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ZARZĄDZENIE NR 640/II/2008 
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 12 lutego 2008r. 

 
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art. 86 ust. 7 w związku z art. 6 pkt 15 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecz-
nej (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) za-
rządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam na rok 2008 średni miesięczny 
koszt utrzymania dziecka w: 

1) Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp. 
przy ul. Spokojnej 57 w wysokości 2.754,22zł; 

2) Ośrodku Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 w wysokości 
3.166,00zł; 

3) Rodzinnym Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. 
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1  
w wysokości 2.137,90zł. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dy-
rektorowi Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzi-
nie i Polityki Społecznej. 

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

Prezydent 
Tadeusz Jędrzejczak 

 
=================================================================================== 
 

376 
 

ZARZĄDZENIE NR 10/2008 
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA 

 
z dnia 14 lutego 2008r. 

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miej- 

skiego w Dobiegniewie wprowadzam następujące 
zmiany: 

1) w rozdziale 13 podział komórek organizacyj-
nych urzędu, tabela II otrzymuje brzmienie: 

 

II. Referat Organizacyjny 
 
Lp. Stanowisko Liczba etatów 
1. Kierownik referatu, zarządzanie obiektem urzędu, sprzętem i wyposażeniem 1 
2. Ds. kadr i BHP 1 
3.  Ds. organizacyjnych, ochrony danych osobowych i kancelarii tajnej 1 
4.  Ds. obsługi sekretariatu 1 
5.  Ds. obsługi interesantów 1 
6.  Informatyk 1/2 
7. Kierowca 1 
8.  Sprzątaczka 3 
9. Konserwator 3 
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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy 
Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Burmistrz 
Leszek Waloch

 
=================================================================================== 
 

377 
 

ZARZĄDZENIE NR 5/08 
BURMISTRZA OŚNA LUBUSKIEGO 

 
z dnia 15 lutego 2008r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/06 z dnia 12 września 2006r. w sprawie Regulaminu Organizacyj-

nego Urzędu Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  
z 2006r. Nr 70, poz. 1495, z 2007r. Nr 24, poz. 382, Nr 123, poz. 1621) 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 27/06 Burmistrza Miasta 
i Gminy Ośno Lubuskie z dnia 12 września 2006r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Mia-
sta i Gminy Ośno Lubuskie wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1) w § 19 dodaje się pkt w brzmieniu: 

     „12) współpraca z odpowiednimi służbami w za-
kresie zwalczania klęsk żywiołowych i usu-
wania ich skutków; 

     13) współudział w realizacji zadań obronnych  
i obrony cywilnej przypisanych burmistrzo-
wi oraz przekazywanie informacji i materia-
łów niezbędnych do planowania komórce 
ds. wojskowych i obrony cywilnej; 

     14) wykonywanie niezbędnych opracowań i re-
alizacja czynności organizacyjnych mają-
cych na celu przygotowanie komórek or-

ganizacyjnych do działania w stanie zagro-
żenia państwa i wojny; 

     15) wykonywanie zadań obronnych i obrony 
cywilnej w zakresie określonym odrębnymi 
przepisami w obszarze zadań powierzonych 
komórkom organizacyjnym oraz współdzia-
łanie w tym zakresie z komórką ds. woj-
skowych i obrony cywilnej; 

     16) opracowanie niezbędnych dokumentów i re-
alizacja czynności organizacyjnych mają-
cych na celu przygotowanie urzędu do dzia-
łania w stanie zagrożenia państwa i wojny 
w obszarze powierzonym komórkom or-
ganizacyjnym”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Se-
kretarzowi Miasta i Gminy. 

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

Burmistrz 
Stanisław Kozłowski 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIX/162/08 
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

 
z dnia 30 stycznia 2008r. 

 
w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie  

 
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997r. o strażach gminnych (t. j. Dz. U. Nr 123, 
poz. 779 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się regulamin Straży Miejskiej  
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we Wschowie o brzmieniu: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 2 1. Regulamin Straży Miejskiej we Wschowie, 
zwany dalej regulaminem, określa szczegółowo or-
ganizację Straży Miejskiej.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) straży - należy przez to rozumieć Straż Miej-
ską we Wschowie; 

2) komendancie - należy przez to rozumieć Ko-
mendanta Straży Miejskiej we Wschowie.   

§ 3. Straż Miejska we Wschowie, zwana dalej stra-
żą, jest umundurowaną formacją utworzoną uchwałą 
Rady Miejskie Nr XVII/146/07 z dnia 18 grudnia 2007r. 
na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o strażach gminnych (t. j. Dz. U. Nr 123, poz. 779  
z późn. zm.). 

§ 4. 1. Terenem działania straży jest obszar admi-
nistracyjny Gminy Wschowa. 

2. Siedzibą straży jest Miasto Wschowa. 

3. Straż działa w strukturze Urzędu Miasta i Gmi-
ny we Wschowie. 

4. Straż używa pieczęci prostokątnej o treści: 

STRAŻ MIEJSKA 

we WSCHOWIE 

Rozdział 2 

Zadania i środki działania straży 

§ 5. Straż jest umundurowaną formacją utwo-
rzoną w celu wykonywania czynności administra-
cyjno - porządkowych określonych w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 779). 

§ 6. W szczególności do straży należy: 

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach pu-
blicznych; 

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu 
drogowego – w zakresie określonym w prze-
pisach o ruchu drogowym; 

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w za-
kresie ratowania życia i zdrowia obywateli, po-
mocy w usuwaniu awarii technicznych i skut-
ków klęsk żywiołowych oraz innych miejsco-
wych zagrożeń;  

4) zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy 
lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc 
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostę-
pem osób postronnych lub zniszczeniem śla-
dów i dowodów, do momentu przybycia wła-
ściwych służb, a także ustalenie, w miarę moż-

liwości świadków takiego zdarzenia; 

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uży-
teczności publicznej; 

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służ-
bami w ochronie porządku podczas zgroma-
dzeń i imprez publicznych; 

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby 
wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania jeżeli 
osoby te zachowaniem swoim dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują 
się w okolicznościach zagrażających ich życiu 
lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu in-
nych osób; 

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie  
i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i ucze-
stnictwo w działaniach mających na celu za-
pobieganie popełnianiu przestępstw i wykro-
czeń oraz zjawiskom kryminogennym i współ-
działanie w tym zakresie z organami państwo-
wymi, samorządowymi i organizacjami społecz-
nymi; 

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów war-
tościowych lub wartości pieniężnych dla po-
trzeb gminy; 

10) zapobieganie zjawiskom kryminogennym,  
w szczególności alkoholizmowi, narkomani, bra-
ku opieki nad nieletnimi itp., w ścisłej współpra-
cy z Policją, Strażą Leśną, Agencjami Ochrony, 
Sądem Rejonowym, Gminną Komisją ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii oraz dyrektorami szkół 
i Domu Dziecka; 

11) udzielanie pomocy przy pobieraniu opłat usta-
lonych na podstawie przepisów o podatkach  
i opłatach lokalowych; 

12) nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miej-
scowego uchwalonego przez radę miejską lub 
stanowionych przez burmistrza w ramach usta-
wowych kompetencji prawotwórczych. 

Rozdział 3 

Uprawnienia i obowiązki strażników 

§ 7. Strażnik miejski wykonując swoje zadania 
ma prawo do: 

1) udzielania pouczeń; 

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypad-
kach w celu ustalenia ich tożsamości; 

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty 
bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego 
doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji; 

4) nakładania grzywien w postępowaniu manda-
towym za wykroczenia określone w trybie prze-
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widzianym przepisami o postępowaniu w spra-
wach o wykroczenia; 

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kiero-
wanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarże-
nia przed sądem i wnoszenia środków odwo-
ławczych – w trybie i zakresie określonymi  
w Kodeksie postępowania w sprawach o wy-
kroczenia; 

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamianie przez 
blokowanie kół w przypadkach, zakresie i try-
bie określonymi w przepisach o ruchu dro-
gowym; 

7) wydawania poleceń; 

8) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środ-
ków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych. 

§ 8. 1. Strażnik może stosować środki przymu-
su bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających 
wykonywanie przez niego zadań określonych w usta-
wie. 

2. Środkami przymusu bezpośredniego, o któ-
rych mowa w ust. 1 są: 

1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładnia-
jących oraz podobnych technik obrony; 

2) kajdanki; 

3) pałki obronne wielofunkcyjne; 

4) ręczne miotacze gazu. 

3. Strażnik może stosować jedynie środki, o któ-
rych mowa w ust. 2 odpowiadające potrzebom 
wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do 
osiągnięcia podporządkowania się wydanym po-
leceniom. 

4. Środki, o których mowa w ust. 2, powinny 
być stosowane w sposób możliwie najmniej naru-
szający dobra osobiste osoby, w stosunku do któ-
rej zostały podjęte. 

§ 9. Strażnik przy wykonywaniu czynności służ-
bowych jest obowiązany nosić umundurowanie, 
legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz em-
blemat gminy. 

§ 10. Strażnik przy wykonywaniu czynności służ-
bowych, jest obowiązany przedstawić się imieniem  
i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której 
czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową 
w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie 
nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legi-
tymację. 

§ 11. W związku z wykonywaniem czynności 
służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

§ 12. Do obowiązków strażnika należy: 

1) przestrzeganie prawa oraz rzetelne, bezstron-
ne i terminowe wykonywanie poleceń przeło-
żonych; 

2) poszanowanie powagi, honoru, godności oby-
wateli i własnej; 

3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej; 

4) podejmowanie interwencji w sytuacjach za-
grożenia życia, zdrowia lub mienia, a także  
w przypadku naruszenia dóbr osobistych lu-
dzi; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kon-
taktach z obywatelami, przełożonymi, podwład-
nymi oraz współpracownikami; 

6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

7) zachowanie się z godnością w czasie pracy  
i poza nią. 

Rozdział 4 

Organizacja straży 

§ 13. Ustala się następującą strukturę straży 
miejskiej: 

1) kierownictwo - komendant straży miejskiej; 

2) pracownicy - strażnicy straży miejskiej. 

§ 14. 1. Komendanta straży miejskiej powołuje 
i odwołuje burmistrz, po zasięgnięciu opinii wła-
ściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkie-
go Policji. 

2. Przełożonym komendanta jest Burmistrz Wscho-
wy. 

3. Komendant wykonuje swoje zadania przy 
pomocy strażników straży miejskiej. 

§ 15. 1. Do zadań komendanta należy: 

1) planowanie, organizowanie i koordynowanie 
wykonywanych zadań przez straż; 

2) przygotowywanie dla potrzeb rady miejskiej 
lub burmistrza sprawozdań, analiz i bieżących 
informacji o realizacji zadań; 

3) wyznaczanie na czas swej okresowej nieobec-
ności, jednego ze strażników do tymczasowego 
wykonywania obowiązków komendanta straży; 

4) uczestnictwo w sesjach rady miejskiej lub po-
siedzeniach komisji na zaproszenie przewod-
niczącego; 

5) zapewnienie przestrzegania tajemnicy służ-
bowej; 

6) reprezentowanie straży miejskiej na zewnątrz; 

7) przyjmowanie skarg, zażaleń i wniosków w za-
kresie należącym do otrzymanych kompeten-
cji; 
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8) współdziałanie i utrzymywanie bieżącego kon-
taktu z policją, a w szczególności w zakresie 
zabezpieczenia imprez, uroczystości i plano-
wania wspólnych działań; 

9) nadzór nad poprawnością merytoryczną spo-
rządzanych wniosków o ukaranie i ich podpi-
sywanie; 

10) nadzór merytoryczny nad zasadnością stoso-
wanego postępowania mandatowego, ocena 
i analiza stosowanych środków prawych. 

2. Komendant straży w zakresie swoich kom-
petencji może występować do burmistrza z wnio-
skiem o przyznanie strażnikom: 

1) nagrody pieniężnej; 

2) awansu (wyższego stopnia służbowego); 

3) odznaczenia; 

4) usunięciu z akt osobowych zapisu o uprzed-
nio wymierzonej karze dyscyplinarnej. 

3. Strażnik za niewłaściwe wykonywanie nało-
żonych obowiązków może zostać ukarany: 

1) upomnieniem; 

2) naganą ustną; 

3) naganą z wpisaniem do akt osobowych; 

4) zwolnieniem dyscyplinarnym zgodnie z Ko-
deksem Pracy. 

§ 16. Nadzór nad działalnością straży miejskiej 
sprawuje: 

1) w zakresie organizacyjnym i wykonawczym  
– burmistrz; 

2) w zakresie fachowym – Komendant Główny 
Policji poprzez właściwego terytorialnie Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji. 

§ 17. Ustanawia się następujące stopnie służ-
bowe w straży: 

1) komendant; 

2) starszy inspektor; 

3) inspektor; 

4) młodszy inspektor; 

5) starszy strażnik; 

6) strażnik; 

7) młodszy strażnik; 

8) aplikant. 

§ 18. Nawiązanie stosunku służbowego na pod-
stawie umowy o pracę jest równoznaczne z mia-
nowaniem na stanowisko aplikanta. 

§ 19. 1. Mianowanie na stanowisko młodszego 

strażnika następuje po ukończeniu przeszkolenia 
podstawowego z wynikiem pozytywnym. 

2. Mianowania strażników na wyższe stopnie 
służbowe dokonuje burmistrz na wniosek komen-
danta. 

§ 20. 1. Straż pracuje w systemie dwuzmiano-
wym w godz. 700 – 1500 i 1400 – 2200. 

2. Komendant może dokonywać zmian w sys-
temie pracy w zależności od potrzeb, po uprzed-
niej konsultacji z burmistrzem. W zakres zmian  
w systemie pracy wchodzą głównie zagadnienia 
służb nieplanowanych, w dni świąteczne, w godzi-
nach nocnych oraz praca przekraczająca tygodniowy 
limit godzin pracy. 

Rozdział 5 

Umundurowanie strażników Straży Miejskiej 

§ 21. Wzór umundurowania, legitymacji, dys-
tynkcji i znaków identyfikacyjnych określa rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r.  
w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji 
i znaków identyfikacyjnych strażników miejskich 
(Dz. U. Nr 112, poz. 713). 

§ 22. Obowiązek zapewnienia sortów (pierw-
szego zakupu), a następnie prawidłowe wykorzy-
stywanie przez funkcjonariuszy straży miejskiej wła-
ściwego umundurowania i estetyki ubioru spo-
czywa na sekretarzu gminy. 

§ 23. Poszczególne ubiory nosi się według usta-
lonych zestawów ubiorczych w zależności od pory 
roku. Rozróżnia się okres letni od 1 kwietna do  
30 września i okres zimowy od 1 października do 
31 marca. 

§ 24. 1. Strażnik zwolniony ze służby w straży 
miejskiej jest zobowiązany do zwrotu umunduro-
wania i wyposażenia służbowego. 

2. W przypadku utraty umundurowania lub wy-
posażenia służbowego funkcjonariusz straży ma obo-
wiązek niezwłocznego zgłoszenia o tym komendan-
towi podając okoliczności utraty. 

3. Komendant straży w przypadku, o którym 
mowa w ust. 2 jest obowiązany przeprowadzić po-
stępowanie wyjaśniające. 

§ 25. Strażnikowi przysługuje corocznie ekwi-
walent pieniężny za umundurowanie wypłacany  
w okresie zużycia poszczególnych elementów umun-
durowania w wysokości proporcjonalnej do okresu 
ich używalności. 

Ekwiwalent będzie ulegał zmianie stosownie do 
zwyżki cen obowiązującej w dacie wypłaty. 

§ 26. Po okresie używalności poszczególnych 
elementów umundurowania - strażnik zatrzymuje 
to umundurowanie na własność bez prawa uży-
wania umundurowania po rozwiązaniu stosunku 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                poz. 378 
Województwa Lubuskiego Nr 16 

 

1243 

pracy. 

§ 27. Ustala się następujące sorty mundurowe, 
dystynkcje – oznakowanie oraz normy ich wyposa-
żenia na jednego strażnika straży miejskiej oraz 
okres ich używalności: 

1. Umundurowanie służbowe: 

- wiatrówka w kolorze ciemnogranatowym 
- szt. 1 na okres 3 lat, 

- czapka służbowa okrągła - szt. 1 na okres 
3 lat, 

- czapka zimowa - szt. 1 na okres 5 lat, 

- czapka letnia - szt. 1 na okres 3 lat, 

- kurtka zimowa - szt. 1 na okres 3 lat, 

- kurtka uniwersalna - szt. 1 na okres 3 lat, 

- spodnie zimowe - szt. 1 na okres 2 lat, 

- spodnie letnie - szt. 1 na okres 2 lat, 

- koszula niebieska długi rękaw - szt. 2 na 
okres 1 roku, 

- koszula niebieska krótki rękaw - szt. 1 na 
okres 1 roku, 

- koszulobluza - szt. 1 na okres 3 lat, 

- sweter - szt. 1 na okres 3 lat. 

2. Umundurowania wyjściowe: 

- gabardyna - kpl. 1 na okres 3 lat, 

- koszula biała długi rękaw - szt. 1 na okres 
1 roku, 

- koszula biała krótki rękaw - szt. 1 na okres 
1 roku. 

3. Umundurowanie specjalne: 

- t-shirt - szt. 1 na okres 1 roku, 

- bluza - szt. 1 na okres 3 lat, 

- kurtka - szt. 1 na okres 3 lat. 

4. Umundurowania uzupełniające: 

- krawat - szt. 1 na okres 2 lat, 

- skarpety letnie - par 6 na okres 1 roku, 

- skarpety zimowe - par 3 na okres 1 roku, 

- rękawiczki zimowe - para 1 na okres 3 lat, 

- obuwie letnie - para 1 na okres 1 roku, 

- obuwie zimowe - para 1 na okres 3 lat, 

- obuwie specjalne - para 1 na okres 3 lat, 

- pasek do spodni - szt. 1 na okres 6 lat, 

- pas główny - szt. 1 na okres 6 lat, 

- pojemnik na notatnik - szt. 1 na okres 5 lat, 

- szal zimowy - szt. 1 na okres 3 lat, 

- dystynkcje - komp. 2 na okres 2 lat, 

- spinka do krawata - szt.1 na okres 5 lat, 

- orzełek haftowany - szt.1 na okres 5 lat, 

- znak identyfikacyjny - szt. 3 na okres 5 lat, 

- pokrowiec na legitymację - szt.1 na okres 
5 lat. 

5. Wykaz przedmiotów stanowiących wyposa-
żenie funkcjonariusza straży: 

- pistolet gazowy - szt. 1, 

- kajdanki - szt. 1, 

- ręczny miotacz gazu - szt. 1, 

- pałka służbowa - szt. 1, 

- pokrowiec na kajdanki - szt. 1, 

- kabura do pistoletu - szt. 1, 

- uchwyt do pałki - szt. 1, 

- pokrowiec na ręczny miotacz gazu - szt. 1. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 28. Zmiany w regulaminie straży dokonuje się 
w trybie ustalonym dla jego nadania. 

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Fabian Grzyb 
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UCHWAŁA NR XVI/192/2008 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 7 lutego 2008r. 

 
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 67a ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświa-
ty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwa-
la się, co następuje: 

§ 1. 1. Do korzystania z posiłków w stołówce 
szkolnej uprawnieni są: 

1) uczniowie; 

2) pracownicy szkoły. 

2. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor 
szkoły, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywie-
nia uczniów, warunkującego prawidłowy ich rozwój, 
dobre samopoczucie i zdolność nauki. 

§ 2. 1. Uczniowie korzystający ze stołówki szkol-
nej ponoszą odpłatność w wysokości odpowiada-
jącej kosztowi surowców użytych do przygotowa-
nia gorącego posiłku (wsad do kotła). 

2. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posił-
ku w stołówce szkolnej przez pracowników szkoły 
ustala się uwzględniając koszty przygotowania po-
siłku, w tym koszty surowca przeznaczanego na 
wyżywienie oraz koszty wynagrodzenia pracowni-
ków stołówki szkolnej oraz składki naliczane od tych 
wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki. 

2. Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 wnosi 
się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego 

dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkol-
nej, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Uczniowie, pracownicy szkoły mogą wykupić 
posiłki na dany dzień najpóźniej do godziny 1000 tego 
dnia. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły 
może, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły 
uprawnionego do korzystania z posiłku na stołów-
ce szkolnej, wyznaczyć inny niż określony w ust. 3 
termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku 
w stołówce szkolnej, ustalonej na podstawie ust. 1 
i 2. 

