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3) kontrola ruchu drogowegow zakresie 
transportu drogowego na zasadach okre-
ślonych w przepisach działu V ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997r. Prado o ruchu 
drogowym, a w tym stanu technicznego 
pojazdów; 

4) kontrola przestrzegania przepisów doty-
czących okresów prowadzenia pojazdu  
i obowiązkowych przerw oraz czasu odpo-
czynku kierowcy; 

5) kontrola przestrzegania szczegółowych za-
sad i warunków transportu zwierząt; 

6) kontrola wprowadzania do obrotu ciśnienio-
wych urządzeń transportowych pod wzglę-
dem zgodności z wymaganiami technicz-
nymi, dokumentacją techniczną i prawidło-
wością ich oznakowania w zakresie określo-

nym w ustawie o przewozie drogowym to-
warów niebezpiecznych; 

7) kontrola rodzaju używanego paliwa; 

8) kontrola przestrzegania zasad i warunków 
dotyczacych przewozu drogowego towa-
rów niebezpiecznych.” 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dy-
rektorowi Generalnemu Lubuskiego Urzędzu Wo-
jewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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UCHWAŁA NR II/5/07 
RADY GMINY ŚWIDNICA 

 
z dnia 2 marca 2007r. 

 
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Słone gmina Świdnica 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwy ulic w miejscowości 
Słone o następującym brzmieniu: 

- Aleja Brzozowa, 

- Słoneczna, 

- Spokojna, 

- Szkolna, 

- Morwowa, 

- Orzechowa, 

- Polna, 

- Łąkowa, 

- Kamykowa, 

- Objazdowa, 

- Jałowcowa, 

- Czeremchowa, 

- Źródlana, 

- Kasztanowa, 

- Ułańska, 

- Krótka, 

- Piaskowa. 

§ 2. Szczegółowe położenie ulic przedstawiono 
na mapie stanowiącej załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Świdnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Włodziemierz Rebelski 
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Załącznik 
do uchwały Nr II/5/05 
rady Gminy Świdnica 
z dnia 2 marca 2007r. 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 1 kwietnia 2007r. 

 
w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 

w II kwartale 2007 roku i III kwartale 2007 roku na terenie Województwa Lubuskiego 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12a i b ustawy z dnia 
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266) ob-
wieszcza się, co następuje: 

§ 1. Ustala sie wysokość wskaźnika przelicze-
niowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych, określającego 
przeciętny koszt budowy 1m2 powierzchni użytko-
wej budynków mieszkalnych na okres od 1 kwiet-
nia 2007 roku do 30 września 2007 roku: 

- dla województwa lubuskiego z wyłączeniem 
Miasta Gorzowa Wlkp. będącego siedzibą wo-
jewody oraz miasta Zielona Góra będącego 
siedzibą sejmiku województwa – 3.270zł, 

- dla Miasta Gorzowa Wlkp. będącego siedzibą 
wojewody oraz dla Miasta Zielona Góra będą-
cego siedzibą sejmiku województwa – 3.320zł. 

§ 2. Traci moc obwieszczenie Wojewody Lubu-
skiego z dnia 1 października 2006r. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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