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ROZPORZĄDZENIE NR 1 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 7 marca 2007r. 

 
w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji 

tych upraw w 2007 roku 
 

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 
oraz z 2007r. Nr 7, poz. 48) zarządza się, co nastę-
puje: 

§ 1. Ogólną powierzchnię przeznaczoną w 2007 
roku pod uprawy maku niskomorfinowego ustala 
się na 7,20ha, a pod uprawy konopi włóknistych 
na 30,00ha. 

§ 2. Rejonizację upraw maku niskomorfinowe-
go i konopi włóknistych z podziałem na poszcze-
gólne gminy, wyznacza załącznik Nr 1 do rozpo-
rządzenia. 

§ 3. W 2007 roku nie określa się ogólnej po-
wierzchni przeznaczonej pod uprawy maku inne-
go, niż niskomorfinowy. 

§ 4. Nadzór nad rozporządzeniem i jego wyko-
nanie powierza się Dyrektorowi Wydziału Środo-
wiska i Rolnictwa. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

Załącznik Nr 1 
do rozporządzenia Nr 1 Wojewody Lubuskiego  
z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie ogólnej po-
wierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i ko-
nopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw  
w 2007 roku. 

Ogólną powierzchnię pod uprawy maku niskomor-
finowego w 2007 roku, ustaloną w województwie 
lubuskim na 7,20ha przeznacza się dla gmin:  

1) Babimost - 1,00ha; 

2) Świdnica - 0,70ha; 

3) Wschowa - 4,00ha; 

4) Zbąszynek - 1,50ha. 

Ogólną powierzchnię pod uprawy konopi włókni-
stych w 2007 roku, ustaloną w województwie lu-
buskim na 30,00ha przeznacza się dla gmin: 

1) Szlichtyngowa - 15,00ha; 

2) Wschowa - 15,00ha. 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR IV/27/07 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

 
z dnia 26 lutego 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w dro-

dze inkasa 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.: 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, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 6 ust. 12 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, 
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758), art. 6 
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku 
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leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.:  
Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005r.  
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,  
poz. 1484), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.  
Nr 136, poz. 969, Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, 
Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412),uchwala się co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/252/05 z dnia 18 listo-
pada 2005r. w sprawie poboru podatków: od nie-
ruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa 
zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie: „Na 

inkasentów należności wymienionych w § 1 wy-
znacza się Sołtysów Sołectw Gminy Lubsko”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Lubska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Tomiałowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR VI/52/07 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 
z dnia 28 lutego 2007r. 

 

w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 
 

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 późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku, 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy  
z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się 
co następuje: 

§ 1. Pobór podatku rolnego, podatku od nieru-
chomości, podatku leśnego oraz podatku od po-
siadania psów od osób fizycznych zamieszkałych 
na terenie wiejskim Gminy Świebodzin może na-
stępować w drodze inkasa. 

§ 2. Na inkasentów wyznacza się: 

1) Mazur Piotr – Borów; 

2) Woźniak Ireneusz – Chociule; 

3) Mieżeń Dariusz – Glińsk; 

4) Kropa Józef – Gościkowo; 

5) Tustanowski Józef – Grodziszcze; 

6) Mazur Andrzej – Jeziory; 

7) Misiak Zdzisław – Jordanowo; 

8) Mikołajek Stanisław – Kępsko; 

9) Ptetrasik Bożena – Kupienino; 

10) Bagińska Joanna – Lubinicko; 

11) Nowicki Mirosław – Lubogóra; 

12) Rejman Jarosław – Ługów; 

13) Kaczmarek Wawrzyniec – Nowy Dworek; 

14) Zapała Stanisława – Podlesie; 

15) Cichońska Kazimiera – Osogóra; 

16) Górczewski Zbigniew – Raków; 

17) Derkacz Anna – Rosin; 

18) Kołodziej Zbigniew – Rozłogi; 

19) Sokołowski Mieczysław – Rusinów; 

20) Wisz Marian – Rudgerzowice; 

21) Śleziuk Genowefa – Rzeczyca; 

22) Kryś Mirosław – Wilkowo; 

23) Pawlukiewicz Mariusz – Witosław. 