6. W przypadku nieobecności, stołującemu przy-
sługuje częściowy zwrot opłaty proporcjonalnie do 
liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia 
nieobecności, co najmniej z jednodniowym wyprze-
dzeniem. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady 
Leszek Ochotny 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVI/195/2008 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 7 lutego 2008r. 

 
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub naj-

mu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 
ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4 i art. 72 ust. 2  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-

ruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603  
z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy 
od osób prawnych i fizycznych w celu realizacji 
zadań w sposób zgodny z zasadami prawidłowej 
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gospodarki może nastąpić na podstawie zarządze-
nia burmistrza miasta, które określa formę nabycia 
(odpłatnie lub nieodpłatnie). 

2. Ceny nabywanych nieruchomości nie powinny 
być wyższe od cen aktualnie kształtujących się  
w obrocie wolnorynkowym. 

§ 2. Zbywanie nieruchomości stanowiących mie-
nie komunalne w formie sprzedaży, jak również 
zamiana i zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie 
wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, od-
dawanie w trwały zarząd, obciążanie ograniczonymi 
prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, hipo-
teka), wnoszenie jako wkładu niepieniężnego (aport) 
do spółek, a także zawieranie umów darowizny na 
cele publiczne, może nastąpić, jeżeli zbycie nie 
koliduje z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

§ 3. 1. Ustala się 25% stawkę pierwszej opłaty  
z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieru-
chomości gruntowej. 

2. Jeżeli sposób zagospodarowania nierucho-
mości oddanej w użytkowanie wieczyste polega 
na jej zabudowie, to ustalony w umowie termin 
rozpoczęcia budowy nie powinien być dłuższy niż 
2 lata od daty oddania w użytkowanie wieczyste,  
a termin zakończenia budowy nie dłuższy niż 5 lat 
od daty zawarcia tej umowy.     

§ 4. 1. Wyraża się zgodę na zbywanie nierucho-
mości przez burmistrza miasta w drodze bezprze-
targowej w przypadkach, o których mowa w art. 37 
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami. 

2. Cenę nieruchomości zbywanej w trybie bez-
przetargowym ustala się na podstawie jej wartości 
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego z jed-
noczesnym uwzględnieniem kosztów związanych  
z opracowaniem operatu szacunkowego i dokumen-
tacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonej do 
zbycia. 

3. Koszty związane z zawarciem umowy sprze-
daży nieruchomości lub oddania gruntu w użyt-
kowanie wieczyste ponosi nabywca. 

4. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na 
raty, wysokość pierwszej raty nie powinna być 
niższa niż 10% tej ceny. 

5. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej za-
płaty reszty ceny rozłożonej na raty, z tym że część 
ceny podlegająca wcześniejszej spłacie, będzie opro-
centowana według stopy procentowej równej sto-
pie redyskonta weksli stosowanej przez NBP z dnia 
dokonania wpłaty, ale za okres wyliczony na dzień 
ostatniej raty. 

6. W przypadku nie dojścia do zawarcia umo-
wy zbycia nieruchomości z przyczyn dotyczących 
wnioskodawcy, gmina obciąża wnioskodawcę po-

niesionymi kosztami.   

§ 5. 1.Upoważnia się burmistrza miasta do za-
wierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia nie-
ruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuż-
szy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Upoważ-
nienie dotyczy także przypadków, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane 
będą kolejne umowy z tą samą stroną, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. W umowach, o których mowa w ust. 1 nale-
ży zamieszczać odpowiednie postanowienia umoż-
liwiające aktualizacje wysokości opłat z tego tytu-
łu. 

§ 6. Dopuszcza się obciążanie nieruchomości 
wchodzących w skład gminnego zasobu nierucho-
mości ograniczonymi prawami rzeczowymi: 

1) użytkowaniem; 

2) służebnością gruntową i osobistą; 

3) hipoteką. 

§ 7. 1. Zamiany nieruchomości dokonuje się  
w wypadkach uzasadnionych interesem gminy. 

2. Zamiany, o której mowa w ust. 1, dokonuje 
się w szczególności ze względu na: 

1) zamierzenia inwestycyjne; 

2) konieczność realizacji zadań własnych; 

3) scalenia nieruchomości i ich ponowny po-
dział na działki gruntu; 

4) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości 
na realizację budownictwa mieszkaniowego 
oraz związanych z tym budownictwem urzą-
dzeń infrastruktury technicznej; 

5) realizację innych celów publicznych. 

3. Zamiany nieruchomości dokonuje się po prze-
prowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne 
postanowienia przyszłej umowy. 

4. Dokonując zamiany bierze się pod uwagę 
wartość zamienianych nieruchomości według wy-
ceny rzeczoznawcy majątkowego. 

§ 8. Wyraża się zgodę na skorzystanie przez 
gminę z prawa pierwokupu bądź rezygnację z jego 
wykonania w przypadkach uzasadnionych intere-
sem gminy. 

§ 9. Tracą moc: 

- uchwała Nr L/255/98 Rady Miejskiej w Gu-
binie z dnia 24 lutego 1998r. w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania  
i obciążania nieruchomości oraz ich wy-
dzierżawiania lub najmu na okres dłuż-
szy niż 3 lata, 

- uchwała Nr IX/62/99 Rady Miejskiej w Gu-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                        poz. 380, 381 
Województwa Lubuskiego Nr 16 

 

1246 

        binie z dnia 29 kwietnia 1999r. zmienia-
jąca uchwałę Nr L/255/98 Rady miejskiej 
w Gubinie z dnia 24 lutego 1998r. w spra-
wie określenia zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wy-
dzierżawiania lub najmu na okres dłuż-
szy niż 3 lata. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

§ 12. Uchwała podlega ponadto podaniu do wia-
domości publicznej w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, w gazecie lokalnej „Wiadomości Gubińskie” 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gu-
binie. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Ochotny 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVI/196/2008 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 7 lutego 2008r. 

 
w sprawie powołania Straży Miejskiej i nadania jej regulaminu 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gmin-
nych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z później-
szymi zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po uzyskaniu opinii Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Gorzowie Wlkp. powołuje się Straż 
Miejską w Gubinie i nadaje się regulamin Straży 
Miejskiej w następującym brzmieniu: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 2. 1. Straż Miejska w Gubinie zwana dalej 
strażą, jest samorządową, umundurowaną formacją 
utworzoną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o strażach gminnych, powołaną do ochrony 
porządku publicznego na terenie miasta Gubina. 

2. Straż spełnia służebną rolę wobec społecz-
ności lokalnej, wykonując swe zadania z poszano-
waniem godności i praw obywateli. 

3. Straż funkcjonuje w strukturze Urzędu Miej-
skiego w Gubinie. 

§ 3. 1. Terenem działania Straży jest obszar 
administracyjny miasta Gubin. 

2. Koszty związane z funkcjonowaniem straży 
pokrywane są z budżetu miasta. 

3. Straż używa: 

1) pieczęci urzędowej o treści: 

Urząd Miejski w Gubinie  

Straż Miejska 

      z godłem państwowym w środku pieczęci; 

2) pieczęci o treści: 

Urząd Miejski 

Straż Miejska 

ul. Piastowska 24 

66-620 Gubin 

Rozdział 2 

Organizacja straży 

§ 4. Strażą kieruje komendant i reprezentuje ją 
na zewnątrz. 

§ 5. Komendanta Straży powołuje i odwołuje 
burmistrz, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wo-
jewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

§ 6. 1. Komendant wykonuje swoje zadania 
przy pomocy strażników, dla których jest bezpo-
średnim przełożonym. 

2. Szczegółową strukturę organizacyjną określa 
załącznik do uchwały. 

§ 7. Do zadań komendanta należy: 

1) ustalanie zakresów czynności dla pracowników 
zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach 
ze wskazaniem sposobu wykonywania tych obo-
wiązków; 

2) utrzymanie wysokiej dyscypliny podległych 
pracowników oraz kontrola prawidłowego wy-
konywania zadań służbowych; 

3) realizacja uchwał rady miejskiej, zarządzeń i po-
leceń burmistrza miasta. 

§ 8. Komendant straży ustala grafik służb na 
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dany miesiąc. Na czas nieobecności komendanta 
jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego straż-
nik. 

§ 9. Stopnie i stanowiska oraz rodzaj umundu-
rowania, dystynkcji i odznak obowiązujących w stra-
ży określają odrębne przepisy. 

§ 10. Nadzór nad działalnością straży sprawuje: 

1) w zakresie wykonawczym - burmistrz; 

2) w zakresie fachowym - Komendant Główny Po-
licji przez Komendanta Wojewódzkiego w Go-
rzowie Wlkp. 

Rozdział 3 

Zadania i środki działania straży 

§ 11. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony 
porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów 
prawa miejscowego. 

§ 12. Szczegółowy zakres zadań straży, określa 
ustawa o strażach gminnych oraz inne przepisy 
dotyczące działalności straży. 

§ 13. 1. Do zadań straży poza określonymi usta-
wą o strażach gminnych należy w szczególności: 

a) kontrolowanie i podejmowanie stosownych 
działań dla zapewnienia czystości i estetycz-
nego wyglądu obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej, otoczenia instytucji, za-
kładów pracy i posesji prywatnych, 

b) podejmowanie działań dla ograniczenia zja-
wisk niszczenia mienia społecznego, 

c) ujawnianie i podejmowanie działań w celu 
ograniczenia zjawisk degradacji i zanieczysz-
czenia środowiska naturalnego, 

d) uczestniczenie w działaniach zabezpiecza-
jących wszelkiego rodzaju uroczystości pań-
stwowe, miejskie, masowe imprezy kultu-
ralne, sportowe, rekreacyjne i inne, 

e) podejmowanie działań związanych ze zwięk-
szeniem efektywności funkcjonowania służb 
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku 
i czystości na terenie miasta, 

f) egzekwowanie od właścicieli, administrato-
rów, użytkowników i gospodarzy budynków 
obowiązku utrzymania porządku i czystości, 

g) sprawowanie nadzoru i utrzymanie odpo-
wiedniej estetyki tablic i miejsc plakatowa-
nia ogłoszeń, 

h) informowanie właściwych służb o stwier-
dzonych nieprawidłowościach stanu na-
wierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu 
oznakowania i oświetlenia ulic, 

i) nadzór i obsługa miejskiego systemu mo-
nitoringu, 

j) egzekwowanie przepisów porządkowych 
wydanych przez organy gminy, 

k) zabezpieczenie w miarę możliwości miejsc 
i zdarzeń wymienionych w ust. 2 do czasu 
przybycia właściwych służb. 

2. Straż jest zobowiązana również do informo-
wania o: 

a) zauważonych awariach w sieci wodnoka-
nalizacyjnej, energetycznej, telekomunika-
cyjnej - instytucji powołanych do natych-
miastowego ich usuwania, 

b) przestępstwach i wykroczeniach, których ści-
ganie nie należy do straży - organów poli-
cji lub Straży Granicznej, 

c) osobach potrzebujących natychmiastowej 
pomocy lekarskiej - pogotowia ratunkowe-
go, po udzieleniu pierwszej pomocy przedle-
karskiej, odpowiedniej do sytuacji oraz po-
siadanych umiejętności i wyposażenia, 

d) innych zagrożeniach dla życia, zdrowia lub 
mienia - właściwe służy. 

§ 14. Strażnicy w trakcie służby winni być wy-
posażeni i posiadać przy sobie niezbędne środki 
przymusu bezpośredniego, środki łączności oraz nie-
zbędne dokumenty służbowe. 

§ 15. Strażnik wykonując swoje zadanie ma 
prawo do: 

a) udzielania pouczeń, 

b) legitymowania osób w uzasadnionych przy-
padkach w celu ustalenia ich tożsamości, 

c) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywi-
sty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego oraz dla mienia i nie-
zwłocznego doprowadzenia do najbliższej 
jednostki policji, 

d) nakładanie grzywien w postępowaniu man-
datowym za wykroczenia określone w try-
bie przewidzianym przepisami o postępo-
waniu w sprawach o wykroczenia, 

e) dokonywanie czynności sprawdzających, kie-
rowanie wniosków o ukaranie do sądu, 
oskarżania przed sądem, wnoszenia środków 
odwoławczych - w trybie określonym w Ko-
deksie postępowania w sprawach o wy-
kroczenia, 

f) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania 
przez blokowanie kół w przypadkach, za-
kresie i trybie określonym w przepisach  
o ruchu drogowym, 

g) wydawania poleceń, 

h) żądanie niezbędnej pomocy od instytucji 
państwowych i samorządowych, 
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i) zwracanie się, w nagłych przypadkach, o po-
moc do jednostek gospodarczych, prowa-
dzących działalność w zakresie użyteczno-
ści publicznej oraz organizacji społecznych, 
jak również do każdej osoby o udzielenie 
pomocy doraźnej na zasadach określonych 
w ustawie o policji. 

§ 16. 1. Strażnicy podczas służby na bieżąco 
prowadzą notatnik służbowy, w którym dokumen-
tują każdorazowo przebieg służby. 

2. Po zakończeniu służby strażnik dokonuje sto-
sownego zapisu w książce zdarzeń, która odzwier-
ciedla przebieg służby. Ponadto każdy strażnik wy-
pełnia prowadzone w straży rejestry zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz podejmowanymi w czasie służ-
by czynnościami. Z poszczególnych zdarzeń wymaga-
jących prowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
strażnik sporządza stosowna notatkę. 

3. Całość dokumentacji strażnik przekazuje ko-
mendantowi lub osobie która go zastępuje, celem 
wykonania lub przekazania innym służbom do reali-
zacji. 

§ 17. Straż realizując swoje zadania działa samo-
dzielnie, bądź wspólnie z przedstawicielami innych 
organów. Współpracując z: 

a) Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, 
Pogotowiem Ratunkowym,  

b) służbami, instytucjami, organizacjami prowa-
dzącymi działalność na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa i porządku publicznego, eko-
logii, ochrony przyrody, ochrony zabytków 
i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tra-
dycji i historii. 

§ 18. Burmistrz może zobowiązać straż do wy-
konywania innych zadań dodatkowych, nie wyni-
kających z ustawy o strażach gminnych. 

Rozdział 4 

Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy straży 

§ 19. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy straży 
regulują przepisy o pracownikach samorządowych, 
ustawa o strażach gminnych oraz zakresy czynno-
ści. 

§ 20. 1. Funkcjonariusz straży może stosować 
środki przymusu bezpośredniego wobec osób unie-
możliwiających wykonywanie przez niego zadań 
określonych w ustawie. 

2. Środkami przymusu bezpośredniego, o któ-
rych mowa w ust. 1 są: siła fizyczna w postaci 
chwytów obezwładniających oraz podobnych technik 
obrony, kajdanki, pałki ochronne wielofunkcyjne, 
paralizatory elektryczne, broń gazowa i ręczne miota-
cze gazu. 

3. Użycie środków, o których mowa w ust. 2 

przez strażników może nastąpić przy odpowiednim 
zachowaniu przepisów. 

§ 21. Straż może ubiegać się o wydanie pozwo-
lenia na broń, zwane świadectwem broni. 

§ 22. Funkcjonariusz straży podczas wykony-
wania czynności służbowych jest obowiązany do 
noszenia przepisowego umundurowania, legityma-
cji służbowej, znaku identyfikacyjnego oraz emble-
matu miasta. 

§ 23. Funkcjonariusz straży przystępując do czyn-
ności służbowych, obowiązany jest podać imię i na-
zwisko a ponadto na żądanie osoby, której te czynno-
ści dotyczą, okazać legitymację służbową w spo-
sób umożliwiający odczyt i zanotowanie nazwiska 
strażnika oraz organu, który wydał legitymację. 

§ 24. Funkcjonariuszowi straży przysługuje umun-
durowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Mini-
strów z 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, 
legitymacji, dystynkcji, znaków identyfikacyjnych 
strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, 
poz. 713 z późn. zm.) 

§ 25. Czas pracy straży zostanie określony za-
rządzeniem burmistrza. 

§ 26. Do obowiązków funkcjonariuszy straży 
należy: 

a) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne 
i terminowe wykonywanie poleceń przeło-
żonych, 

b) poszanowanie powagi, honoru, godności 
obywateli i własnej, 

c) zachowanie tajemnicy służbowej, 

d) podejmowanie interwencji w sytuacjach za-
grożenia życia, zdrowia lub mienia, a także 
w przypadku naruszenia dóbr osobistych lu-
dzi, 

e) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kon-
taktach z obywatelami, przełożonymi, pod-
władnymi i współpracownikami, 

f) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

g) zachowanie się z godnością w czasie pracy 
i poza nią. 

§ 27. Podczas wykonywania czynności służbo-
wych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewi-
dzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 28. Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przy-
jęcie do służby w straży podlegają obowiązkowym 
badaniom lekarskim i psychologicznym. 

§ 29. 1. Strażnika zatrudnia się na czas okre-
ślony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach które-
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go odbywa on szkolenie podstawowe. 

2. Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony 
może nastąpić po ukończeniu przez niego szkole-
nia  podstawowego z wynikiem pozytywnym. 

3. W uzasadnionych przypadkach można od-
stąpić od  zatrudnienia strażnika na czas określo-
ny, jeżeli posiada odpowiednie przygotowanie do 
pracy w straży. 

§ 30. Zmiany w regulaminie straży następują  
w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 31. Rozwiązanie straży może nastąpić po po-
wiadomieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Gorzowie Wlkp. 

§ 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem zastosowanie mają: 

a) ustawa o strażach gminnych, 

b) Kodeksu Pracy, 

c) uchwały Rady Miejskiej w Gubinie, 

d) decyzje i zarządzenia Burmistrza Miasta Gu-
bina.  

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Ochotny 

 
Załącznik 

do uchwały Nr XVI/196/2008 
Rady Miejskiej w Gubinie 

z dnia 7 lutego 2008r. 
 

Struktura organizacyjna Straży Miejskiej w Gubinie 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BURMISTRZ MIASTA 

KOMENDANT  
STRAŻY MIEJSKIEJ 

STRAŻNICY MIEJSCY 
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382 
 

UCHWAŁA NR XIX/168/2008 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 
z dnia 11 lutego 2008r. 

 
w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001r. 
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 27 ustawy  
z dnia 13 października 1995r. prawo łowieckie (Dz. U.  
z 2005r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) w uzgod-
nieniu z Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego, 
Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego, Sejmi-
kiem Województwa Zachodniopomorskiego uchwa-
la się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się podziału obszaru Woje-
wództwa Lubuskiego na obwody łowieckie.  

2. Wykaz obwodów łowieckich z wyszczególnie-
niem ich nowej i dotychczasowej numeracji, po-
wierzchni ogólnej oraz z opisem granic zawiera za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Lubuskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 
Krzysztof Seweryn Szymański 

 
Załącznik 

do uchwały Nr XIX/168/2008 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 

z dnia 11 lutego 2008r. 

Numeracja, powierzchnie i opis granic obwodów 
łowieckich Województwa Lubuskiego 

Obwód łowiecki Nr 1 – dotychczasowy 21 G 

- pow. ogólna 5842ha. Z m. Radęcin w kier. płn. 
drogą do m. Radachowo, dalej w kierunku 
wsch. do granicy Drawieńskiego Parku Narodo-
wego, następnie wzdłuż tej granicy linią łamaną 
w kier. płn. - wsch., płn. - zach., płn. - wsch.  
i płd. - wsch. do m. Moczele, dalej granicą Dra-
wieńskiego Parku Narodowego w kier. płd.  
- wsch., płd. - zach. i płd. - wsch. do m. Most-
niki, w kier. płn. - wsch. przez rz. Drawę do 
granicy województwa, tą granicą wzdłuż rzeki 
Drawa w kier. płd. linią łamaną do rzeki Mie-
rzęcka Struga, wzdłuż tej rzeki w kier. zach., do 
m. Łęczyn skąd drogą w kier. płn. - zach. przez 
drogę Dobiegniew-Stare Osieczno do m. Ra-
dęcin. 

Obwód łowiecki Nr 2 – dotychczasowy 23 G 

- pow. ogólna 6499ha. Od granicy miasta Do-
biegniew w kier. płn. - wsch. drogą Dobie-
gniew - Stare Osieczno do drogi do m. Łęczyn, 
tą drogą w kier. płd. - wsch. przez m. Łęczyn 
do rzeki Mierzęcka Struga, wzdłuż tej rzeki  
w kier. wsch. do granicy woj. i rzeki Drawa, 
dalej granicą województwa wzdłuż rzeki Dra-
wa w kier. płd. przez m. Przyborowo do linii 
kol. Krzyż - Dobiegniew, wzdłuż tej linii w kier. 
płn. - zach. do granicy m. Dobiegniew. 

