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1956 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2007 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 11 grudnia 2007r. 

 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żary 
 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,  
poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006r. Nr 170,  
poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 21, poz. 125, 

Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,  
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181,  
poz. 1286) zarządza się, co następuje: 



 


