
pływu z Jeziora Barlineckie (Barlińskie).    

I.14. 7. Obwód rybacki Jeziora Trzcinne (Spa-
lone) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki 
Płonia – nr 1 

Obwód rybacki Jeziora Trzcinne (Spalone) wraz  
z wodami cieku bez nazwy łączącego wymienione 
jezioro z rzeką Płonia. 

I.14.8. Obwód rybacki Jeziora Lutowo na cieku 
Dopływ spod Lutówka uchodzącym do rzeki Pło-
nia – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Głębokie  
i Jeziora Lutowo wraz z wodami cieku Dopływ spod 
Lutówka łączącego wymienione jeziora z rzeką Pło-
nia na odcinku od źródeł do Jeziora Lutowo - z wy-
łączeniem wód zlokalizowanego na tym cieku 
obiektu stawowego w miejscowości Lutówko. 

I.14.9. Obwód rybacki Jeziora Jagowskie (Dróż-
no) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Strze-
lica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Jagowskie 
(Dróżno) wraz z wodami cieku bez nazwy łączące-
go to jezioro z rzeką Strzelica. 

I.14.10. Obwód rybacki Jeziora Duże na kanale 
Strumień Stróżewski (Stróżewski Rów) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Duże;  

2) kanału Strumień Stróżewski (Stróżewski Rów) 
na odcinku od źródeł do Jeziora Duże wraz  
z wodami jego dopływów. 

I.14.11. Obwód rybacki Jeziora Długie Mielę-
cińskie (Dołgie) na rzece Sicina (Kanale Młyński)  
– nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Dąbiec (Skrzynka Wielka), Jeziora Dłu-
gie Mielęcińskie (Dołgie); 

2) rzeki Sicina (Kanał Młyński) na odcinku od Je-
ziora Dąbiec (Skrzynka Wielka) do Jeziora 
Nowielińskie. 

I.14.12. Obwód rybacki Jeziora Nowielińskie 
na rzece Sicina (Kanale Młyński) – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Nowieliń-
skie. 

I.14.13. Obwód rybacki Jeziora Piaseczno na 
Strumieniu Nieborowskim (Ostrowica) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Piaseczno, Jeziora Dłużyńskie (Buko-
we, Bukówno), Jeziora Czarne, Jeziora Czar-
nowo, Jeziora Rokity; 

2) Strumienia Nieborowskiego (Ostrowica) na 
odcinku od źródeł do połączenia z rzeką Bieli-
ca, Kanału Długi, Kanału Czarny, wraz z wo-
dami ich dopływów nie stanowiących od-
dzielnych obwodów. 

I.14.14. Obwód rybacki Jeziora Będgoszcz na 
Kanale Ostrowica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Będgoszcz, Jeziora Babińskie (Babin, 
Parsów), Jeziora Okole (Czarnowskie); 

2) Kanału Ostrowica na całej jego długości;  

3) rzeki Krzekna od źródeł do jej ujścia do Jezio-
ra Będgoszcz; 

4) rzeki Bielica na całej jej długości; 

- wraz z wodami ich dopływów. 

I.14.15. Obwód rybacki Jeziora Dołgie na Ka-
nale Babiński (Dopływ z Babina) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dołgie 
koło Babina wraz z wodami Kanału Babińskiego 
(Dopływ z Babina) łączącego wymienione jezioro  
z Jeziorem Babińskie (Babin, Parsów). 

I.14.16. Obwód rybacki Jeziora Glinno na Ka-
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nale Żelisławiec (Dopływ z jeziora Glinno) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Glinno (Glinna I i II);  

2) Kanału Żelisławiec  (Dopływ z jeziora Glinno) 
na całej jego długości. 

I.14.17. Obwód rybacki Jeziora Racze na cieku 
bez nazwy uchodzącym do cieku Dopływ z Biel-
kowa – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Racze wraz 
z wodami cieku łączącego Jezioro Racze z ciekiem 
Dopływ z Bielkowa uchodzącym do Jeziora Mied-
wie wraz wodami Dopływu z Bielkowa. 

I.15. ZLEWNIA RZEKI BUKOWA (STOBNICA) 

I.15.1. Obwód rybacki Jeziora Słoneczne na 
rzece Bukowa (Stobnica) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Słoneczne 
oraz wody rzeki Bukowa (Stobnica) na całej jej 
długości wraz z wodami jej dopływu. 

I.16. ZLEWNIA LEWOSTRONNYCH DOPŁYWÓW 
RZEKI ODRA - OD CIEKU GRĘZINIEC DO RZEKI 
GUNICA 

I.16.1. Obwód rybacki rzeki Łarpia – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody cieków: Gręziniec, 
Skolwinka, Łarpia, Grzybnica oraz Dopływ z polde-
ru Policko. 

Granicę obwodu stanowi granica między śródlą-
dowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi 
wodami wewnętrznymi i wodami morza teryto-
rialnego na rzece Łarpia. 

I.17. ZLEWNIA DOPŁYWÓW JEZIORA DĄBIE - OD 
RZEKI PŁONIA DO RZEKI INA 

I.17.1. Obwód rybacki rzeki Chełszcząca – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Chełszcząca wraz z wodami jej dopływu 
na całej ich długości; 

2) kanałów uchodzących do Jeziora Dąbie na 
odcinku pomiędzy ujściem do niego rzeki 
Płoni, a ujściem rzeki Iny do rzeki Odra. 

I.18. ZLEWNIA RZEKI INA 

I.18.1. Obwód rybacki Jeziora Krzemień (Krze-
mieńskie) na rzece Ina – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Stubnica (Wisola, Wisala), Jeziora Krze-
mień (Krzemieńskie); 

2) rzeki Ina na odcinku od źródeł do bifurkacji  
rzeki Pęzinka z rzeką Ina; 

3) Strugi Ińsko (Kanał Ina) na odcinku od Jeziora 
Stubnica (Wisola, Wisala) do ujścia do rzeki 

Ina. 

I.18.2. Obwód rybacki rzeki Ina – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ina na odcinku 
od bifurkacji rzeki Pęzinka z rzeką Ina do osi jazu  
w miejscowości Recz – z wyłączeniem wód obiektu 
stawowego „Bytowo – Rybaki”, wraz z wodami jej 
dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów.  

I.18.3. Obwód rybacki rzeki Ina – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ina na odcin-
ku od osi jazu w miejscowości Recz do jej ujścia 
do rzeki Odra, wraz z wodami jej dopływów nie 
stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłącze-
niem wód obiektu stawowego zlokalizowanego na 
Kanale Bród w obrębie ewidencyjnym Bród oraz 
wód obiektu stawowego na Kanale Słutowo (Do-
pływ z Reczu) w rejonie miejscowości Recz – Wiel-
goszcz. 

I.18.4. Obwód rybacki Jeziora Ińsko na Stru-
dze Ińsko (Kanał Ina) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Zamczysko, Jeziora Piesna (Piesno, 
Bednarza), Jeziora Ińsko, Jeziora Linkowo (Li-
nówko), wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora 
Storkowskiego Wielkiego łączącego te jeziora; 

2) Strugi Ińsko (Kanał Ina) na odcinku od Jeziora 
Ińsko do Jeziora Stubnica (Wisola, Wisala). 

I.18.5. Obwód rybacki Jeziora Kurhany na cie-
ku bez nazwy uchodzącym do rzeki Ina  – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kurhany 
wraz z wodami jego odpływu do granicy obiektu 
stawowego „Bytowo – Rybaki”. 

I.18.6. Obwód rybacki Jeziora Wapnickie Pół-
nocne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnic-
kich) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Wapnickie Północne, Jeziora Wapnic-
kie Południowe, Jeziora Wapnickie Małe (Pod 
Topolami); 

2) Kanału Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) od 
wypływu z Jeziora Wapnickie Północne na ca-
łej jego długości. 

I.18.7. Obwód rybacki Jeziora Żeliszewo (Ce-
dynia) na Kanale Żeliszewo (Dopływ spod Jaro-
stowa) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Żeliszewo 
(Cedynia) wraz z wodami Kanału Żeliszewo (Do-
pływ spod Jarostowa) na całej jego długości. 

I.18.8. Obwód rybacki Jeziora Rajsko I na cieku 
bez nazwy uchodzącym do Kanału Żeliszewo (Do-
pływ spod Jarostowa) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Rajsko I 
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oraz Jeziora Rajsko II wraz z wodami cieku łączą-
cego wymienione jeziora z Kanałem Żeliszewo 
(Dopływ spod Jarostowa). 

I.18.9. Obwód rybacki Jeziora Stobno (Stawiń) 
na rzece Stobnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Stobno 
(Stawiń) wraz z wodami rzeki Stobnica na odcinku 
50 metrów od wypływu z tego jeziora.  

I.18.10. Obwód rybacki rzeki Stobnica – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Stobnica na odcinku 50 metrów od jej 
wypływu z Jeziora Stobno (Stawiń) do jej uj-
ścia do rzeki Ina , wraz z wodami jej dopływu 
nie stanowiącego oddzielnego obwodu. 

2) rzeki Wardynka na odcinku od ujścia do niej 
cieku z Jeziora Rzecko do połączenia z rzeką 
Stobnica. 

I.18.11. Obwód rybacki Jeziora Raduń na cieku 
Dopływ z jeziora Raduń uchodzącym do rzeki  
Stobnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Raduń, Je-
ziora Żeńsko (Smoleń), Jeziora Klukom (Tłukom) 
oraz wody cieku Dopływ z jeziora Raduń na odcinku 
50 metrów od wypływu z Jeziora Raduń  wraz z wo-
dami ich dopływów. 

I.18.12. Obwód rybacki Jeziora Kiełpinko na 
rzece Wardynka – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Kiełpinko; 

2) rzeki Wardynka na odcinku od Jeziora Kieł-
pinko do podłużnej osi mostu drogowego Su-
liszewo – Drawno. 

I.18.13. Obwód rybacki Jeziora Karpino na Ka-
nale Kołki – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Karpino, Jeziora Stobnica (Śródleśne); 

2) kanału Kołki; 

3) rzeki Wardynka na odcinku od podłużnej osi 
mostu drogowego Suliszewo - Drawno do uj-
ścia do Jeziora Stobnica Mała (Mała Chojnica, 
Korytowo).  

I.18.14. Obwód rybacki Jeziora Chojnica Duża 
na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki War-
dynka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Kołki, Jeziora Chojnica Mała, Jeziora 
Chojnica Duża, Jeziora Zgniłe Duże, Jeziora 
Stobnica Mała (Mała Chojnica, Korytowo), Je-
ziora Rzecko Duże (Rzecko); 

2) Cieku Strumień Suliszewo; 

3) rzeki Wardynka na odcinku od wypływu z Je-
ziora Stobnica Mała (Mała Chojnica, Koryto-
wo) do ujścia do niej dopływu z Jeziora Rzec-
ko, wraz z tym dopływem. 

I.18.15. Obwód rybacki Jeziora Suliszewo (Su-
linowo) na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku 
Strumień Suliszewo – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Suliszewo 
(Sulinowo) wraz z wodami cieku bez nazwy łączą-
cego wymienione jezioro z ciekiem Strumień Suli-
szewo. 

I.18.16. Obwód rybacki Jeziora Korytowo Duże 
na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki War-
dynka – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Korytowo 
Duże i Jeziora Korytowo Małe wraz z wodami ka-
nału łączącego te jeziora z rzeką Wardynka. 

I.18.17. Obwód rybacki Jeziora Chełpa Duża na 
cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Stobnica 
– nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Chełpa Duża 
oraz Jeziora Chełpa Mała wraz z ciekami bez nazwy 
łączącymi wymienione jeziora z rzeką Stobnica.  

I.18.18. Obwód rybacki Jeziora Sierakowo 
(Sierakowskie) na rzece Reczyca – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Sierakowo (Sierakowskie); 

2) rzeki Reczyca na odcinku od wypływu z Jezio-
ra Sierakowo (Sierakowskie) do połączenia  
z Kanałem Ognica.  

I.18.19. Obwód rybacki Jeziora Sławęcin (Suli-
no) na Kanale Sławęcin (Dopływ ze Sławęcina)  
– nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Piasecznik (Stradzewo), Jeziora Sła-
węcin (Sulino); 

2) Kanału Sławęcin (Dopływ ze Sławęcina) na 
całej jego długości wraz z wodami jego do-
pływu. 

I.18.20. Obwód rybacki Jeziora Piasecznik Du-
ży na cieku Dopływ z Piasecznika uchodzącym do 
rzeki Ina – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Piasecznik 
Duży wraz z wodami cieku Dopływ z Piasecznika 
na odcinku od źródeł do Jeziora Zajezierze (Żabi-
neckie, Piasecznik). 

I.18.21. Obwód rybacki Jeziora Zajezierze (Ża-
bineckie, Piasecznik) na cieku Dopływ z Piasecz-
nika uchodzącym do rzeki Ina – nr 2 
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Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Zajezierze 
(Żabineckie, Piasecznik) wraz z wodami cieku Do-
pływ z Piasecznika na odcinku od Jeziora Zajezie-
rze (Żabineckie, Piasecznik) do jego ujścia do rzeki 
Ina. 

I.18.22. Obwód rybacki Jeziora Piasecznik Ma-
ły na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora 
Piasecznik Duży – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Piasecznik 
Mały wraz z wodami cieku bez nazwy uchodzące-
go do Jeziora Piaseczki Duży.  

I.18.23. Obwód rybacki Jeziora Mielęcin (Dłu-
gie) na rzece Ina Mała – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Mielęcin (Długie), Jeziora Brudne 
(Krzęcińskie), Jeziora Przekolno Duże, Jeziora 
Tyrno (Przekolno Krzywe);  

2) Kanału Nadarzyn, Strumienia Zwierzyń (Do-
pływ z Nowego Żeńska), Strumienia Granowo 
(Dopływ z Granowa), Strumienia Sobieradz 
(Dopływ z Sobieradza); 

3) rzeki Ina Mała na odcinku od Jeziora Mielęcin 
(Długie) do połączenia z Kanałem Nadarzyn.  

I.18.24. Obwód rybacki Jeziora Czyste (Głębo-
kie) na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora 
Brudne (Krzęcińskie) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Czyste (Głę-
bokie) wraz z wodami cieku bez nazwy uchodzącego 
do Jeziora Brudne (Krzęcińskie). 

I.18.25. Obwód rybacki Jeziora Żeńsko (Skór-
ka) na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora 
Czyste (Głębokie) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Żeńsko 
(Skórka) wraz z wodami cieku bez nazwy uchodzą-
cego do Jeziora Czyste (Głębokie). 

I.18.26. Obwód rybacki Jeziora Pełcz Duży 
(Pełcz, Połcko) na Strudze Lubiana (Dopływ z Trzę-
sacza)  
– nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Pełcz Duży (Pełcz, Połcko), Jeziora Pełcz 
Mały (Pełczyk); 

2) Cieku Struga Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) na 
odcinku od Jeziora Pełcz Duży do Jeziora 
Pełcz Mały.   

I.18.27. Obwód rybacki Jeziora Stawne na Stru-
dze Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Stawne 
wraz z wodami Cieku Struga Lubiana (Dopływ  
z Trzęsacza) na odcinku od Jeziora Pełcz Mały do 
Jeziora Stawne. 

I.18.28. Obwód rybacki Jeziora Trzebień na 
Strudze Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Panieńskie, Jeziora Sławno (Łąka, Łą-
kie), Jeziora Trzebień (Bolewickie), Jeziora Jan 
(Zielone Oko); 

2) Cieku Struga Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) na 
odcinku od Jeziora Stawne do jego ujścia do 
rzeki Ina Mała. 

I.18.29. Obwód rybacki Jeziora Krzywe na cie-
ku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Sławno 
(Łąka, Łąkie) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Krzywe wraz 
z wodami bez nazwy uchodzącego do Jeziora Sław-
no (Łąka, Łąkie). 

I.18.30. Obwód rybacki Jeziora Gardzko (Grodz-
ko) na cieku bez nazwy uchodzącym do Strumienia 
Smardzyński (Dopływ z Ziemomyśla) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Gardzko 
(Grodzko) oraz wody cieku łączącego to jezioro ze 
Strumieniem Smardzyńskim (Dopływ z Ziemomy-
śla) wraz z wodami tego Strumienia. 

I.18.31. Obwód rybacki Jeziora Dobrzany (Szadz-
ko) na rzece Pęzinka – nr 1   

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Dolice, Jeziora Dobrzany (Szadzko); 

2) rzeki Pęzinka na odcinku od wypływu z obiek-
tu stawowego „Pęzinka” do przepustu dro-
gowego za Jeziorem Dobrzany (Szadzko), 
wraz z wodami jej dopływu. 

I.18.32. Obwód rybacki Jeziora Kościelne na cie-
ku bez nazwy uchodzącym do rzeki Pęzinka – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kościelne 
wraz z wodami jego odpływu do granicy obiektu 
stawowego „Pęzinka”. 

I.18.33. Obwód rybacki Jeziora Marianowo 
(Marianowskie, Wielkie) na rzece Krępa – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Okole (Okuny, Okonie), Jeziora Maria-
nowo (Marianowskie, Wielkie), Jeziora Wie-
chowo (Wiechowskie, Małe); 

2) rzeki Krępa i rzeki Dołżnica na całej ich długo-
ści, wraz z wodami ich dopływów. 

I.18.34. Obwód rybacki Jeziora Chociwel (Sta-
rzyc) na rzece Krąpiel – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Chociwel (Starzyc), Jeziora Kamienny 
Most; 

2) rzeki Krąpiel na odcinku od źródeł do ujścia 
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do niej rzeki Okra. 

I.18.35. Obwód rybacki Jeziora Chlebowo na cie-
ku bez nazwy uchodzącym do rzeki Krąpiel – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Chlebowo 
wraz z wodami kanału łączącego to jezioro z rzeką 
Krąpiel. 

I.19. ZLEWNIA PRAWOSTRONNYCH DOPŁYWÓW 
RZEKI ODRA – OD RZEKI INA DO RZEKI KRĘPA 

I.19.1. Obwód rybacki Kanału Brzeziny – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Kanałów polderu Brzeziny oraz polderu Świę-
ta: Kanału Brzeziny, Kanału Święta, Kanału 
Jedliny. 

I.20. ZLEWNIA RZEKI KRĘPA 

I.20.1. Obwód rybacki rzeki Krępa – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Krępa na 
odcinku od źródeł do granicy z morskimi wodami 
wewnętrznymi pomiędzy nią, a rzeką Odra wraz  
z wodami jej dopływów. 

I.21. ZLEWNIA RZEKI GUNICA 

I.21.1. Obwód rybacki Jeziora Stolsko (Stol-
skie) na rzece Gunica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody:  

1) Jeziora Stolsko (Stolskie); 

2) rzeki Gunica na odcinku łączącym to jezioro  
z Jeziorem Świdwie wraz z jej dopływem – do 
granicy rezerwatu przyrody „Świdwie”.  

I.21.2. Obwód rybacki rzeki Gunica – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gunica na 
odcinku od granicy rezerwatu przyrody „Świdwie” 
do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami 
wewnętrznymi – wraz z wodami jej dopływów. 

II. ZLEWNIA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO, CIEŚNI-
CY ŚWINA I CIEŚNINY DZIWNA 

II.1. ZLEWNIA RZEKI MYŚLIBORKA 

II.1.1. Obwód rybacki Jeziora Myśliborskie Wiel-
kie na rzece Myśliborska Struga (Myśliborka) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Myśliborskie Wielkie, Jeziora Małomy-
śliborskie (Myśliborskie Małe); 

2) rzeki Myśliborska Struga (Myśliborka) od źró-
deł do jej ujścia do Zalewu Szczecińskiego 
wraz z wodami jej dopływu. 

II.2. LEWOSTRONNA ZLEWNIA ZALEWU SZCZE-
CIŃSKIEGO OD RZEKI MYŚLIBORKA DO RZEKI 
GUNICA 

II.2.1. Obwód rybacki rzeki Karwia Struga – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody cieków:  

Dopływ z polderu Niekłończyca,    

Dopływ z polderu Jasienica I, Dopływ z polderu 
Uniemyśl, Karwia Struga, Dopływ z polderu Trze-
bież,  

Dopływ z polderu Warnołęka (Kanał Warnołęka), 
Kanał Warnołęka – Brzózki) 

II.2.2. Obwód rybacki Jeziora Karpino na rzece 
Karpinka – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Karpino  
i wody rzeki Karpinka, od źródeł do jej ujścia do 
Zalewu Szczecińskiego, wraz z wodami jej dopły-
wu. 