Obwód łowiecki Nr 3 – dotychczasowy 32 G 

- pow. ogólna 3641ha. Od granicy miasta Do-
biegniew w kier. płd. - wsch. linią kolejową 
Krzyż - Dobiegniew do linii gospodarczej na 
styku oddziałów leśnych 195 i 223 (obręb le-
śny Drezdenko), a następnie tą linią w kierun-
ku płd. - zach. do drogi Drezdenko - Dobie-
gniew, dalej tą drogą w kierunku płn. - zach. 
przez m. Słonów do granic m. Dobiegniew  
i punktu wyjściowego.  

Obwód łowiecki Nr 4 – dotychczasowy 24 G 

- pow. ogólna 4263ha. Od granicy miasta Dobie-
gniew w kier. płd. - zach. drogą przez m. Ługi, 
dalej drogą w kier. m. Długie do granicy adm. 
Gminy Dobiegniew dalej w kierunku płn. - zach. 
wsch. brzegiem jez. Lipie. Kanałem do jez. Sło-
wa kanałem w stronę jez. Ogardzka - odnoga 
do mostku na drodze Ługi - Pielice dalej dro-
gą w kierunku Chomątowo do jez. Ogardzka  
- odnoga wsch. brzegiem jez. Ogardzka - od-
noga do rz. Gardna - tą rzeką przez osadę 
Ogardzki Młyn, od granicy adm. pomiędzy 
Woj. Lubuskim a Zachodniopomorskim. Dalej 
tą granicą w kierunku wsch. do linii kol. 
Choszczno - Dobiegniew, wzdłuż tej linii do 
granicy m. Dobiegniew i zach. granicą miasta 
do drogi Dobiegniew - Strzelce Krajeńskie. 

Obwód łowiecki Nr 5 – dotychczasowy 25 G 

- pow. ogólna 4353ha. Od granicy m. Strzelce 
Kraj. w kier. ogólnym płn. - wsch. drogą przez 
m. Lipie Góry i Ogardy, dalej od drogi Ogardy 
- Górzno linią łamaną w kier, płd. - wsch. do 
drogi Górzno - Ogardzki Młyn, następnie w kier. 
płd. - wsch. wzdłuż płn. - wsch. brzegu jeziora 
Ogardzka Odnoga przez jezioro Lipie do drogi 
Dobiegniew - Strzelce Krajeńskie, tą drogą  
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w kier. płn. - zach. przez m. Długie i Licheń do 
granicy m. Strzelce Krajeńskie i płn. - wsch. 
granicą miasta do drogi Strzelce Krajeńskie  
- Lipie Góry. 

Obwód łowiecki Nr 6 – dotychczasowy 26 G 

- pow. ogólna 8333ha. Od drogi Strzelce Kra-
jeńskie - Lipie Góry płn. - zach. granicą miasta 
do drogi Strzelce Krajeńskie - Jarosławsko, tą 
drogą przez m. Bronowice, Sokólsko i Bob-
rówko w kier. płn. - zach. za m. Żabicko od 
drogi w kier. płn. - wsch. przez drogę Tuczno  
- Chłopowo do m. Szczucze. Dalej w kier. płd. 
- wsch. do drogi Górzno - Ogardy, tą drogą  
w kier. płd. - zach. przez m. Ogardy i Lipie Gó-
ry do granicy miasta Strzelce Krajeńskie. 

Obwód łowiecki Nr 7 – dotychczasowy 27 G 

- pow. ogólna 6729ha. Z m. Chwarstnica w kier. 
płd. - wsch. przez m. Kępiniec, dalej w kier. 
płn. - wsch. przez drogę Krzynki - Bobrówko 
do drogi Jarosławsko - Żabicko, drogą w kier. 
płd. - wsch. do m. Bobrówko, dalej drogą  
w kier. ogólnym płd. - zach. przez m. Buszów 
do m. Wilanów, następnie w kier. płn. - zach. 
płd. stroną jeziora Mokre dalej w kier. płn. - zach. 
przez drogę Moczydło - Danków do m. Chwarst-
nica. 

Obwód łowiecki Nr 8 – dotychczasowy 45 G 

- pow. ogólna 6317ha. Od skrzyżowania linii 
kol. Krzyż - Dobiegniew z drogą Przeborowo  
- Kosinek, wzdłuż tej linii kol. w kier. płd. - wsch. 
do rz. Drawa, wzdłuż tej rzeki przez granicę 
województwa w kier. płd. - wsch. do ujścia  
rz. Drawy do rz. Noteć. Dalej rz. Noteć w kier. 
zach. do granicy m. Drezdenko, płd. - wsch. 
granicą miasta do drogi Drezdenko - Dobiegniew 
i tą drogą w kier. płn. - zach. do m. Dziuplina, 
następnie linią prostą w kier. płn. - wsch. do 
punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 9 – dotychczasowy 33 G 

- pow. ogólna 5278ha. Od granicy miasta Dobie-
gniew drogą w kier. płd. - wsch. przez m. Sło-
nów do granicy m. Drezdenko, zach. granicą 
miasta do linii kol. Drezdenko - Kurowo, wzdłuż 
tej linii w kier. zach. do początku m. Łęgowo, 
dalej drogą w kier. ogólnym płn. - zach. przez 
m. Górzyska i Sławica do drogi Strzelce - Do-
biegniew, przez m. Ługi w kier. płn. - wsch. 
do granicy m. Dobiegniew i płd. granicą do 
punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 10 – dotychczasowy 34 G 

- pow. ogólna 3938ha. Z m. Długie wzdłuż dro-
gi Strzelce - Dobiegniew w kier. płn. - wsch. 
do m. Ługi, dalej drogą w kier. ogólnym płd. 
przez m. Sławica i Górzyska do linii kol. Drez-
denko - Strzelce, wzdłuż linii kol. w kier. zach. 

do stacji kol. Stare Kurowo, dalej drogą w kier. 
ogólnym płn. przez. m. Kawki do m. Długie. 

Obwód łowiecki Nr 11 – dotychczasowy 35 G 

- pow. ogólna 5310ha. Od st. kol. Stare Kurowo 
wzdłuż linii kol. w kier. płd. - zach. do st. kol. 
Strzelce Kraj. Wsch. dalej drogą w kier. płn.  
- zach. przez m. Owczarki do granicy miasta 
Strzelce Kraj. Wsch., granicą miasta linią ła-
maną do drogi Strzelce - Dobiegniew, tą drogą 
w kier. płn. - wsch. przez. m. Licheń do m. Dłu-
gie i w kier. płd. przez m. Kawki drogą do st. 
kol. Stare Kurowo. 

Obwód łowiecki Nr 12 – dotychczasowy 36 G 

- pow. ogólna 4591ha. Z m. Przyłęg w kier. 
ogólnym płn. wzdłuż drogi przez m. Pełczyska, 
Wilanów i Buszów do m. Bobrówko, następ-
nie drogą Bobrówko - Strzelce Kraj. w kier. 
płd. - wsch. do granicy m. Strzelce, zachodnią 
granicą miasta do drogi Strzelce - Gorzów  
i drogą w kier. płd. - wsch. do m. Przyłęg. 

Obwód łowiecki Nr 13 – dotychczasowy 37 G 

- pow. ogólna 3631ha. Z m. Zdroisk w kier. płn. 
- zach., wzdłuż rz. Santoczna do m. Santocz-
no, dalej drogą w kier. ogólnym płn. - zach. za 
m. Rybakowo drogą w kier. płn. - wsch. brze-
giem jeziora Przyłęg do skrzyżowania, na-
stępnie w kier. wsch. do m. Wilanów, wzdłuż 
Polka w kier. płd. - wsch. do m. Przyłęg, wzdłuż 
drogi Strzelce - Gorzów w kier. płd. - zach. do 
m. Zdroisk. 

Obwód łowiecki Nr 14 – dotychczasowy 38 G 

- pow. ogólna 4205ha. Od drogi Łośno - Łu-
bianka w kier. płn. - wsch. brzegiem jeziora 
Chłopek do drogi Sitno - Puszczykowo, drogą 
w kier. wsch. brzegiem jeziora Zielęcino, na-
stępnie w kier. płd. - wsch. do drogi Buszów  
- Rybakowo tą drogą linią łamaną przez m. Ry-
bakowo w kier. ogólnym płd. do m. Santocz-
no, dalej drogą w kier. płd. - zach. do skrzy-
żowania z drogą Kłodawa - Łośno, tą drogą  
w kier. płn. - zach. do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 15 – dotychczasowy 41 G 

- pow. ogólna 5642ha. Z m. Ściechów drogą 
Ściechów - Lubiszyn w kierunku płd. - zach. do 
drogi Ściechów - Kretkowo. Tą drogą w kie-
runku zachodnim do m. Kretkowo skąd kana-
łem Myślańskim w kierunku zachodnim do 
drogi Buszów - Gajewo. Tą drogą w kierunku 
ogólnym płn. przez m. Gajewo do m. Staw  
i stacji kolejowej Staw . Stąd drogą w kierunku 
płn. - wsch. do m. Trzcinna, skąd dalej drogą 
przez m. Smolary do m. Jastrzębiec. Za m. Ja-
strzębiec w kierunku płd. - zach. drogą leśną 
biegnącą płd. granicą oddz. 558 - 561 w za-
rządzie Nadleśnictwa Różańsko, następnie ro-
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wem do m. Ściechów.  

Obwód łowiecki Nr 16 – dotychczasowy 46 G 

- pow. ogólna 4066ha. Z m. Trzebicz w kier. 
płn. - wsch. wzdłuż rz. Noteć do linii kol. Drez-
denko - Str. Kurowo, linią kol. w kier. wsch. 
do granicy m. Drezdenko, płd. granicą miasta 
do rz. Noteć i wzdłuż rzeki w kier. płn. - wsch. 
do granicy woj. linią łamaną wzdłuż granicy 
województwa w kier. ogólnymi płd. do drogi 
Trzyniec - Kawczyn. Następnie w kier. zach. 
przez m. Trzebickie Niwy do m. Trzebicz.  

Obwód łowiecki Nr 17  – dotychczasowy 47 G 

- pow. ogólna 4293ha. Z m. Str. Kurowo wzdłuż 
linii kol. Krzyż - Strzelce Kraj. w kier. wsch. do 
przecięcia się linii kol. z rz. Noteć, następnie 
rz. Noteć w kier. płd. - zach. przez m. Trzebicz 
do mostu na drodze do Str. Kurowa, drogą  
w kier. płn. - zach. przez m. Łącznica Str. do 
m. Stare Kurowo. 

Obwód łowiecki Nr 18 – dotychczasowy 48 G 

- pow. ogólna 5521ha. Z m. Zwierzyn linią kol. 
Gorzów - Krzyż w kier. płn. - wsch. do m. Str. 
Kurowo, dalej drogą w kier. płd. - wsch. przez 
m. Łącznica Str. do rz. Noteć, wzdłuż tej rzeki 
w kier. płd. - zach. do m. Lipki Małe, następ-
nie drogą w kier. płn. przez m. Górecko do  
m. Zwierzyn. 

Obwód łowiecki Nr 19 – dotychczasowy 49 G 

- pow. ogólna 2939ha. Z m. Kolonia Santocka 
linią kol. Gorzów - Krzyż w kier. płn. - wsch. 
do m. Zwierzyn, dalej drogą w kier. płd. do  
rz. Noteć, wzdłuż tej rzeki w kier. ogólnym 
płd. - zach. do początku m. Stwolim, następnie 
drogą w kier. płn. - zach. przez m. Brzezinka 
do m. Kolonia Santocka. 

Obwód łowiecki Nr 20 – dotychczasowy 50 G 

- pow. ogólna 5038ha. Z m. Zdroisko w kier. 
płn. - wsch. drogą przez m. Przyłęg do granicy 
m. Strzelce Krajeńskie, włączając sad P. Mu-
larskiego, płd. granicą miasta do drogi Strzel-
ce Krajeńskie - Zwierzyn i tą drogą w kier. płd. 
- wsch. do st. kol. Strzelce Kraj. Wsch. Wzdłuż 
linii kol. w kier. płd. - zach. przez m. Sarbiewo 
do m. Kolonia Santocka, następnie w kier. 
płn.- zach. wzdłuż rzeki. Santoczna do m. Zdro-
isko. 

Obwód łowiecki Nr 21 – dotychczasowy 51 G 

- pow. ogólna 5322ha. Z m. Zdroisko w kier. 
płd. - wsch. wzdłuż rz. Santoczna do linii kol 
Gorzów - Krzyż, dalej wzdłuż tej linii w kier. 
ogólnym wsch. obok rzeki Noteć do m. Cze-
chów, drogą w kier. ogólnym. płn. przez m. Jan-
czewo do drogi Gorzów - Strzelce Kraj. i tą 
drogą w kier. płn. - wsch. do m. Zdroisko. 

Obwód łowiecki Nr 22 – dotychczasowy 52 G 

- pow. ogólna 6447ha. Z m. Santoczna w kier. 
płd. - wsch. wzdłuż rz. Santoczna do m. Zdroisk, 
dalej drogą Gorzów - Strzelce w kier. płd. - zach. 
do skrzyżowania z drogą z m. Ciche, następnie 
w kier. płd. - zach. drogą przez m. Janczewo do 
m. Czechów, wzdłuż rz. Warty w kier. zach. i da-
lej w kier. płn. - zach. przez linię kol. Gorzów  
- Krzyż do drogi Gorzów - Różanki dalej w kier. 
ogólnym płn. drogą przez m. Wojcieszyce do 
skrzyżowania dróg Wojcieszyce - Lubociesz  
z drogą Kłodawa - Santoczno i drogą w kier. 
wsch. do m. Santoczno. 

Obwód łowiecki Nr 23 – dotychczasowy 53 G 

- pow. ogólna 6124ha. Od płn. granicy miasta 
Gorzów Wlkp. drogą wojewódzką 155 w kier. 
płn. do m. Kłodawa i dalej drogą powiatową 
Nr 1410F do m. Mironice. Od Mironic w kie-
runku płn. - wsch. i płn. drogą w kierunku je-
ziora Ściegienko, do granicy z Województwem 
Zachodniopomorskim. Następnie granicą wo-
jewództw w kierunku płn. - wsch. do drogi le-
śnej Łubianka - Łośno. Tą drogą w kierunku 
płd. - wsch. do m. Łośno i dalej do drogi gmin-
nej Kłodawa - Santoczno. Następnie w kie-
runku m. Santoczno do drogi leśnej Wojcie-
szyce - Lipy. Następnie w kierunku południo-
wym i płd. - zach. do m. Wojcieszyce i dalej 
drogą powiatową Nr 1406F do drogi krajowej 
Nr 22 Gorzów - Strzelce, tą drogą do granic 
administracyjnych Gorzowa Wlkp. i granicą pół-
nocną miasta w kierunku zachodnim do drogi 
wojewódzkiej Nr 155 Gorzów - Kłodawa.  

Obwód łowiecki Nr 24 – dotychczasowy 54 G 

- pow. ogólna 6367ha. Z m. Baczyna drogą  
w kierunku płn. Przez m. Marwice do szosy  
E-65. Szosą w kierunku płn. - zach. do granicy 
województwa i tą granicą w kierunku płn. - wsch. 
przez m. Kabatki do jeziora Ściegienko. Stąd 
drogą w kierunku południowym przez m. Mi-
ronice do m. Kłodawa stąd drogą przy szkole 
w kierunku południowym do m. Chwalęcice. 
Skąd drogą do Gorzowa Wlkp. w kierunku 
płd. do granicy m. Gorzów Wlkp. i tą granicą 
w kierunku zach. i płd. do drogi Chwalęcice  
- Baczyna i tą drogą w kierunku płn. - zach. do 
m. Baczyna. 

Obwód łowiecki Nr 25 – dotychczasowy 55 G 

- pow. ogólna 4088ha. Z m. Ściechów rowem 
w kier. płn. - wsch. do drogi leśnej, w zarządzie 
Nadleśnictwa Różańsko biegnącej płd. granicą 
oddz. 558 - 561 i tą drogą do skrzyżowania  
z drogą Trzcinna - Baczyna przed m. Trzcinna. 
Dalej drogą Trzcinna - Baczyna w kierunku 
płd. - wsch. przez m. Marwice do m. Baczyna, 
skąd drogą w kier. ogólnym płn. - zach. przez 
m. Wysoka do m. Ściechów. 
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Obwód łowiecki Nr 26 – dotychczasowy 56 G 

- pow. ogólna 6249 ha. Z m. Tarnów drogą wo-
jewódzką w kierunku płn.-  zach. do m. Łąko-
min (przystanek PKS) skąd drogą gruntową 
gminną w kierunku płd. - wsch. do m. Mosina. 
Stąd drogą powiatową w kierunku płn. - zach. 
do granicy województwa i tą granicą w kie-
runku północnym do rzeki Ścieniawica. Rzeką 
w kierunku płn. - wsch. do granicy wojewódz-
twa i ta granicą przez drogę wojewódzką Go-
rzów - Dębno, dalej w kierunku północnym do 
jeziora Postnego. Płd. - wsch. brzegiem tego 
jeziora do kanału. Kanałem do drogi powia-
towej Buszów - Brzeźno i tą drogą przez Bu-
szów do granicy nadleśnictw. Granicą w kie-
runku północnym do kanału Myslańskiego, 
którym w kierunku wschodnim do drogi Kret-
kowo - Ściechów, tą drogą w kierunku płd.  
- wsch. do drogi powiatowej Lubiszyn - Ście-
chów i drogą powiatową do m. Ściechów  
i dalej w kierunku płn. - zach. do m. Wysoka 
skąd drogą w kierunku zach. do m. Tarnów.   

Obwód łowiecki Nr 27 – dotychczasowy 62 G 

- pow. ogólna 3713ha. Z m. Gościm w kier. płn. 
- wsch. wzdłuż byłej linii kol. do m. Trzebicz, za 
m. Trzebicz drogą w kier. wsch. przez m. Trze-
bickie Niwy i dalej w kier. płd. - wsch. do  
m. Czartowo. Przez m. Czartowo do drogi Nie-
gosław - Karwin. Następnie wzdłuż tej drogi 
do granicy lasu i drogą gminną na zachód do 
płn. - zach. narożnika oddz.18 i następnie drogą 
w kierunku płn. - zach. do drogi powiatowej 
(kamień Nr 1311). Drogą powiatową w kier. 
płd. - zach. przez m. Rąpin i dalej w kierunku 
ogólnym płd. - zach. do drogi powiatowej Lu-
biaków - Gościm i tą drogą w kier. płn. - zach. 
do m. Gościm.  

Obwód łowiecki Nr 28 – dotychczasowy 65 G 

- pow. ogólna 4331ha. Z m. Lipki Małe w kier. 
płn. - wsch. wzdłuż rz. Noteć do m. Trzebicz, 
następnie w kier. płd. - zach. linią kol. przez 
m. Gościm i Goszczanowo do m. Jastrzębnik  
i dalej w kier. płn. linią działową prostą do  
m. Lipki Małe. 

Obwód łowiecki Nr 29 – dotychczasowy 66 G 

- pow. ogólna 5939ha. Z m. Santok w kier. płn. 
- wsch. wzdłuż linii kol. do m. Kolonia San-
tocka, dalej w kier płd. - wsch. drogą przez  
m. Brzezinka do rz. Noteć, wzdłuż tej rzeki  
w kier. ogólnym płn. - wsch. do m. Lipki Małe, 
linią prostą w kier. płd. do m. Jastrzębnik, linią 
kol. w kier. zach. i płd. - zach. do st. kolejowej 
Stare Polichno, dalej drogą w kier. płn. - zach. 
do m. Str. Polichno i wzdłuż rz. Warty w kier. 
ogólnym płn. - zach. do m. Santok. 

 

Obwód łowiecki Nr 30 – dotychczasowy 69 G 

- pow. ogólna 4492ha. Z m. Brzozowiec drogą 
w kier. płn. - zach. przez m. Deszczno, przed 
st. kol. Karnin w kier. płn. do rz. Warty i wzdłuż 
tej rzeki w kier. płn. - wsch. do przystani pro-
mowej w Santoku, dalej w kierunku płd. pro-
stopadle do małego wału i dalej wałem ma-
łym w kierunku płd. do styku z rz. Wartą, 
wzdłuż rz. Warty do końca lasu w miejscowo-
ści Borek a stąd drogą asfaltową do m. Brzo-
zowiec. 