§ 3. Wynagrodzenie za inkaso obliczane będzie 
według poniżej wykazanych wskaźników procen-
towych: 

1) do kwoty - 5.000zł - 11%; 

2) do kwoty - 10.000zł - 10%; 

3) powyżej kwoty 10.000zł - 9%.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina.  

§ 5. Traci moc 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-
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nagrodzenia za inkaso. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 98, 
poz. 1682). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do  
 

publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń  
w miejscach publicznych na terenie gminy Świe-
bodzin. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Zbigniew Kołodziej 

=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 31 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 831 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Za-
rządzeniem Nr 174/82 Wojewody Zielonogórskie-
go z dnia 30 grudnia 1982r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody (Dz. Urz. W.R.N. w Zielonej Górze  

z 1983r. Nr 1, poz. 10), które na podstawie art. 157 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, z tym że na podstawie art. 153 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) ustanowione pomniki przy-
rody stały się pomnikami przyrody w rozumieniu 
niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 32 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 832 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Za-
rządzeniem Nr 76/88 Wojewody Zielonogórskiego 
z dnia 11 sierpnia 1988r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego  

z 1988r. Nr 13, poz. 199), które na podstawie art. 157 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, z tym że na podstawie art. 153 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) ustanowione pomniki przy-
rody stały się pomnikami przyrody w rozumieniu 
niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 33 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 833 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Za-
rządzeniem Nr 4/82 Wojewody Zielonogórskiego  
z dnia 16 stycznia 1982r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego  

z 1982r. Nr 1, poz. 5), które na podstawie art. 157 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, z tym że na podstawie art. 153 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) ustanowione pomniki przy-
rody stały się pomnikami przyrody w rozumieniu 
niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 34 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 834 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone De-
cyzją Nr RLS-XI-7141/74/76 Wojewody Zielonogór-
skiego z dnia 24 grudnia 1976r. w sprawie uznania 
za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Zielonej Górze z 1977r. Nr 1, poz. 9), 
która na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,  
poz. 880 z późn. zm.) traci moc z dniem wejścia  
w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że na 
podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. 
zm.) ustanowione pomniki przyrody stały się po-
mnikami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 35 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 835 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Roz-
porządzeniem Nr 7 Wojewody Zielonogórskiego  
z dnia 7 grudnia 1995r. w sprawie uznania za po-
mniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego  

Nr 15, poz. 87), które na podstawie art. 157 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) traci moc  
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, z tym że na podstawie art. 153 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) ustanowione pomniki przy-
rody stały się pomnikami przyrody w rozumieniu 
niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 36 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 836 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Roz-
porządzeniem Nr 6 Wojewody Zielonogórskiego  
z dnia 20 grudnia 1990r. w sprawie uznania za po-
mniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego  

z 1990r. Nr 14, poz. 261), które na podstawie art. 157 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) traci moc  
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, z tym że na podstawie art. 153 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) ustanowione pomniki przy-
rody stały się pomnikami przyrody w rozumieniu 
niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 37 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 837 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Roz-
porządzeniem Nr 28 Wojewody Gorzowskiego z dnia 
13 grudnia 1991r. w sprawie uznania za pomniki 
przyrody (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego z 1991r. Nr 17,  

poz. 110), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) w części dotyczącej woje-
wództwa lubuskiego traci moc z dniem wejścia  
w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że na 
podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. 
zm.) ustanowione pomniki przyrody stały się po-
mnikami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 38 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 838 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Za-
rządzeniem Nr 132/85 Wojewody Zielonogórskiego  
z dnia 12 października 1985r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego  

z 1985r. Nr 10, poz. 291), które na podstawie art. 157 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) traci moc  
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, z tym że na podstawie art. 153 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) ustanowione pomniki przy-
rody stały się pomnikami przyrody w rozumieniu 
niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 39 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 839 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Za-
rządzeniem Nr 139/87 Wojewody Zielonogórskiego  
z dnia 12 listopada 1987r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego  