II.3. PRAWOSTRONNA ZLEWNIA ZALEWU SZCZE-
CIŃSKIEGO OD RZEKI KRĘPA DO RZEKI GOWIENI-
CA 

II.3.1. Obwód rybacki Kanału Brylanty – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

Kanałów polderu Stepnica III: Kanału Podleśny, 
Kanału Brylanty, Kanału Łączna, Kanału Kłosowica. 

II.4. ZLEWNIA RZEKI GOWIENICA 

II.4.1. Obwód rybacki rzeki Gowienica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Stepnica na odcinku od podłużnej osi 
mostu drogowego w miejscowości Macieje-
wo do jej ujścia do rzeki Gowienica; 

2) rzeki Gowienica na odcinku od źródeł do gra-
nicy wód śródlądowych z morskimi wodami 
wewnętrznymi; 

-  wraz z wodami ich dopływów niestanowią- 
    cych oddzielnych obwodów. 

II.4.2. Obwód rybacki Jeziora Lechickie (Po-
grzymie) na rzece Stepnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Lechickie (Pogrzymie), Jeziora Budzie-
szowickie (Krakus, Budzieszowce); 

2) rzeki Stepnica na odcinku od źródeł do po-
dłużnej osi mostu drogowego w miejscowo-
ści Maciejewo.  

II.4.3. Obwód rybacki Jeziora Maszewo (Ma-
szewskie) na rzece Leśnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Maszewo (Maszewskie); 

2) rzeki Leśnica na odcinku od źródeł do jej uj-
ścia do rzeki Stepnica – z wyłączeniem wód 
dwóch obiektów stawowych zlokalizowanych 
na tej rzece w rejonie miejscowości Maszewo, 
wraz z wodami jej dopływu. 
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II.4.4. Obwód rybacki Jeziora Długie na cieku 
bez nazwy uchodzącym do rzeki Leśnica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Długie wraz 
z wodami cieku bez nazwy łączącego Jezioro Długie 
z rzeką Leśnica. 

II.4.5. Obwód rybacki Jeziora Węgorzyce na 
cieku Dopływ z jeziora Węgorzyce uchodzącym 
do rzeki Stepnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Węgorzyce 
wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Węgorzyce 
łączącego to jezioro z rzeką Stepnica. 

II.4.6. Obwód rybacki Jeziora Kościuszki (Ol-
chowskie) na cieku Dopływ z jeziora Kościuszki 
uchodzącym do rzeki Stepnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kościuszki 
(Olchowskie) wraz z wodami cieku Dopływ z jezio-
ra Kościuszki łączącego to jezioro z rzeką Stepnica. 

II.4.7. Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na 
cieku Dopływ w Biebrówku uchodzącym do rzeki  
Gowienica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody dwóch Jezior bez 
nazwy na północ od miejscowości Czermnica wraz 
z wodami cieku Dopływ w Biebrówku łączącego te 
jeziora z rzeką Gowienica. 

II.4.8. Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na 
cieku Dopływ z Żychlikowa uchodzącym do rzeki 
Gowienica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora bez nazwy 
na północ od miejscowości Żychlikowo wraz z wo-
dami cieku Dopływ z Żychlikowa łączącego to jezio-
ro z rzeką Gowienica. 

II.5. PRAWOSTRONNA ZLEWNIA ZALEWU SZCZE-
CIŃSKIEGO – OD RZEKI GOWIENICA DO GŁĘBO-
KIEGO NURTU 

II.5.1. Obwód rybacki Kanału Gąsierzyński – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Kanałów: Gąsie-
rzyński, Piaskowy, Świętowicki, Kopicki, Żarnow-
ski, Czarnociński, Śmięć, Okrężny, Łączyna oraz 
Koszewski. 

II.6. ZLEWNIA ZALEWU SZCZECIŃSIEGO ORAZ 
CIEŚNINY ŚWINA NA WYSPACH MIĘDZY CIE-
ŚNINĄ DZIWNA, A ZACHODNIĄ GRANICĄ PAŃ-
STWA 

II.6.1. Obwód rybacki Kanału Torfowy – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Kanałów: Torfowy, 
Wydrzany A, Ognica, Karsibór B, Karsibór A, Karsi-
bór E, Karsibór D, Karsibór F oraz  Międzyzdroje A. 

II.7. LEWOSTRONNA ZLEWNIA CIEŚNINY DZIW-
NA OD GŁĘBOKIEGO NURTU DO UJŚCIA DO 
MORZA 

II.7.1. Obwód rybacki Jeziora Koprowo na rze-

ce Struga Lewińska – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Koprowo, Jeziora Kołczewo, Jeziora 
Żółwino (Żółwińskie); 

2) cieku Struga Lewińska od granicy Wolińskie-
go Parku Narodowego aż do jej ujścia do Cie-
śniny Dziwna. 

II.7.2. Obwód rybacki Kanału Mokrzycki – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody 

Kanałów: Mokrzycki, Darzowice, Płocin, Mokrzyca-
Ładzin, Sierosław oraz  Zastań D. 

II.8. PRAWOSTRONNA ZLEWNIA CIEŚNINY DZIW-
NA  

II.8.1. Obwód rybacki Kanału Sibin – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody rzek: Kurawa, Dusin-
ka, Wrzosówka, oraz  Kanałów: Kukułowo, Rozwa-
rowo, Sibin, Połchowo, Chrząszczewo, Wrzosowo A, 
Wrzosowo C, Wrzosowo B oraz Dziwnówek.   

II.9. ZLEWNIA RZEKI WOŁCZENICA  

II.9.1. Obwód rybacki rzeki Wołczenica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wołczenica 
od źródeł do granicy wód śródlądowych z mor-
skimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej 
dopływów nie stanowiących oddzielnych obwo-
dów. 

II.9.2. Obwód rybacki Jeziora Glicko na cieku 
bez nazwy uchodzącym do rzeki Wołczenica – nr 1   

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Glinko wraz 
z wodami cieku bez nazwy łączącego wymienione 
jezioro z rzeką Wołczenica. 

II.9.3. Obwód rybacki Jeziora Nowogardzkie 
(Nowogardno) na rzece Dąbrzyca – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Nowogardzkie (Nowogardno); 

2) rzeki Dąbrzyca na całej długości, wraz z wo-
dami jej dopływu. 

II.9.4. Obwód rybacki Jeziora Ostrowo (Mie-
rzęcin) na rzece Grzybnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Ostrowo (Mierzęcin) wraz z wodami 
jego dopływów, Jeziora Piaski; 

2) rzeki Grzybnica na odcinku od źródeł do połą-
czenia z prawobrzeżnym dopływem spod 
Ostromic. 

II.9.5. Obwód rybacki Jeziora Przybiernowskie 
(Przybiernów) na rzece Struga Przybiernowska 
(Wola Struga) – nr 1  
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Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Przybiernowskie (Przybiernów); 

2) rzeki Struga Przybiernowska (Wola Struga) na 
całej jej długości wraz z wodami jej dopływu. 

II.10. ZLEWNIA RZEKI ŚWINIEC 

II.10.1. Obwód rybacki rzeki Świniec – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Świniec na 
odcinku od podłużnej osi mostu drogowego na 
trasie Chrząstowo-Trzebieszewo do granicy wód 
śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, 
wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących 
oddzielnych obwodów. 

II.10.2. Obwód rybacki rzeki Świniec – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Stuchowska Struga na odcinku od źró-
deł do połączenia z rzeką Świniec, wraz z wo-
dami jej dopływów; 

2) rzeki Świniec od połączenia z rzeką Wołcza 
oraz rzeką Stuchowska Struga do podłużnej 
osi mostu drogowego Chrząstowo - Trzebie-
szewo. 

II.10.3. Obwód rybacki Jeziora Kołomąć (Ko-
łomąckie) na rzece Wołcza – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Kołomąć (Kołomąckie), Jeziora Rybo-
karty; 

2) rzeki Wołcza na odcinku od źródeł do połą-
czenia z rzeką Świniec; 

- wraz z wodami ich dopływów – z wyłącze-
niem wód dopływu ze Świeszewa w grani-
cach rezerawatu przyrody „Golczewskie 
Uroczysko”. 

II.10.4. Obwód rybacki Jeziora Okonie (Gol-
czewo) na rzece Niemica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Okonie (Golczewo) wraz z wodami 
jego dopływu, Jeziora Szczucze (Niemcza); 

2) rzeki Niemica na odcinku od źródeł do Jeziora 
Okonie (Golczewo).  

II.10.5. Obwód rybacki rzeki Niemica – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Niemica na 
odcinku od Jeziora Okonie (Golczewo) do jej ujścia 
do rzeki Świniec wraz z wodami jej dopływów nie 
stanowiących oddzielnych obwodów. 

II.10.6. Obwód rybacki Jeziora Śniatowskie 
(Śniatowo) na cieku Dopływ z jeziora Śniatowskie-
go uchodzącym do rzeki Niemica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Śniatow-
skie (Śniatowo) wraz z wodami cieku Dopływ  

z jeziora Śniatowskiego na odcinku 50 metrów od 
wypływu z Jeziora Śniatowskie (Śniatowo). 

III. PRZYMORZE 

III.1. DORZECZE PRZYMORZE OD CIEŚNINY DZIW-
NA DO RZEKI REGA 

III.1.1. Obwód rybacki Jeziora Liwia Łuża – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Liwia Łuża, wraz z wodami jego do-
pływów; 

2) Kanału Liwia Łuża łączącego Jezioro Liwia 
Łuża z Morzem Bałtyckim do granicy wód 
śródlądowych z morskimi wodami wewnętrz-
nymi.  

III.2. DORZECZE RZEKI REGA 

III.2.1. Obwód rybacki rzeki Rega – nr 1    

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Rega od źródeł do osi jazu w miejsco-
wości Prusinowo; 

2) rzeki Stara Rega od podłużnej osi mostu dro-
gowego w miejscowości Więcław do jej uj-
ścia do rzeki Rega  

- wraz z wodami ich dopływów nie stano-
wiących oddzielnych obwodów. 

III.2.2. Obwód rybacki Jeziora Lisowo (zbiorni-
ka zaporowego Likowo) na rzece Rega – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Lisowo (zbiornika zaporowego Liko-
wo); 

2) rzeki Ukleja na odcinku od ujścia do niej rzeki 
Dobrzenica do Jeziora Lisowo (zbiornika za-
porowego Likowo); 

3) Jeziora (zbiornika zaporowego) Rejowice; 

4) rzeki Rekowa od ujścia do niej rzeki Dąbrów-
ka; 

5) rzeki Gardominka na odcinku od źródeł do jej 
ujścia do Jeziora (zbiornika zaporowego) Re-
jowice; 

6) rzeki Mołstowa na odcinku od źródeł do jej 
ujścia do rzeki Rega; 

7) rzeki Rega od osi jazu w miejscowości Prusi-
nowo do granicy wód śródlądowych z mor-
skimi wodami wewnętrznymi; 

- wraz z wodami ich dopływów niestano-
wiących oddzielnych obwodów – z wyłą-
czeniem wód obiektu stawowego w rejo-
nie miejscowości Bonin, zlokalizowanego 
na Kanale Bonin. 

III.2.3. Obwód rybacki Jeziora Donatowo (Kłęc-
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kie, Klęckie) na cieku Dopływ z jeziora Klęckiego 
uchodzącym do rzeki Rega – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Donatowo 
(Kłęckie, Kleckie), Jeziora Resko Górne (Resko) 
wraz z wodami cieków Dopływ z jeziora Klęckiego 
oraz Dopływ z jeziora Resko łączących te jeziora  
z rzeką Rega. 

III.2.4. Obwód rybacki Jeziora Bystrzyno Wiel-
kie na cieku Dopływ spod Bystrzyny uchodzącym 
do rzeki Rega – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Bystrzyno 
Wielkie wraz z wodami cieku Dopływ spod By-
strzyny łączącego to jezioro z rzeką Rega. 

III.2.5. Obwód rybacki Jeziora Bystrzyno Małe 
(Byszno) na cieku Dopływ z jeziora Bystrzyno Małe 
uchodzącym do cieku Dopływ spod Bystrzyny  - nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Bystrzyno 
Małe (Byszno) wraz z wodami cieku Dopływ z je-
ziora Bystrzyno Małe łączącego to jezioro z rzeką 
Rega. 

III.2.6. Obwód rybacki Jeziora Wilczkowo (Wilcz-
kowo Świdwińskie) na cieku Dopływ z jeziora 
Wilczkowo uchodzącym do rzeki Rega – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wilczkowo 
(Wilczkowo Świdwińskie) wraz z wodami cieku 
Dopływ z jeziora Wilczkowo łączącego to jezioro  
z rzeką Rega. 

III.2.7. Obwód rybacki Jeziora Słonowice na 
cieku Dopływ z jeziora Słonowice uchodzącym do 
rzeki Rega – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Słonowice 
wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Słonowice 
łączącego to jezioro z rzeką Rega. 

III.2.8. Obwód rybacki Jeziora Oparzno na cie-
ku Dopływ z jeziora Oparzno uchodzącym do rze-
ki Rega – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Oparzno 
wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Oparzno 
łączącego to jezioro z rzeką Rega. 

III.2.9. Obwód rybacki Jeziora Zarańsko (Za-
rańskie) na rzece Stara Rega – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Więcław (Wiesław), Jeziora Gągnowo 
Duże (Gangnowo Duże, Gęgnowskie Wielkie), 
Jeziora Gągnowo Małe (Łabędzie), Jeziora  
Będąrgowo (Nętno), Jeziora Rydzewo, Jezio-
ra Węglino Wielkie, Jeziora Zarańsko (Zarań-
skie), Jeziora Małe Dołgie (Dołgie Małe, Doł-
gie), Jeziora Kamień, Jeziora Przytońko (Przy-
toń), Jeziora Karpno, Jezior Dąbie Wielkie  
i Małe; 

2) rzeki Stara Rega na odcinku od źródeł do po-

dłużnej osi mostu drogowego w miejscowo-
ści Więcław 

- wraz z wodami ich dopływów. 

III.2.10. Obwód rybacki Jeziora Węglino Małe 
(Węglinko) na cieku Dopływ z jeziora Węglino 
Wielkie – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Węglino 
Małe (Węglinko) wraz z wodami cieku Dopływ  
z jeziora Węglino Wielkie na odcinku do Jeziora 
Węglino Wielkie.  

III.2.11. Obwód rybacki Jeziora Brzeźno na cie-
ku bez nazwy uchodzącym do rzeki Rzepczynka 
(Grądek) – nr 1    

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Brzeźno 
wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezio-
ro z rzeką Rzepczynka (Grądek). 

III.2.12. Obwód rybacki Jeziora Pęczerzyno na 
cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Stara Rega 
– nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Pęczerzyno 
wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezio-
ro z rzeką Stara Rega. 

III.2.13. Obwód rybacki Jeziora Klępnickie (Klęp-
nia, Klepnicko) na cieku Dopływ z jeziora Klępnicko 
uchodzącym do rzeki Rega – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Klępnickie 
(Klępnia, Klepnicko) wraz z wodami cieku Dopływ 
z jeziora Klępnicko łączącego to jezioro z rzeką 
Rega. 

III.2.14. Obwód rybacki Jeziora Nowe Zajezie-
rze na Kanale Zajezierze – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Nowe Za-
jezierze wraz z wodami Kanału Zajezierze na całej 
jego długości. 

III.2.15. Obwód rybacki Jeziora Zajezierze (Przy-
tońskie) na cieku Dopływ z Jeziora Przytoń ucho-
dzącym do rzeki Reska Węgorza – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Węgorzyno (Węgorzyńskie) Jeziora 
Zajezierze (Przytońskie), Jeziora Przytoń;  

2) rzeki Reska Węgorza na odcinku od źródeł do 
połączenia z ciekiem Dopływ z jeziora Konie, 
wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących 
oddzielnych obwodów – z wyłączeniem wód 
obiektu stawowego zlokalizowanego w rejonie 
miejscowości Połchowo, na Kanale Połchowo. 

III.2.16. Obwód rybacki Jeziora Strokowskie Dol-
ne (Czarne Dolne) na cieku bez nazwy uchodzącym 
do Jeziora Węgorzyno – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Strokow-
skie Dolne (Czarne Dolne) i Jeziora Strokowskie 
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Górne (Czarne Średnie) wraz z ciekiem łączącym te 
jeziora i uchodzącym do Jeziora Węgorzyno – z wy-
łączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego 
w rejonie miejscowości Węgorzyno na cieku łączą-
cym Jezioro Węgorzyno (Węgorzyńskie) z Jeziorem 
Strokowskie Górne (Czarne Średnie).   

III.2.17. Obwód rybacki Jeziora Konie na cieku 
Dopływ z jeziora Konie uchodzącym do rzeki Re-
ska Węgorza - nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Konie wraz 
z wodami cieku Dopływ z jeziora Konie, na odcin-
ku do połączenia z Jeziorem Mielno. 

III.2.18. Obwód rybacki Jeziora Mielno na cie-
ku Dopływ z jeziora Konie uchodzącym do rzeki 
Reska Węgorza - nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Mielno 
wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Konie, na 
odcinku do połączenia z rzeką Reska Węgorza. 

III.2.19. Obwód rybacki Jeziora Studnica na 
rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Studnica; 

2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od Je-
ziora Studnica do Jeziora Mielno. 

III.2.20. Obwód rybacki Jeziora Mielno na rze-
ce Brzeźnicka Węgorza – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Mielno; 

2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od Je-
ziora Mielno do Jeziora Ostrowiec (Ziemsko), 
wraz z wodami jej dopływu. 

III.2.21. Obwód rybacki Jeziora Ostrowiec 
(Ziemsko) na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Ostrowiec (Ziemsko); 

2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od Je-
ziora Ostrowiec (Ziemsko) do Jeziora Bucież 
Duży (Bucierz). 

III.2.22. Obwód rybacki Jeziora Bucież Duży 
(Bucierz) na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Czaple Małe, Jeziora Czaple Duże, Je-
ziora Bucież Duży (Bucierz), Jeziora Kocioł, 
Jeziora Kociołek; 

2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od Je-
ziora Bucież Duży (Bucierz) do połączenia  
z ciekiem Dopływ z jeziora Dubie. 

III.2.23. Obwód rybacki Jeziora Brzeźniak (Brzeź-
no, Brzeźnia) na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 5 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Brzeźniak (Brzeźno, Brzeźnia) wraz  
z wodami jego dopływu, Jeziora Żabice, Je-
ziora Dubie (Ginawskie), wraz z wodami ich 
dopływów; 

2) rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od połą-
czenia z ciekiem Dopływ z jeziora Dubie do 
osi jazu młyna w miejscowości Węgorsko. 

III.2.24. Obwód rybacki Jeziora Mielinek (Mie-
liniec, Kolk) na rzece Mnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Mielinek 
(Mieliniec, Kolk) wraz z wodami rzeki Mnica łączą-
cego to jezioro z Jeziorem Ostrowiec (Ziemsko). 

III.2.25. Obwód rybacki Jeziora Rogówko na 
cieku Dopływ spod Rogówka uchodzącym do 
rzeki Brzeźnicka Węgorza – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Rogówko 
wraz z wodami cieku Dopływ spod Rogówka łą-
czącego to jezioro z rzeką Brzeźnicka Węgorza. 

III.2.26. Obwód rybacki Jeziora Rogowe na cie-
ku bez nazwy uchodzącym do cieku Dopływ spod 
Rogówka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Rogowe 
wraz z wodami cieku łączącego to jezioro z ciekiem 
Dopływ spod Rogówka. 

III.2.27. Obwód rybacki Jeziora Kocianowo  
w zlewni rzeki Brzeźnicka Węgorza – nr 6 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kocianowo 
wraz z wodami jego dopływu.  

III.2.28. Obwód rybacki Jeziora Helka na cieku 
Dopływ z Zachełmia uchodzącym do rzeki Rega  
– nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Helka wraz 
z wodami cieku Dopływ z Zachełmia łączącego to 
jezioro z rzeką Rega. 