Obwód łowiecki Nr 31 – dotychczasowy 70 G 

- pow. ogólna 4208ha. Z m. Łupowo w kier. 
płn. - wsch. drogą Kostrzyn - Gorzów Wlkp. 
do granicy m. Gorzów Wlkp. i dalej granicą 
m. Gorzów Wlkp. w kierunku ogólnym wschod-
nim do zachodniej obwodnicy drogowej mia-
sta, dalej tą obwodnicą w kierunku płd. - wsch. 
do granicy m. Gorzów Wlkp. Dalej płd. - zach. 
granicą miasta w kierunku ogólnym płd. - wsch. 
do st. kol. Łagodzin następnie wzdłuż linii kol 
w kier. płd. - zach. do st. kol. Płonica, dalej 
drogą w kier. ogólnym płn. - zach. do rz. War-
ty i dalej wzdłuż rzeki w kierunku ogólnym 
płd. - zach. do byłej m. Nałęczyn, dalej drogą 
w kierunku ogólnym płn. przez m. Chwałowi-
ce do m. Łupowo. 

Obwód łowiecki Nr 32 – dotychczasowy 71 G 

- pow. ogólna 4946ha. Z m. Lubno w kier. płn.  
- wsch. drogą do skrzyżowania z drogą Wyso-
ka - Baczyna i tą drogą w kier. płd. - wsch. do 
m. Baczyna, następnie drogą do m. Małyszyn 
i drogą - ulicą Dobrą w kierunku miasta Go-
rzowa, dalej drogą Gorzów - Witnica w kier. 
płd. - zach. do m. Bogdaniec i drogą w kier. 
płn. - zach. przez m. Stanowice do m. Lubno. 

Obwód łowiecki Nr 33 – dotychczasowy 72 G 

- pow. ogólna 5737ha. Od płn. - wsch. granicy 
miasta Witnica drogą w kier. płn. - wsch. do 
m. Lubno, dalej drogą w kier. płd. - wsch. do 
m. Bogdaniec, następnie wzdłuż drogi i dalej 
linii kol. w kier. zach. do granicy m. Witnica. 

Obwód łowiecki Nr 34 – dotychczasowy 57 G 

- pow. ogólna 5732ha. Z m. Tarnów drogą wo-
jewódzką  w kierunku płn. - wsch. do m. Wy-
soka za m. Wysoka drogą polną w kierunku 
południowym do m. Lubno, skąd drogą w kie-
runku płd. - zach. przez m. Sosny do granicy 
m. Witnica. Płn. - wsch. granicą miasta dalej 
drogą powiatową do m. Mosina skąd drogą 
powiatową w kierunku północnym do skrzy-
żowania z drogą gruntową gminną do m. Łą-
komin. Tą drogą w kierunku płn. - zach. do 
drogi wojewódzkiej Gorzów - Dębno (przy-
stanek PKS) skąd drogą wojewódzką w kie-
runku wschodnim do m. Tarnów.   
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Obwód łowiecki Nr 35 – dotychczasowy 73 G 

- pow. ogólna 6857ha. Od północnego narożni-
ka działki Nr 240, dalej wschodnią granicą tej 
działki (obręb ewidencyjny Krześniczka arkusz 
Nr 2) do działki Nr 770, północną granicą tej 
działki do jej płn. - wsch. narożnika, załamuje 
się na południe i biegnie wschodnią granicą 
działki Nr 770, przecina działkę 771 oraz dział-
kę Nr 772, załamuje się na wschód i biegnie 
północną granicą działki Nr 773/2, załamuje 
się na północ i biegnie zachodnią, północną 
oraz wschodnią granicą działki Nr 775 (mapa 
ewidencyjna obrębu Kamień Mały arkusz Nr 4), 
do płn. - zach. narożnika działki Nr 787, zała-
muje się na wschód i biegnie północną granicą 
działek Nr 787 i 786 (mapa ewidencyjna obrębu 
Kamień Mały arkusz Nr 6) do płd. - zach. na-
rożnika działki 769/2, załamuje się na północ  
i biegnie zachodnią i północną granicą tej 
działki, następnie północną granicą działki  
Nr 797/2 (mapa ewidencyjna obrębu Kamień 
Mały arkusz Nr 3), przecina działkę Nr 196  
i działkę Nr 195, załamuje się na północ i bie-
gnie zachodnią oraz północną granicą działki 
Nr 267/1, następnie zachodnimi granicami dzia-
łek Nr 276/1 i 197, załamuje się na wschód  
i biegnie północnymi granicami działek 279/1 
i 285, załamuje się na północ, przecina działki 
od Nr 287 do 289 i biegnie zachodnią, pół-
nocną oraz wschodnią granicą działki Nr 292/3, 
przecina działki Nr 287, 288,289 i biegnie w kie-
runku południowym, wschodnimi granicami 
działek Nr 285 i 286, przecina działkę Nr 294 
(mapa ewidencyjna obrębu Mościczki arkusz 
Nr 3), załamuje się na wschód biegnie pół-
nocną i wschodnią granicą działki Nr 413/1, 
przecina działkę Nr 436 i dalej biegnie wzdłuż 
wału ochronnego północną granicą działki  
Nr 438/1 do jej płn. - wsch. narożnika (mapa 
ewidencyjna obrębu Białczak arkusz Nr 2), da-
lej drogą Kłopotowo - Witnica do granicy 
administracyjnej miasta Witnica, tą granicą  
w kierunku płn. - wsch. do drogi Witnica - Dębno 
i drogą przez m. Mosina do granicy admini-
stracyjnej gminy Dębno, dalej linią działową 
w kierunku płd. - zach. przez Kawczy Las, 
przez jezioro Moszcze do drogi prowadzącej 
do m. Krześniczka, dalej wzdłuż linii kolejowej 
w kierunku wschodnim do północnego na-
rożnika działki Nr 240.   

Obwód łowiecki Nr 36 – dotychczasowy 61 G 

- pow. ogólna 5436ha. Zm. Turzyniec w kier. 
płn. - wsch. do granicy województwa i dalej 
granicą woj. linią łamaną w kier. ogólnym 
płd. od granicy woj. w kier. płd. - zach. do  
m. Sowia Góra, następnie drogą w kier. płn.  
- zach. przez m. Grotów do skrzyżowania z dro-
gą Lubiatówek - Marzenin, dalej drogą w kier. 
płn. - wsch. przez m. Marzenin do m. Turzy-

niec. 

Obwód łowiecki Nr 37 – dotychczasowy 63 G 

- pow. ogólna 4350ha. Od skrzyżowania drogi 
powiatowej Lubiaków - Gościm z drogą gminną 
do m. Rąpin, w kier. płn. - wsch. przez m. Rą-
pin do drogi wojewódzkiej Międzychód - Drez-
denko, dalej drogą w kier. płd. - zach. przez  
m. Grotów do m. Sowia Góra, następnie gra-
nicą województwa w kier. zach. do jeziora 
Solczyk i dalej drogą w kier. płn. - zach. przez 
m. Lubiatów do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 38 – dotychczasowy 64 G 

- pow. ogólna 5350ha. Z m. Goszczanowo w kier. 
płn. - wsch. wzdłuż linii kol. do st. kol. Gościm, 
dalej drogą w kier. płd. - wsch. do m. Lubiatów 
następnie w linii prostej w kier. płd. - zach.  
i przed m. Jezierce linią działową prostą w kier. 
płn. - zach. do st. kol. Goszczanowo.  

Obwód łowiecki Nr 39 – dotychczasowy 67 G 

- pow. ogólna 6229ha. Z m. Jastrzębnik linią 
działową prostą w kier. płd. - wsch. przecina-
jąc drogę Jezierzyce - Jabłonka, dalej linią 
prostą w kier. płd. - zach. przed drogą Murzy-
nowo - Jezierzyce w tym samym kier. do drogi 
Świniary - Murzynowo tą drogą do linii kol., 
następnie wzdłuż linii kol. w kier. płn. - wsch.  
i wsch. przez m. Lipki Wielkie do m. Jastrzęb-
nik. 

Obwód łowiecki Nr 40 – dotychczasowy 68 G 

- pow. ogólna 3508ha. Z m. Str. Polichno w kier. 
płd. - wsch. drogą do linii kol. wzdłuż tej linii 
w kier. płd. - zach. do drogi Świniary - Murzy-
nowo, tą drogą w kier. ogólnym zach. przez 
m. Murzynowo do rz. Warty i wzdłuż tej rzeki 
w kier. ogólnym płn. do m. Str. Polichno. 

Obwód łowiecki Nr 41 – dotychczasowy 78 G 

- pow. ogólna 8169ha. Z m. Jabłonka linią dzia-
łową prostą w kier. płn. - zach. i dalej tą linią 
w kier. płn. - wsch. do m. Lubiatów, następnie 
w kier płd. przez m. Piłka do rz. Warty i tą rze-
ką w kierunku ogólnym zach. do odgałęzienia 
kanału na wysokości m. Poręba, dalej drogą 
w kier. płn. - zach. do m. Jabłonka. 

Obwód łowiecki Nr 42 – dotychczasowy 79 G 

- pow. ogólna 4231ha. Od północnej linii gosp. 
oddz. 312/176 zachodnią linią oddziałową w kie-
runku południowym do drogi biegnącej przez 
oddz. 55/56, 85/84, 113, 196, 260, 261, 327, 
326, 391, 451, 450, 482, do granicy lasu i w prze-
dłużeniu linii oddziałowej 481/482 w kier. po-
łudniowym do rzeki Warty. Rzeką Wartą w kie-
runku zachodnim do drogi biegnącej od wału 
p. powodz. do m. Świniary, skąd drogą w kie-
runku Nowe Polichno przez oddz. 406, 341, 
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342, 278, 215, 159, 160, 134 do jej północnej 
linii gospodarczej. Linią gospodarczą (granica 
Nadleśnictw Międzychód i Karwin) w kierunku 
wschodnim oddz. 134 - 119/297 - 283 do skrzy-
żowania oddz. 282/283/119/120. Od tego punktu 
w kierunku północnym linią oddziałową do 
skrzyżowania oddz. 147/148/180/181 skąd w kie-
runku wschodnim do punktu wyjściowego opi-
su. 

Obwód łowiecki Nr 43 – dotychczasowy 80 G 

- pow. ogólna 3958ha. Z m. Świniary w kier, 
płd. do rz. Warty i wzdłuż tej rzeki w kier. 
ogólnym zach. do granicy adm. m. Skwierzy-
na. Tą granicą w kier. ogólnym płd. dalej płn.  
- zach. i płn. do rzeki Warta. Tą rzeką w kier. 
płn. - zach. do mostu na drodze Trzebiszewo  
- Murzynowo, tą drogą w kier wsch. przez  
m. Murzynowo i dalej od drogi linią prostą  
w kier. wsch. do drogi Str. Polichno - Świniary  
i wzdłuż tej drogi w kier. płd. - wsch. do m. Świ-
niary. 

Obwód łowiecki Nr 44 – dotychczasowy 81 G 

- pow. ogólna 4771ha. Od płd.- zach. granicy 
miasta Skwierzyna drogą w kier. zach. do skrzy-
żowania z drogą Sokola Dąbrowa - Brzozo-
wiec, tą drogą w kier, ogólnym płn. - wsch. 
przez m. Brzozowiec do rz. Warta i wzdłuż tej 
rzeki w kier. płn. - wsch. do punktu wyjścio-
wego. 

Obwód łowiecki Nr 45 – dotychczasowy 82 G 

- pow. ogólna 5780ha. Z m. Brzozowiec w kier. 
ogólnym płd. drogą do skrzyżowania z drogą 
Skwierzyna - Krzeszyce, tą drogą w kier. zach. od 
drogi linią prostą w kier. płn. i dalej drogą przez 
m. Bolemin do m. Krasowiec, następnie dro-
ga w kier płn. - wsch. do m. Deszczno i w kier. 
płd. - wsch. drogą do m. Brzozowiec. 

Obwód łowiecki Nr 46 – dotychczasowy 83 

- pow. ogólna 4540ha. Od drogi Skwierzyna - Ko-
strzyn w kier. płn. wzdłuż rz. Lubiewka przez 
m. Rudnica do linii kol. Kostrzyn - Gorzów, li-
nią kol. w kier. płn. - wsch. do st. kol. Karnin, 
dalej w kier. płd. - wsch. do m. Deszczno, na-
stępnie w kier. płd. - zach. drogą do m. Kraso-
wiec. Drogą w kier. ogólnym płd. przez m. Bo-
lemin za skrzyżowanie z drogą Rudnica - Gli-
nik, linią prostą w kier. płd. do drogi Skwie-
rzyna- Kostrzyn i tą drogą w kier. płd. - zach. 
do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 47 – dotychczasowy 84 G 

- pow. ogólna 5010ha. Od przejazdu kolejowe-
go z drogą Płonica - Bolemin linią kol. w kier. 
płd. - zach. do rz. Lubniewka dalej wzdłuż rze-
ki w kier. płd. do drogi Skwierzyna - Kostrzyn, 
dalej tą drogą w kier. zach. do skrzyżowania  

z drogą Kołczyn - Sulęcin, następnie w kier. 
płd. - zach. przez m. Maszków do m. Rudna, 
dalej drogą leśną w kier. płn. - zach. do drogi 
leśnej Krasnołęg - Sulęcin, dalej tą drogą  
w kierunku płn. do skrzyżowania z drogą Skwie-
rzyna - Kostrzyn dalej tą drogą w kierunku 
płn. - wsch. do przejazdu kolejowego i dalej 
linią kolejową w kierunku płn. - wsch. do m. Koł-
czyn, dalej w kierunku płn. - zach. do rz. Warta 
i wzdłuż tej rzeki w kier płn. - wsch. do drogi  
z m. Płonica, dalej drogą w kier płd. - wsch. 
do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 48 – dotychczasowy 85 G 

- pow. ogólna 7168ha. Wzdłuż rz. Warty od  
m. Nałęczyn w kier. ogólnym zach. do mostu 
na drodze Kłopotowo - Witnica, dalej drogą  
w kier. płn. do granicy m. Witnica, płd. - wsch. 
granicą miasta do linii kol. Witnica - Gorzów  
i wzdłuż tej linii i drogi Gorzów - Witnica  
w kier. płn. - wsch. do st. kol. Łupowo i dalej 
w kier. płd. - wsch. drogą przez m. Lubczyno 
do m. Nałęczyn. 

Obwód łowiecki Nr 49 – dotychczasowy 86 G 

- pow. ogólna 3744ha. Od ronda w m. Krzeszy-
ce w kier. płn. do mostu na rz. Warta, dalej 
wzdłuż tej rzeki w kier płd. - wsch. do drogi  
z m. Kołczyn i tą droga przez m. Kołczyn do 
linii kol. Gorzów - Kostrzyn, dalej wzdłuż linii 
do przejazdu kol. Na drodze Skwierzyna - Ko-
strzyn i dalej tą drogą do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 50 – dotychczasowy 87 G 

- pow. ogólna 8474ha. Od mostu na rz. Warta 
w m. Świerkocin drogą w kier. ogólnym płd. 
do m. Krzeszyce, dalej drogą w kier. zach. do 
m. Lemierzyce i dalej w tym samym kier. 
wzdłuż kanału Postomskiego do m. Słońsk, 
następnie drogą w kier. płn. do płd. narożnika 
dz. Nr. 1851, dalej płd. granicą tej działki (ob-
ręb PGR Słońsk ark. 8) wzdłuż płd. granic  
dz. 122, 102 - 117, 119, 120 (obręb Czaplin ark. 3) 
dz. Nr 144 - 148 (obręb Kłopotowo ark. 2)  
dz. Nr 33, 78, 79/3, 79/2, 114, 115 (obręb Kło-
potowo ark. 1) dalej wzdłuż rzeki Warta do 
mostu w m. Świerkocin. 

Obwód łowiecki Nr 51 – dotychczasowy 89 G 

- pow. ogólna 4761ha. Od odejścia kanału Sta-
ra Warta od rzeki Warty lewym brzegiem 
Warty w kierunku wschodnim do płn. - wsch. 
narożnika działki Nr 287 (mapa ewidencyjna 
Przyborów arkusz Nr 9) dalej załamuje się na 
północ i przecina rzekę Wartę, dochodząc do 
punktu granicznego Nr 41, dalej biegnie za-
chodnią granicą działki Nr 448, przecina wał 
przeciw powodziowy poprzez punkty granicz-
ne Nr 42 i 44, dalej biegnie po punktach gra-
nicznych 44 i 45, a następnie zachodnią i pół-
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nocną granicą działki Nr 447/1, załamuje się 
na północ i biegnie zachodnią granicą działki 
Nr 451, załamuje się na wschód i biegnie pół-
nocnymi granicami działek Nr 451 - 454 do 
punktu granicznego Nr 10 (mapa ewidencyjna 
obrębu Dąbroszyn arkusz Nr 4), załamuje się 
na północ i biegnie zachodnią i północną grani-
cą działki 240 (mapa ewidencyjna obrębu Krze-
śniczka Nr 2), od północnego narożnika działki 
Nr 240 w kierunku zachodnim wzdłuż linii ko-
lejowej Witnica - Kostrzyn do drogi Krześnicz-
ka - Krześnica, tą drogą w kierunku północ-
nym, zachodnim i dalej linią łamaną do drogi 
Kostrzyn - Bucze, dalej przecinając linię kole-
jową Kostrzyn - Mieszkowice w kierunku płd.  
- zach. pomiędzy m. Drzewice a m. Szumiło-
wo do rz. Odry, rzeką Odra i granicą państwa 
w kierunku południowym do mostu kolejo-
wego na rzece Warta w m. Kostrzyn. Stąd tą 
rzeką do jej ujścia do rzeki Odra. Rzeką Odrą 
w kierunku płd. do torów kolejowych z Polski 
do Niemiec i tymi torami do rzeki Warta. Tą 
rzeką dalej do punktu wyjściowego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 52 – dotychczasowy 92 G 

- pow. ogólna 6018ha. Z m. Przytoczna w kier. 
płn. drogą przez m. Dębówko do rz. Warty  
i wzdłuż tej rzeki w kier. ogólnym wsch. na 
wysokości m. Muchocinek od rzeki linią ła-
maną płd. brzegiem jeziora Meszyn do drogi 
Międzychód - Przytoczna, w m. Sterki. Dalej 
drogą w kier. ogólnym zach. do m. Przytocz-
na. 

Obwód łowiecki Nr 53 – dotychczasowy 94 G 

- pow. ogólna 4774ha. Z m. Przytoczna w kier. 
zach. przez. m. Chełmsko do granicy miasta 
Skwierzyna. Granicą adm. m. Skwierzyna w kie-
runku płn. - wsch. do drogi Chełmsko - Nowa 
Skwierzyna tą drogą do ulicy Nowa Skwie-
rzynka i ul. Nowa Skwierzynka w kierunku 
ogólnym północnym do rzeki Warty, wzdłuż 
tej rzeki w kierunku wsch. do odejścia drogi 
Gaj - Dębówko tą drogą w kier. płd. do m. Przy-
toczna. 

Obwód łowiecki Nr 54 – dotychczasowy 93 G 

- pow. ogólna 4461ha. Z m. Przytoczna drogą 
w kier. płd. - wsch., przez m. Wierzbno do  
m. Sterki, linią łamaną w kier. płd. - zach. do 
drogi z m. Dormowo, drogą w kier. ogólnym 
płd. - zach. przez m. Zielomyśl do przesmyku 
na jeziorze Białe, dalej drogą w kier. płn. - zach. 
przez m. Lubikowo do m. Przytoczna. 

Obwód łowiecki Nr 55 – dotychczasowy 95 G 

- pow. ogólna 4042ha. Z m. Kalsko drogą w kier. 
ogólnym płn. przez m. Twierdzielewo do dro-
gi Nr 24 w byłej m. Kołaczek. Tą drogą w kier. 
wsch. do m. Przytoczna skąd drogą w kier. 

płd. - wsch. przez m. Lubikowo do płn. brzegu 
jeziora Białe. Stąd wsch. Brzegiem jeziora Czar-
ne, płd. brzegiem jeziora Lubikowskiego w kier. 
zach. do drogi Rokitno - Kalsko. Tą drogą w kier. 
płd. - zach. do m. Kalsko. 