z 1987r. Nr 9, poz. 232), które na podstawie art. 157 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyro-
dy (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) w części do-
tyczącej województwa lubuskiego traci moc z dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym 
że na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880  
z późn. zm.) ustanowione pomniki przyrody stały 
się pomnikami przyrody w rozumieniu niniejszej 
ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 40 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 840 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Roz-
porządzeniem Nr 5 Wojewody Zielonogórskiego  
z dnia 24 kwietnia 1996r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego  

Nr 7 z 1996r., poz. 68), które na podstawie art. 157 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) traci moc  
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, z tym że na podstawie art. 153 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) ustanowione pomniki przy-
rody stały się pomnikami przyrody w rozumieniu 
niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WLKP. 

 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
o zmianie w składzie Rady Powiatu Międzyrzeckiego 

 
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) 
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje 
następujące informacje: 

§ 1. Uchwałą Nr IV/29/07 z dnia 31 stycznia 
2007r. Rada Powiatu Międzyrzeckiego stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu radnego Kazimierza Józefa 
Puchana, w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 6  
- KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci  
w związku z objęciem funkcji Zastępcy Wójta w Gmi-
nie Przytoczna. 

§ 2. Rada Powiatu Międzyrzeckiego w dniu 28 lu-
tego 2007r. podjęła uchwałę Nr V/31/07 stwierdzają-
cą, iż na jego miejsce wstępuje Mieczysław Piotr 
Lamcha, kandydat z tej samej listy Nr 6 - KKW 
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, w okręgu 
wyborczym Nr 2, który w wyborach uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybie-
ralności 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 
Krzysztof Cierkoński 

 
=================================================================================== 
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OGŁOSZENIE 
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO 

 
o założeniu ewidencji budynków i lokali w miejscowości Bobowicko 

 
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 100 
poz. 1086 z późniejszymi zmianami) informuję, że  
z dniem 22 października 2005r projekt opisowo – kar-
tograficzny ewidencji budynków obrębu Bobowic-
ko stał się operatem ewidencji gruntów i budyn-
ków dla obrębu Bobowicko. 

Stosownie do art. 24a ust. 9 powołanej wyżej 
ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą 
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 

ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym 
może zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa niniejszej informacji. 

Zarzuty zgłoszone po terminie będą traktowane jak 
wnioski o zmianie danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków. 

Wicestarosta 
Remigiusz Lorenz 

 
=================================================================================== 
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OGŁOSZENIE 
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO 

 
o założeniu ewidencji budynków i lokali w miejscowości 1-Międzyrzecz 

 
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 100 
poz. 1086 z późniejszymi zmianami) informuję, że  

z dniem 2 grudnia 2005r projekt opisowo – karto-
graficzny ewidencji budynków obrębu Międzyrzecz 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 330 
Województwa Lubuskiego Nr 21 
 

768 

Nr 1 stał się operatem ewidencji gruntów i budyn-
ków dla obrębu 1 – Międzyrzecz. 

Stosownie do art. 24a ust. 9 powołanej wyżej 
ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą 
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 
ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym 
może zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa niniejszej informacji. 

Zarzuty zgłoszone po terminie będą traktowane jak 
wnioski o zmianie danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków. 

Wicestarosta 
Remigiusz Lorenz 

 
=================================================================================== 
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OGŁOSZENIE 
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO 

 
o założeniu ewidencji budynków i lokali w miejscowości Pszczew 

 
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 100 
poz. 1086 z późniejszymi zmianami) informuję, że  
z dniem 27 października 2005r projekt opisowo – kar-
tograficzny ewidencji budynków obrębu Pszczew 
stał się operatem ewidencji gruntów i budynków 
dla obrębu Pszczew. 

Stosownie do art. 24a ust. 9 powołanej wyżej 
ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą 
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 

ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym 
może zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa niniejszej informacji. 