III.2.29. Obwód rybacki Jeziora Głębokie na 
Kanale Radowo - Strzemiele (Dopływ ze Strze-
miela, rzeka Mielnica) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Głębokie, Jeziora Biały Zdrój (Strze-
miele); 

2) Kanału Radowo - Strzemiele (Dopływu ze 
Strzemiela, rzeka Mielnica) na całej jej długo-
ści. 

III.2.30. Obwód rybacki Jeziora Karwowo na 
cieku Dopływ z jeziora Karwowo uchodzącym do 
rzeki Rega – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Karwowo 
wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Karwowo 
łączącego to jezioro z rzeką Rega. 
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III.2.31. Obwód rybacki Jeziora Piaski na rzece 
Piaskowa – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Piaski oraz 
wody rzeki Piaskowa na odcinku 50 metrów od jej 
wypływu z Jeziora Piaski. 

III.2.32. Obwód rybacki rzeki Piaskowa – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Piaskowa na 
odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Piaski 
do jej ujścia do rzeki Rega, wraz z wodami jej do-
pływów – z wyłączeniem wód obiektu stawowego 
zlokalizowanego na rzece Wilkowa w rejonie miej-
scowości Maliniec. 

III.2.33. Obwód rybacki Jeziora Dłusko (Długie) 
na rzece Ukleja – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dłusko I 
(Długie) i Jeziora Dłusko II (Długie) wraz z odcinkiem 
rzeki Ukleja od źródeł do Jeziora Woświn – z wyłą-
czeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego  
w rejonie miejscowości Dłusko. 

III.2.34. Obwód rybacki Jeziora Woświn na rze-
ce Ukleja – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Woświn 
wraz z odcinkiem rzeki Ukleja od Jeziora Woświn 
do Jeziora Mielno oraz wody Dopływu do jeziora 
Woświn. 

III.2.35. Obwód rybacki Jeziora Okrzeja na rze-
ce Ukleja – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Okrzeja, Jeziora Mielno, Jeziora Sam-
bórz Wielki (Sielsko, Sambórz Duży); 

2) rzeki Ukleja na odcinku od Jeziora Mielno do 
ujścia do niej rzeki Dobrzenica, wraz z woda-
mi jej dopływów nie stanowiących oddziel-
nych obwodów. 

III.2.36. Obwód rybacki Jeziora Dobre (Tuczno) 
na rzece Dobrzenica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dobre 
(Tuczno) oraz wody rzeki Dobrzenica na całej jej 
długości wraz z wodami jej dopływów. 

III.2.37. Obwód rybacki Jeziora bez nazwy na 
rzece Dobra – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora bez nazwy 
na zachód od miejscowości Dobra oraz wody rzeki 
Dobra na całej jej długości wraz z wodami jej do-
pływów. 

III.2.38. Obwód rybacki Jeziora Łabuń na rzece 
Rekowa – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Łabuń oraz 
rzeki Rekowa na odcinku od źródeł do ujścia do 
niej rzeki Dąbrówka, wraz z wodami jej dopływów. 

III.2.39. Obwód rybacki Jeziora Dąbie Północne 

na rzece Dąbrówka – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dąbie Pół-
nocne i Jeziora Dąbie (Dębie, Olenin) oraz wody 
rzeki Dąbrówka na całej jej długości wraz z woda-
mi jej dopływu. 

III.2.40. Obwód rybacki Jeziora Trzygłowskie na 
cieku Dopływ z jeziora Trzygłowskiego uchodzącym 
do rzeki Gardominka – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Trzygłow-
skie I i Jeziora Trzygłowskie II wraz z wodami cieku 
Dopływ z jeziora Trzygłowskiego łączącego te je-
ziora z rzeką Gardominka. 

III.2.41. Obwód rybacki Jeziora Popiel (Studni-
ca, Zofianka) na cieku bez nazwy uchodzącym do 
rzeki Mołstowa – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Popiel (Stud-
nica, Zofianka) wraz z wodami cieku łączącego to 
jezioro z rzeką Mołstowa. 

III.2.42. Obwód rybacki Jeziora Starnin na cie-
ku Dopływ spod Starnina uchodzącym do rzeki 
Mołstowa – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Starnin wraz 
z wodami cieku Dopływ spod Starnina na całej jego 
długości.  

III.3. DORZECZE PRZYMORZE OD RZEKI REGA DO 
RZEKI PARSĘTA 

III.3.1. Obwód rybacki Jeziora Resko Przymor-
skie (Resko) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Resko Przy-
morskie (Resko) wraz z wodami cieków uchodzą-
cych do tego jeziora nie stanowiących oddzielnych 
obwodów.  

Granicę obwodu stanowi granica między śródlą-
dowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi 
wodami wewnętrznymi i wodami morza teryto-
rialnego na Kanale łączącym Jezioro Resko Przy-
morskie (Resko) z Morzem Bałtyckim. 

III.3.2. Obwód rybacki rzeki Dębosznica – nr 1   

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dębosznica 
na odcinku od źródeł do ujścia do Jeziora Resko 
Przymorskie (Resko), wraz z wodami jej dopły-
wów. 

III.3.3. Obwód rybacki Jeziora Trzynik Duży (Du-
że) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Dę-
bosznica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Trzynik 
Duży (Duże) wraz z  wodami cieku bez nazwy łą-
czącego Jezioro Trzynik z rzeką Dębosznica. 

III.3.4. Obwód rybacki Jeziora Kamienica (Ka-
mnica) na rzece Błotnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kamienica 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 2053 
Województwa Lubuskiego Nr 114 
 

 

9005 

(Kamnica) wraz z wodami rzeki Błotnica na odcin-
ku 50 metrów od wypływu z Jeziora Kamienica 
(Kamnica). 

III.3.5. Obwód rybacki rzeki Błotnica – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Błotnica na 
odcinku od linii prostopadłej do osi rzeki łączącej 
punkty jej brzegu oddalone o 50 metrów od wy-
pływu z Jeziora Kamienica (Kamnica) do ujścia do 
Jeziora Resko Przymorskie (Resko), wraz z wodami 
jej dopływów nie stanowiących oddzielnych ob-
wodów. 

III.3.6. Obwód rybacki Jeziora Pławęcino (Pła-
węcińskie) na cieku bez nazwy uchodzącym do 
rzeki Błotnica - nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Pławęcino 
(Pławęcińskie) wraz z wodami cieku bez nazwy 
łączącego to jezioro z rzeką Błotnica. 

III.3.7. Obwód rybacki Jeziora Gościno na cie-
ku Dopływ z jeziora Gościno uchodzącym do rzeki 
Błotnica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Gościno 
wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Gościno na  
odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Gościno. 

III.4. DORZECZE RZEKI PARSĘTA  

III.4.1. Obwód rybacki rzeki Parsęta – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Parsęta na odcinku od źródeł do granicy 
wód śródlądowych z morskimi wodami we-
wnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie-
stanowiących oddzielnych obwodów – z wyłą-
czeniem wód obiektów stawowych zlokalizo-
wanych: na rzece Brzeźniczka w rejonie miej-
scowości Doble, na rzece Pokrzywnica w rejo-
nie miejscowości Zagrody, na rzece Wogra  
w rejonie miejscowości Gaworkowo oraz na 
rzece Bagienica w rejonie miejscowości Warni-
no, a także z wyłączeniem wód zbiornika wod-
nego zlokalizowanego na rzece Gęsia w rejonie 
miejscowości Bądki i Trzemno; 

2) wszystkich starorzeczy oraz zbiorników wod-
nych ciągle bądź okresowo naturalnie połą-
czonych z głównym nurtem rzeki Parsęta. 

III.4.2. Obwód rybacki Jeziora Kiełpino (Kok-
nia) na cieku Dopływ z jeziora Kiełpino uchodzą-
cym do rzeki Gęsia – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kiełpino 
(Koknia) wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora 
Kiełpino łączącego Jezioro Kiełpino z rzeką Gęsia. 

III.4.3. Obwód rybacki Jeziora Wielatowo (Brzeź-
no) na rzece Perznica – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Trzebiechowo (Lutowo), Jeziora Wie-

latowo (Brzeźno); 

2) rzeki Perznica na odcinku od źródeł do linii pro-
stopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu 
oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora 
Trzebiechowo (Lutowo). 

III.4.4. Obwód rybacki Jeziora Jeziorki (Trze-
biechówko) na cieku bez nazwy uchodzącym do 
Jeziora Trzebiechowo (Lutowo) – nr 1   

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Jeziorki 
(Trzebiechówko) wraz z wodami cieku bez nazwy 
uchodzącego do Jeziora Trzebiechowo (Lutowo). 

III.4.5. Obwód rybacki Jeziora Kople (Szmałc) 
na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Je-
ziorki (Trzebiechówko) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kople 
(Szmałc) wraz z wodami cieku bez nazwy łączące-
go to jezioro z Jeziorem Jeziorki (Trzebiechówko). 

III.4.6. Obwód rybacki Jeziora Martwe na cieku 
bez nazwy uchodzącym do Jeziora Kople (Szmałc) 
– nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Martwe 
wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezio-
ro z Jeziorem Kople (Szmałc). 

III.4.7. Obwód rybacki Jeziora Łozice (Łozica) 
na rzece Łozica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Łozice (Łozica); 

2) rzeki Łozica na odcinku od źródeł do linii pro-
stopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu 
oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora 
Łozice (Łozica). 

III.4.8. Obwód rybacki Jeziora Kolbackie (Koł-
backie, Północne, Południowe) na rzece Dębnica  
– nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Kolbackie (Kołbackie, Północne, Połu-
dniowe);  

2) rzeki Dębnica na odcinku od źródeł do Jeziora 
Dębno (Damskie). 

III.4.9. Obwód rybacki Jeziora Dębno (Dam-
skie) na rzece Dębnica – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Koprzywno (Dębica, Librazyń), Jeziora 
Dębno (Damskie); 

2) rzeki Dębnica na odcinku od Jeziora Dębno 
(Damskie) do Jeziora Luboradz. 

III.4.10. Obwód rybacki Jeziora Luboradz na 
rzece Dębnica – nr 3  

Obwód rybacki obejmuje wody: 
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1) Jeziora Luboradz; 

2) rzeki Dębnica na odcinku od Jeziora Luboradz 
do ujścia do niej rzeki Lubiatówka. 

III.4.11. Obwód rybacki Jeziora Dobrowieckie 
Duże (Radoniewieckie, Kołackie)  na cieku Odpust 
uchodzącym do rzeki Dębnica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Dobrowiec-
kie Duże (Radoniewieckie, Kołackie) wraz z ciekiem 
Odpust do jego ujścia do rzeki Dębnica. 

III.4.12. Obwód rybacki Jeziora Kłokowskie (Kło-
kowo) na rzece Wogra – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Kłokowskie (Kłokowo); 

2) rzeki Wogra na odcinku od źródeł do linii pro-
stopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu 
oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora 
Kłokowskie (Kłokowo). 

III.4.13. Obwód rybacki Jeziora Lekowo (Duże) 
na rzece Pokrzywnica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Lekowo (Duże); 

2) rzeki Pokrzywnica na odcinku od źródeł do linii 
prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu 
oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora 
Lekowo (Duże). 

III.4.14. Obwód rybacki Jeziora (zbiornika za-
porowego) Rosnowo na rzece Radew – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Drzewiany I (Mydłowskie), Jeziora 
Kwiecko (Dolne), Jeziora Kamienne (Górne, 
Drobno), Jeziora Szczawno (Szczawne, Łęczeń-
sko); 

2) Jeziora (zbiornika zaporowego) Hajka; 

3) Jeziora (zbiornika zaporowego) Rosnowo;  

4) rzeki Radew na odcinku od źródeł do końca 
zasięgu oddziaływania cofki zbiornika wod-
nego Bardzlino w km 32+930; 

- wraz z wodami ich dopływów niestano-
wiących oddzielnych obwodów; 

5) wszystkich starorzeczy oraz zbiorników wod-
nych ciągle bądź okresowo naturalnie połą-
czonych z głównym nurtem rzeki Radew. 

III.4.15. Obwód rybacki zbiornika Bardzlino na 
rzece Radew – nr 2   

Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodne-
go Bardzlino od zasięgu oddziaływania cofki w km 
32+930 do jazu na rzece Radew w km 30+350 

III.4.16. Obwód rybacki rzeki Radew – nr 3   

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) rzeki Radew na odcinku od jazu w km 30+350 
do jej ujścia do rzeki Parsęta, wraz z wodami 
jej dopływów nie stanowiących oddzielnych 
obwodów – z wyłączeniem wód dwóch obiek-
tów stawowych zlokalizowanych na Kanale 
Zaspiańskim w rejonie miejscowości Zaspy 
Wielkie; 

2) starorzeczy i zbiorników wodnych ciągle bądź 
okresowo naturalnie połączonych z głównym 
nurtem rzeki Radew. 

III.4.17. Obwód rybacki Jeziora Wiejskie na cie-
ku bez nazwy uchodzącym do rzeki Drężnianka 
– nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wiejskie 
wraz z wodami cieku łączącego to jezioro z rzeką 
Drężnianka. 

III.4.18. Obwód rybacki Jeziora Nicemino (Re-
kowo) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki 
Mszanka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Nicemino 
(Rekowo) wraz z ciekiem łączącym to jezioro z rzeką 
Mszanka. 

III.4.19. Obwód rybacki Jeziora Wielkie na cie-
ku Soknica uchodzącym do rzeki Mszanka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wielkie wraz 
z ciekiem Soknica  łączącym to jezioro z rzeką 
Mszanka. 

III.4.20. Obwód rybacki Jeziora Wapienne (Ka-
łek) na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora 
Nicemino (Rekowo) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wapienne 
(Kałek) wraz z ciekiem łączącym to jezioro z Jezio-
rem Nicemino (Rekowo). 

III.4.21. Obwód rybacki Jeziora Czarne na cie-
ku Dopływ w Niedalinie uchodzącym do rzeki 
Radew – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Czarne wraz 
z wodami cieku Dopływ w Niedalinie łączącego te 
jeziora z rzeką Radew. 

III.5. DORZECZE PRZYMORZE OD RZEKI PARSĘTA 
DO RZEKI WIEPRZA 

III.5.1. Obwód rybacki rzeki Malechowska Struga 
– nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Malechowska 
Struga oraz cieku Dopływ spod Krzywej Góry na 
całej ich długości.  

III.5.2. Obwód rybacki Jeziora Parnowskie (Par-
nowo) na rzece Czerwona – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Parnowskie 
(Parnowo) oraz rzeki Czerwona na odcinku od linii 
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prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu 
oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora Par-
nowskie (Parnowo). 

III.5.3. Obwód rybacki rzeki Czerwona – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Czerwona na 
odcinku od linii prostopadłej do osi rzeki łączącej 
punkty brzegu oddalone o 50 metrów od wypływu 
z Jeziora Parnowskie (Parnowo) do ujścia do mo-
rza, wraz z wodami jej dopływów. 

III.5.4. Obwód rybacki Jeziora Lubiatowo Pół-
nocne na rzece Dzierżęcinka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Lubiatowo Północne i Lubiatowo Wscho-
dnie, Jeziora Bonińskie (Lubiatowo Południo-
we), Jeziora Policko (Policzko, Cieszyno), Jezio-
ra Debro (Dobre), Jeziora Wyszewskie (Okółko); 

2) rzeki Dzierżęcinka na odcinku od źródeł do 
linii prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty 
brzegu oddalone o 100 metrów od wypływu  
z Jeziora Lubiatowo Północne – z wyłącze-
niem wód obiektu stawowego zlokalizowane-
go w źródliskowym odcinku rzeki Dzierżęcinki 
w rejonie miejscowości Zacisze 

- wraz z wodami ich dopływów. 

III.5.5. Obwód rybacki rzeki Dzierżęcinka – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dzierżęcinka 
na odcinku od linii prostopadłej do osi rzeki łączą-
cej punkty brzegu oddalone o 100 metrów od wy-
pływu z Jeziora Lubiatowo Północne do osi jazu 
elektrowni wodnej w Jamnie, wraz z wodami jej 
dopływu. 

III.5.6. Obwód rybacki Jeziora Jamno – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Jamno, wraz z wodami jego dopły-
wów nie stanowiących oddzielnych obwo-
dów; 

2) cieku z Jeziora Jamno (Jamieński Nurt) łączą-
cym Jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim. 

III.5.7. Obwód rybacki rzeki Unieść – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Unieść na od-
cinku od źródeł do podłużnej osi mostu drogowego 
Łabusz - Osieki, wraz z wodami jej dopływów – z wy-
łączeniem wód dwóch obiektów stawowych zlokali-
zowanych na rzece Ząbrza w rejonie miejscowości 
Kościernica oraz Wonieść. 

III.5.8. Obwód rybacki Jeziora Rekowe (Rako-
we, Racze, Rącze) na cieku bez nazwy uchodzą-
cym do rzeki Ząbrza – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Rekowe (Ra-
kowe, Racze, Rącze) wraz z ciekiem bez nazwy łączą-
cym to jezioro z rzeką Ząbrza. 

III.5.9. Obwód rybacki Jeziora Bukowo Mor-
skie  (Bukowo) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Bukowo Morskie (Bukowo) wraz z wo-
dami jego dopływów; 

2) Kanału Bagiennica (Bagnica); 

3) cieku z Jeziora Bukowo Morskie (Kanału 
Szczuczy) łączącego Jezioro Bukowo Morskie 
(Bukowo) z Morzem Bałtyckim.  

III.6. DORZECZE RZEKI WIEPRZA 

III.6.1. Obwód rybacki Jeziora Białe na rzece 
Wieprza – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Białe oraz 
Jeziora Kołoleż wraz z wodami rzeki Wieprza na 
odcinku od źródeł do  Jeziora Bluj. 

III.6.2. Obwód rybacki Jeziora Bluj na rzece 
Wieprza – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Bluj, Jezio-
ra Wałdowskie Małe i Jeziora Wałdowskie Duże 
wraz z wodami rzeki Wieprza na odcinku od wy-
pływu z Jeziora Bluj do jej połączenia z wodami 
cieku Struga Kramarzyńska.  

III.6.3. Obwód rybacki rzeki Wieprza – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprza na 
odcinku od jej połączenia z wodami cieku Struga 
Kramarzyńska do osi jazu w miejscowości Kępice, 
wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących 
oddzielnych obwodów oraz starorzeczy ciągle bądź 
okresowo naturalnie połączonych z głównym nur-
tem rzeki Wieprza. 

III.6.4. Obwód rybacki rzeki Wieprza – nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprza na 
odcinku od osi jazu w miejscowości Kępice do 
granicy wód śródlądowych z morskimi wodami 
wewnętrznymi wraz z wodami jej dopływów nie 
stanowiących oddzielnych obwodów oraz staro-
rzeczy ciągle bądź okresowo naturalnie połączo-
nych z głównym nurtem rzeki Wieprza. 

III.6.5. Obwód rybacki Jeziora Czarne Wielkie 
na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego 
uchodzącym do Strugi Kramażyńska – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Czarne Wiel-
kie wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Czarnego 
Wielkiego na odcinku od źródeł do Jeziora Podgórze 
Duże. 

III.6.6. Obwód rybacki Jeziora Podgórze Duże 
na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego 
uchodzącym do Strugi Kramażyńska – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Podgórze 
Duże wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Czar-
nego Wielkiego na odcinku od Jeziora Podgórze 
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Duże do jego ujścia do Strugi Kramarzyńska.  

III.6.7. Obwód rybacki Jeziora Dolskie na rzece 
Doszenica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Dolskie; 

2) rzeki Doszenica na odcinku od źródeł do linii 
prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty 
brzegu oddalone o 50 metrów od jej wypływu 
z Jeziora Dolskie. 

III.6.8. Obwód rybacki Jeziora Łubno (Granicz-
ne) na rzece Pokrzywna – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Łubno (Graniczne); 

2) rzeki Pokrzywna na odcinku od źródeł do linii 
prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu 
oddalone o 50 metrów od wypływu z Jeziora 
Łubno (Graniczne). 

III.6.9. Obwód rybacki Jeziora Rybiec na rzece 
Rybiec – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Rybiec; 

2) rzeki Rybiec na odcinku od źródeł do linii pro-
stopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu 
oddalone o 50 metrów od jej wypływu z Je-
ziora Rybiec. 