Obwód łowiecki Nr 56 – dotychczasowy 96 G 

- pow. ogólna 4564ha. Od skrzyżowania ul. Le-
śnej w m. Skwierzyna z drogą Nr 24 tą drogą 
w kierunku płd. - wsch. przez m. Chełmsko do 
m. Kołaczek skąd drogą w kierunku ogólnym 
południowym przez m. Twardzielewo do m. Kal-
sko. Stąd drogą Kalsko - Głębokie w kierunku 
płd. - zach. do projektowanej drogi S-3. Tą dro-
gą w kierunku północnym do skrzyżowania  
z drogą Rojewo - Bledzew i drogą Rojewo  
- Bledzew w kierunku zachodnim do drogi E-65. 
Tą drogą w kierunku północnym do skrzyżowa-
nia z ul. Leśną w m. Skwierzyna. Dalej ul. Leśną 
w kierunku wschodnim do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 57 – dotychczasowy 97 G 

- pow. ogólna 4830ha. Od przejazdu kolejowe-
go na ul. Parkowej w m. Skwierzyna torami 
kolejowymi w kier. płd. - wsch. do wiaduktu 
nad drogą Skwierzyna - Międzyrzecz. Dalej to-
rami w kier. płd. do skrzyżowania z drogą 
Kalsko - Bledzew i ta drogą w kierunku zach. 
do granicy m. Bledzew, do brzegu zalewu 
bledzewskiego i dalej rzeką Obra do mostu  
w m. Stary Dworek. Stąd drogą w kierunku 
płn. - wsch. do granicy m. Skwierzyna i tą 
granicą w kier. płn. - zach. do drogi Gorzów  
- Skwierzyna. Tą drogą w kier. wsch. do mo-
stu na rzece Obra i dalej do skrzyżowania  
z drogą do m. Bledzew. Tą drogą do skrzyżo-
wania z ul. Sportową w m. Skwierzyna i dalej 
ul. Parkową do Przejazdu kolejowego.   

Obwód łowiecki Nr 58 – dotychczasowy 98 G 

- pow. ogólna 4606ha. Z mostu na rzece Obra 
w m. Bledzew drogą w kierunku zachodnim 
przez m. Bledzew w kierunku na Sokolą Dą-
browę i tą drogą do mostu na rzece Jordanka. 
Za mostem drogą w kierunku zachodnim do 
skrzyżowania z drogą do osady Krzywokleszcz 
i ta drogą w kierunku północnym do skrzyżo-
wania z droga Kostrzyn - Skwierzyna i tą drogą 
w kierunku wschodnim do granicy m. Skwie-
rzyna dalej tą granicą w kier. płd. - wsch. do 
drogi Skwierzyna - Stary Dworek do mostu na 
rzece Obra i tą rzeką prawym brzegiem pod 
prąd do mostu na rzece Obra w m. Bledzew. 

Obwód łowiecki Nr 59 – dotychczasowy 99 G 

- pow. ogólna 7686ha. Od skrzyżowania dróg 
Skwierzyna - Krzeszyce z drogą Rudnica - Lub-
niewice w kier. ogólnym wsch. do skrzyżowa-
nia z drogą Brzozowiec - Sokola Dąbrowa i tą 
drogą w kier. płd. do m. Sokola Dąbrowa, na-
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stępnie w kier. płn.-  zach. drogą do m. Osiecko 
i dalej w kier. zach. do m. Lubniewice, drogą 
w kier. płn. - zach. do m. Kałek. 

Obwód łowiecki Nr 60 – dotychczasowy 100 G 

- pow. ogólna 3652ha. Z m. Kałek drogą w kie-
runku płd. - wsch. do m. Lubniewice skąd dro-
gą w kier. zach. do m. Jarnatów. Skąd drogą 
Jarnatów - Rudnica w kier. płn. - wsch. do 
skrzyżowania z drogą leśną Trzcince - Rudna  
i tą drogą w kier. płn. - zach. do m. Rudna i dalej 
drogą w kier. płn. - wsch. przez m. Maszków 
do skrzyżowania z drogą Krzeszyce - Skwie-
rzyna i tą drogą w kier. wsch. do m. Kałek 

Obwód łowiecki Nr 61 – dotychczasowy 116 G 

- pow. ogólna 5305ha. Z m. Trzebów drogą w kier. 
płn. - wsch. do m. Czelec, dalej drogą w kier. 
płd. - wsch. przez m. Rudna do skrzyżowania 
z drogą Jarnatów - Kałek i tą drogą w kier. 
płd. - zach. do m. Jarnatów. Stąd drogą Jar-
natów - Rudnica w kier. płn. - wsch. do skrzy-
żowania z drogą leśną Trzcince - Rudna i tą 
drogą w kier płd. - zach. do m. Rudna i dalej 
drogą leśna w kier. płn. - zach. do drogi leśnej 
Krasnołęg - Sulęcin. Tą drogą w kierunku płd. 
- zach. do skrzyżowania z drogą Krzeszyce - Su-
lęcin i tą drogą w kier. płd. - wsch. do skrzy-
żowania z drogą leśną Rudna - Trzebów i tą 
drogą w kierunku płd. - zach. do m. Trzebów. 

Obwód łowiecki Nr 62 – dotychczasowy 101 G 

- pow. ogólna 4373ha. Z m. Trzebów drogą w kier. 
płn. - zach. przez m. Muszkowo do skrzyżowa-
nia z drogą Skwierzyna - Kostrzyn i tą drogą  
w kier płn. - wsch. do skrzyżowania z drogą 
leśną Krasnołęg - Sulęcin, dalej drogą w kie-
runku płd. - zach. do skrzyżowania z drogą le-
śną Rudna - Trzebów i tą drogą w kierunku 
płd. - zach. do m. Trzebów. 

Obwód łowiecki Nr 63 – dotychczasowy 102 G 

- pow. ogólna 5706ha. Od st. kol. Muszkowo 
drogą Ośno Lub. - Krzeszyce w kier. płd. - za-
ch. do fermy norek za którą w prawo przy 
oddz. leśnym 183, dalej w kierunku zach. dro-
gą do pierwszego skrzyżowania i ta drogą do 
końca oddz. 248 i drogi Badachów - Ownice. 
Dalej drogą w kier. Ownic do oddz. 187, dalej 
drogą polno - leśną do drogi Ownice - Dzi-
kowski Młyn i dalej do m. Chartów. Stąd dro-
gą w kier. płd.-  wsch. przez m. Gronów do 
płn. granicy m. Ośno Lub. - Krzeszyce. Tą drogą 
do m. Badachów skąd drogą w kier. płn. - wsch. 
do m. Trześniów i dalej w kier. płn. - wsch. li-
nią łamaną do m. Trzebów Zach. Skąd drogą 
w kier. płn. - zach. do st. kol. Muszkowo. 

Obwód łowiecki Nr 64 – dotychczasowy 103 G 

- pow. ogólna 4843ha. Z m. Chartów drogą po-

wiatową 12-91F w kier. płn. - zach. do m. Słońsk, 
w Słońsku do skrzyżowania z drogą krajową 
Nr 22 i tą drogą w kierunku płd. - zach. do 
skrzyżowania za placem sportowym z drogą 
gminną Nr 969. Ta drogą (przy ścianie lasu 
Nadleśnictwa Ośno Lub.) w kierunku zach.  
i płn. do ul. Leśnej i dalej ulicą Leśną, Kruczą 
przez Plac Wolności, ul. Poniatowskiego do 
skrzyżowania z ul. Chopina. Tą ulicą w kierunku 
płn. do kanału Postomskiego i dalej drogą leśną 
po lewej stronie kanału do m. Lemierzyce. Stąd 
drogą krajową Nr 22 do skrzyżowania z drogą 
Krzeszyce - Ośno Lubuskie, od tego skrzyżo-
wania drogą w kier. m. Ośno Lubuskie do 
fermy norek. Za fermą w prawo drogą przy 
oddz. Leśnym Nr 183, dalej w kier. zach. dro-
gą do pierwszego skrzyżowania i tą drogą do 
końca oddz. 248 i drogi Badachów - Ownice, 
dalej drogą w kier. Ownic do oddz. 187, dalej 
granicą polno - leśną do drogi Ownice - Dzi-
kowski Młyn i dalej do m. Chartów. 

Obwód łowiecki Nr 65 – dotychczasowy 104 G 

- pow. ogólna 7343ha. Z m. Laski drogą w kier. 
ogólnym płn. przez m. Żabice do linii kol. Ko-
strzyn - Krzeszyce wzdłuż tej linii w kier. płn.  
- wsch. do m. Słońsk, dalej drogą w kier. płd. 
- wsch. przez m. Chartów i Gronów do grani-
cy m. Ośno Lubuskie. Granicą miasta do dro-
gi Ośno - Sienno i tą drogą w kier. ogólnym 
zach. do m. Laski. 

Obwód łowiecki Nr 66 – dotychczasowy 106 G 

- pow. ogólna 7173ha. Od przepompowni Chy-
rzyno w kier. ogólnym wsch. wzdłuż. linii kol. 
do drogi obok rz. Racza Struga, tą drogą w kier. 
płd. - zach. przez m. Żabice do m. Laski. Dalej 
drogą w kier. zach. przez m. Pamięcin i Pławi-
dło do rz. Odry na granicy państwa i wzdłuż 
tej rzeki w kier. płn. - wsch. do fortów St. Ko-
strzyna, dalej w kier. płd. wałem przeciw po-
wodz. do wjazdu na plac składowy z szosy 
Kostrzyn - Słubice, z wjazdu przez plac i dalej 
w kier. płn. torem kol. Rzepin - Kostrzyn do 
przepustu kol., a następnie rowami meliora-
cyjnymi w kier wsch. do przepompowni Chy-
rzyno. 

Obwód łowiecki Nr 67 – dotychczasowy 109 G 

- pow. ogólna 4789ha. Od st. kol. Policko wzdłuż 
linii kol. W kier. płn. - wsch. do st. kol. Pszczew, 
dalej drogą od jeziora Pszczewskiego w kier. 
płn. do skrzyżowania z drogą z m. Szarcz, od 
tego miejsca linią działową prostą w kier. płn. 
- wsch. do m. Stoki i linią łamaną w kier. płd.  
- zach. do m. Wrony, drogą w kier. płn. - zach. 
do jeziora Chłop i wsch. brzegiem jeziora Chłop 
i jezior Wędromierz i Rybojadło w kier. płd.  
- wsch. do jeziora Wielkie i m. Rybojady. Na-
stępnie wzdłuż rz. Obra w kier. płn. - zach. do 
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st. kol. Policko. 

Obwód łowiecki Nr 68 – dotychczasowy 110 G 

- pow. ogólna 4397ha. Z m. Biercza drogą w kier. 
płd. do st. kol. Pszczew, dalej wzdłuż linii kol. 
w kier. płd. - zach. do dojścia do torów Kanału 
Gumniska. Tym kanałem w kier. płn. - zach. 
do jeziora jezioro Głęboczek i zach. brzegiem 
jeziora, dalej rowem przez m. Kołatka do je-
ziora Lubikowskiego, płd. brzegiem tego je-
ziora, wsch. brzegiem jeziora Czarne do płn. 
brzegu jeziora Białe. Stąd drogą w kier. płn. 
do drogi w kier. m. Zielomyśl i tą drogą w kier. 
ogólnym wsch. przez m. Zielomyśl do m. Bier-
cza. 

Obwód łowiecki Nr 69 – dotychczasowy 111 G 

- pow. ogólna 4038ha. Od północnego węzła 
obwodnicy Międzyrzecza, projektowaną dro-
gą S-3 w kierunku północnym do drogi Głę-
bokie - Kalsko, którą w kierunku płn. - wsch. do 
m. Kalsko. Stąd drogą w kierunku płn. - wsch. 
do jeziora Lubikowskiego i dalej rowem w kie-
runku płd. - zach., przez m. Kołatka do jeziora 
Głęboczek. Zachodnim brzegiem tego jeziora 
i dalej kanałem Gumniska w kierunku płd.  
- wsch. do toru kolejowego relacji Międzychód  
- Międzyrzecz. Tym torem do rzeki Obra i rze-
ką w kierunku ogólnym zachodnim do grani-
cy m. Międzyrzecz, północną granicą miasta 
do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 70 – dotychczasowy 112 G 

- pow. ogólna 3874ha. Od skrzyżowania drogi 
Międzyrzecz - Zemsko z drogą Bledzew - Kal-
sko, w kierunku ogólnym wschodnim przez 
drogę E-65 do projektowanej drogi S-3. Dalej 
tą drogą w kierunku ogólnym południowym 
do skrzyżowania z drogą Nr 137 (Międzyrzecz 
- Pieski). Tą drogą w kier. zach. do skrzyżowania 
w m. Wojciechówek, drogą przez tą miejsco-
wość w kier. płn. - zach. do linii kolejowej  
i wzdłuż tej linii w kier. płd. - zach. do st. kol. 
Gorzyca, drogą w kier. płn. - wsch. do m. Go-
rzyca, dalej wzdłuż rz. Obra w kier. ogólnym 
płn. - zach. do drogi Międzyrzecz - Zemsko do 
punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 71 – dotychczasowy 113 G 

- pow. ogólna 6724ha. Od st. kol. Templewo 
drogą w kier. ogólnym płn. przez m. Nw. Wieś 
i Sokola Dąbrowa do skrzyżowania z drogą 
Osiecko - Bledzew i tą drogą w kier. wsch. 
przez m. Bledzew. Z m. Bledzew w kierunku 
ogólnie wsch. do rzeki Obra i wzdłuż tej rzeki 
w kier. płd. do m. Gorzyca. Następnie drogą 
w kier. płd. - zach. do st. kol. Gorzyca i wzdłuż 
linii kol. w kier. ogólnym płn. - zach. do st. 
kol. Templewo. 

 

Obwód łowiecki Nr 72 – dotychczasowy 114 G 

- pow. ogólna 4079ha. Z m. Lubniewice drogą 
w kier. płd. - wsch. przez m. Osiecko i Sokola 
Dąbrowa do m. Nw. Wieś, dalej drogą w kier. 
zach. przez m. Glisno do drogi Sulęcin - Lub-
niewice i tą drogą w kier. płn. - wsch. do m. 
Lubniewice. 

Obwód łowiecki Nr 73 – dotychczasowy 115 G 

- pow. ogólna 4371ha. Od płn. granicy m. Sulę-
cin drogą w kier. płn. - wsch. przez m. Miechów 
do m. Jarnatowo i dalej drogą w kier. płd.  
- wsch. do m. Lubniewice, drogą w kier. płd.  
- zach. do m. Wędrzyn, następnie drogą w kier. 
zach. do granicy m. Sulęcin i płn. - wsch. gra-
nicą miasta do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 74 – dotychczasowy 117 G 

- pow. ogólna 7103ha. Od m. Miechów drogą 
Rudna - Sulęcin w kier. płd. - zach. do gazo-
ciągu Jamalskiego i trasą gazociągu w kier. 
zach. do rzeki Postomia. Dalej rzeką w kierunku 
południowym do mostu kolejowego na ul. Pa-
łacowej w m. Sulęcin skąd torami kolejowymi 
w kierunku płn. - zach. do skrzyżowania z drogą 
gruntową. Tą drogą w kierunku południowym 
do szosy Sulęcin - Ośno Lubuskie i dalej  
w tym samym kierunku drogą gruntową przez 
ul. Willową do drogi gruntowej będącej prze-
dłużeniem ul. Młynarskiej w m. Sulęcin i tą 
drogą do szosy Sulęcin - Lubień. Tą szosą  
w kierunku zachodnim przez m. Brzeźno do 
drogi leśnej Bobrówko - Smogóry, którą w kie-
runku płn. - zach. przez m. Smogóry do szosy 
Sulęcin - Ośno Lubuskie. Tą szosą w kierunku 
zachodnim do skrzyżowania z drogą do m. Trze-
śniów i tą drogą w kierunku płn. - zach. przez 
m. Trześniów, Trzebów Zach. do szosy Musz-
ków - Sulęcin, Którą w kier. wsch. przez  
m. Trzebów do drogi leśnej Drogomin – Mie-
chów i dalej tą drogą w kierunku płn. - wsch. 
do mostu (stalonka) na rzece Postomia. Od mo-
stu drogą w kierunku płn. - wsch. do skrzyżo-
wania dróg Salonka - Granicznik w oddz. 682 
skąd drogą Granicznik - Żubrów w kier. płd.  
- wsch. do drogi polnej prowadzącej do m. Mie-
chów. Tą drogą w kier. płn. - wsch. między 
oddz. 679, a jeziorem do okolicy Kościoła  
w m. Miechów. 

Obwód łowiecki Nr 75 – dotychczasowy 118 G 

- pow. ogólna 3518ha. Z m. Smogóry drogą  
w kier. zach. przez m. Grabno do drogi Rzepin 
- Ośno Lubuskie i tą drogą w kier. ogólnym 
płn. do granicy m. Ośno, wsch. granicą mia-
sta do drogi Ośno - Krzeszyce tą drogą w kier. 
płn. do m. Radachów. Dalej drogą w kier. płd. 
- wsch. przez m. Trześniów do skrzyżowania  
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      z drogą Ośno - Drogomin i tą drogą w kier. 
płn. - wsch. do skrzyżowania z drogą do m. Smo-
góry wzdłuż tej drogi w kier. płd. - wsch. do 
m. Smogóry. 

Obwód łowiecki Nr 76 – dotychczasowy 119 G 

- pow. ogólna 10208ha. Od st. kol. Laski Lubu-
skie drogą w kier. płd. - wsch. przez m. Sien-
no do granicy m. Ośno Lubuskie, płd. - zach. 
granicą miasta do drogi Ośno - Rzepin i tą 
drogą do granicy m. Rzepin, płn. - zach. gra-
nicą miasta do drogi Rzepin - Słubice, tą dro-
gą w kier. zach. do skrzyżowania z drogą do 
m. Gardno i wzdłuż tej drogi w kier. płn. do  
st. kol. Kowalów. Wzdłuż linii kol. w kier. płn.  
- zach. przez m. Radówek do st. kol. Laski Lu-
buskie. 

Obwód łowiecki Nr 77 – dotychczasowy 140 G 

- pow. ogólna 7337ha. Od m. Pamięcin, drogą 
polną do miejscowości Laski Lubuskie, dalej 
szosą w kierunku m. Radówek. Na wysokości 
północnej granicy oddz. 3b drogą polną do 
torów Kolejowych Rzepin - Kostrzyn, torami 
do m. Kowalów. Drogą(szosą) do m. Drzeńsko  
i dalej drogą polną do m. Grajec. Drogą (szosą) 
w kierunku Słubic, przez m. Nowe Biskupice 
do m. Kunowice. W m. Kunowice ulicą Szkol-
ną do przedłużenia ul. Sportowej z m. Słubi-
ce. Drogą wzdłuż łąk (oddz. 204a, c; 109f; 96h) 
do m. Drzęcin i dalej szosą Słubice - Kostrzyn 
do Pamięcina.  

Obwód łowiecki Nr 78 – dotychczasowy 120 G 

- pow. ogólna 6551ha. Z m. Stawidło drogą  
w kier. ogólnym południowym przez m. Pa-
mięcin, Golice i Drzęcin. Z m. Drzęcin drogą 
polną w kierunku południowym przez Smo-
górze Drzecińskie i Omącznik do m. Kunowi-
ce, dalej drogą Kunowice - Słubice w kierunku 
zachodnim do granicy administracyjnej m. Słu-
bice, tą granicą w kierunku północnym do 
przecięcia z kanałem A - Kunowickim i dalej 
tym kanałem w kierunku płd. - zach. do ulicy 
Rzepińskiej, następnie ulicą Rzepińską do skrzy-
żowania z ulicą Folwarczną w kierunku wschod-
nim do drogi gminnej, dalej drogą gminną 
(Nr działki 150) w kierunku północnym do ro-
wu melioracyjnego, tym rowem melioracyj-
nym w kierunku zachodnim wzdłuż granic by-
łego gospodarstwa ogrodniczego do kanału, 
tym kanałem w kierunku płn. - zach. pod 
skrzyżowaniem ulic Drzymały i Nocznickiego, 
do ulicy Żurawskiej i dalej w kierunku pół-
nocnym kanałem zw. Kanał Czarny lub Długi 
Rów do przepustu pod drogą krajową Nr 31 
Słubice - Kostrzyn, dalej w kierunku ogólnym 
zachodnim granicą administracyjną m. Słubi-
ce do skrzyżowania z drogą gminną działka 
204, dalej tą drogą w kierunku północnym 

między wydzieleniem a, h oddziału 430, a wy-
dzieleniem c oddziału 430 gruntów leśnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa bę-
dących w zarządzie Nadleśnictwa Rzepin, na-
stępnie w kierunku zach. - płn. granicą polną  
- leśną do wału przeciw powodziowego rzeki 
Odry, tym wałem w kierunku północnym do 
końca północnej granicy wydzielenia b oddziału 
427 gruntów stanowiących własność Skarbu 
Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa 
Rzepin. Granicą tego wydzielenia w kierunku 
zachodnim do rzeki Odra. Rzeką Odrą na granicy 
państwa w kierunku północnym do drogi pro-
wadzącej od rzeki Odry i tą drogą w kierunku 
wschodnim przez m. Pamięcin do m. Stawi-
dło. 