Zarzuty zgłoszone po terminie będą traktowane jak 
wnioski o zmianie danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków. 

Wicestarosta 
Remigiusz Lorenz 

 
=================================================================================== 
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OGŁOSZENIE 
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO 

 
o założeniu ewidencji budynków i lokali w miejscowości 2 – Międzyrzecz, Nietoperek, Kęszyca, Ble-

dzew, Święty Wojciech 
 

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 100 
poz. 1086 z późniejszymi zmianami) informuję, że  
z dniem 28 października 2005r projekt opisowo – kar-
tograficzny ewidencji budynków obrębu 2 - Mię-
dzyrzecz, Nietoperek, Kęszyca, Bledzew, Święty 
Wojciech stał się operatem ewidencji gruntów  
i budynków dla obrębu 2- Międzyrzecz, Nietope-
rek, Kęszyca, Bledzew, Święty Wojciech. 

Stosownie do art. 24a ust. 9 powołanej wyżej 
ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą 

dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 
ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym 
może zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa niniejszej informacji. 

Zarzuty zgłoszone po terminie będą traktowane jak 
wnioski o zmianie danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków. 

Wicestarosta 
Remigiusz Lorenz 
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POROZUMIENIE NR 1/2007 
 

Zawarte w dniu 22 lutego 2007r. na podstawie art. 5 
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 
z 2001r. z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 4 
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo za-
mówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 
z późniejszymi zmianami) 

pomiędzy: 

Powiatowym Zarządem Dróg w Żaganiu z/s w Szpro-
tawie 67-300 Szprotawa, ul. Sobieskiego 73 

reprezentowanym przez: 

Zygmunt Sójka - Dyrektor 

a 

Gminą Szprotawa reprezentowaną przez: 

1. Franciszek Sitko - Burmistrz 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwiga 
Nowak 

zwaną w dalszej części Gminą 

o treści: 

§ 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Żaganiu  
z/s w Szprotawie zleca, a Gmina przyjmuje do wy-
konania następujące zadanie: 

Zamiatanie ulic powiatowych zgodnie z załączni-

kiem Nr 1 do niniejszego porozumienia za kwotę 
brutto: 4.998,00zł (cztery tysiące dziewięćset dzie-
więćdziesiąt osiem złotych). 

§ 2. Gmina zobowiązuje się wykonywać zada-
nie określone w § 1 w terminie od 1 maja 2007r. 
do 31 października 2007r. 

§ 3. 1. Należność z tytułu wykonania zadania 
określonego w § 1 zostanie przekazana przez Powia-
towy Zarząd Dróg w Żaganiu z/s w Szprotawie w ra-
tach miesięcznych po wykonaniu zadania w danym 
miesiącu oraz wystawieniu faktury przez Gminę na 
koniec miesiąca maja, czerwca, lipca, sierpnia, wrze-
śnia i października 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do porozumienia. 

2. Należność będzie przekazywana przelewem 
na konto wskazane na fakturze, w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania faktury. 

§ 4. Porozumienie zawarto na czas określony  
tj. od dnia 1 maja 2007r. do dnia 31 października 
2007r., które wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej i zgody obu stron. 

§ 6. Porozumienie może zostać rozwiązane 
przed upływem okresu wskazanego w § 4 za zasto-
sowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 
Załącznik Nr 1 

do porozumienia Nr 1/2007 
z dnia 22 lutego 2007r. 

 

Wykaz ulic powiatowych wyznaczonych do sprzątania w miejscowości Szprotawa od miesiąca maja  
do miesiąca października 2007r. 