III.6.10. Obwód rybacki Jeziora Smolanka (Smo-
lenko) na rzece Kunica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Smolanka (Smolenko); 

2) rzeki Kunica na odcinku od źródeł do Jeziora 
Trzebielińskie (Trzebielskie). 

III.6.11. Obwód rybacki Jeziora Trzebielińskie 
(Trzebielskie) na rzece Kunica – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Trzebielińskie (Trzebielskie); 

2) rzeki Kunica na odcinku od Jeziora Trzebieliń-
skie (Trzebielskie) do jej ujścia do rzeki Po-
krzywna. 

III.6.12. Obwód rybacki Jeziora Leśnik (Bąko-
wo) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki 
Pokrzywna – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Leśnik (Bą-
kowo) wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to 
jezioro z rzeką Pokrzywna. 

III.6.13. Obwód rybacki Jeziora Obierowo na 
rzece Milanówka (Miłacz) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Obierowo; 

2) rzeki Milanówka (Miłacz) na odcinku od źródeł 
do Jeziora Trzcińskie. 

III.6.14. Obwód rybacki Jeziora Trzcińskie na 
rzece Milanówka (Miłacz) – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Trzcińskie, Jeziora Miłaczewo; 

2) rzeki Milanówka (Miłacz) na odcinku od Jezio-
ra Trzcińskie do linii prostopadłej do osi rzeki 
łączącej punkty brzegu oddalone o 50 metrów 
od jej wypływu z Jeziora Miłaczewo. 

III.6.15. Obwód rybacki Jeziora Słosineckie (Sło-
sineckie Wielkie) na rzece Studnica – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Słosineckie Małe, Jeziora Słosineckie 
(Słosineckie Wielkie), Jeziora Rudnik; 

2) rzeki Studnica na odcinku od źródeł do Jezio-
ra Studzieniczno. 

III.6.16. Obwód rybacki Jeziora Studzieniczno 
na rzece Studnica – nr 2  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Studzieniczno; 

2) rzeki Studnica na odcinku od Jeziora Studzie-
niczno do podłużnej osi mostu drogowego 
Miastko – Bytów. 

III.6.17. Obwód rybacki Jeziora Kościelne na rze-
ce Pląsa – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Czarnka, Jeziora Wołczyca, Jeziora Ko-
ścielne, Jeziora Średnie, Jeziora Białe (Biały-
nia); 

2) rzeki Pląsa na odcinku od źródeł do jej ujścia 
do rzeki Studnica. 

III.6.18. Obwód rybacki Jeziora Wołcza Mała 
na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Pląsa  
– nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wołcza Ma-
ła wraz z wodami cieku bez nazwy uchodzącego do 
rzeki Pląsa. 

III.6.19. Obwód rybacki Jeziora Kamnica (Ka-
mnickie) na rzece Pierska Struga – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kamnica 
(Kamnickie) wraz z wodami rzeki Pierska Struga na 
odcinku od źródeł do połączenia z ciekiem Dopływ 
z jeziora Pajerskiego. 

III.6.20. Obwód rybacki Jeziora Przyradź na cie-
ku Dopływ z Jeziora Oblica uchodzącym do rzeki 
Pierska Struga – nr 1 
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Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Przyradź 
wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Oblica od 
źródeł do Jeziora Kołtki.  

III.6.21. Obwód rybacki Jeziora Kołtki na cieku 
Dopływ z jeziora Oblica uchodzącym do rzeki Pier-
ska Struga – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kołtki wraz 
z wodami cieku Dopływ z jeziora Oblica na odcin-
ku od Jeziora Kołtki do Jeziora Oblica.  

III.6.22. Obwód rybacki Jeziora Oblica na cieku 
Dopływ z jeziora Oblica uchodzącym do rzeki Pier-
ska Struga – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Oblica wraz 
z wodami cieku Dopływ z jeziora Oblica od Jeziora 
Oblica do połączenia z Jeziorem Bobięcińskie Wiel-
kie (Bobęcino Wielkie). 

III.6.23. Obwód rybacki Jeziora Bobięcińskie Wiel-
kie (Bobęcino Wielkie) na cieku Dopływ z jeziora 
Oblica uchodzącym do rzeki Pierska Struga – nr 4 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wiel-
kie), Jeziora Bobęcino Małe, Jeziora Czarne; 

2) Kanału ulgi na odcinku 50 metrów od wypły-
wu z Jeziora Bobęcino Małe. 

III.6.24. Obwód rybacki Jeziora Pajerskie na cie-
ku Dopływ z jeziora Pajerskiego uchodzącym do 
rzeki Pierska Struga – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Pajerskie 
wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Pajerskiego 
łączącego to jezioro z rzeką Pierska Struga. 

III.6.25. Obwód rybacki Jeziora Darnowskie na 
Strudze Darnowska (Darnówka) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Darnowskie; 

2) Strugi Darnowska (Darnówka) na całej jej dłu-
gości. 

III.6.26. Obwód rybacki Jeziora Obłęże (Obłę-
skie) na Strudze Obłęża (Dopływ z jeziora Obłę-
skiego) – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Zamkowe, Jeziora Obłęże (Obłęskie); 

2) Strugi Obłęże (Dopływ z jeziora Obłęskiego) 
na całej jej długości. 

III.6.27. Obwód rybacki Jeziora Łętowskie na 
rzece Karwina (Dopływ z jeziora Łętowskiego)  
– nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Łętowskie 
wraz z wodami rzeki Karwina (Dopływ z jeziora 
Łętowskiego) na całej jej długości. 

III.6.28. Obwód rybacki Jeziora Łączno (Zielo-
ne) na rzece Grabowa – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Łączno (Zie-
lone) wraz z wodami rzeki Grabowa na odcinku od 
źródeł do Jeziora Żeliborskie (Żelberskie). 

III.6.29. Obwód rybacki Jeziora Żeliborskie (Żel-
berskie) na rzece Grabowa – nr 2 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Żeliborskie 
(Żelberskie) wraz z wodami rzeki Grabowa na od-
cinku od Jeziora Żeliborskie (Żelberskie) do połą-
czenia z dopływem z Jeziora Grabowiec. 

III.6.30. Obwód rybacki rzeki Grabowa – nr 3 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Grabowa od 
połączenia z dopływem z Jeziora Grabowiec wraz 
z tym dopływem (na odcinku od linii prostopadłej 
do osi rzeki łączącej punkty brzegu oddalone o 50 
metrów od wypływu z Jeziora Grabowiec) do jej 
ujścia do rzeki Wieprza, wraz z wodami jej dopły-
wów nie stanowiących oddzielnych obwodów  
– z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokali-
zowanego na rzece Pustynka w rejonie miejsco-
wości  Rzeczyca Mała, gm. Polanów. 

III.6.31. Obwód rybacki Jeziora Grabowiec na 
cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Grabowa  
– nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Grabowiec 
wraz z wodami odpływu z tego jeziora na odcinku 
50 metrów od wypływu z Jeziora Grabowiec. 

III.6.32. Obwód rybacki Jeziora Rączy Dół (Ra-
czydół) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki 
Grabowa – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Rączy Dół 
(Raczydół) wraz z wodami cieku łączącego to jezio-
ro z rzeką Grabowa. 

III.6.33. Obwód rybacki Jeziora Wielin (Wieliń-
skie, Wielino) na rzece Wielinka – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody:  

1) Jeziora Wielin (Wielińskie, Wielino), wraz z wo-
dami rzeki Wielinka do jej ujścia do rzeki Gra-
bowa; 

2) Jeziora Zgniłe, wraz z wodami rzeki Błotnica 
do jej ujścia do rzeki Grabowa. 

III.6.34. Obwód rybacki Jeziora Długie (Nidno) 
na cieku Dopływ z jeziora Długiego uchodzącym 
do rzeki Grabowa – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Długie (Nid-
no), wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Długiego 
łączącego to  jezioro z rzeką Grabowa. 

III.6.35. Obwód rybacki Jeziora Mzdowo na 
rzece Podgórna (Grabówka) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 
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1) Jeziora Mzdowo; 

2) rzeki Podgórna (Grabówka) na odcinku od źró-
deł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej 
punkty brzegu oddalone o 50 metrów od wy-
pływu z Jeziora Mzdowo. 

III.6.36. Obwód rybacki rzeki Jasieńka (Jasie-
nica) – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Jasieńka (Ja-
sienica) na całej jej długości. 

III.7. DORZECZE PRZYMORZE OD RZEKI WIEPRZA 
DO RZEKI SŁUPIA 

III.7.1. Obwód rybacki Jeziora Kopań – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kopań wraz 
z wodami jego dopływów i odpływu do Morza Bał-
tyckiego. 

III.7.2. Obwód rybacki Jeziora Wicko – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Wicko wraz  
z wodami jego dopływów nie stanowiących oddziel-

nych obwodów oraz rzeki Głownica (Głównica) 
uchodzącej do Morza Bałtyckiego. 

III.7.3. Obwód rybacki Jeziora Marszewo (Mar-
szewskie Duże) na rzece Marszewka – nr 1  

Obwód rybacki obejmuje wody: 

1) Jeziora Marszewo (Marszewskie Duże);  

2) wody rzeki Marszewka na całej jej długości. 

III.7.4. Obwód rybacki rzeki Potena (Potynia) 
 – nr 1 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Potena (Po-
tynia) na całej jej długości  

- wraz z wodami jej dopływów oraz dopływów 
Jeziora Modła, 

z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przy-
rody „Jezioro Modła”. 

 
=================================================================================== 
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ZARZĄDZENIE NR 317/2006 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wyborów ponownych Wójta Kłodawy 

 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, 
Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457) 
w związku z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 
1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. 
Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. 
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) 
oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Gorzo-
wie Wlkp. z dnia 5 grudnia 2006r. unieważniające-
go wybory wójta Kłodawy przeprowadzone w dniu 
26 listopada 2006r. i wobec wygaśnięcia mandatu 
wójta Anny Genowefy Mołodciak zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów 
ponownych na wójta Kłodawy. 

§ 2. Datę wyborów ponownych wyznacza się 
na niedzielę 28 stycznia 2007r. 

§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych 
poprzedzające przeprowadzenie wyborów ponow-
nych określa kalendarz wyborczy, stanowiący za-
łącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej 
wiadomości w formie obwieszczenia oraz ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubu-
skiego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Wicewojewoda Lubuski 
Ireneusz Madej 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 317/2006 

Wojewody Lubuskiego 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
Kalendarz Wyborczy 

dla przeprowadzenia wyborów ponownych wójta Kłodawy 
zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007r. 

 
Termin wykonania czynności wy-

borczej 
Treść czynności wyborczej 

do 21 grudnia 2006r. - podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Woje-
wody Lubuskiego w sprawie wyborów ponownych wójta Kło-
dawy 

do 4 stycznia 2007r. - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszenia in-
formacji o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 

do 10 stycznia 2007r. - sporządzenie nowego protokołu głosowania i wyników wybo-
rów wójta Kłodawy przez Gminną Komisję Wyborczą i poda-
nie go do publicznej wiadomości 

do 12 stycznia 2007r. - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 
informacji o: 
a) numerach i granicach obwodów głosowania 
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor-

czych 
do 15 stycznia 2007r. - podanie do publicznej wiadomości w drodze rozplakatowania 

uchwały Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu po-
nownego głosowania w wyborach wójta Kłodawy w dniu 
28 stycznia 2007r. 

do 26 stycznia 2007r. godz. 2400 - zakończenie kampanii wyborczej 
do 27 stycznia 2007r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych 

spisów wyborców 
28 stycznia 2007r. godz. 600 - 2000 - przeprowadzenie głosowania 
 
=================================================================================== 
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ZARZĄDZENIE NR 318/2006 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie nadania statutu dla Zakładu Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Gorzowie Wielkopolskim 
 

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 1204 M. P. z 2005r. Nr 69,  
poz. 962) oraz załącznika Nr 2 pkt 7 do Statutu 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalonego 
zarządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 169 z dnia 
3 sierpnia 2006r. i § 4 ust. 2, pkt 16 zarządzenia  
Nr 264 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 paździer-
nika 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu Or-

ganizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp. zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zakładowi Obsługi Administracji przy Lu-
buskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wiel-
kopolskim nadaje się Statut, stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 28 Wojewody 
Lubuskiego z dnia 13 marca 2006r. w sprawie na-
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dania Statutu Zakładu Obsługi Administracji przy 
Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dy-
rektorowi Zakładu Obsługi Administracji przy Lu-
buskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wiel-
kopolskim. 

§ 5. Zarządzenie wchodzie w życie z dniem 
podpisania. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
Załącznik 

do zarządzenia Nr 318/2006 
Wojewody Lubuskiego 

z dnia 15 grudnia 2006r. 
 

Statut 
Zakładu Obsługi Administracji 

przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gorzowie Wielkopolskim 

Rozdział 1 

§ 1. Zakład Obsługi Administracji przy Lubu-
skim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielko-
polskim działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, 
poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, 
poz. 708 - z późniejszymi zmianami); 

2) zarządzenia Wojewody Nr 55 z dnia 23 grud-
nia 1986r. w sprawie powołania gospodar-
stwa pomocniczego w Urzędzie Wojewódz-
kim w Gorzowie Wielkopolskim. 

3) zarządzenia Nr 206 Wojewody Lubuskiego  
z dnia 30 września 2002r. zmieniającego za-
rządzenie w sprawie powołania gospodar-
stwa pomocniczego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wielkopolskim; 

4) zarządzenia Nr 169 Wojewody Lubuskiego  
z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie nadania 
Statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkie-
mu w Gorzowie Wielkopolskim; 

5) zarządzenia Nr 264 z dnia 30 października 
2006r. Wojewody Lubuskiego w sprawie Re-
gulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopol-
skim; 

6) niniejszego statutu; 

7) planu rzeczowo - finansowego. 

§ 2. 1. Zakład Obsługi Administracji przy Lubu-

skim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielko-
polskim zwany dalej „Zakładem” jest gospodar-
stwem pomocniczym Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

2. Siedzibą Zakładu jest Gorzów Wielkopolski 
ul. Jagiellończyka 8. 

3. Zakład posiada bazę transportową pod nazwą 
„Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim – Ba-
za Transportowa” z siedzibą przy ul. Młyńskiej 12  
w Gorzowie Wlkp. 

4. Zakład używa nazwy:  

„Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.", w skrócie 
„ZOA LUW". 

§ 3. Nadzór nad działalnością gospodarstwa po-
mocniczego, wynikający z ustawy z dnia 24 sierpnia 
2006r. o państwowym zasobie kadrowym i wyso-
kich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, 
poz. 1217) sprawuje Dyrektor Generalny Lubuskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopol-
skim. 

§ 4. Dyrektora Zakładu zatrudnia Wojewoda 
Lubuski. 

§ 5. 1. Zakład jest zakładem pracy w rozumie-
niu przepisów Kodeksu pracy. 

2. Funkcje pracodawcy w stosunku do pra-
cowników Zakładu wykonuje Dyrektor Zakładu lub 
upoważniony przez niego Kierownik Działu Tech-
niczno - Gospodarczego. 

Rozdział 2 

§ 6. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest ob-
sługa techniczna, gospodarcza, transportowa i ad-
ministracyjna Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w zakresie przewidzianym dla Wydziału Organiza-
cyjno - Administracyjnego Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, a w szczególności: 

1) bieżące zarządzanie i administrowanie obiek-
tami należącymi do Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, łącznie z zawieraniem w tym ce-
lu umów cywilnoprawnych, a także prowa-
dzenie bieżącej gospodarki lokalami biuro-
wymi i pomieszczeniami Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego - w zakresie uzgodnionym  
z Dyrektorem Wydziału Organizacyjno - Ad-
ministracyjnego oraz podejmowanie działań 
związanych z utrzymaniem czystości w loka-
lach i pomieszczeniach a także wokół budyn-
ków należących do Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego; 

2) bieżąca konserwacja budynków i prowadze-
nie drobnych napraw pomieszczeń użytko-
wanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki; 
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3) prowadzenie gospodarki magazynowej Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego; 

4) prowadzenie gospodarki w zakresie transpor-
tu samochodowego oraz utrzymanie powie-
rzonego taboru samochodowego w należy-
tym stanie technicznym; 

5) obsługa portierni Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego; 

6) prowadzenie obsługi organizacyjnej spotkań, 
narad oraz imprez okolicznościowych organi-
zowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki; 

7) organizowanie i obsługa szkoleń, kursów, se-
minariów, konferencji i innych form szkolenia 
kadr, kadr kierowniczych, pracowników admi-
nistracji publicznej oraz innych osób i podmio-
tów, współpraca w tym zakresie z instytucjami 
i organizacjami specjalizującymi się w dziedzi-
nie doskonalenia zawodowego pracowników; 

8) obsługa urządzeń elektrycznych dla telefonii  
i telegrafii przewodowej na potrzeby własne  
i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

9) prowadzenie obsługi poligraficznej Lubuskie-
go Urzędu Wojewódzkiego; 

10) prowadzenie gospodarki majątkiem powierzo-
nym w administrowanie Zakładowi Obsługi 
Administracji; 

11) prowadzenie obsługi finansowej i rachuby 
Zakładu oraz rozliczeń finansowych z Lubu-
skim Urzędem Wojewódzkim; 

12) zarządzanie wyodrębnionym majątkiem ru-
chomym, który podlega ewidencji, zabezpie-
czeniu i konserwacji; 

13) zapewnienie bieżącej konserwacji urządzeń 
instalacji sygnalizacji alarmowych w: Oddzia-
le Paszportów w Gorzowie Wlkp. i Zielonej 
Górze, kasie LUW, archiwum LUW w Zielonej 
Górze, budynkach LUW (system alarmowy 
sygnalizacji p.poż.); 

14) zapewnienie konserwacji urządzeń klimatyza-
cyjnych LUW; 

15) zapewnienie konserwacji systemu telewizji 
przemysłowej w LUW; 

16) konserwacja i pionowanie masztów anteno-
wych przy ul. Sportowej i Jagiellończyka  
w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. 

2. Prowadzenie archiwum zlikwidowanych przed-
siębiorstw, dla których Wojewoda był organem 
założycielskim. 

3. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania 
sprawności technicznej urządzeń i obiektów LUW, 
w tym: prowadzenie konserwacji, remontów, in-
westycji, modernizacji, dostaw usług i robót bu-

dowlanych na rzecz obiektów LUW, przekazanych 
Zakładowi do administrowania, a w szczególności: 

1) bieżąca i okresowa ocena stanu technicznego 
obiektów, urządzeń i wnioskowanie o zakup 
usług i robót jeżeli tego wymaga stan tech-
niczny budynku, budowli itd.; 

2) opracowywanie rocznych i wieloletnich pro-
jektów planów w zakresie inwestycji, remon-
tów; 

3) przeprowadzanie przeglądów w obiektach bę-
dących w zarządzie LUW z uwzględnieniem 
potrzeb remontowych i inwestycyjnych; 

4) przygotowywanie dokumentacji prawnej, tech 
nicznej i ekonomicznej, kosztorysowej do reali-
zacji inwestycji i remontów w budynkach LUW 
oraz przechowywanie przedmiotowej doku-
mentacji; 

5) przygotowywanie przetargów, zbieranie ofert 
i sporządzanie umów w sprawach związanych 
z wykonawstwem inwestycji i remontów; 

6) zabezpieczenie wykonawstwa i nadzoru dla 
realizowanych inwestycji i remontów w bu-
dynkach będących w zarządzie LUW; 

7) wykonywanie innych prac gospodarczych, ob-
sługowych i usługowych na zlecenie Wojewody 
i Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

4. Wykonywanie, w miarę posiadanych możli-
wości, usług na rzecz innych jednostek oraz na 
rzecz osób fizycznych. 

Rozdział 3 

§ 7. 1. Pracą Zakładu kieruje Dyrektor Zakładu 
przy pomocy Kierownika Działu Techniczno - Go-
spodarczego oraz Głównego Księgowego. 

2. Dyrektor Zakładu reprezentuje Zakład jedno-
osobowo na zewnątrz i odpowiada za powierzony 
majątek oraz realizację wszystkich zadań Zakładu. 