Obwód łowiecki Nr 79 – dotychczasowy 124 G 

- pow. ogólna 4846ha. Z m. Policko w kier. płd. 
- wsch. wzdłuż rz. Obra do mostu na drodze 
Borowy Młyn - Trzciel i tą drogą w kier. płd.  
- zach. do drogi Trzciel - Siercz, tą drogą  
w kier. ogólnym płn. - zach. do skrzyżowania 
z szosą Siercz - Bukowiec i tą szosą w kierun-
ku zach. i płd. do st. kol. Bukowiec, wzdłuż li-
nii kol. w kier. płn. - zach. do przecięcia z dro-
gą Nietoperek - Policko i tą drogą w kier. płn. 
- wsch. do m. Policko. 

Obwód łowiecki Nr 80 – dotychczasowy 125 G 

- pow. ogólna 6356 ha. Z m. Kaława drogą w kier. 
płn. do m. Nietoperek, następnie w kier. płn.  
- wsch. drogą przez m. Skoki do linii kol. Zbą-
szynek - Międzyrzecz i wzdłuż tej linii w kier. 
płd. - wsch. do st. kol. Bukowiec, dalej drogą 
w kier. płd. - zach. przez m. Bukowiec do  
m. Str. Dwór, następnie w kier. płn. - zach. 
drogą przez m. Szumiąca do m. Kaława. 

Obwód łowiecki Nr 81 – dotychczasowy 126 G 

- pow. ogólna 3581ha. Z m. Policko w kier. płd. 
- zach. przez m. Skoki drogą do m. Nietope-
rek, dalej drogą w kier, płn. - wsch. do granicy 
m. Międzyrzecz, płd. - wsch. granicą miasta 
do rz. Obra i wzdłuż tej rzeki w kier. wsch. do 
m. Policko.  

Obwód łowiecki Nr 82 – dotychczasowy 127/128 G 

- pow. ogólna 8198ha. Z m. Międzyrzecz w kie-
runku południowym do m. Nietoperek i dalej 
do m. Kaława. Z m. Kaława w kierunku za-
chodnim do m. Wysoka dalej w kierunku płn. 
- zach. do m. Zarzyń i dalej do m. Wielowieś. 
Od m. Wielowieś w kierunku północnym do 
m Tęplewo i dalej Torem kolejowym w kie-
runku wschodnim przez m. Kursko do skrzy-
żowania z drogą Wojciechówek - Gorzyca, dalej 
tą drogą w kierunku południowym do skrzyżo-
wania z drogą Nr 137 Międzyrzecz - Pieski i tą 
drogą w kier. wschodnim do granicy m. Mię-
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dzyrzecz, dalej tą granicą do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 83 – dotychczasowy 129 G 

- pow. ogólna 6218 ha. Z m. Nowa Wieś drogą 
w kier. ogólnym płd. - zach. przez m. Tem-
plewo do m. Wielowieś, dalej drogą w kier. 
płn. - zach. do st. kol. Trzemeszno Lubuskie  
w tym samym kier. wzdłuż linii kol. do skrzyżo-
wania z drogą woj. Nr 136, dalej drogą w kier. 
płn.- wsch. do m. Glisno i w kier. ogólnym 
wsch. drogą do m. Nw. Wieś 

Obwód łowiecki Nr 84 – dotychczasowy 130 G 

- pow. ogólna 3769ha. Z m. Trzemeszno Lub. 
drogą w kierunku m. Wielowieś do wysokości 
jeziora Buszno. Dalej płn. i zach. brzegiem je-
ziora do drogi z m. Grochowo prowadzącej 
przez dz. 4222 i 4258, dalej w kierunku płd. 
drogą między dz. 4259, 4260 a 9002 do drogi 
Wielowieś - Trześniówek. Tą drogą do skrzy-
żowania przed m. Trzęśniówek i dalej w kier. 
płd. do m. Jemiołów. Stąd drogą w kierunku 
płn. - zach. przez m. Malutków do m. Lędów 
skąd drogą w kierunku płn. - wsch. do m. Trze-
meszno Lubuskie.   

Obwód łowiecki Nr 85 – dotychczasowy 131 G 

- pow. ogólna 5658ha. Od wsch. granicy m. Su-
lęcin drogą w kier. wsch. przez m. Wędrzyn, 
w kier. płd. - wsch. wzdłuż linii kol do m. Trze-
meszno Lubuskie, dalej drogą w kier. płd.  
- zach. przez m. Lędów do skrzyżowania z dro-
gą Malunków - Małuszów i tą drogą w kier. 
ogólnym zach. do m. Małuszów, drogą w kier. 
ogólnym płn. przez m. Tursk do granicy m. Su-
lęcin i płd. - wsch. granicą miasta do punktu 
wyjściowego 

Obwód łowiecki Nr 86 – dotychczasowy 132 G 

- pow. ogólna 3876ha. Od m. Ostrów drogą grun-
tową w kierunku północnym przez oddziały  
Nr 229 i 228 do szosy Sulęcin - Lubień i tą 
szosą w kierunku zachodnim przez m. Brzeźno 
do drogi leśnej Smogóry - Bobrówko. Tą drogą 
w kierunku południowym do skrzyżowania  
z drogą Bobrówko - Małuszów i tą drogą w kie-
runku wschodnim przez m. Przęślice do szosy 
Sulęcin - Małuszów i tą szosą w kierunku pół-
nocnym do m. Ostrów. 

Obwód łowiecki Nr 87 – dotychczasowy 133 G 

- pow. ogólna 3945ha. Z m. Smogóry drogą 
leśną Smogóry - Borówko w kier. płd. do drogi 
Rychlik - Lubów. Tą drogą do m. Lubów skąd 
drogą w kier. płn. - zach. do drogi Lubów  
- Połęcko i tą drogą w kier. zach. przez m. Po-
łęcko do drogi Rzepin - Ośno Lubuskie. Tą 
drogą w kier. ogólnym płn. do skrzyżowania  
z drogą do m. Grabno, którą w kierunku ogól-
nym wsch. przez m. Grabno do m. Smogóry. 

Obwód łowiecki Nr 88 – dotychczasowy 137 G 

- pow. ogólna 13591ha. Z m. Bukowiec szosą  
w kier. płn. a następnie wsch. przez Żydowo 
do skrzyżowania z szosą Siercz - Trzciel, tą 
szosą w kierunku płd. - wsch. przez Sierczynek 
do drogi prowadzącej do m. Borowy Młyn i tą 
drogą w kier. płn. - wsch. do mostu na rz. Obra  
i wzdłuż tej rzeki w kier. płd. - wsch. do  
m. Rybojady. Płn. - wsch. brzegiem jeziora 
Wielkie do granicy Nadleśnictwa Trzciel i ta 
granicą do linii kol. Trzciel - Lewice i wzdłuż 
linii w kier. płd. - zach. do granicy m. Trzciel, 
wsch. granicą miasta do ujścia rz. Obra z je-
ziora Młyńskiego i wzdłuż tej rzeki w kier. 
ogólnym płd. - zach. brzegiem jeziora Lutol  
i brzegiem rz. Obry do granicy Gm. Trzciel i szo-
są Trzciel - Zbąszyń w kierunku płd. do szosy 
Zbąszyń - Dąbrówka Wlkp. i tą szosą w kier. 
płn. - zach. przez m. Dąbrówka i Rogoziniec, 
do m. Chociszewo i dalej przez m. Lutol Su-
chy do m. Bukowiec. 

Obwód łowiecki Nr 89 – dotychczasowy 138 G 

- pow. ogólna 6465ha. Z m. Kaława drogą w kier. 
płd. - wsch. przez m. Szumiąca do m. Stary 
Dwór. Stąd drogą w kier. płn. - wsch. do m. Bu-
kowiec, skąd drogą w kier. płd. - wsch. przez 
m. Lutol Suchy, Chociszewo do trasy projek-
towanej autostrady A-2, tą drogą w kier. zach. 
do skrzyżowania z drogą Brójce - Myszęcin. 
Tą drogą w kier. płn. do skrzyżowania z drogą 
do m. Jordanowo i tą drogą przez m. Jorda-
nowo do m. Kaława. 

Obwód łowiecki Nr 90 – dotychczasowy 5 Z 

- pow. ogólna 4860ha. Z m. Wielowieś drogą 
przez Zarzyn w kierunku wsch. do m. Wysoka, 
stąd drogą w kierunku płd. przez Boryszyn, 
Staropole do m. Lubrza. Z m. Lubrza w kie-
runku płd. zach. do miejsca skrzyżowania się 
z drogą Żelechów - Nowa Wioska. Z tego 
punktu drogą w kierunku płn. zach. do m. Że-
lechów, stąd drogą w kierunku płn. przez Sie-
niawę do m. Wielowieś. 

Obwód łowiecki Nr 91 – dotychczasowy 6 Z 

- pow. ogólna 4809ha. Drogą Trzemeszno Lub. 
- Wielowieś od wysokości jeziora Buszno do 
m. Wielowieś. Stąd drogą w kierunku płd. do 
m. Żelechów, skąd drogą w kierunku płd. - zach. 
przez m. Łagów do m. Jemiołów. Stąd drogą 
w kierunku płn. do skrzyżowania z drogą Wie-
lowieś - Trześniówek i tą drogą w kier. wsch. 
do drogi z m. Grochowo którą dalej w kierunku 
płn. między dz. 9002 a 4260, 4259, dalej w kie-
runku płn. - zach. przez dz. 4258, 4222 do za-
ch. brzegu jeziora Buszno. Dalej zach. i płn. 
brzegiem jeziora do punktu wyjścia.  
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Obwód łowiecki Nr 92 – dotychczasowy 7 Z 

- pow. ogólna 4202ha. Od m. Malutków drogą 
w kierunku płd. - wsch. przez Jemiołów, Łagów 
do Żelechowa i dalej na płd. Do m. Stok, skąd 
szosą E-30 na zach. do skrzyżowania drogi na 
Malutków (przed m. Koryta) i dalej na płn. do 
Malutkowa. 

Obwód łowiecki Nr 93 – dotychczasowy 8 Z 

- pow. ogólna 5022ha. Od m. Malutków drogą 
gminną do m. Koryta, następnie na zachód 
szosą E-30 do Torzymia, skąd drogą gminną 
przez Grabów do Małuszowa, a następnie dro-
gą na wsch. do Malutkowa. 

Obwód łowiecki Nr 94 – dotychczasowy 9 Z 

- pow. ogólna 4700ha. Od m. Małuszów drogą 
przez Grabów w kierunku płd. zach. do Torzymia 
skąd szosą E-30 do m. Pniów skąd drogą w kie-
runku płn. do drogi Bobrówko - Przęślice i tą 
drogą w kierunku wschodnim przez m. Przę-
ślice do m. Małuszów. 

Obwód łowiecki Nr 95 – dotychczasowy 10 Z 

- pow. ogólna 3180ha. Od m. Wystok drogą as-
faltową w kierunku płn. i wsch. do m. Lubów. 
Z m. Lubów drogą w kierunku wsch. do kana-
łu Bobrowa Struga, skąd drogą w kierunku 
południowym do drogi Przęślice - Bobrówko  
i tą drogą w kierunku zachodnim do drogi Bob-
rówko - Pniów i tą drogą do m. Pniów skąd szo-
są E-30 do m. Boczów. Z m. Boczów drogą 
kierunku płn. przez m. Bielice do m. Wystok. 

Obwód łowiecki Nr 96 – dotychczasowy 134 G 

- pow. ogólna 8380ha. Z m. Boczów drogą (as-
faltową) do m. Lubin (do torów kolejowych 
Rzepin Zielona Góra) torami do m. Jerzmani-
ce, dalej drogą brukową do m. Nowy Młyn 
(do rz. Ilanka). Rzeką Ilanka do granicy admi-
nistracyjnej m. Rzepin. Wschodnią i dalej płn. 
granicą adm. Do szosy Rzepin - Ośno. Szosą 
do m. Połęcko drugi zjazd w kierunku Połęcka 
licząc od strony Rzepina. Drogą asfaltową przez 
m. Połęcko i dalej drogą polną do m. Lubów. 
Z Lubowa drogą asfaltową przez m. Wystok, 
Bielice do Boczowa.  

Obwód łowiecki Nr 97 – dotychczasowy 135 G 

- pow. ogólna 3765ha. Od m. Nowy Młyn, most 
na rzece Ilanka, drogą(bruk) do szosy Rzepin  
- Maczków, tą drogą w kierunku Maczkowa do 
skrzyżowania z drogą(bruk) i dalej brukiem do 
m. Czarne Zdroje, następnie brukiem w pra-
wo, przez A2 do szosy Rzepin - Słubice. Szosą 
w kierunku Rzepina przez m. Grajec do grani-
cy administracyjnej m. Rzepin drogą leśną 
(żużlówka) między oddziałami 22 i 23 w linii 
 

      prostej do drogi A2(lewym brzegiem ostat-
niego stawu tzw. „Gajeckiego”) Drogą A2 do 
mostu na rzece Ilanka, dalej rz. Ilianką do  
m. Nowy Młyn(most na rzece).  

Obwód łowiecki Nr 98 – dotychczasowy 136 G 

- pow. ogólna 5788ha. Od mostu na rzece Odra 
w Słubicach wałem p-powodziowym w kier. 
wsch. i dalej płd. do skrzyżowania dróg Słubi-
ce -Zielona Góra i Słubice - Rzepin. Stąd dro-
gą w kierunku m. Kunowice po granicy wy-
dzieleń 249a, c do torów kolejowych i dalej po 
granicy Nadleśnictwa Rzepin wzdłuż oddz. 290, 
289, 288, 287, 286, 260, 242, 243 i dalej szosą 
w kierunku m. Rzepin przez m. Kunowice, No-
we Biskupice do skrzyżowania z drogą (bruk) 
do m. Czarne Zdroje. Tą drogą przez m. Czar-
ne Zdroje do szosy Słubice - Zielona Góra 
skąd drogą leśną między oddz. 305 i 304 do 
m. Rybocice. Drogą przez m. Rybocice do szosy 
Świecko -K unice i dalej drogą obok kościoła 
w kierunku pól, przez pola do rz. Odra. Ta rze-
ką w kierunku ogólnym płn. do mostu z tora-
mi kolejowymi Rzepin - Frankfurt. Tymi tora-
mi w kier. płn. - wsch. Do drogi asfaltowej, 
którą dalej wzdłuż oddz. 324c, d do drogi be-
tonowej (ul. Transportowa) w m. Słubice. Tą 
drogą do granicy rezerwatu „Łęgi k. Słubic” 
i po granicy rezerwatu wzdłuż lasu do oddz. 
324c i rzeki Odra. Rzeką w kier. płn. do punktu 
wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 99 – dotychczasowy 12 Z 

- pow. ogólna 6387ha. Od m. Zbąszyń drogą do 
m. Nądnia i dalej w kierunku płd. - zach. przez 
m Chlastawa, Kosieczyn do m. Kręcko. Stąd 
Kanałem Obra Leniwa w kierunku płn. - zach. 
do trasy projektowanej autostrady A-2. Tą trasą 
w kierunku wsch. do  przecięcia się z drogą 
Międzyrzecz - Zbąszyń i tą drogą w kierunku 
płd. - wsch. przez m. Rogoziniec, Dąbrówka 
Wlkp. do m. Zbąszyń.   

Obwód łowiecki Nr 100 – dotychczasowy 13 Z 

- pow. ogólna 7307ha. Od przecięcia się szosy 
Świebodzin - Brójce z głównym odpływem 
Gniłej Obry, tym odpływem w kierunku płd.  
- wsch. do m. Kręcko, Brudzewo, z Brudzewa 
do drogi wojewódzkiej Nr 103 i tą drogą do 
m. Smardzewo i dalej drogą w kierunku zach. 
i płn. zach. przez Kiełcze, Wolmierzyce, Oje-
rzyce, Kupienino do Witynia, a następnie szo-
są przez Myszęcin do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 101 – dotychczasowy 14 Z 

- pow. ogólna 5146ha. Od m. Jordanowo dro-
gą w kierunku płd. - wsch. do drogi Świebo-
dzin - Brójce, skąd tą drogą w kierunku płd. 
do Świebodzina i dalej kierunku płn. drogą do 
m. Jordanowo. 
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Obwód łowiecki Nr 102 – dotychczasowy 4 Z 

- pow. ogólna 8544ha. Z m. Wysoka drogą w kie-
runku wsch. do m. Kaława. Z m. Kaława drogą 
w kierunku płd. przez Jordanowo do m. Rusi-
nów. Z m. Rusinów szosą na płd. do Świebodzi-
na. Z m. Świebodzin torem kolejowym w kie-
runku zach. do szosy E-30, dalej szosą E-30 do 
najbliższej drogi biegnącej na płn. za m. Wil-
kowo i tą drogą do skrzyżowania z torem ko-
lejowym Świebodzin-Toporów i dalej w kie-
runku płn. przez m. Nowa Wioska, m. Lubrza, 
m. Boryszyn do m. Wysoka. 

Obwód łowiecki Nr 103 – dotychczasowy 15 Z 

- pow. ogólna 3470ha. Od m. Żelechów drogą 
w kierunku płd. - wsch. do miejsca skrzyżowa-
nia się z drogą Bucze - Lubrza od tego miejsca 
drogą w kierunku płn. wsch. do Lubrzy, skąd 
w kierunku płd. - wsch. Do m. Nowa Wioska. 
Skąd drogą  w kierunku płd. - wsch. Do jej 
skrzyżowania z torem kolejowym Świebodzin 
- Toporów. Dalej drogą w kierunku płd. - wsch. 
Do m. Wilkowo. Stąd drogą E-30 na zach. 
przez Janisławiec, Mostki do m. Stok Z m. Stok 
na płn. drogą do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 104 – dotychczasowy 16 Z 

- pow. ogólna 9578ha. Od m. Mostki drogą do 
m. Wilkowo. Z m. Wilkowo drogą w kierunku 
płd. przez Borów do kanału i dalej tym kanałem 
do jez. Niesłysz i płd. brzegiem tego jeziora 
do m. Przełazy. Z m. Przełazy drogą w kierun-
ku zach. przez m. Niedźwiedź do m. Toporów. 
Z m. Toporów torem kolejowym w kierunku 
Zach. do m. Gołębnik. Z m. Gołębnik drogą  
w kierunku płn. przez Osiedle Koryta do szosy 
E-30 i tą szosą w kierunku wsch. do m. Mostki. 

Obwód łowiecki Nr 105  – dotychczasowy 17 Z 

- pow. ogólna 6612ha. Od m. Torzym w kierun-
ku płd. drogą krajową Nr 138 przez m. Debrz-
nica do rzeki Pliszka, następnie na wsch. rzeką 
Pliszką do m. Zamęt - linii kolejowej Rzepin  
- Zbąszynek i wzdłuż tej linii na zach. do drogi 
wojewódzkiej Nr 318, skąd drogą w kierunku 
płn. do szosy E-30 i wzdłuż niej na zach. przez 
Osiedle Koryta do m. Torzym. 

Obwód łowiecki Nr 106 – dotychczasowy 18 Z 

- pow. ogólna 11753ha. Od m. Boczów w kierun-
ku płd. zach. drogą wojewódzką Nr 301 przez 
m. Lubin do linii kolejowej Rzepin - Czer-
wieńsk. Linią kolejowa w kierunku płd. - wsch. 
do m. Gądków Mały, skąd dalej w kierunku 
płd. zach. drogą gminną i leśną do m. Ko-
koszka i rzeki Pliszka. Wzdłuż tej rzeki na 
wsch. do m. Pliszka, następnie drogą w kie-
runku płn. przez m. Debrznica do m. Torzym. 
Z m. Torzym na zach. drogą E-30 do m. Bo-
czów. 

Obwód łowiecki Nr 107 – dotychczasowy 19 Z 

- pow. ogólna 7809ha. Od stacji kolejowej Jerz-
manice torem kolejowym Rzepin - Budachów 
w kierunku płd. wsch. do m. Gądków Mały.  
Z m. Gądków Mały drogą gminną i leśną do 
osady Kokoszka i rzeki Pliszka. Rzeką Pliszka 
na Zach. Do kanału 1km przed m. Koziczyn, 
następnie na płn. kanałem i zach. Brzegiem 
jezior Głębokie, Supno i dalej kanałem Grod-
no do rzeki Ilanka. Rzeką Ilanka w kierunku 
płn. do granic nadleśnictw Rzepin, Cybinka  
i dalej brukiem - granicą nadleśnictw, do sta-
cji kolejowej w m. Jerzmanice. 