 
Lp. Nazwa ulicy Długość ulicy w mb 
1. 3 go Maja 537,0 
2. Konopnickiej 580,0 
3. Kopernika 890,0 
4. Kolejowa 660,0 
5. Krasińskiego 270,0 
6. Młynarska 702,0 
7. Sobieskiego 2.245,0 
8. Słowackiego 350,0 
9. Warszawska 253,0 
 Razem długość w mb 6.487,0 
 Należność za sprzątanie netto 4.671,03 
 Podatek VAT 326,97 

 Należność brutto: 4.998,00 
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Harmonogram wystawiania faktur w poszczególnych miesiącach: 

- 31 maj 2007r. - 833,00zł (brutto), 

- 30 czerwiec 2007r. - 833,00 zł (brutto), 

- 31 lipiec 2007r. - 833,00 zł (brutto), 

- 31 sierpień 2007r. - 833,00 zł (brutto), 

- 30 wrzesień 2007r. - 833,00 zł (brutto), 

- 31 październik 2007r. - 833,00 zł (brutto). 
 
=================================================================================== 
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POROZUMIENIE NR 2/2007 
 

Zawarte w dniu 22 lutego 2007r. na podstawie art. 5 
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 
z 2001r. z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 4 
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo za-
mówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 
z późniejszymi zmianami) 

pomiędzy: 

Powiatowym Zarządem Dróg w Żaganiu z/s w Szpro-
tawie 67-300 Szprotawa, ul. Sobieskiego 73 

reprezentowanym przez: 

Zygmunt Sójka - Dyrektor 

a 

Gminą Małomice reprezentowaną przez: 

1. Małgorzata Sendecka - Burmistrz 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbara 
Kurowska 

zwaną w dalszej części Gminą 

o treści: 

§ 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Żaganiu  
z/s w Szprotawie zleca, a Gmina przyjmuje do wy-
konania następujące zadanie: 

Zamiatanie ulic powiatowych zgodnie z załączni-
kiem Nr 1 do niniejszego porozumienia za kwotę 

brutto: 2.054,40zł (dwa tysiące pięćdziesiąt cztery-
złote i 40/100). 

§ 2. Gmina zobowiązuje się wykonywać zada-
nie określone w § 1 w terminie od 1 maja 2007r. 
do 31 października 2007r. 

§ 3. 1. Należność z tytułu wykonania zadania 
określonego w § 1 zostanie przekazana przez Powia-
towy Zarząd Dróg w Żaganiu z/s w Szprotawie w ra-
tach miesięcznych po wykonaniu zadania w danym 
miesiącu oraz wystawieniu faktury przez Gminę na 
koniec miesiąca maja, czerwca, lipca, sierpnia, wrze-
śnia i października 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do porozumienia. 

2. Należność będzie przekazywana przelewem 
na konto wskazane na fakturze, w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania faktury. 

§ 4. Porozumienie zawarto na czas określony  
tj. od dnia 1 maja 2007r. do dnia 31 października 
2007r., które wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskie-
go. 

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej i zgody obu stron. 

§ 6. Porozumienie może zostać rozwiązane 
przed upływem okresu wskazanego w § 4 za zasto-
sowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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Załącznik Nr 1 
do porozumienia Nr 2/2007 

z dnia 22 lutego 2007r. 
 

Wykaz ulic powiatowych wyznaczonych do sprzątania w miejscowości Małomice od miesiąca maja  
do miesiąca października 2007r. 

 
Lp. Nazwa ulicy Długość ulicy w mb 
1. Chrobrego 500,0 
2. Kościuszki 2.370,0 
3. Pruszkowska 450,0 
4. Jana Pawła II (dawna Świerczewskiego) 625,0 
 Razem mb 3.945,0 
 Należność za sprzątanie ogółem bez podatku VAT 1.920,00 
 Podatek VAT 7% 134,40 

 Należność brutto: 2.054,40 
 

Harmonogram wystawiania faktur w poszczególnych miesiącach: 

- 31 maj 2007r. - 342,40zł (brutto), 

- 30 czerwiec 2007r. - 342,40 zł (brutto), 

- 31 lipiec 2007r. - 342,40 zł (brutto), 

- 31 sierpień 2007r. - 342,40 zł (brutto), 

- 30 wrzesień 2007r. - 342,40 zł (brutto), 

- 31 październik 2007r. - 342,40 zł (brutto). 
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