3. Do obowiązków Dyrektora Zakładu należy  
w szczególności: 

1) podejmowanie decyzji we wszystkich spra-
wach należących do zakresu działania Zakła-
du; 

2) ustalanie i przygotowywanie rocznego planu 
finansowo-rzeczowego Zakładu i przestrzega-
nia dyscypliny budżetowej w zakresie realiza-
cji zadań zakładu; 

3) prowadzenie właściwej polityki kadrowej; 

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów bhp i p.poż., porządku pracy oraz 
ustawy o ochronie informacji niejawnych; 

5) zapewnienie właściwych warunków socjalno-
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bytowych pracownikom Zakładu stosownie 
do posiadanych środków; 

6) załatwianie skarg i wniosków kierowanych do 
Zakładu. 

4. W przypadku nieobecności Dyrektora Zakładu 
zadania określone w ust. 3 realizuje Kierownik Dzia-
łu Techniczno - Gospodarczego zgodnie z udzielo-
nym upoważnieniem. 

5. Bazą Transportową kieruje kierownik Bazy. 

Rozdział 4 

§ 8. 1. Gospodarstwo pomocnicze prowadzi go-
spodarkę finansową zgodnie z przepisami o ra-
chunkowości w oparciu o roczny plan dochodów  
i wydatków, zatwierdzony przez Dyrektora General-
nego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Go-
rzowie Wlkp. po uprzednim uzgodnieniu z Dyrekto-
rem Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

2. Zakład świadczy usługi na rzecz: 

1) Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - po kosz-
tach własnych; 

2) innych osób prawnych i fizycznych - po kosz-
tach umownych, ustalonych w drodze nego-
cjacji. 

Rozdział 5 

§ 9. Zasady wynagradzania za pracę i przyzna-
wania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników Zakładu, regulują przepisy: 

1) dotyczące gospodarstw pomocniczych oraz 
niektórych jednostek państwowej sfery bu-
dżetowej; 

2) Zakładowy regulamin wynagradzania i pre-
miowania pracowników ZOA LUW, ustalony 
odrębnym zarządzeniem wewnętrznym Dy-

rektora Zakładu; 

3) Regulamin pracy ZOA LUW, ustalony odręb-
nym zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora 
Zakładu; 

4) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, ustalony odrębnym zarządzeniem 
Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

§ 10. 1. Zakład posiada: 

1) nr statystyczny(REGON); 

2) nr identyfikacji podatkowej (NIP). 

2. Zakład stosuje przepisy Instrukcji Kancelaryj-
nej dla zespolonej administracji rządowej w woje-
wództwie, obowiązującej w Lubuskim Urzędzie 
Wojewódzkim oraz odrębnie ustalony dla Zakładu 
jednolity rzeczowy wykaz akt. 

3. Wzory i treść pieczęci (zgodne z wymogami 
określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej) oraz wzory 
druków firmowych używanych w Zakładzie za-
twierdza Dyrektor Zakładu. 

§ 11. Strukturę organizacyjną Zakładu oraz za-
kresy spraw załatwianych przez wewnętrzne ko-
mórki organizacyjne i samodzielne stanowiska 
pracy, określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, 
ustalony przez Dyrektora Zakładu w drodze zarzą-
dzenia wewnętrznego i zatwierdzony przez Woje-
wodę na wniosek Dyrektora Generalnego Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. 

§ 12. Interpretacja postanowień Statutu oraz 
udzielanie wyjaśnień należy do Dyrektora Zakładu. 

§ 13. Zmiana lub uzupełnienie Statutu następu-
je w drodze zarządzenia Wojewody na wniosek 
Dyrektora Zakładu, po uzgodnieniu z Dyrektorem 
Generalnym Urzędu. 

 
=================================================================================== 
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ZARZĄDZENIE NR 319/2006 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłowej, Rady Miejskiej w Zbąszynku i do 

Rady Gminy Szczaniec 
 

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.  
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. 
Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r.  
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) 
oraz w związku z uchwałą Nr 7/5/II/06 Rady Miejskiej 
w Iłowej z dnia 4 grudnia 2006r., uchwałą Nr III/ 
10/2006 z dnia 12 grudnia 2006r. i uchwałą Nr II/5/06 
Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 grudnia 2006r.  
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w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rad-
nego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłowej w okrę-
gu wyborczym Nr 8, do Rady Miejskiej w Zbąszyn-
ku w okręgu wyborczym Nr 2 i do Rady Gminy 
Szczaniec w okręgu wyborczym Nr 1, w których 
wybiera się po jednym radnym. 

§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia 
25 lutego 2007r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykona-
nia poszczególnych czynności wyborczych określa 
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do za-
rządzenia. 

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wia-
domości w formie obwieszczenia i ogłasza w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wicewojewoda Lubuski 
Ireneusz Madej

 
Załącznik 

do zarządzenia Nr 319 
Wojewody Lubuskiego 

z dnia 15 grudnia 2006r. 

 
Kalendarz wyborczy 

dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłowej, Rady Miejskiej w Zbą-
szynku i do Rady Gminy Szczaniec zarządzonych na dzień 25 lutego 2007r. 

 
Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności 
do 27 grudnia 2006r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszcze-

nia oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego zarządzenia Wojewody w sprawie wybo-
rów uzupełniających oraz liczbie radnych wybieranych  
w okręgach 

do 6 stycznia 2007r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszcze-
nia, informacji burmistrzów i wójta o granicach i numerach 
okręgów wyborczych oraz o wyznaczonych siedzibach tery-
torialnych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających 

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze  
o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgła-
szania kandydatów na radnych 

do 11 stycznia 2007r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego terytorialnych ko-
misji wyborczych 

do 16 stycznia 2007r. do godz. 2400 - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandyda-
tów na radnych w okręgach wyborczych 

do 4 lutego 2007r. - powołanie przez Miejskie i Gminną Komisję Wyborczą ob-
wodowych komisji wyborczych, 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, 
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wy-
borczych 

do 10 lutego 2007r. - rozplakatowanie obwieszczeń Miejskich i Gminnej Komisji 
Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na rad-
nych zawierających numery list, dane o kandydatach umie-
szczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznacze-
niami kandydatów i list 

do 11 lutego 2007r. - sporządzenie spisów wyborców w urzędach gmin 
23 lutego 2007r. o godz. 2400 - zakończenie kampanii wyborczej 
24 lutego 2007r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wybor-

czych spisów wyborców 
25 lutego 2007r. godz. 600 - 2000 - głosowanie 
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UCHWAŁA II/6/2006 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984,  
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku  
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116 
poz. 1203, Nr 102 poz. 1055, z 2005 roku Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 
128, Nr 181 poz.1337), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844), oraz 
na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów  
z 25 października 2006 roku w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach  
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych wynoszą rocznie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 580zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 680zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 890zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki 
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton - 890zł; 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton, stawki podatku określa załącznik Nr 2 
do uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poni-
żej 12 ton - 580zł; 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, stawki podatku określa za-
łącznik Nr 3 do uchwały; 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc - 1.260zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1580zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Deszczno. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/179/2005 Rady 
Gminy w Deszcznie z dnia 15 grudnia 2005 roku  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/6/2006 

Rady Gminy w Deszcznie 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych   
Dwie osie 

12 12 1.160,00 1.200,00 
15 i więcej 1.260,00 1.320,00 

Trzy osie 
12 25 1.470,00 1.660,00 

25 i więcej 1.580,00 1.680,00 
cztery osie i więcej 

12 29 1.630,00 1.740,00 
29 31 1.740,00 2.452,80 

31 i więcej 1.790,00 2.452,80 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II/6/2006 

Rady Gminy w Deszcznie 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rów-

nej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa,  

ciągnik balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych   
Dwie osie 

12 25 1.160,00 1.260,00 
25 31 1.470,00 1.580,00 

31 i więcej 1.580,00 1.936,29 
Trzy osie 

12 40 1.470,00 1.820,00 
40 i więcej 1.890,00 2.505,15 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr II/6/2006 

Rady Gminy w Deszcznie 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silni-

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych   
Jedna oś 

12 25 630,00 740,00 
25 i więcej 680,00 790,00 

Dwie osie 
12 33 950,00 1.050,00 
33 38 1.210,00 1.370,00 

38 i więcej 1.260,00 1.790,00 
Trzy osie 

12 38 1.260,00 1.310,00 
38 i więcej 1.260,00 1.370,00 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA II/7/2006 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 
poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  
z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. 
Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055, z 2005r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337), art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844) 
oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wy-
sokości górnych granic stawek kwotowych w po-
datkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75 poz. 758) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-
ści w wysokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - 0,57zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61zł 
od 1ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 0,10zł od 1m2 powierzch-
ni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,50zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 
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b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej - 13,00zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 8,58zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,71zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego - 3,00zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej; 

3) od budowli: 

a) będących sieciami gazowymi rozdzielczy-
mi średniego ciśnienia - 0,2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych, 

b) od pozostałych budowli - 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  

i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) gminne budynki zajęte na: przedszkola, ośrodki 
zdrowia, ochotnicze straże pożarne, biblioteki, 
sale wiejskie; 

2) grunty zajęte na cmentarze komunalne; 

3) grunty będące własnością gminy stanowiące 
użytki kopalne po zakończonej rekultywacji 
będące w posiadaniu osób fizycznych, osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych w tym 
spółek nie posiadających osobowości praw-
nej; 

4) sieci wodociągowo - kanalizacyjne stanowią-
ce własność gminy wybudowane przez Zwią-
zek Celowy Gmin MG-6. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a kreślone w niej stawki 
obowiązują w roku podatkowym 2007. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA II/8/2006 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2007 roku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 
poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  
z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. 
Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055, z 2005r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 ) uchwala się co następuje: 

§ 1. Dla potrzeb obliczania podatku rolnego  
w 2007 roku obniża się średnią cenę żyta za okres 

trzech pierwszych kwartałów 2006 roku z kwoty 
35,52zł za 1q do kwoty 30,00zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego a określone w niej stawki 
obowiązują w roku podatkowym 2007. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz 
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UCHWAŁA II/9/2006 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie podatku od posiadania psów w 2007 roku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 
poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  
z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. 
Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055, z 2005r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844) oraz na podstawie 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 paź-
dziernika 2006r. w sprawie wysokości górnych sta-
wek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M. P. Nr 75 poz. 758) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się podatek od posiadania psów  
w wysokości 5,00zł rocznie od jednego psa. 

§ 2. Podatek określony w § 1 płatny jest jedno-
razowo, bez wezwania do dnia 15 maja roku po-
datkowego. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od posiada-
nia psów w drodze inkasa przez sołtysów. 

2. Za pobór podatku od posiadania psów soł-
tysi otrzymują prowizję w wysokości 7% zebranej  
i wpłaconej do kasy Urzędu Gminy kwoty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego a określone w niej stawki 
obowiązują w roku podatkowym 2007. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA II/10/2006 
RADY GMINY DESZCZNO 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie opłaty targowej w 2007 roku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 
poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  
z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. 
Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055, z 2005r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337), art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ) oraz na 
podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
25 października 2006r. w sprawie wysokości gór-
nych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty targowej, która 
wynosi 30,00zł dziennie. 

§ 2. Opłata targowa jest płatna w kasie Urzędu 
Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki 
obowiązują w roku podatkowym 2007. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Łochowicz 
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UCHWAŁA II/5/2006 
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta  

i Gminy Lubniewice od 1 stycznia 2007r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 sty-
cznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844), 
art. 47a § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Or-
dynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, 
poz. 60 z 2005r. późn. zm.) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r.  
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwoto-
wych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, 
poz. 758) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej 
na terenie Miasta i Gminy Lubniewice w wysoko-
ści:  

1) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, plat-
formy, przyczepki, wozu konnego oraz innego 
środka transportu: 

a) produktów rolnych i spożywczych produk-
cji własnej - 6,30zł, 

b) pozostałych towarów z samochodów do 
3,50t - 15,70zł, 

c) pozostałych towarów z samochodów po-
wyżej 3,50t - 28,20zł; 

2) za zajęcie 1 m2 powierzchni targowiska (han-
del na ziemi lub ze straganów) - 7,30zł; 

3) przy sprzedaży ze stołu pod zadaszeniem 
- 15,70zł. 

§ 2. Poboru podatku dokonują inkasenci: 

1) na terenie wsi:  

- Jarnatów - sołtys 

- Glisno – sołtys; 

2) na terenie miasta Lubniewice - Czesław Pie-
traszewicz. 

§ 3. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent 
rozlicza w kasie Urzędu Miejskiego Lubniewice do 
dnia 5 następnego miesiąca. 

§ 4. Za pobór opłaty targowej inkasentowi 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% su-
my zainkasowanej opłaty. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/209/2005 Ra-
dy Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 
2005r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad 
poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie 
Miasta i Gminy Lubniewice od 1 stycznia 2006r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Andrzej Langowicz 

=================================================================================== 
 

2045 
 

UCHWAŁA II/6/2006 
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta  

i Gminy Lubniewice od 1 stycznia 2007r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,  
poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie 
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wysokości górnych granic stawek kwotowych  
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, 
poz. 758) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejsco-
wej w kwocie - 1.60zł. 

§ 2. Opłata miejscowa jest pobierana od osób 
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w ce-
lach wypoczynkowych, szkoleniowych lub tury-
stycznych w miejscowości Lubniewice. 

§ 3. Poboru dokonują inkasenci: 

a) od osób przebywających w ośrodkach wypo-
czynkowych, hotelach, domach wypoczynko-
wych, schroniskach, polach namiotowych i po-
dobnych zakładach – kierownicy lub wyzna-
czeni przez nich pracownicy, 

b) od pozostałych osób – kwaterodawcy. 

§ 4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent 
rozlicza w Urzędzie Miasta i Gminy Lubniewice do 
dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

§ 5. Inkasenci pobierający opłatę miejscową 
otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4% sumy 
zainkasowanej opłaty. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/205/2005 Ra-
dy Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 
2005r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru 
opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Mia-
sta i Gminy Lubniewice od 1 stycznia 2006r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Andrzej Langowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA II/7/2006 
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie 

Miasta i Gminy Lubniewice od 1 stycznia 2007r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 14 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  
25 października 2006r. w sprawie wysokości gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach i opła-
tach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska 
w Lubniewicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od po-
siadania psów w następujących wysokościach: 

1) od pierwszego psa - 34,00zł; 

2) od drugiego psa i następnych - 40,00zł.  

§ 2. Podatek od posiadania psów jest płatny 
bez wezwania do 31 maja 2007r., a w przypadku 
powstania obowiązku podatkowego po tym dniu, 
w terminie 14 dni od dnia powstania tego obo-
wiązku. 

§ 3. Podatek pobiera się w wysokości połowy 
stawki określonej w § 1, jeżeli osoba zobowiązana 

do płacenia podatku weszła w posiadanie psa po 
dniu 30 czerwca 2007r.  

§ 4. Obowiązek podatkowy w podatku od po-
siadania psów wygasa z końcem roku, w którym 
ustało posiadanie psa. 

§ 5. Poboru podatku dokonują inkasenci: 

1) na terenie wsi Jarnatów, Glisno, Rogi – sołty-
si; 

2) na terenie miasta Lubniewice - Czesław Pie-
traszewicz. 

§ 6. Za pobór podatku od posiadania psów in-
kasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysoko-
ści 10% sumy zainkasowanego podatku. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/207/2005 Rady 
Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 2005r. 
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru podat-
ku od posiadania psów obowiązujących na terenie 
Miasta i Gminy Lubniewice od 1 stycznia 2006r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- 
 

jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Langowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA II/8/2006 
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice od 1 stycznia 2007r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,  
poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych  
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, 
poz. 758) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy 
Lubniewice:  

1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,45zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie ziałalności gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 16,79zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 4,34zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,70zł, 

e) zajętych na garaże od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 5,76zł, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni użyt-

kowej - 4,07zł; 

2) od budowli 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.); 

3) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1m2 powierzchni - 0,58zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,57zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,25zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości zajęte na potrzeby gminnych 
jednostek budżetowych i zakładów budżeto-
wych z wyjątkiem budynków lub ich części 
oraz gruntów zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej; 

2) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmen-
tarze; 

3) nieruchomości zajęte na potrzeby straży po-
żarnych. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/206/2005 Ra-
dy Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 
2005r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 
podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gmi-
ny Lubniewice od 1 stycznia 2006r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- 
 

jewództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Andrzej Langowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA II/9/2006 
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na te-

renie Miasta i Gminy Lubniewice od 1 stycznia 2007r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 10 ust 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 paź-
dziernika 2006r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących w 2007r. 
(M. P. Nr 72, poz. 721) oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie 
wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) Rada 
Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-
datku od środków transportowych od jednego 
środka transportowego na terenie Miasta i Gminy 
Lubniewice: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12 ton:  

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 548zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 679zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 783zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
jak w załączniku Nr 1 do uchwały; 

3) ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 12 ton 
- 836zł; 

4) ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
- 313zł,  

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do 
uchwały; 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 836zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1254zł.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/225/2005 Rady 
Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 grudnia 2005r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych obowiązujących na 
terenie Miasta i Gminy Lubniewice od 1 stycznia 
2006r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Andrzej Langowicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/9/2006 

Rady Miejskiej w Lubniewicach 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita (w tonach)  
Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  Mniej niż  
Oś jezdna (osie jezdne ) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne  

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 836 888 
13 14 940 993 
14 15 1.046 1.150 
15  1.255 1.359 

Trzy osie 
12 17 940 993 
17 19 1.046 1.098 
19 21 1.150 1.255 
21 23 1.359 1.464 
23 25 1.568 1.673 
25  1.568 1.673 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.255 1.359 
25 27 1.579 1.568 
27 29 1.673 1.777 
29 31 1.777 2.500 
31  1.777 2.500 

 

 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II/9/2006 

Rady Miejskiej w Lubniewicach 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rów-

nej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa,  

ciągnik balastowy + przyczepa  
(w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  Mniej niż  
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy za-
wieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 940 1.046 
18 25 1.150 1.255 
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1 2 3 4 
25 31 1.359 1.464 
31  1.568 1.953 

Trzy osie 
12 40 1.568 1.882 
40  1.882 2.500 

 

 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr II/9/2006 

Rady Miejskiej w Lubniewicach 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silni-

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton  
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd sil-
nikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  Mniej niż  
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanych za równoważne 

Inne systemy za-
wieszenia osi 

jezdnych  
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 470 522 
18 25 522 575 
25  575 627 

Dwie osie 
12 28 940 1.046 
28 33 1.150 1.255 
33 38 1.359 1.464 
38  1.673 1.777 

Trzy osie 
12 38 1.046 1.150 
38  1.255 1.359 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA II/10/2006 
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego w 2007 roku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 li-
stopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: 
Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006r. z późniejszymi 
 

zmianami) oraz Komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006r. (M. P. Nr 74, poz. 745) 
Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co nastę-
puje: 
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§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. z kwoty 
35,52zł za 1q do kwoty 30zł za 1q. 

§ 2. Kwota 30zł za 1q żyta przyjmowana będzie 
do obliczania podatku rolnego w 2007r. na terenie 
Miasta i Gminy Lubniewice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Langowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA II/7/06 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. ze zm.), 
art. 5 ust 1, 2, 3, 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity z 2006r., Dz. U. Nr 121, poz. 844) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  
25 października 2006r. w sprawie wysokości gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach i opła-
tach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wyno-
szą: 

1) od gruntów: 

a) od 1m2 powierzchni położonych na terenach 
miejskich gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,66zł, 

b) od 1m2 powierzchni położonych na terenach 
wiejskich gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,35zł, 

c) od 1m2 powierzchni gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, zajętych na pola golfowe - 0,10zł, 

d) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,52zł, 

e) od 1m2 powierzchni pozostałych gruntów, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego 
- 0,15zł; 

2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mie-
szkalnych lub ich części położonych na tere-
nach miejskich - 0,54zł; 

3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mie-
szkalnych lub ich części położonych na terenach 
wiejskich - 0,48zł; 

4) od 1m2 powierzchni użytkowej położonych na 
terenach miejskich budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 16zł; 

5) od 1m2 powierzchni użytkowej położonych na 
terenach wiejskich budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 8,00zł; 

6) od 1m2 powierzchni użytkowej położonych na 
terenach miejskich budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 8,37zł; 

7) od 1m2 powierzchni użytkowej położonych na 
terenach wiejskich budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 5,00zł; 

8) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych - 3,61zł; 

9) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-
dynków lub ich części, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
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żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego, położonych: 

a) na terenach miejskich - 6,01zł, 

b) na terenach wiejskich, z wyjątkiem garaży 
- 1,20zł; 

10) od budowli lub ich części: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej - 2% ich wartości, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej będące gazowymi sieciami roz-
dzielczymi wysokiego i średniego ciśnienia 
- 1,8% ich wartości, 

c) które służą do prowadzenia następujących 
rodzajów działalności gospodarczej: 

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dę i odprowadzania ścieków oraz zaopa-
trzenia w energię cieplną, na podstawie 
zezwolenia - 1% ich wartości, 

- w zakresie gospodarki odpadami i su-
rowcami wtórnymi - 1% ich wartości, 

- w zakresie pozyskiwania odnawialnych 
źródeł energii – elektrownie - 1% ich 
wartości. 