Obwód łowiecki Nr 108 – dotychczasowy 139 G 

- pow. ogólna 6410ha. Od rz. Odra, drogą przez 
pola do m. Rybocice, drogą obok kościoła i dalej 
drogą leśną pomiędzy oddziałami 391 i 392 
do szosy Słubice - Z. Góra, dalej drogą (bruk) 
do m. Czarne Zdroje. Z m. Czarne Zdroje bru-
kiem w kierunku m. Nowy Młyn do szosy Macz-
ków - Rzepin, szosą do m. Nowa Ilanka. Rzeką 
Ilanka a dalej kanałem Grodno i zachodnim 
brzegiem jezior Supno i Głębokie; Kanałem 
(wyschniętym) przez oddz. 217; wschodnią li-
nią oddziałową 251, za poletkiem do rz. Plisz-
ka dalej wzdłuż rzeki Pliszka do rzeki Obra. 
Brzegiem rzeki Obra, do punktu wyjściowego.  

Obwód łowiecki Nr 109 – dotychczasowy 22 Z 

- pow. ogólna 7502ha. Z m. Brudzewo drogą  
w kierunku płn. - wsch. przez m. Kręcko, Ko-
sieczyn, Chlastawa do m. Nądnia. Stąd drogą 
w kierunku płd. do m. Nowa Wieś Zbąska  
i dalej drogą w kierunku płd. - zach. przez  
m. Zdzisław, Babimost, Nowe Kramsko do  
m. Kolesin. Stąd drogą w kier. płn. do m. Brudze-
wo. 

Obwód łowiecki Nr 110 – dotychczasowy 23 Z 

- pow. ogólna 7011ha. Z m. Kalsk drogą asfal-
tową na wsch. do pierwszego skrzyżowania  
z drogą asfaltową, dalej drogą asfaltową na 
płd. do pierwszego skrzyżowania, skąd drogą 
nieutwardzoną na wsch. do drogi asfaltowej 
Krężoły - Buków. Dalej tą drogą na płd. do toru 
kolejowego Babimost - Sulechów. Torem tym 
w kierunku wsch. do m. Dolny Młyn, skąd drogą 
w kierunku płn. do m. Brudzewo. Z m. Brudzewo 
drogą w kierunku zach. do m. Kiełcze, skąd 
drogą w kierunku płd. - zach. do m. Rosini da-
lej w kierunku płd. do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 111 – dotychczasowy 24 Z 

- pow. ogólna 5528ha. Od m. Wityń drogą w kie-
runku płd. i płd. zach. przez Wolimierzyce, 
Kiełcze, skąd drogą powiatową do m. Raków  
i dalej do Rosina, skąd szosą w kierunku płn.  
- zach. do Świebodzina i dalej w kier. płn. wsch. 
szosą do m. Wityń. 
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Obwód łowiecki Nr 112 – dotychczasowy 25 Z 

- pow. ogólna 3974ha. Od m. Świebodzin szosą 
na płd. do drogi Kiełcze - Chociule tą drogą 
na zach. przez Chociule do m. Łąkie i dalej na 
płn.- zach. przez: Ołobok. Kościelskie. Borów 
do Wilkowa, skąd szosą na wsch. do toru ko-
lejowego Świebodzin - Toporów i dalej tym 
torem do m. Świebodzin. 

Obwód łowiecki Nr 113 – dotychczasowy 26 Z 

- pow. ogólna 5782ha. Od m. Chociule w kie-
runku m. Kiełcze do szosy Świebodzin - Sule-
chów, skąd drogą w kierunku płd. - wsch.,  
a następnie płd. zach. i płn. zach. przez Rosin, 
Kępsko, Niekarzyn, Pałck do Skąpego i dalej 
drogą przez Łąkie do m. Chociule. 

Obwód łowiecki Nr 114 – dotychczasowy 27 Z 

- pow. ogólna 7154ha. Od m. Ołobok drogą  
w kierunku płd. zach. przez m. Skąpe w kie-
runku zach. do m. Międzylesie i m. Podła Góra  
i dalej w kierunku zach. do przecięcia z drogą 
Grabik - Zawisza i następnie w kierunku płn. 
do m. Zawisza, Błonie  i Niedźwiedź. Z m. Niedź-
wiedź w kierunku wsch. drogą przez Przełazy  
i płd. brzegiem jez. Niesłysz i kanałem do  
m Ołobok. 

Obwód łowiecki Nr 115 – dotychczasowy 28 Z 

- pow. ogólna 12968ha. Z m. Węgrzynice szosą 
w kierunku płd. do m. Zawisze skąd szosą  
w kierunku m. Podła Góra do jej skrzyżowania 
z drogą gminną -granicą nadleśnictwa Bytni-
ca i Świebodzin. Tą drogą na płd. - zach. do 
skrzyżowania z drogą gminną Grabin - Podła 
Góra skąd w kierunku zach. do m. Grabin, skąd 
w kierunku płd. rzeką Gryżynką do m. Szklar-
ka Radnicka i dalej tą rzeką do Odry. Rzeką 
Odrą w kierunku zach. do m. Gostchorze, skąd 
drogą gruntową w kierunku płn., a następnie 
na zach. do m. Morsko, stąd drogą gminną  
w kier. płd. - zach. przez m. Kamień do drogi 
powiatowej Krosno – Bytnica skąd dalej w kier. 
płn. - wsch. do m. Struga i dalej tą drogą przez 
m. Bytnica, Gryżyna do punktu wyjściowego 
opisu. 

Obwód łowiecki Nr 116 – dotychczasowy 29 Z 

- pow. ogólna 10120ha. Od torów kolejowych 
w m. Toporów szosą w kierunku płd. - wsch. 
przez miejscowości: Niedźwiedź, Błonie, Wę-
grzynice następnie w kierunku płd. - zach. 
szosą do m. Gryżyna i dalej do m. Bytnica.  
Z m. Bytnica drogą gminną w kierunku m. Do-
brosułów do skrzyżowania z drogą gruntową 
Drzewica - Łąki Dobrosułowskie. Dalej tą drogą 
w kierunku płn. - wsch. przez łąki do linii oddzia-
łowej- granicy Nadleśnictw Bytnica i Krosno i tą 
linią w kierunku płn. - zach. do m. Kijewo, 
skąd rzeką Pliszką w kierunku płn. - wsch. do 

toru kolejowego Torzym - Toporów i tym torem 
na wsch. do punktu wyjściowego w m. Topo-
rów. 

Obwód łowiecki Nr 117 – dotychczasowy 30 Z 

- pow. ogólna 14309ha. Od miejscowości Kije-
wo w kierunku płd. drogą oddziałową stano-
wiącą granicę Nadleśnictw Bytnica - Krosno 
linią prostą przez łąki Dobrosułów - Nowe 
Obory do drogi gruntowej Łąki - Drzewice na-
stępnie tą drogą ok. 2km w kierunku płd. - zach. 
do drogi gminnej Dobrosułów - Bytnica Nr 011  
i po tej drodze do m. Bytnica. Z m. Bytnica 
drogą powiatową Nr 106 (szosą) w kierunku 
płd. - zach. do m. Struga i dalej do płn. grani-
cy stawu „Piekło”, następnie po płd. grobli 
stawu „Piekło” i „Dzikiego stawu” z niej płn. 
brzegiem rzeki Bieli do mostku w m. Bielów, 
skąd drogą Nr 143 w kierunku Czetowic do 
krzyżówki z drogą Nr 105 Osiecznica - Dobro-
sułów, a następnie tą drogą do m. Osiecznica 
skąd drogą krajową Nr 29 w kierunku na Słu-
bice do m. Radomicko dalej drogą gruntową 
stanowiącą granicę pomiędzy obrębami leśnymi 
Rzeczyca - Krosno do łąk, stąd korytem rzeki 
Dobrosułka, dalej rowem zbierającym w kie-
runku płn. - zach. następnie drogą po granicy 
obrębu do toru kolejowego Zielona Góra - Rze-
pin i dalej torem do rzeki Pliszka a następnie 
płd. brzegiem rzeki w kierunku płn. - wsch. do 
punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 118 – dotychczasowy 31 Z 

- pow. ogólna 8450ha. Od przecięcia się toru 
kolejowego Rzepin - Zielona Góra z rzeką Pliszką 
torem w kierunku płd. - wsch. do przecięcia 
się z drogą stanowiącą granicę obrębu leśne-
go dalej ta drogą do rowu, rowem do rzeki 
Dobrosułka i dalej wzdłuż koryta rzeki do dro-
gi stanowiącej granice pomiędzy obrębami 
leśnymi Rzeczyca - Krosno do miejscowości 
Radomicko a następnie drogą krajową Nr 29 
Krosno - Cybinka przez Gęstowice, Drzeniów 
do drogi stanowiącej granicę Nadleśnictw 
Krosno - Cybinka i dalej tą drogą w kierunku 
płn. wsch. do rzeki Pliszka. Płd. brzegiem rzeki 
Pliszka w kierunku płn. wsch. do punktu wyj-
ściowego. 

Obwód łowiecki Nr 119 – dotychczasowy 32 Z 

- pow. ogólna 4655ha. Z m. Koziczyn rzeką Pliszką 
w kierunku wsch. Do m. Kokoszka, skąd gra-
nicą gminy kierunku płd. do szosy Słubice  
- Krosno. Dalej tą drogą do m. Cybinka, skąd 
w kierunku zach. do m. Bieganów. Z m. Biega-
nów kanałem do m. Urad i dalej rzeką Pliszką 
w kierunku wsch. do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 120 – dotychczasowy 33 Z 

- pow. ogólna 6274ha. Od rzeki Odry, kanałem 
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przez m. Urad do m. Bieganów. Z m. Biega-
nów w kierunku wsch. szosą do m. Cybinka 
(skrzyżowanie dróg Słubice - Zielona Góra)  
i dalej tą szosą do m. Drzeniów. Skąd drogą  
w kierunku płd. zach. do m. Drzeniówek i da-
lej tą drogą do m. Białków. Z m. Białków szo-
są w kierunku zach. do m. Kłopot i dalej dro-
gą do zerwanego mostu na rzece Odra. Skąd 
rzeką Odrą do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 121 – dotychczasowy 37 Z 

- pow. ogólna 6827ha. Od m. Grójec Wielki w kie-
runku płd. Północnym Kanałem Obry do jez. 
Chobienickiego dalej wsch. i płd. brzegiem 
tego jeziora i częściowo wsch. brzegiem jez. 
Wielkowiejskiego do zach. brzegu jez. Kopa-
nickiego i jego zach. brzegiem do północnego 
Kanału Obry i tym Kanałem do drogi Kopani-
ca – Kargowa i tą drogą do m. Kopanica. Stąd 
drogą w kierunku płd. zach. do m. Zamieście  
i Kargowa. Z m. Kargowa w kierunku płn.  
- zach. do m. Leśniki i następnie drogą na za-
ch. do kanału Gniła Obra. Tym kanałem do 
jez. Tucholskiego i dalej płn. - zach. brzegiem 
tego jeziora do jez. Wojnowskiego, którego 
płn. wsch. brzegiem do m. Nowe Kramsko.  
Z m. Nowe Kramsko drogą w kierunku płn.  
- zach. przez Babimost do m. Zdzisław. skąd 
drogą w kierunku wsch. do m. Nowa Wieś Zbą-
ska. Z m. Nowa Wieś Zbąska drogą w kierun-
ku płd. do m. Grójec Wielki. 

Obwód łowiecki Nr 122 – dotychczasowy 39 Z 

- pow. ogólna 4280ha. Od skrzyżowania toru 
kolejowego Babimost - Sulechów z drogą Ko-
lesin - Brudzewo  ta drogą w kierunku płd. do 
m. Nowe Kramsko, skąd wsch. brzegiem Jez. 
Wojnowskiego do m. Wojnowo. Z m. Wojnowo 
drogą  w kierunku płd. następnie płn. i zach. 
przez Stare Kramsko, Klępsk Dolny do m. Roz-
bórz. Z m. Rozbórz drogą do m. Sulechów.  
Z m. Sulechów drogą w kierunku płn. do  
m. Kalsk, skąd drogą asfaltową na wsch. do 
pierwszego skrzyżowania z drogą asfaltową, 
dalej drogą asfaltową na płd. do pierwszego 
skrzyżowania skąd drogą nieutwardzoną na 
wsch. do drogi asfaltowej Krężoły - Buków. 
Dalej tą drogą na płd. do toru kolejowego. To-
rem kolejowym w kierunku płn. - wsch. przez  
m. Łęgowo do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 123 – dotychczasowy 40 Z 

- pow. Ogólna 5897ha. Z m. Młynki ciekiem wod-
nym Ołoboczek w kierunku płn. do drogi Skąpe 
- Pałck, dalej tą drogą w kierunku płd. - wsch.  
i płn. wsch. przez Pałck, Niekarzyn, Kępsko do 
drogi Świebodzin - Sulechów i dalej tą drogą 
do obwodnicy Mozów - Sulechów i dalej tą dro-
gą w kierunku zach. przez Mozów do m. Brzezie  
i dalej w kierunku płn. m. Pałck do skrzyżo-

wania skąd w kierunku zach. do m. Młynki. 

Obwód łowiecki Nr 124 – dotychczasowy 41 Z 

- pow. ogólna 4829ha. Od m. Skąpe drogą w kie-
runku płd. - wsch. do kanału Ołoboczek i dalej 
tym kanałem w kierunku płd. do m. Młynki.  
Z m. Młynki drogą w kierunku wsch. do skrzy-
żowania z drogą Brzezie - Pałck. Z tego miej-
sca drogą w kierunku płd. do rzeki Odry przez 
Brzezie i Pomorsko. Rzeką Odrą w kierunku 
zach. do ujścia rzeki Ołobok i tą rzeką na płn. 
do m. Przetocznica, skąd dalej drogą w kie-
runku płn. do m. Skąpe. 

Obwód łowiecki Nr 125 – dotychczasowy 43 Z 

- pow. ogólna 3749ha. Od m. Skąpe drogą  
w kierunku zach., płd. zach. przez m. Między-
lesie do m. Podła Góra. Następnie tą drogą  
w kierunku zach. do m. Grabin, skąd rzeczką 
Gryżynką w kierunku płd. do m. Szklarka Radnic-
ka. Następnie drogą w kierunku płn. - wsch.  
i wsch. przez m. Sycowice do m. Przetocznica. 
Z m. Przetocznica drogą w kierunku płn. i płn. 
wsch. przez m. Przetocznicki Młyn do punktu 
wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 126 – dotychczasowy 42 Z 

- pow. Ogólna 4399ha. Z m. Przetocznica Mała 
przez Radziszyn, Bródki w kierunku płd. i dalej 
kanałem Ołobok do rzeki Odry. Rzeką Odrą  
w kierunku zach. i od Odry rzeczką Gryżynka 
w kierunku płn. do stacji kolejowej Radnica, 
skąd dalej w kierunku płn. wsch. szosą do wsi 
Sycowice. Z m. Sycowice drogą w kierunku 
wsch. do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 127 – dotychczasowy 44 Z 

- pow. ogólna 7716ha. Od miejscowości Rado-
micko drogą krajową Nr 29 w kierunku płd.  
- wsch. do miejscowości Osiecznica skąd drogą 
powiatową Nr 105 w kierunku płn. - wsch. do 
skrzyżowania z drogą Nr 143, a następnie tą 
drogą do mostka na rzece Bieli w miejscowo-
ści Bielów skąd płd. brzegiem tej rzeki w kie-
runku płn. - wsch. do grobli stawu „Dziki staw” 
skąd płd. brzegiem stawów „Dziki staw” i „Pie-
kło” do drogi powiatowej Nr 106 Krosno - Byt-
nica, a następnie ta drogą do skrzyżowania  
z drogą gminną przy miejscowości Kamień  
i dalej ta drogą do miejscowości Morsko skąd 
drogą gruntową w kierunku wsch., a następ-
nie płd. do miejscowości Gostchorze skąd dro-
gą gruntową w kierunku płd. do rzeki Odry. 
Dalej płn. brzegiem rzeki w kierunku płn. - zach. 
do miejscowości Połęcko skąd drogą woje-
wódzką Nr 138 przez Maszewo do miejscowo-
ści Granice skąd drogą gruntową w kierunku 
płn. wsch. do miejscowości Lubogoszcz i da-
lej drogą powiatową Nr 112 do punktu wyj-
ściowego. 
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Obwód łowiecki Nr 128 – dotychczasowy 45/46 Z 

- pow. ogólna 8884ha. Z m. Drzeniów drogą  
w kierunku płn. - wsch. przez m. Gęstowice 
do m. Radomicko, skąd drogą powiatową  
Nr 112 do m. Lubogoszcz i dalej drogą grun-
tową w kier. płd. - zach. do m. Granice skąd 
drogą wojewódzką Nr 138 przez m. Maszewo 
do m. Połęcko skąd rzeką Odrą w kierunku 
płn. - zach. i zach. do m. Szydłów (znak na wale 
Odry 541km) Z tego punktu rzeką w kierunku 
północnym do drogi Szydłów - Krzesin (od-
dział leśny Nr 313) i tą drogą w kierunku płn.  
- wsch. do m. Krzesin skąd szosą do m. Byto-
miec. Skąd drogą przez m. Młodno do skrzyżo-
wania z drogą Rąpice - Drzeniów i tą drogą  
w kierunku płn. - wsch. do m Drzeniów. 

Obwód łowiecki Nr 129 – dotychczasowy 47 Z 

- pow. ogólna 5241ha. Od m. Drzeniówek dro-
gą w kierunku płd. zach. do skrzyżowania się 
z drogą Białków - Bytomiec i tą drogą w kier. 
płd. do m. Bytomiec skąd szosą do m. Krzesin. 
Stąd drogą w kierunku płd. - zach. Do skrzy-
żowania z drogą Szydłów - Krzesin (oddział 
leśny Nr 313) i dalej do wału na rzece Odra 
(znak 541km). Stąd rzeką Odra przez m. Szy-
dłów w kierunku płn. - zach. Do zerwanego 
mostu w okolicy m. Kłopot. Stąd drogą w kie-
runku wsch. przez m. Kłopot i Mielesznicę do 
m. Białków. Z m. Białków drogą w kierunku 
wsch. do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 130 – dotychczasowy 38 Z 

- pow. Ogólna 4122ha. Z m. Kargowa torem 
kolejowym Kargowa - Sulechów do m. Smolno 
Wielkie. Od m. Smolno Wielkie drogą w kierun-
ku płn. do szosy Kargowa - Sulechów i dalej 
tą szosą w kierunku płn. zach. do m. Okunin. 
Z m. Okunin drogą do m. Klępsk Dolny, skąd 
drogą w kierunku wsch. i płd. - wsch. przez  
m. Stare Kramsko - Wojnowo do kanału łączą-
cego dwa jeziora i dalej płn. - zach. brzegiem 
jez. Wojnowskiego Kanałem Gniłej Obry do dro-
gi gminnej i dalej na zach. tą drogą do m. Le-
śniki skąd drogą w kierunku płd. - wsch. do 
m. Kargowa. 

Obwód łowiecki Nr 131 – dotychczasowy 53 Z 

- pow. ogólna 5280ha. Z m. Sulechów szosą  
w kierunku płn. - wsch. i płd. do m. Smolno 
Wielkie. Z m. Smolno Wielkie kanałem Gniłej 
Obry do rzeki Odry i dalej Odrą do m. Cigaci-
ce. Z m. Cigacice szosą w kierunku płn. do  
m. Sulechów. 

Obwód łowiecki Nr 132 – dotychczasowy 54 Z 

- pow. ogólna 4856ha. Od m. Sulechów obwod-
nicą na płd. do Cigacic, skąd rzeką Odrą na 
zach. do Pomorska, dalej drogą na płn. i wsch. 
przez Brzezie. Mozów do obwodnicy w m. Su-

lechów. 

Obwód łowiecki Nr 133  – dotychczasowy 51 Z 

- pow. ogólna 8800ha. Z m. Kargowa szosą  
w kierunku płd. - wsch. przez m. Nowy Jaro-
mierz do m. Wilcze. Z m. Wilcze drogą w kie-
runku zach. do granicy gminy i dalej granicą 
gminy w kierunku płd. do jeziora Orchowe, 
gdzie płn. zach. brzegiem tego jeziora do ka-
nału Gniła Obra. Kanałem tym do kanału Bo-
jadelskiego. Kanałem Bojadelskim w kierunku 
płd. - zach. do drogi Głuszyca - Bełcze, skąd 
dalej drogą w kierunku zach. do m. Bełcze.  
Z m. Bełcze drogą w kierunku płd. do toru ko-
lejowego Konotop - Klenica i torem w kierun-
ku płn. - zach. do m. Klenica. Z Klenicy szosą 
przez m. Dąbrówka do m. Kargowa. 