§ 2. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy zwalnia 
się od podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości lub ich części zajęte na po-
trzeby jednostek organizacyjnych gminy, wy-
szczególnionych w Wykazie Jednostek Orga-
nizacyjnych Gminy, stanowiącym załącznik  
Nr 3 do Statutu Gminy Słubice, z wyłączeniem 
jednostek zwolnionych ustawowo; 

2) pozostałe budynki, z wyjątkiem garaży i nieru-
chomości zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, będące w posiadaniu emery-
tów i rencistów, dla których renta lub emerytu-
ra stanowi wyłączne źródło utrzymania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 4. Tracą moc: uchwała Nr XXII/239/04 Rady 
Miejskiej w Słubicach z dnia 24 listopada 2004r.  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości, 
uchwała Nr XLVI/454/06 Rady Miejskiej w Słubi-
cach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zwolnień 
w podatki nieruchomości. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA II/8/06 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rol-

nego na obszarze gminy w roku 2007 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z 1996r. 
(tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. Nr 142 poz.1591, ze 
zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym  
z dnia 15 listopada 1984r. (tekst jednolity: Dz. U. 
Nr 136, poz. 969 z dnia 20 lipca 2006r.) uchwala się 
co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta na 
2007r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2006r. z wysokości 35,52zł za 1 kwintal do wysoko-

ści 26,76zł za 1 kwintal. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 
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UCHWAŁA II/9/06 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 6 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo-

ści, rolnego i leśnego 
 

Na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity z 2006r., Dz. U. Nr 121 poz. 844 ), art. 6a 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podat-
ku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 136, 
poz. 969 ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682  
z 2002r. ze zm.) określa się: 

§ 1. Wzory formularzy dla osób fizycznych do 
sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiek-
tach budowlanych, o gruntach, o lasach: 

- podatku od nieruchomości, stanowiący załącz-
nik Nr 1 do uchwały, 

- podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 2 
do uchwały, 

- podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 3 
do uchwały. 

§ 2. Wzory formularzy deklaracji na dany rok po-
datkowy dla osób prawnych, jednostek organizacyj-
nych oraz spółek niemających osobowości prawnej, 
jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe: 

- na podatek od nieruchomości, stanowiący za-
łącznik Nr 4 do uchwały, 

- podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do 
uchwały, 

- podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 6 do 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
tracą moc: 

1) uchwała Nr XXIV/251/04 Rady Miejskiej w Słu-
bicach z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie okre-
ślenia wzorów formularzy niezbędnych do wy-
miaru i poboru podatku od nieruchomości, rol-
nego i leśnego; 

2) uchwała Nr XXXVII/357/05 Rady Miejskiej w Słu-
bicach z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie zmia-
ny uchwały w sprawie określenia wzorów for-
mularzy niezbędnych do wymiaru i poboru po-
datku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/9/06 

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 6 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II/9/06 

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 6 grudnia 2006r 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr II/9/06 

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 6 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr II/9/06 

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 6 grudnia 2006r 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr II/9/06 

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 6 grudnia 2006r 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr II/9/06 

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 6 grudnia 2006r 
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UCHWAŁA III/18/2006 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001r. o cenach1 (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 
ze zm.), art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 2 pkt 1, 3b, 4  
i § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
20 stycznia 2005r. w sprawie sposobu ustalania 
wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu 
osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy  
i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 
(Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 117), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłaty i ceny biletów jednora-
zowych, okresowych i karnetów za przewozy osób 
środkami komunikacji miejskiej na liniach normal-
nych miejskich oraz specjalnych wychodzących 
poza granice administracyjne miasta Gorzowa Wlkp. 
zawarte w załączniku Nr 1 do uchwały. 

2. Opłaty za przewóz rowerów i psów (z wyjąt-
kiem małych trzymanych na rękach) ustala się  
w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie 
normalnej za przewóz. 

§ 2. 1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych 
na wszystkich liniach uprawnieni są: 

a) posłowie i senatorowie RP, 

b) radni Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 

c) pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Za-
kładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. oraz 
członkowie ich rodzin w zakresie ustalonym  
w układzie zbiorowym pracy, 

d) inwalidzi wojenni i wojskowi, 

e) inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidztwa, oso-
by całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej 
egzystencji, osoby o stopniu niepełnosprawno-
ści znacznym i wskazani przez nich przewodni-
cy, 

f) osoby, które ukończyły 70 lat, 

g) dzieci do lat 4, 

h) dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież dotknię-
ta inwalidztwem lub niepełnosprawna w okre-
sie do ukończenia gimnazjum, szkoły ponad-
podstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicz-
nej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku 
życia, 

i) osoby posiadające status pioniera miasta Go-
rzowa Wlkp. 

j) osoby będące członkami Stowarzyszenia Po-
laków Poszkodowanych przez III Rzeszę lub 
Związku Sybiraków, zamieszkałe w Gorzowie 
Wlkp., 

k) ociemniali i ich przewodnicy, 

l) kombatanci, 

m) rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży 
dotkniętej inwalidztwem lub niepełnospraw-
nej zawsze przy przejazdach wraz z dzieckiem 
lub przy przejazdach, po dziecko, z miejsca 
zamieszkania lub miejsca pobytu do przed-
szkola, szkoły, placówki opiekuńczo - wycho-
wawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka reha-
bilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy 
społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki 
zdrowotnej, poradni psychologiczno - peda-
gogicznej i z powrotem, 

n) umundurowani Funkcjonariusze Straży Miej-
skiej miasta Gorzowa Wlkp. Policji,  

o) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi zamieszkali 
w Gorzowie Wlkp. 

2. Do korzystania z przejazdów ulgowych na 
wszystkich liniach uprawnieni są: 

a) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia 
odbywania obowiązkowego rocznego przygo-
towania przedszkolnego, 

______________________________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia dyrektywy 98/6/WE z dnia 16 lutego 1998r.  
w sprawie ochrony konsumenta poprzez podawanie cen 
produktów oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L. 
80 z 4 lipca 1998) 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (14)' 
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b) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia 
odbywania obowiązkowego rocznego przygo-
towania przedszkolnego do ukończenia gim-
nazjum, szkoły ponadpodstawowej lub po-
nadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicz-
nej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie 
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 

c) studenci szkół wyższych, 

d) na podstawie biletów jednorazowych i karne-
tów, zarejestrowani bezrobotni mieszkańcy 
miasta Gorzowa Wlkp., którzy utracili prawo do 
pobierania zasiłku na podst. art. 9 ust. 1 pkt 14 
lit. b w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99  
poz. 1001) w okresie niepobierania zasiłku, 

e) emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, na 
których emeryci i renciści otrzymują dodatek 
oraz osoby uprawnione do renty socjalnej. 

3. Dokumenty stanowiące podstawę do prze-
jazdów bezpłatnych i ulgowych są określone prze-
pisami szczegółowymi i wydane przez polskie 
władze państwowe, samorządowe oraz organiza-
cje i instytucje działające na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

§ 3. 1. Określa się rodzaje dokumentów, który-
mi należy legitymować się przy korzystaniu z prze-
jazdów bezpłatnych określonych w § 2 pkt 1: 

a) legitymacja poselska lub senatorska, 

b) legitymacja radnego, 

c) bilet wolnej jazdy, 

d) legitymacja inwalidy wojennego lub wojsko-
wego, 

e) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdza-
jące całkowitą niezdolność do pracy i samo-
dzielnej egzystencji; (legitymacja inwalidy  
I - szej grupy); orzeczenie Powiatowego Ze-
społu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepeł-
nosprawności stwierdzające znaczny stopień 
niepełnosprawności wraz z innym dokumen-
tem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, 

f) dokument potwierdzający tożsamość i umoż-
liwiający stwierdzenie wieku, 

g) dokument umożliwiający stwierdzenie wieku 
dziecka, 

h) dla dzieci i młodzieży: 

- legitymacja przedszkolna, legitymacja szkol-
na dla uczniów dotkniętych inwalidztwem 
lub niepełnosprawnych (wzór MENiS II/ 
181/2; MENiS II/182/2 - ważność zachowują 
również legitymacje wzoru MEN II/182) 

- orzeczenie komisji lekarskiej d/s inwalidz-

twa i zatrudnienia, 

- legitymacja osoby niepełnosprawnej, 

i) legitymacja pioniera miasta Gorzowa Wlkp. 
wraz z innym dokumentem ze zdjęciem po-
twierdzającym tożsamość, 

j) legitymacja członkowska Stowarzyszenia Po-
laków Poszkodowanych przez III Rzeszę, legi-
tymacja Związku Sybiraków, 

k) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych 
lub wypis z treści orzeczenia Powiatowego Ze-
społu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełno-
sprawności stwierdzające znaczny lub umiar-
kowany stopień niepełnosprawności spowodo-
wany narządem wzroku, określony odpowied-
nim kodem, wraz z innym dokumentem ze 
zdjęciem potwierdzającym tożsamość, w przy-
padku przewodników wskazanie przez ociem-
niałego, 

l) legitymacja kombatancka wydana przez Urząd 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

m) dla podróżujących wraz dzieckiem dokument 
dziecka, dla podróżujących po dziecko lub po 
jego odwiezieniu zaświadczenie dla opiekuna 
ucznia niepełnosprawnego (wzór MI-I/2002 
- ważność zachowuje również zaświadczenie 
wzór MEN III/4), 

n) legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi w sztywnej okładce koloru popielatego  
z potwierdzonym wpisem oddania 25 litrów 
krwi.  

2. Określa się rodzaje dokumentów, którymi 
należy legitymować się przy korzystaniu z przejaz-
dów ulgowych określonych w § 2 pkt 2: 

a) dokument umożliwiający stwierdzenie wieku 
dziecka, 

b) legitymacja szkolna, 

c) legitymacja studencka, 

d) aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu 
Pracy, ważne 1 miesiąc od daty wydania bądź 
przedłużenia ważności, potwierdzone przez 
Miejski Zakład Komunikacji wraz z dokumen-
tem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, 

e) dowód osobisty lub inny dokument umożli-
wiający stwierdzenie tożsamości oraz legity-
macja emeryta lub rencisty (w tym legityma-
cja upoważniająca do renty socjalnej) wydane 
przez uprawniony organ. 

§ 4. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości 
określonej w załączniku Nr 1 do uchwały za: 

- niedopełnienie obowiązku zapłaty należności 
przewozowych z tytułu przewozu osób, rowe-
rów oraz psów, 
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- naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do 
pojazdu zwierząt i rzeczy oraz zanieczyszcze-
niu pojazdu, 

- spowodowanie zatrzymania pojazdu bez uza-
sadnionej przyczyny. 

§ 5. Na liniach zbiorowej komunikacji miejskiej 
ważne są tylko bilety z nadrukiem „MZK Gorzów 
Wlkp”. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  

§ 7.Traci moc: 

1) uchwała Nr LIII/609/2005 Rady Miasta Gorzo-
wa Wlkp. z dnia 22 czerwca 2005 roku w spra-
wie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowe-
go miasta Gorzowa Wlkp.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miej-
scach publicznych. 

Przewodniczący Rady 
Robert Surowiec 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr III/18/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

CENNIK 
biletów jednorazowych, okresowych, normalnych i ulgowych, za usługi przewozowe świadczone lokal-

nym transportem zbiorowym oraz opłat dodatkowych 
 

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r. (w zł) 

Lp. Usługa przewozowa i rodzaj opłaty 
Punkt sprzedaży 

Przy zakupie przez Pa-
sażera u obsługi pojaz-
du*3 

1 2 3 4 
I 
 
 
 
 
 
a. 
 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
d.  
 
 
e. 
 
 
 
 
 
 
f. 

Na wszystkich liniach w granicach 
administrac. miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz do miejscowości: 
Baczyna, Chwalęcice, Wawrów, Różan-
ki „Szklarnia", Zalew w Karninie, Ła-
godzin: 
bilet jednorazowy: 
- normalny 
- ulgowy 
bilet dobowy 
- normalny 
- ulgowy 
karnet 5 - cio przejazdowy 
- normalny 
- ulgowy 
bilet 14 - to dniowy*2 
- normalny 
- ulgowy 
bilet miesięczny*1 
imienny: 
- normalny 
- ulgowy 
na okaziciela: 
- normalny 
- ulgowy 
bilet 3 m - czny*1 
imienny: 
- normalny 

 
 
 
 
 
 
 
2,00zł 
1,00zł 
 

11,00zł 
5,50zł 
 

9,00zł 
4,50zł 
 

40,00zł 
20,00zł 

 
 

74,00zł 
37,00zł 

 
132,00zł 
66,00zł 

 
 

200,00zł 

 
 
 
 
 
 
 

2,00zł 
1,00zł 
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- ulgowy 100,00zł 
1 2 3 4 
II 
 
a. 

Na liniach specjalnych za przejazd poza 
granicami miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
miejscowościami Baczyna, Chwalęci-
ce, Wawrów, Różanki „Szklarnia", Za-
lew w Karninie, Łagodzin: bilet jedno-
razowy: 
- normalny 
- ulgowy 

 
 
 
 
 
 

4,00zł 
2,00zł 

 
 
 
 
 
 

4,00zł 
2,00zł 

III Za przewóz psa, roweru w wysokości odpowiadającej jednorazowej nor-
malnej opłacie na danej linii 

IV Opłata dodatkowa za przejazd 
osób bez ważnego biletu 
* płatne w terminie 7 dni od daty wy-
stawienia 
* płatne po terminie 7 dni od daty wy- 
stawienia 
* za naruszenie § 24 pkt 1 i 2 przepisów 
porządkowych  
płatne do 7 dni od daty wystawienia 
* za naruszenie § 24 pkt 1 i 2 przepisów 
porządkowych 
płatne po terminie 7 dni od daty wy-
stawienia 

 
 
 

70,00zł 
 

100,00zł 
 
 

28,00zł 
 
 
 

40,00zł 

 

V Opłata dodatkowa za przewóz rowe-
ru, przewóz psa bez ważnego biletu 
* płatne w terminie 7 dni od daty wy-
stawienia 
* płatne po terminie 7 dni od daty wy-
stawienia 

 
 
 
28,00zł 

 
40,00zł 

 

VI Opłata dodatkowa za zanieczyszczenie 
pojazdu oraz niestosowanie się do 
przepisów porządkowych 
* płatne w terminie 7 dni od daty wy-
stawienia 
* płatne po terminie 7 dni od daty wy-
stawienia 

 
 
 
 

42,00zł 
 

60,00zł 

 

VII Opłata dodatkowa za nieuzasadnione 
zatrzymanie pojazdu lub zmiany trasy 
jazdy 

 
 

300,00zł 

 

 
*1 - bilet miesięczny (3 m - czny) może być zakupiony od dowolnej daty wskazanej przez pasażera (bez 
       możliwości zakupu z datą wsteczną) i uprawnia do przejazdu do dnia poprzedzającego tą datę  
       w miesiącu następnym np: 1.01.- 31.01; 2.01. - 1.02; 5.02. - 4.03....lub 3 m - czny np. 1.01.- 31.03; 
       2.01. - 1.04; 5.02. - 4.05... 
*2 - bilet 14-to dniowy uprawnia do przejazdu w ciągu 14 dni od daty wskazanej przez pasażera przy za- 
        kupie np.: 7.12.2006r. - 20.12.2006.r.; 27.12.2006r. - 09.01.2007r. 
*3 - u obsługi pojazdu można nabywać: 

- bilety jednorazowe miejskie, w dni robocze w godzinach od 18:00 do 6:00 oraz w soboty, nie-
dziele i święta całodobowo, 

- bilety jednorazowe podmiejskie oraz na linie specjalne we wszystkie dni tygodnia całodobowo, 
zgodnie z zasadami określonymi w § 13pkt.2 Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie 
przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp. 
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UCHWAŁA III/20/2006 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla 

uczniów gorzowskich szkół samorządowych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90s  
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LXV/745/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie 
przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym dla uczniów gorzowskich szkół sa-
morządowych § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za 
osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie 

(semestrze) w formie gotówkowej, w miejscu i ter-
minie wskazanym przez dyrektora szkoły, nie póź-
niej niż odpowiednio do końca marca i lipca. W uza-
sadnionych przypadkach stypendium może być 
wypłacone w innym terminie.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Robert Surowiec 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA III/10/06 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. 
Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, 
Nr 175, poz. 1457,) art. 5 ust. 1, art.6 ust. 12, art. 7 
ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r., Nr 121,  
poz. 844 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieru-
chomości na terenie gminy Górzyca obowiązujące 
w 2007r. 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwali-

fikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1m2 powierzchni - 0,64zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,47zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 powierzchni - 0,15zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,48zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 16,75zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
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nym materiałem siewnym od 1m2 powierz-
chni użytkowej - 8,15zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 3,52zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 4,58zł; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 - 7 ustawy  
z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych1. 

§ 2. Zarządzić pobór podatku od nieruchomo-
ści od osób fizycznych w drodze inkasa. Inkasen-
tami ustala się sołtysów z terenu gminy Górzyca. 
Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 
10% zainkasowanej kwoty podatku. 

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) pozostałe budynki lub ich część, o których 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 uchwały stanowiące 
własność emerytów lub rencistów którzy są 
samotnie zameldowani i zamieszkują na tere-
nie nieruchomości, i którzy uprzednio przeka-
zali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa; 

2) grunty pozostałe, o których mowa w § 1 ust. 1 
pkt 3 uchwały użytkowane jako działki doży-
wotnie przez emerytów i rencistów, którzy prze-
kazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

§ 5. Traci moc z dniem 1 stycznia 2007r. uchwała 
Rady Gminy Górzyca Nr XVII/200/05 z dnia 2 grudnia 
2005r. w sprawie podatku od nieruchomości. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Nerko 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA III/11/06 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku  

rolnego za 2007r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. 
Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, 
Nr 175, poz. 1457,) art. 6 ust. 3, art. 6b ustawy  
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  
(Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późń. zm.)  
w związku z komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 
roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 roku (M. P. z dnia 
25 października 2006r. Nr 74, poz. 745) Rada Gmi-
ny Górzyca uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1q żyta, przyj-
mowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego 
na terenie gminy Górzyca za rok podatkowy 2007  
z kwoty 35,52zł na 34,00zł. 

§ 2. Zarządzić pobór podatku rolnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa. Inkasentami ustala się 
sołtysów z terenu gminy Górzyca. Wynagrodzenie 
inkasentów ustala się w wysokości 10% zainkaso-
wanej kwoty podatku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2007r. traci moc uchwała 
Rady Gminy Górzyca Nr XXVII/201/05 z dnia 2 grud-
nia 2005r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 
żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podat-
ku rolnego za 2006 rok. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Nerko 
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UCHWAŁA III/12/06 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 
Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717,  
Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441) 
art. 10 ust 1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1  
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późń. zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transporto-
wych na terenie Gminy Górzyca w 2007r. wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 620,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 
- 900,00zł, 

c) powyżej 9,0 tony a poniżej 12 ton 
– 1.070,00zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
określa się następujące stawki podatkowe: 

 
Liczba osi i masa i dopuszczalna  

masa całkowita tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym łub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
 Dwie osie  

12 13 1.040,00 1.250,00 
13 14 1.250,00 1.660,00 
14 15 1.660,00 1.880,00 
15  1.880,00 2.060,00 

 Trzy osie  
12 17 1.040,00 1.240,00 
17 19 1.240,00 1.650,00 
19 21 1.650,00 1.900,00 
21 23 1.900,00 2.100,00 
23 25 2.100,00 2.150,00 
25  2.150,00 2.300,00 

 Cztery osie i więcej  
12 25 1.650,00 1.900,00 
25 27 1.900,00 2.100,00 
27 29 2.100,00 2.170,00 
29 31 2.170,00 2.500,00 
31  2.200,00 2.500,00 

 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
– 1.320,00zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
określa się następujące stawki podatkowe: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy +naczepa 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1.400,00 1.450,00 
18 25 1.450,00 1.500,00 
25 31 1.500,00 1.550,00 
31  1.550,00 1.950,00 

Trzy osie 
12 40 1.650,00 1.700,00 
40  1.700,00 2.400,00 

 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
od 7 ton i poniżej 12 ton - 700,00zł; 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjąt-
kiem związanych z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego 
określa się następujące stawki podatkowe: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 1.000,00 1.150,00 
18 25 1.150,00 1.250,00 
25  1.250,00 1.350,00 

Dwie osie 
12 28 1.150,00 1.250,00 
28 33 1.250,00 1.350,00 
33 38 1.350,00 1.450,00 
38  1.450,00 1.699,87 

Trzy osie 
12 38 1.339,00 1.442,00 
38  1.669,50 1.823,00 

 
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 800,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1800,00zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków trans-
portowych pojazdy będące własnością Urzędu Gmi-
ny, z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 
pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach  
 

i opłatach lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

§ 4. Traci moc z dniem 1 stycznia 2007r. uchwa-
ła Rady Gminy Górzyca Nr XXVII/199/05 z dnia  
2 grudnia 2005r. w sprawie podatku od środków 
transportowych. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- 
 

jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Nerko 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA III/13/06 
RADY GMINY GÓRZYCA 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie podatku od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U z 2002r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz..1568, Dz. U. z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005r. 
Nr 172, poz. 1441, Dz. U z 2006r., Nr 17, poz.128, 
Nr 175, poz. 1457,) oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r., Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Stawka podatku od posiadania psów na 
terenie gminy Górzyca w 2007r. wynosi: 37zł za 
każdego psa. 

§ 2. Zarządza się pobór podatku od posiadania 
psów w formie inkasa - inkasentami ustala się 
sołtysów z terenu gminy Górzyca. Wynagrodzenie 

inkasentów ustala się w wysokości 20% zainkaso-
wanej kwoty podatku. 

§ 3. Podatek płatny jest w terminie do dnia  
15 marca 2007r. bez wezwania, bezpośrednio u soł-
tysów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Górzyca. 

§ 5. Traci moc z dniem 1 stycznia 2007r. uchwa-
ła Rady Gminy Górzyca Nr XXVII/198/05 z dnia  
2 grudnia 2005r. w sprawie podatku od posiadania 
psów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Nerko 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA III/8/06 
RADY Miejskiej W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie podatku od posiadania psów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121 
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posia-
dania psów na terenie Gminy Świebodzin w wyso-

kości 36zł od jednego psa. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 13 
ust. 2 ustawy - od podatku wolne jest posiadanie 
psów: 

1) utrzymywanych w celu pilnowania gospo-
darstw domowych na wsi po jednym na każ-
de gospodarstwo (nie dotyczy gospodarstw 
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w budynkach wielorodzinnych); 

2) szczeniąt do 3 miesięcy; 

3) podatek pobiera się w wysokości połowy staw-
ki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po  
30 czerwca roku podatkowego. 

§ 3. Podatek płatny jest z góry bez wezwania 
do 31 marca każdego roku lub w ciągu 14 dni od 
wejścia w posiadanie psa. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór podatku od posiada-
nia psów w drodze inkasa od osób fizycznych za-
mieszkałych na terenie wiejskim Gminy Świebo-
dzin. 

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wy-
nagrodzenia za inkaso na terenach wiejskich okre-
śla odrębna Uchwała Nr XLI/375/05 Rady Miejskiej 
w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2005 roku  
w sprawie zasad poboru podatków lokalnych  
w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wy-
nagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Województwa 
Lubuskiego Nr 98, poz. 1682). 

§ 5. 1. Zarządza się pobór podatku od posiada-
nia psów w drodze inkasa na terenie miasta przez 
Przewodniczących Zarządów Osiedli. 

2. Inkasenci podatku od posiadania psów wy-
mienieni w ust. 1 otrzymują wynagrodzenie pro-
wizyjne za inkaso podatku w wysokości 12% kwoty 
zainkasowanej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLI/380/05 Rady 
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2005r. 
w sprawie: podatku od posiadania psów (Dz. Urz. 
Województwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1687). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 sty-
cznia 2007 roku, oraz podlega podaniu do publicz-
nej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach 
publicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA III/9/06 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku leśnym na 

obszarze Gminy Świebodzin 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 8 i 9 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 paździer-
nika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,  
poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku leśnego  
w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych 
na terenie wiejskim Gminy Świebodzin. 

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wy-
nagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała 
Nr XLI/375/05 Rady Miejskiej w Świebodzinie  
z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zasad 
poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, okre-
ślenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1682). 

§ 2. Określa się wzory formularzy: 

1) informacja w sprawie podatku leśnego od 
osób fizycznych, wzór IL-1, stanowiąca za-
łącznik Nr 1 do uchwały; 

2) deklaracja na podatek leśny od osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych wymienio-
nych w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym, 
wzór DL-1, stanowiąca załącznik Nr 2 do 
uchwały. 

§ 3. Zwalnia się z podatku leśnego lasy zajęte 
na komunalne wysypiska. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/378/05 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2005r.  
w sprawie: zarządzenia poboru i określenia wzo-
rów formularzy w zakresie podatku leśnego na 
obszarze Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 98, poz. 1685). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 sty-
cznia 2007 roku, oraz podlega podaniu do publicz-
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nej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach  
 

 

publicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/9/06 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia grudnia 2006r. 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 2053 
Województwa Lubuskiego Nr 114 
 

 

9059 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 2053 
Województwa Lubuskiego Nr 114 
 

 

9060 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/9/06 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia grudnia 2006r. 
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2061 
 

UCHWAŁA III/10/06 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, określe-

nia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku rolnym na obszarze  
Gminy Świebodzin 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 3, art. 6a ust. 11, art. 6b i art. 13e ustawy  
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  
(Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Obniża się cenę skupu żyta na 2007 rok 
do kwoty 33,00zł za q. 

2. Kwota ta przyjmowana będzie jako podsta-
wa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 
Świebodzin. 

§ 2. Określa się wzory formularzy: 

1) informacja w sprawie podatku rolnego od 
osób fizycznych, wzór IR-1, stanowiąca za-
łącznik Nr 1 do uchwały; 

2) deklaracja na podatek rolny od osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych wymienio-
nych w art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rol-
nym, wzór DR-1, stanowiąca załącznik Nr 2 do 
uchwały. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego  
w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych 
na terenie wiejskim Gminy Świebodzin. 

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wy-
nagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała 
Nr XLI/375/05 Rady Miejskiej w Świebodzinie  
z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zasad 
poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za in-
kaso (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 98, 
poz. 1682). 

§ 4. Zwalnia się z podatku rolnego: 

1) grunty rolne przeznaczone na komunalne po-
trzeby kultury fizycznej i sportu; 

2) grunty rolne będące własnością Gminy Świe-
bodzin przeznaczone na cele ochrony przeciw-
pożarowej; 

3) grunty rolne zajęte na komunalne cmentarze; 

4) grunty rolne zajęte na komunalne wysypiska; 

5) grunty rolne dzierżawione od jednostki samo-
rządu terytorialnego na cele rekreacyjne, 
ogródki przydomowe lub na uprawę warzyw, 
których łączna powierzchnia nie przekracza 
250m2 z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLI/377/05 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2005r.  
w sprawie: zarządzenia poboru i określenia wzorów 
formularzy do poboru tego podatku (Dz. Urz. Woje-
wództwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1684). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 sty-
cznia 2007 roku, oraz podlega podaniu do publicz-
nej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach 
publicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/10/06 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 8 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/10/06 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 8 grudnia 2006r. 
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2062 
 

UCHWAŁA III/11/06 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwol-

nień w podatku od nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 
ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo-
ści 

1) od budynków lub ich części 

a) mieszkalnych, od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,55zł; 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej, od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 18,00zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym, od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 8,50zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych, od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 3,75zł, 

e) pozostałych, w tym: 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego, 
od 1m2 powierzchni użytkowe - 4,50zł, 

- inne (np. budynki gospodarcze, komórki 
gospodarcze itp.),od 1m 2 powierzchni 
użytkowej, w tym: 

- miasto - 4,50zł, 

- wieś - 3,70zł, 

f) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży - 6,20zł 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej; 

2) od budowli lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej - 2% 
ich wartości określonej na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o opłatach  
i podatkach lokalnych; 

3) od gruntów 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1m2 powierzchni - 0,65zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni - 3,65zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1m2 powierzchni - 0,20zł. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieru-
chomości od osób fizycznych zamieszkałych na 
terenie wiejskim Gminy Świebodzin. 

2. Określenie inkasentów oraz wysokość wyna-
grodzenia za inkaso określa odrębna uchwała  
Nr XLI/375/05 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia  
30 listopada 2005 roku w sprawie zasad poboru 
podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. 
Województwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1682). 

§ 3. Określa się wzory formularzy: 

1) informacja w sprawie podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych, wzór IN-1, stano-
wiąca załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) deklaracja na podatek od nieruchomości od 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, wzór DN-1, stano-
wiąca załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości lub ich części przeznaczone na 
komunalne potrzeby kultury, kultury fizycznej 
i sportu i opieki społecznej; 

2) nieruchomości lub ich części będące własno-
ścią Gminy Świebodzin przeznaczone na cele 
ochrony przeciwpożarowej; 

3) nieruchomości lub ich części zajęte na komu-
nalne cmentarze i komunalne domy pogrze-
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bowe; 

4) nieruchomości lub ich części zajęte na komu-
nalne wysypiska, 

5) grunty dzierżawione od jednostki samorządu 
terytorialnego na cele rekreacyjne, ogródki 
przydomowe lub pod uprawę warzyw, których 
łączna powierzchnia nie przekracza 250m2 z wy-
jątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLI/376/05 Rady 
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2005r. 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości i określenia wzoru formularzy do 
poboru tego podatku. (Dz. Urz. Województwa Lu-
buskiego Nr 98 poz. 1683). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2007 roku, oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicz-
nych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/11/06 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 8 grudnia 2006r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/11/06 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 8 grudnia 2006r 
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2063 
 

UCHWAŁA III/12/06 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie  

Gminy Świebodzin 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8  
i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się co następu-
je: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 530zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie – 637zł, 

c) powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie – 902zł, 

d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.018zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;  

 

 
       Tabela Nr 1 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.114 1.167 
13 14 1.167 1.221 
14 15 1.221 1.273 
15  1.273 1.337 

Trzy osie 
12 17 1.327 1.379 
17 19 1.327 1.379 
19 21 1.327 1.379 
21 23 1.327 1.379 
23 25 1.379 1.676 
25  1.379 1.676 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.327 1.379 
25 27 1.327 1.379 
27 29 1.327 1.610 
29 31 1.761 2.526 
31  1.761 2.526 

 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.485zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż  
12 ton; 
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Tabela Nr 2 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa,  

ciągnik balastowy +przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1697 1.751 
18 25 1.751 1.804 
25 31 1.804 1.857 
31  1.910 1.953,72 

Trzy osie 
12 40 1.910 1.942 
40  1.963 2.527.70 

 

5) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczal-
ną masę całkowitą: 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 234zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem zwią-
zanych z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącz-
nie z pojazdem silnikowym posiadają dopu-
szczalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12 ton; 

 
Tabela nr 3 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + ciągnik silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 276 333 
18 25 276 333 
25  333 605 

Dwie osie 
12 28 488 530 
28 33 658 902 
33 38 902 1.379 
38  1.221 1.804 

Trzy osie 
12 38 743 1.008 
38  1.008 1.379 

 
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc 

siedzących: 

a) do 15 miejsc – 530zł, 

b) powyżej 15 do 30 miejsc – 849zł, 

c) równej i powyżej 30 miejsc- 1.655zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/379/05 Rady 
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2005r. 
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w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gminy Świe-
bodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 98, poz. 1686). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycz-

nia 2007 roku, oraz podlega podaniu do publicznej 
wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach 
publicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 

=================================================================================== 
 

2064 
 

UCHWAŁA III/13/06 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na tere-

nie Gminy Świebodzin 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 17 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.) uchwala się co następuje :  

§ 1. 1. Opłata miejscowa na terenie Gminy 
Świebodzin pobierana jest od osób fizycznych 
przebywających czasowo w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejsco-
wościach Wilkowo i Nowy Dworek, za każdy dzień 
pobytu w wysokości 1,50zł. 

2. Opłatę miejscową pobiera się w dniu zgło-
szenia pobytu. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej  
w formie inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza 
się właścicieli, zarządców ośrodków wypoczynko-
wych, pensjonatów, kwater prywatnych, pól na-
miotowych i biwakowych. 

3. Rozliczenia pobranych kwot tytułem opłaty 

miejscowej dokonują osoby wymienione w ust. 2 
w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca. 

4. Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni  
w ust. 2 otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za 
inkaso opłaty w wysokości 12% kwoty zainkaso-
wanej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/254/04 Rady 
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 listopada 2004 
roku w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty 
miejscowej (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego  
Nr 99, poz. 1498). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2007 roku, oraz podlega podaniu do publicznej wia-
domości na tablicach ogłoszeń w miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Świebodzin. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak

=================================================================================== 
 

2065 
 

UCHWAŁA III/15/2006 
RADY GMINY SANTOK 

 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku 

od nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
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(t. j. z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/13/2006 z dnia 5 grudnia 
2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nie-
ruchomości wprowadza się następujące zmiany: 

w § 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  

5) sieci wodociągowo – kanalizacyjne stanowią-
ce własność gminy i Związku Celowego Gmin 
MG-6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Santok. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula 

 
=================================================================================== 

 
2066 
 

UCHWAŁA IV/8/06 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591  
z późń. zm.), art. 5 ust. 1,ust. 2 i ust. 3, art. 6 ust. 13, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 
roku Nr 121, poz. 844, ze zm.) uchwala się co na-
stępuje: 

§ 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od nie-
ruchomości: 

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mie-
szkalnych lub ich części - 0,56zł; 

2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od budynków mie-
szkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej: 

a) na terenie miasta - 15,80zł, 

b) na terenie wiejskim - 15,00zł; 

3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym - 7,24zł; 

4) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych 
budynków lub ich części: 

a) od budynków letniskowych lub ich części 
– 6,22 zł, 

b) od pozostałych budynków lub ich części  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego 
na terenie miasta – 4,14zł, 

c) od pozostałych budynków lub ich części  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego 
na terenie wiejskim – 3,24zł; 

5) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków za-
jętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych - 3,75zł; 

6) od rurociągów i przewodów sieci przesyłowej 
i rozdzielczej wody , od budowli służących do 
odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1,0% 
wartości; 

7) od budowli pozostałych - 2,0% wartości; 

8) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków:  

a) na terenie miasta - 0,54zł, 

b) na terenie wiejskim - 0,43zł; 

9) od gruntów: 

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65zł 
od 1ha powierzchni, 

b) od 1m2 powierzchni gruntów przeznaczo-
nych pod budownictwo letniskowe lub uży-
wanych na te cele – 0,34zł, 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 2053 
Województwa Lubuskiego Nr 114 
 

 

9090 

c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,20zł. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
rurociągi i przewody sieci przesyłowej i rozdziel-
czej wody, budowle służące do odprowadzania  
i oczyszczania ścieków położone na terenie wiej-
skim.  

§ 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne 
oraz spółki niemające osobowości prawnej, jed-
nostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rol-
nych a także jednostki organizacyjne Państwowe-
go Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe są 
obowiązane składać organowi podatkowemu de-
klaracje na podatek od nieruchomości według 
wzoru formularza stanowiącego załącznik Nr 1 do 
uchwały.  

§ 4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć or-
ganowi podatkowemu informację o nieruchomo-
ści i obiektach budowlanych według wzoru formu-
larza stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXV/207/2005 Ra-
dy Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 li-
stopada 2005 roku w sprawie ustalenia rocznych 
stawek podatku od nieruchomości oraz określenia 
wzorów formularzy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Elżbieta Łabędź 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/8/06 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

Deklaracja na podatek od nieruchomości jednostkowa / zbiorcza * 

NIP.............................................                                                  REGON .............................................  

A. Miejsce składania deklaracji – Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. 

B. Dane podatnika 
Nazwa pełna ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
Adres siedziby/zamieszkania/ 

Kraj Województwo Powiat 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
W odniesieniu do gruntów:   
Identyfikator działek ewidencyjnych.................................................................................................................... 
Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów ............................................................................................. 
Nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta  lub zbiór............................................................. 
W odniesieniu do budynków lub ich części: 
Identyfikator budynku........................................................................................................................................... 
Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.............................................................................................. 
Nazwa sądu , w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór ............................................................. 

Lp. Wyszczególnienie 
Podstawa opo-

datkowania 
Stawka podatku 

w zł 
Kwota podatku 

1 2 3 4 5 
 

0,28 
 

 1. Budynki lub ich części mieszkalne 
a) pomieszczenia o wysokości  
w świetle od 1,40 do 2,20m 

b) pomieszczenia o wysokości  
w świetle powyżej 2,20m 

Powierzchnia  
użytkowa  
....................m2 
Powierzchnia  
użytkowa 
....................m2 

 
0,56 

 

2. Powierzchnia użytkowa budynków lub 
ich części związanych z prowadzaniem 
działalności gospo-  

Powierzchnia użyt-
kowa  
teren miejski 

teren miejski 
15,80 
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1 3 3 4 5 
 darczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

....................m2 
 
teren wiejski 
....................m2 

teren wiejski 
15,00 

 

Teren miejski 
pomieszczenia 
od 1,40 do 2,20m 

2,07 
 

 

Teren miejski 
pomieszczenia 
powyżej 2,20m 

4,14  

Teren wiejski 
pomieszczenia  
od 1,40 do 2,20m 

1,62  

3. Pozostałe budynki lub ich części wyko-
rzystywane na inne cele niż wymienio-
ne w pkt 1, 2, 4, 5 i 6 

Teren wiejski 
pomieszczenia 
powyżej 2,20m 

3,24  

3,11 
 
 

 4. Budynki letniskowe lub ich części 
a) powierzchnia pomieszczeń o wy-
sokości w świetle od 1,40m do 2,20 

 
b) powierzchnia pomieszczeń o wyso-
kości w świetle powyżej 2,20m 

Powierzchnia  
użytkowa  
....................m2 
 
Powierzchnia użyt-
kowa 
.....................m2 

 
6,22 

 

5. Powierzchnia użytkowa budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym  materiałem siewnym 

Powierzchnia użyt-
kowa 
....................m2 

 
 

7,24 

 

6. Powierzchnia użytkowa budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych 

Powierzchnia 
użytkowa 
 
.......................m2 

 
3,75 

 

7. Od rurociągów i przewodów sieci prze-
syłowej i rozdzielczej wody, od budowli 
służących do odprowadzania i oczysz-
czania ścieków 

Wartość * 
 
 
........................zł 

 
 
1% 

 

8. Pozostałe budowle Wartość ** 
 
.......................zł 

 
2% 
 
 

 

9. Grunty: 
a) związane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

 
b) pozostałe 
c) grunty przeznaczone pod budownic-
two letniskowe lub używane na te cele  

d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych 

Powierzchnia 
gruntów              
teren miejski 
.......................m2 
teren wiejski. 
.......................m2 
.......................m2 
 
.......................m2 
 
 
....................... ha 

 
 

              
0,54 
 

0,43 
0,20 
 

0,34 
 
 

3,65 

 

 Razem podatek należny x x  
 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 2053 
Województwa Lubuskiego Nr 114 
 

 

9092 

Objaśnienia: 
*) właściwe podkreślić 
**) wartość budowli określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 - 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późń. zm.) 
Odpowiedzialność karno - skarbową z art. 54 § 1 kodeksu karno – skarbowego (Dz. U. z 1999r. Nr 83, 
poz. 930 z późń. zm.) za zatajenie danych jest mi znana.  
Art. 54 § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przed-
miotu lub podstawy opodatkownia lub nie składa deklaracji, przez co naraża Skarb Państwa lub jed-
nostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. 
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości , sprawca czynu zabronione-
go określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie  nie przekracza ustawowego progu , sprawca 
czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny  za wykroczenia skarbowe.  

Zgodnie z art.3a § 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 wraz z późn. zmianami), powyższa deklaracja lub zeznanie sta-
nowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Data: 
..................................................                   ...............................                      ...................................... 
 

czytelny podpis czytelny podpis czytelny podpis 
(imię i nazwisko osoby odpowie-
dzialnej za sporządzenie deklaracji  

i nr telefonu) 

imię i nazwisko 
(kierownik jednostki) 

imię i nazwisko 
(podpis księgowego) 

 
 

POUCZENIE: 
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organiza-
cyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Le-
śnego Lasy Państwowe są obowiązane: 

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia organowi gminy ze względu na miejsce położenia nieru-
chomości deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formu-
larzu ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu – w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art.6 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 200r. Nr 9, poz. 84 )w terminie 14 dni od dnia zaistnienie 
tych zmian; 

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu 
właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. 

4) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, zaokrągla się do pełnych złotych  
w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wy-
noszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr IV/8/06 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych jednostkowa / zbiorcza* 
 

NIP ........................................        PESEL.................................................   REGON ............................................ 
A. Miejsce składania deklaracji – Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. 
B.............................................................................................................................................................................. 
(położenie nieruchomości- miejscowość, ulica i nr domu) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
(właściciel – współwłaściciel;                nazwisko,                  pierwsze imię,                    drugie imię    
Adres zamieszkania  
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
W odniesieniu do gruntów : 
Identyfikator działek ewidencyjnych.................................................................................................................... 
Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów ............................................................................................. 
Nazwa sądu , w którym prowadzona jest księga wieczysta  lub zbiór  ...........................................................  
W odniesieniu do budynków lub ich części: 
Identyfikator budynku........................................................................................................................................... 
Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów  ............................................................................................ 
Nazwa sądu , w którym prowadzona jest księga wieczysta  lub zbiór ............................................................ 
 

Wyszczególnienie Stawka podatku zł 

Podstawa opodat-
kowania 

Powierzchnia  
użytkowa m2 

1 2 3 
1.Budynki lub ich części mieszkalne 
a) pomieszczenia o wysokości w świetle od 1,40 do    
2,20 m                                       

 

 
0,28 

 

b) pomieszczenia o wysokości w świetle powyżej 
2,20m 

 
0,56 

 

Teren miejski: pomieszczenia  
o wysokości w świetle od 
1,40m do 2,20m 

 
 

2,07 

                                                

Teren miejski: pomieszczenia 
o wysokości w świetle powy-
żej 2,20m 

4,14  

Teren wiejski: pomieszczenia 
o wysokości w świetle od 
1,40m do 2,20m  

 
 

1,62 

 

2. Od pozostałych bu-
dynków lub ich części 
    
    

Teren wiejski: pomieszczenia 
o wysokości w świetle powy-
żej 2,20m 

 
 

3,24 

 

3. Budynki letniskowe(murowane, altany drewniane 
itp.) 
a) pomieszczenia o wysokości w świetle od 1,40m 
do 2,20m 

 
 
 

3,11 

 

b) pomieszczenia o wysokości w świetle powyżej 
2,20m 

 
6,22 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 2053 
Województwa Lubuskiego Nr 114 
 

 

9094 

1 2 3 
4. Budynki lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym 7,24 

 

teren miejski 15,80  5. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz  budynki mieszkalne  
lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej                                           

 
 
teren wiejski 15,00 

 

6. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych        

 

 
3,75 

 

7. Od rurociągów i przewodów sieci przesyłowej 
 i rozdzielczej wody, od budowli służących do od-
prowadzania i oczyszczania ścieków 

 
 
1% 

 

8. Pozostałe budowle **) 2%  

teren miejski 0,54  Grunty:  
a) związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, 

 
teren wiejski 0,43 

 

b) grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych 

 
3,65 od 1ha 

 

c) przeznaczone pod budownictwo letniskowe 0,34  

d) pozostałe  0,20  

 

Objaśnienia: 
*) właściwe podkreślić 
**) wartość budowli określona na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 - 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9  poz. 84 z późń. zm.) 
 
1. Za powierzchnię użytkową budynku lub jego części, uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrz-
nej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz 
szybów dźwigowych (pokoje, kuchnie, korytarze, łazienki, hale, garaże ), za kondygnację uważa się 
również garaże podziemne, piwnice, sutereny, poddasza użytkowe. 

2. Budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związa-
ny z gruntem ,wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  
i dach. 

3. Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa bu-
dowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - są to grunty bu-
dynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działal-
ność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych, oraz gruntów związanych z tymi budynkami 
a także gruntów, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, 
chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej dzia-
łalności ze względów technicznych. 

5. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 do 
2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 
1,40m powierzchnię tę pomija się. 

6. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego(sposób użytkowa-
nia, zmiana powierzchni) zawiadamia się organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienie zmiany. 
Zeznanie sporządzone jest zgodnie z moją wiedzą. Odpowiedzialność karno-skarbową z art. 54 § 1 
kodeksu karno – skarbowego (Dz. U z 1999r. Nr 83, poz. 930 z późń. zm.) za zatajenie danych jest mi 
znana.  
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Art. 54 § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przed-
miotu lub podstawy opodatkownia lub nie składa deklaracji, przez co naraża Skarb Państwa lub jed-
nostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dzien-
nych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. 
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego 
określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czy-
nu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.  
 
 
                                                                                                                …………………………………………….. 
                                                                                                                          Data i podpis podatnika 
                                                                                                                        (imię  i nazwisko czytelnie)         
                                                                                                                                            

 
=================================================================================== 
 

2067 
 

UCHWAŁA IV/9/06 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku do 

wymiaru podatku rolnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o po-
datku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969  
z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Obniża się ogłoszoną przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 
roku do kwoty 35,00zł za 1dt żyta.  

§ 2. Obniżona cena żyta wymieniona w § 1 
stanowi podstawę do dokonania wymiaru podatku 
rolnego w 2007 roku na obszarze miasta i gminy 
Strzelce Krajeńskie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich. 

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2006r. traci moc uchwa-
ła Nr XXXV/209/2005 Rady Miejskiej w Strzelcach 
Krajeńskich z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2005 roku do wymiaru po-
datku rolnego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2007r. 

Przewodniczący Rady 
Elżbieta Łabędź 

 
=================================================================================== 
 

2068 
 

UCHWAŁA IV/10/06 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591  
z późń. zm.), art. 10 ust.1 ust. 2 ustawy z dnia  
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12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środ-
ków transportowych w wysokości określonej w za-
łączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich. 

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2006 roku traci moc 
uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

Nr XXXV/208/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych . 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Elżbieta Łabędź

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/10/06 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

Wysokość rocznych stawek podatku do jednego środka transportowego 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 580,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
– 1.005,00zł, 

c) powyżej 9 ton – 1.215,00 zł. 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
oraz w zależności od liczby  osi i rodzaju zawiesze-
nia 

a) w przypadku dwóch osi: 
 

Dopuszczalna masa całkowita       
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych )  

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna/osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
12 13 1.375,00 1.425,00 
13 14 1.480,00 1.535,00 
14 15 1.585,00 1.640,00 
15 18 1.690,00 1.740,00 
18  1.795,00 1.850,00 

 
b) w przypadku trzech osi: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych ) 

Nie mniej niż     Mniej niż 
Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
12 15 1.375,00 1.425,00 
15 17 1.585,00 1.640,00 
17 19 1.690,00 1.740,00 
19 21 1.800,00 1.850,00 
21 23 1.900,00 1.960,00 
23 25 2.010,00 2.060,00 
25 26 2.110,00 2.160,00 
26  2.220,00 2.265,00 
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c) w przypadku czterech osi i więcej: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych ) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
12 23 1.690,00 1.900,00 
23 25 2.010,00 2.060,00 
25 27 2.110,00 2.165,00 
27 29 2.215,00 2.265,00 
29 31 2.320,00 2.500,00 
31  2.370,00 2.520,00 

 
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  

a) 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.055,00zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.265,00zł, 

c) powyżej 9 ton do 12 ton – 1.425,00zł. 

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

a) w przypadku dwóch osi: 

 
Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż        Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
12 18 1.480,00 1.535,00 
18 25 1.585,00 1.640,00 
25 31 1.690,00 1.745,00 
31 36 1.795,00 1.955,00 
36  1.930,00 1.990,00 

 
b) w przypadku trzech osi: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych )  

Nie mniej niż                Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
12 36 1.690,00 1.770,00 
36 40 1.795,00 1.850,00 
40  2.110,00 2.520,00 

 
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 365,00zł. 

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
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a) w przypadku jednej osi: 

 
Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy ( w tonach ) 

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

12 18 420,00 480,00 
18 25 530,00 580,00 
25 28 635,00 690,00 
28  690,00 695,00 

 
b) w przypadku dwóch osi: 
 
Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku w (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
12 23 580,00 635,00 
23 28 635,00 690,00 
28 33 740,00 875,00 
33 38 875,00 1.340,00 
38  1.185,00 1.750,00 

 
c) w przypadku trzech osi: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd 
silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
12 38 720,00 980,00 
38  980,00 1.340,00 

 
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1265,00zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1690,00zł, 

8. Dla pojazdów o których  mowa w pkt 1, 3, 5  
i 7 obniża się stawkę podatku: 

a) rok produkcji 1992 i lata następne o 10%. 
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2069 
 

UCHWAŁA IV/10/06 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje 
lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycję na terenie gminy Strzelce Krajeńskie 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) 
oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez 
gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych 
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją (Dz. U. z 2006 roku 
Nr 14, poz. 1017) uchwala się co następuje: 

§ 1.Ustala się zasady zwolnienia z podatku od 
nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji 
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych  
z nową inwestycją na terenie gminy Strzelce Kra-
jeńskie zgodnie z warunkami określonymi w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 
roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z no-
wą inwestycją (Dz. U. z 2006r. Nr 142, poz. 1017). 

§ 2. Prawo do zwolnienia z podatku od nieru-
chomości przysługuje przedsiębiorcom którzy speł-
niają warunki wynikające z rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie 
udzielania przez gminy pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
(Dz. U. z 2006r. Nr 142, poz. 1017). 

§ 3. 1. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, 
który zgłosi organowi podatkowemu zamiar korzy-
stania z pomocy przed rozpoczęciem realizacji 
inwestycji w terminie do 31 grudnia 2006 roku. 

2. Zgłoszenia dokonuje się przed rozpoczęciem 
inwestycji na piśmie według określonego wniosku 
stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały wraz ze 
zobowiązaniem wynikającym z § 6 ust. 1 pkt 2 roz-
porządzenia o którym mowa w § 1. 

§ 4. Warunkiem udzielenia pomocy jest zakoń-
czenie inwestycji w ciągu 2 lat od zgłoszenia za-
miaru korzystania z pomocy, a w przypadku two-
rzenia nowych miejsc pracy związanych z realiza-
cją nowej inwestycji nie później niż w okresie 3 lat 
od dnia zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy. 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie 
z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do 
utrzymania inwestycji na terenie gminy Strzelce 
Krajeńskie co najmniej przez 5 lat od dnia jej za-
kończenia, a w przypadku pomocy na tworzenie 
nowych miejsc pracy utrzymywania nowych miejsc 
pracy co najmniej przez 5 lat od ich utworzenia. 

§ 6. 1. Przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwol-
nienia od momentu powstania obowiązku podat-
kowego do końca miesiąca poprzedzającego mie-
siąc, w którym przekroczono maksymalną inten-
sywność pomocy określonej w § 8 i § 9 ust. 1 roz-
porządzenia o którym mowa w § 1. 

2. Łączny okres zwolnienia z podatku od nieru-
chomości nie może przekraczać 10 lat. 

3. Łączna wartość pomocy w formie zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości, wynosi 25,0% 
wysokości pomocy określonej rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w spra-
wie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
(Dz. U. z 2006r. Nr 142, poz. 1017). 

§ 7. Przedsiębiorca zobowiązany jest w termi-
nie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowe-
go w czasie korzystania ze zwolnienia do składania 
w organie podatkowym informacji aktualizującej 
dane zawarte w zgłoszeniu o którym mowa w § 3 
ust. 2 uchwały.     

§ 8 .1. Przedsiębiorca, który wprowadził organ 
podatkowy w błąd co do spełnienia warunków od 
których uzależnione jest zwolnienie z podatku od 
nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za 
cały okres. 

2. Zwrot pomocy wraz z odsetkami w wysoko-
ści ustalonej jak dla zaległości podatkowej, nastę-
puje w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji 
określającej wysokość kwoty zwrotu. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich.  

§ 10. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 
2006 roku. 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- 
 

 

twa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Ewa Łabędź 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/17/06 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
 

Wniosek o zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy 
Regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 

inwestycją 
 

Nazwa Przedsiębiorcy:.......................................................................................................................................... 
Nr wniosku:............................................................................................................................................................ 
Data złożenia wniosku:......................................................................................................................................... 
 
Informacje o przedsiębiorcy 
 
Pełna nazwa przedsiębiorstwa............................................................................................................................. 
zgodnie z dokumentem........................................................................................................................................ 
rejestracyjnym....................................................................................................................................................... 
Forma prawna prowadzonej działalności (właściwe zaznaczyć) 
 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ڤ
 spółka cywilna ڤ
 spółka jawna ڤ
 spółka partnerska ڤ
 spółka komandytowa ڤ
 spółka komandytowo - akcyjna ڤ
 spółdzielnia ڤ
 .spółka z o.o ڤ
 spółka akcyjna ڤ
 .........................................................................................................................................  inna forma prawna ڤ
NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)................................................................................................................. 
REGON................................................................................................................................................................... 
Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS............................................................................................................ 
lub rejestrze ewidencji gospodarczej.................................................................................................................. 
 mikroprzedsiębiorca ڤ
 mały przedsiębiorca ڤ
 średni przedsiębiorca ڤ
Adres siedziby....................................................................................................................................................... 
(ulica, nr domu, kod, miejscowość)..................................................................................................................... 
Gmina..................................................................................................................................................................... 
Adres do korespondencji 
(jeśli inny niż adres siedziby)............................................................................................................................... 
Telefon i faks......................................................................................................................................................... 
E-mail..................................................................................................................................................................... 
Adres strony internetowej.................................................................................................................................... 
Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 
przedsiębiorcy....................................................................................................................................................... 
Forma opodatkowania 
(właściwe zaznaczyć) 
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 ryczałt ڤ
 karta podatkowa ڤ
 podatek dochodowy od osób fizycznych ڤ
 podatek dochodowy od osób prawnych ڤ
Rodzaj działalności 
(kod PKD lub EKD oraz opis) 
................................................................................................................................................................................ 
 
Charakterystyka przedsiębiorcy 
 
1. Rok założenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej, 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
2.Profil działalności firmy z uwzględnieniem opisu: 
głównych produktów i usług, rynków zbytu, metod sprzedaży, 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
3. Sytuacja finansową (należy uwzględnić czy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji ekono-
micznej w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania  
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/02 z 1 października 2004r.) lub realizu-
je plan restrukturyzacji) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
Informacja o zatrudnieniu 
 
1. Planowany poziom zatrudnienia.......................................................................osób 
2. Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie 
w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy ................................................. osób 
 
Charakterystyka inwestycji 
 
Nazwa inwestycji .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
1. Lokalizacja inwestycji 
Ulica i numer działki  ............................................................................................................................................ 
Kod pocztowy i miejscowość............................................................................................................................... 
2. Krótki opis inwestycji (rodzaj, cel, potrzeby realizacji) 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
 
3. Termin rozpoczęcia inwestycji......................................................................................................................... 
4. Termin zakończenia inwestycji ....................................................................................................................... 
5. Termin zatrudnienia nowych pracowników................................................................................................... 
6. Koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników(§ 5 rozporządzenia RM Dz. U. z 2006r. Nr 142,  
poz. 1017)............................................................................................................................................................... 
7. Koszt całkowity inwestycji  w szczegółowości określonej w § 4 rozporządzenia  RM  Dz. U. z 2006r.  
Nr 142, poz. 1017).................................................................................................................................................. 
8. Źródła finansowania inwestycji 
Środki własne przedsiębiorcy.............................................................................................................................. 
Pomoc publiczna................................................................................................................................................... 
Inne środki pomocowe (np. fundusze strukturalne)........................................................................................... 
Inne środki............................................................................................................................................................. 
 

Oświadczenie przedsiębiorcy 
 
1. Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych. 
2. Zobowiązuję się do utrzymania inwestycji co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia (dotyczy 
przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc na wspieranie nowych inwestycji). 
3. Zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich 
utworzenia (dotyczy przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z nową inwestycją). 
 
………………………….                             …………………                                    …………………………………. 
         Miejscowość,                                            data                                                               podpis 
 
Oświadczam, że informacje oraz dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe. 
 
Imię i nazwisko: ........................................................................................................ 
 
Stanowisko: ............................................................................................................... 
 
Podpis: ....................................................................................................................... 
 
Miejscowość i data:................................................................................................... 
 
=================================================================================== 
 

2070 
 

OBWIESZCZENIE 
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze 

 
z dnia 12 grudnia 2006r. 

 
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sulechowie 

 
Na podstawie art. 83 w związku z art. 194 ust. 1 
ustawy z dnia 6 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547  
Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102 poz. 1055,  
Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457, 
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Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242,  
Nr 146, poz. 1055, Nr 159 poz. 1127) Komisarz Wy-
borczy w Zielonej Górze podaje następujące infor-
macje: 

§ 1. Uchwałą Nr I/1/06 z dnia 24 listopada 2006r. 
Rada Miejska w Sulechowie stwierdziła wygaśnię-
cie mandatu radnego Ignacego Odważnego, w okrę-
gu wyborczym Nr 2 z listy Nr 17 – Komitet Wyborczy 
Wyborców Razem z Forum wskutek wyboru na 
Burmistrza Sulechowa. 

§ 2. Rada Miejska w Sulechowie w dniu 5 grud-
nia 2006r. podjęła uchwałę Nr II/5/06 o wstąpieniu 

na jego miejsce Ryszarda Greszczyka, kandydata  
z tej samej listy Nr 17 - Komitet Wyborczy Wybor-
ców Razem z Forum w okręgu wyborczym Nr 2, 
który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbą 
głosów nie utracił prawa wybieralności i wyraził 
zgodę na przyjęcie mandatu.  

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wia-
domości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla – Serzysko 

 
=================================================================================== 
 

2071 
OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze 
 

z dnia 12 grudnia 2006r. 
 

o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie 
 

Na podstawie art. 83 w związku z art. 194 ust. 1 
ustawy z dnia 6 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159,  
poz. 1547. Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102 
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r.  
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 34 poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159 poz. 1127) 
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje na-
stępujące informacje: 

§ 1. Uchwałą Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 
2006r. Rada Miejska w Świebodzinie stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa Toma-
laka, w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 21 – Ko-
mitet Wyborczy Forum Samorządowe wskutek 

pisemnego zrzeczenia się manadatu. 

§ 2. Rada Miejska w Świebodzinie w dniu  
5 grudnia 2006r. podjęła uchwałę Nr II/5/06 o wstą-
pieniu na jego miejsce Joanny Bagińskiej, kandy-
datki z tej samej listy Nr 21 - Komitet Wyborczy 
Forum Samorządowe w okręgu wyborczym Nr 3, 
która w wyborach uzyskała kolejno największą 
liczbą głosów nie utraciła prawa wybieralności i wy-
raziła zgodę na przyjęcie mandatu.  

§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wia-
domości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Komisarz Wyborczy 
Stefania Cieśla – Serzysko 
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