Obwód łowiecki Nr 134 – dotychczasowy 52 Z 

- pow. ogólna 9400ha. Z m. Kargowa drogą  
w kierunku płd. - zach. przez m. Dąbrówka do 
m. Klenica. Z m. Klenica drogą do m. Kliniczki 
i tą drogą do rzeki Odry. Rzeką Odrą w kie-
runku zach. i płn. do ujścia Gniłej Obry, następ-
nie tą rzeką w kierunku wsch. do m. Radowi-
ce, następnie przez m. Podlegórz do m. Smolno 
Wielkie. Z m. Smolno Wielkie torem kolejo-
wym w kierunku wsch. do m. Kargowa. 

Obwód łowiecki Nr 135 – dotychczasowy 59 Z 

- pow. ogólna 4989ha. Od rzeki Odra w m. Ci-
gacice szosą w kierunku płd. przez m. Zawada 
do granicy m. Zielona Góra i dalej granicą mia-
sta do drogi Zielona Góra - Pomorsko i dalej tą 
drogą w kierunku płn. przez m. Łężyca, Wysokie 
do rzeki Odra i rzeką Odrą w kierunku wsch. 
do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 136 – dotychczasowy 60 Z 

- pow. ogólna 5225ha. Od promu w m. Brody 
rzeką Odra w kierunku wschodnim do m. Po-
morsko, skąd drogą przez m. Wysokie, Łężyca 
do trasy północnej w m. Zielona Góra. Tą tra-
są w kierunku zachodnim do torów kolejowych 
relacji Zielona Góra - Czerwieńsk. Torami do 
pierwszego wiaduktu w m. Przylep, skąd dro-
gą gminną w kierunku płn. - zach. do skrzy-
żowania z drogą leśną, którą dalej w kierunku 
płd. - zach. do drogi Nr 32 Zielona Góra - Kro-
sno Odrz. Tą drogą do drogi wiejskiej prowa-
dzącej do m. Płoty  przez m. Płoty szosą do m. 
Czerwieńsk skąd brukiem do punktu wyjścio-
wego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 137 – dotychczasowy 61 Z 

- pow. ogólna 4466ha. Z promu na rzece Odrze 
w m. Brody asfaltem w kierunku płd. do m. Czer-
wieńsk i dalej szosą do wsi Płoty, skąd wiejską 
drogą do szosy Zielona Góra - Krosno. Szosą 
tą w kierunku zach. do drogi wiejskiej do wsi 
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Sudoł. Drogą gminną gruntową przez Sudoł 
do Nietkowa i dalej drogą do granicy parku 
do rzeki Odry. Rzeką Odrą w kierunku wsch. 
do wsi Brody. 

Obwód łowiecki Nr 138 – dotychczasowy 62 Z 

- pow. ogólna 5275ha. Z m. Nietków w kierunku 
płd. przez m. Sudoł do szosy Zielona Góra - Kro-
sno. Szosą przez m. Leśniów Wielki w kierun-
ku zach. do m. Łagów, skąd drogą wiejską 
przez m. Ciemnice do rzeki Odry. Odrą w kie-
runku wsch. do rezerwatu Nietków, skąd dro-
gą wiejską wzdłuż rezerwatu do m. Nietków. 

Obwód łowiecki Nr 139 – dotychczasowy 63 Z 

- pow. ogólna 6347ha. Od ujścia rzeki Gryżyny do 
rzeki Odry drogą w kierunku płd. przez m. Ciem-
nice do Łagowa, skąd szosą w kierunku zach. 
przez Pław, Dąbie do Krosna. Z m. Krosno 
rzeką Odrą w kierunku wsch. do punktu wyj-
ściowego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 140 – dotychczasowy 64 Z 

- pow. ogólna 5491ha. Od m. Krosno szosą w kie-
runku płd. do przecięcia jej z torem kolejowym 
Czerwieńsk - Gubin. skąd tym torem w kie-
runku zach. do rzeki Racza i dalej tą rzeką do 
m. Chojna. Z m. Chojna drogą przez Chlebo-
wo do m. Połęcko, a następnie rzeką Odrą  
w kierunku wsch. do Krosna. 

Obwód łowiecki Nr 141 – dotychczasowy 65 Z 

- pow. ogólna 5193ha. Od m. Połęcko szosą przez 
m. Chlebowo, Chojna. następnie rzeką Racza 
do toru kolejowego Krosno-Gubin, skąd to-
rem w kierunku zach. do Wałowic. Z Wałowic 
drogą w kierunku płn. przez Drzeńsk W., Pło-
cin, Łomy do rzeki Odry i dalej rzeką Odrą  
w kierunku wsch. do Połęcka. 

Obwód łowiecki Nr 142 – dotychczasowy 66 Z 

- pow. ogólna 4338ha. Od rzeki Odry w kierunku 
płd. przez Łomy. Płocin, Drzeńsk W. do stacji 
kolejowej Wałowice, skąd torem kolejowym 
do Gubina i dalej rzeką Nysą Łużycką w kie-
runku płn. do rzeki Odry, a następnie rzeką Od-
rą w kierunku wsch. do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 143 – dotychczasowy 67 Z 

- pow. ogólna 4784ha. Od m. Sławocin - Gra-
nicznik granicą gminy do Południowego Ka-
nału Obry. Tym Kanałem w kier. płn. - wsch. 
do granicy województwa. Tą granicą w kier. 
ogólnym płd. do drogi Kaszczor - Spokojna  
i tą drogą w kier. płd. - zach. do m. Spokojna. 
Stąd drogą w kier. płd. - zach. przez m. Śmiesz-
kowo do m. Wróblów stąd drogą polną w kier. 
płn. - zach. przez m. Szreniawa, Ciosaniec do 
punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 144 – dotychczasowy 68 Z 

- pow. ogólna 4406ha. Od m. Sławocin szosą  
w kierunku płd. - wsch. przez Ciosaniec do 
Szreniawy i dalej drogą do m. Wróblów, skąd 
szosą w kierunku płd. - zach. do m. Sława.  
Z m. Sława szosą w kierunku płn. - zach. przez 
Lubogoszcz do m. Lubiatów. Z m. Lubiatów 
rzeką Obrzycą, a następnie granicą oddziału 
do granicy gminy i tą granicą w kierunku płn. 
- wsch. do drogi Ciosaniec - Tyrszeliny, stąd 
tą drogą w kierunku płn. przez m. Tyrszeliny 
do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 145  – dotychczasowy 56 Z 

- pow. ogólna 3143ha. Z m. Rudno droga w kie-
runku płd. przez m. Sławocin, Tyrszeliny do 
granicy gminy. Granicą w kierunku płd. - zach.,  
a następnie oddziałem leśnym do rzeki Obrzy-
cy. Rzeką Obrzycą przez Konotop w kierunku 
płn. do m. Jesionka, skąd drogą do punktu 
wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 146 – dotychczasowy 57 Z 

- pow. ogólna 5340ha. Od m. Klenica torem ko-
lejowym do drogi Bojadła - Bełcze i tą drogą 
przez Bełcze do Susłowa, skąd kanałem Boja-
delskim w kierunku płn. - wsch. do rzeki 
Obrzycy. Obrzycą, w kierunku płd. do m. Ko-
notop, skąd drogą na zach. przez Bojadła do 
Przewozu (Kliniczek), a następnie rzeką Odrą 
na płn. do osiedla Kliniczki, skąd drogą do to-
ru kolejowego w Klenicy. 

Obwód łowiecki Nr 147 – dotychczasowy 73 Z 

- pow. ogólna 3575ha. Z osady Przełaz w kie-
runku płd. przez m. Łaz do Droszkowa, skąd 
szosą do m. Czarna. Z m. Czarna w kierunku 
wsch. szosą w kierunku Dąbrowy do skrzyżo-
wania i dalej przez m. Godlewo (Proczki), Mil-
sko do rzeki Odry, skąd rzeką Odrą w kierunku 
płn. a dalej zach. do osady Przełaz. 

Obwód łowiecki Nr 148 – dotychczasowy 58 Z 

- pow. ogólna 7486ha. Od miejsca ujścia rzeki 
Obrzycy do rzeki Odry, rzeką Odrą w kierunku 
płd. - wsch. do osady Przełaz, skąd drogą wiej-
ską przez m. Łaz do m. Droszków. Stąd drogą 
w kierunku zachodnim do m. Stary Kisielin  
i dalej tą drogą w kierunku zachodnim do pro-
jektowanej drogi S-3. Tą drogą w kierunku pół-
nocnym do skrzyżowania z trasą północną i tą 
trasą w kierunku zachodnim do skrzyżowania 
z ul. Poznańską w m. Zielona Góra. Tą ulicą  
w kierunku płn. - wsch. przez m. Zawada do 
rzeki Odra w m. Cigacice i dalej rzeką w kierun-
ku wschodnim do punktu wyjściowego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 149 – dotychczasowy 78 Z 

- pow. ogólna 5830ha. Od skrzyżowania projek-
towanej drogi S-3 z trasą północną i tą trasą 
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w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą 
Chynów - Zawada. Tą drogą w kierunku m. Za-
wada do granicy administracyjnej m. Zielona 
Góra. Granicą miasta do ul. Batorego, którą da-
lej w kierunku południowym do trasy północ-
nej i tą trasą w kierunku zachodnim do torów 
kolejowych relacji Zielona Góra - Czerwieńsk. 
Torami w kierunku zachodnim do pierwszego 
wiaduktu w m. Przylep, skąd drogą gminną  
w kierunku płd. - zach. do skrzyżowania z drogą 
leśną. Drogą leśną w kierunku płd. - zach. do 
drogi wojewódzkiej Nr 275, którą w kierunku 
wschodnim około 1,2km do skrzyżowania z dro-
gą leśną. Dalej drogą leśną w kierunku połu-
dniowym do torów kolejowych relacji Zielona 
Góra - Żary skąd drogą Nr 27 w kierunku  
m. Świdnica do skrzyżowania z drogą Wilka-
nowo - Słone. Tą drogą w kierunku wschod-
nim do skrzyżowania z drogą Nr 27 w m. Wil-
kanowo i dalej drogą Nr 27 w kierunku płn.  
- wsch. do granicy m. Zielona Góra. Tą grani-
cą w kierunku płd. - wsch. przez drogę Ochla  
- Jędrzychów dalej w kierunku płn. - wsch. do 
drogi E-65. Tą drogą w kierunku płd. - wsch., 
a następnie płn. - wsch. do projektowanej 
drogi S-3, którą dalej w kierunku północnym 
do punktu wyjściowego opisu.  

Obwód łowiecki Nr 150 – dotychczasowy 80 Z 

- pow. ogólna 3769ha. Z m. Łagów drogą Nr 32 
przez m. Leśniów Wielki, do skrzyżowania z dro-
gą gminną do m. Płoty. Stąd dalej około 1,2km 
drogą Nr 32 w kierunku wschodnim do skrzy-
żowania z drogą leśną, którą w kierunku po-
łudniowym do torów kolejowych relacji Zie-
lona Góra - Żary. Dalej torem do stacji Bucha-
łów, skąd szosą w kierunku płn. - zach. przez 
m. Drzonów do osady leśnej Wirówek i dalej 
do m. Łagów.  

Obwód łowiecki Nr 151 – dotychczasowy 82 Z 

- pow. ogólna 7282ha. Od m. Gronów szosą do 
Łagowa, skąd w kierunku płd. - wsch. drogą 
do m. Wirówek, dalej w kierunku płd. - zach. 
do Toplina. Z m. Toplin w kierunku Lipna do 
rozwidlenia dróg, skąd w kierunku zach. i płd. 
- zach. do rzeki Bóbr. Rzeką Bóbr do m. Kukadło, 
skąd drogą w kierunku płn. wsch. do punktu 
wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 152 – dotychczasowy 83 Z 

- pow. ogólna 6122ha. Od m. Stary Raduszec 
torem kolejowym, a następnie drogą w kierun-
ku wsch. przez Karcze, Dąbie, Pław do Grono-
wa, skąd drogą w kierunku płn. - zach. przez 
Kosierz do m. Kukadło, dalej rzeką Bóbr w kie-
runku płn. do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 153 – dotychczasowy 84 Z 

- pow. ogólna 7108ha. Od skrzyżowania się rzeki 

Bóbr z torem kolejowym Krosno - Gubin, wy-
mienioną rzeką w kierunku płd. do mostu  
w m. Dychów. Od mostu drogą w kierunku  
m. Bronków do kanału Dychowskiego i tym 
kanałem w kierunku południowym do drogi 
prowadzącej do m. Bronkówek ta drogą przez 
m. Bronkówek m. Świercze i dalej na płn. - zach. 
do Czeklina. Z Czeklina drogą stanowiącą grani-
cę nadleśnictwa Brzózka i Gubin w kierunku 
płn. - zach. do rzeki Racza. Tą rzeką do toru 
kolejowego Gubin - Krosno. Tym torem do 
punktu wyjściowego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 154 – dotychczasowy 85 Z 

- pow. ogólna 4321ha. Od skrzyżowania się 
rzeki Racza z torem kolejowym Krosno - Gu-
bin, wymieniona rzeką w kierunku płd. do 
drogi stanowiącej granicę nadleśnictw Brzóz-
ka i Gubin i tą drogą w kierunku płn. wsch. 
przez Czeklin do m Świercze. Z m. Świercze 
drogą w kierunku zach., a następnie płd. zach. 
do Grochowa, skąd drogą przez Kaniów do 
m. Pole i dalej drogą na płn. przez Dzikowo 
do toru kolejowego Gubin - Krosno, a następ-
nie tym torem do punktu wyjściowego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 155 – dotychczasowy 86 Z 

- pow. ogólna 5191ha. Od przecięcia się drogi 
Chlebowo - Pole z torem kolejowym Gubin 
Krosno, drogą w kierunku płd. przez Dzikowo 
do m. Pole, skąd szosą do Gubina. Z Gubina 
torem kolejowym w kierunku wsch. do punk-
tu wyjściowego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 156 – dotychczasowy 26 L 

- pow. ogólna 3457ha. Od styku granicy gminy 
z szosą Włoszakowice - Zaborówiec, wymienio-
ną granicą w kierunku południowo - wschodnim 
do m. Daćbogi, skąd drogą polną w kierunku 
południowo-zachodnim przez Wysokie i dalej 
szosą do Nowej Wsi. Stąd szosą Wschowa  
- Wijewo w kier. północno - zachodnim do  
m. Lgiń, skąd drogą w kier. płn. - wsch. do  
m. Zaborówiec, i dalej szosą w kier. wschod-
nim do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 157 – dotychczasowy 27 L 

- pow. ogólna 9180ha. Od miasta Wschowa to-
rem kolejowym w kier. południowo - zachod-
nim do miejsca przecięcia z drogą biegnąca 
do m. Drzewce Małe, stąd tą drogą w kier. 
północnym do wymienionej miejscowości i dalej 
drogą a następnie kanałem wpadającym do 
jeziora Dąbie w kier. północnym do drogi Sława 
- Wschowa. Dalej drogą tą w kier. północnym 
do drogi polnej do m. Nowe Strącze i tą dro-
gą w kierunku płn. a następnie płn. - wsch. do 
transformatora w m. Przylesie. Dalej do drogi 
Przyboszów - Radomyśl i drogą tą do m. Ra-
domyśl, do drogi Wijewo - Wschowa. Drogą 
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tą w kier. południowym przez m. Hetmanice, 
Nowa Wieś do m. Wschowa. 

Obwód łowiecki Nr 158 – dotychczasowy 69 Z 

- pow. ogólna 5943ha. Od m. Sława szosą w kie-
runku płn. do kanału, skąd kanałem na wsch. 
do m. Przybyszów i dalej drogą do Przylesia. 
W m. Przylesie od transformatora drogą pol-
ną w kierunku płd. zach., a następnie płd. do 
m. Nowe Strącze i dalej do szosy Wschowa  
- Sława, skąd szosą w kierunku zach. przez Stare 
Strącze do m. Lipinki, skąd drogą w kierunku 
płn. - zach. do m. Tarnów Jezierny, następnie 
dalej tą drogą do granicy gminy i w kierunku 
wsch. linią oddziałową od oddz. 146 do 143  
i oddz. 142, następnie w kierunku płn. do  
jez. Sława. Zach. brzegiem jeziora do drogi  
z m. Święte, następnie brzegiem jeziora w kie-
runku płn. wsch. do m. Lubiatów i tą drogą  
z Lubiatowa przez Lubogoszcz do m. Sława. 

Obwód łowiecki Nr 159 – dotychczasowy 71 Z 

- pow. ogólna 6805ha. Od przecięcia rzeki Odry 
z drogą Dąbrowa - Namuły tą drogą w kierun-
ku wsch. przez Namuły, Buczków, następnie  
w kierunku Pyrnika drogą (150m) oraz w kie-
runku płn. wsch. drogą polno - leśną przez 
oddz. 217, 216, 215 do przecięcia z drogą 
Stawy  Pyrnik oraz tą drogą w kierunku płd.  
- wsch. przez zerwany mostek do m. Stawy.  
Z m. Stawy w kierunku wsch. przez Lubięcin, 
Mesze do zach. brzegu jez. Sława i dalej brze-
giem na płd. do oddz. 142 i dalej linią oddzia-
łową na zach. od oddz. 143 do 146 aż do drogi 
gruntowej Tarnów - Jeziorna i tą drogą do 
szosy Tarnów - Dąbrowno, skąd drogą w kie-
runku płd. - zach. do m. Drogoniów. Stąd to-
rem kolejowym w kierunku zachodnim do rzeki 
Odry i dalej Odrą do punktu wyjściowego opi-
su.  

Obwód łowiecki Nr 160 – dotychczasowy 72 Z 

- pow. ogólna 5182ha. Od m. Lubiatów brzegiem 
jeziora i drogą w kierunku zach. przez Mesze, 
Lubięcin do m. Stawy. Z m. Stawy w kierunku 
płn. - zach. drogą przez zerwany mostek do 
oddz. 215 w kierunku Pyrnik do przecięcia  
z drogą polno - leśną, następnie tą drogą  
w kierunku płd. - zach. do drogi Pyrnik - Bucz-
ków, tą drogą w kierunku Buczkowa. Z m. Bucz-
ków drogą w kierunku zach. przez Namuły 
(Młynkowo) do przecięcia Odry z drogą Na-
muły - Dąbrowa. Następnie rzeką Odrą w kie-
runku płn. - zach. do m. Przewóz (Kliniczki)  
i drogą w kierunku zach. i płd. przez Bojadła, 
Konotop i dalej rzeką Obrzycą do Lubiatowa. 

Obwód łowiecki Nr 161 – dotychczasowy 74 Z 

- pow. ogólna 8003ha. Z m. Czarna drogą w kie-
runku płn. - wsch. przez m. Godlewo, Milsko 

do rzeki Odry i dalej rzeką w kierunku płd. do 
m. Nowa Sól. Z m. Nowa Sól torem kolejo-
wym Nowa Sól - Zielona Góra do m. Niedo-
radz. Z m. Niedoradz drogą w kierunku płn. 
do m. Czarna. 

Obwód łowiecki Nr 162 – dotychczasowy 75 Z 

- pow. ogólna 3967ha. Z m. Droszków drogą  
w kierunku południowym przez m. Czarna do 
m. Niedoradz. Stąd drogą E-65 w kierunku  
m. Zielona Góra do węzła drogowego Racula 
i dalej tą drogą do projektowanej drogi S-3. 
Drogą S-3 w kierunku płn. - zach. do skrzyżo-
wania z szosą Kisielińską, którą dalej przez  
m. Stary Kisielin i Nowy Kisielin do punktu wyj-
ściowego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 163 – dotychczasowy 76 Z 

- pow. ogólna 3788ha. Z m. Racula drogą w kier. 
płd.-  wsch. do toru kolejowego Zielona Góra 
- Nowa Sól i tym torem do m. Konradowo. 
Stąd drogą w kier. zach. przez m. Ługi do m. Za-
tonie i dalej szosą Zatonie - Zielona Góra do 
skrzyżowania z drogą gruntową do m. Drzon-
ków. Tą drogą do m. Drzonków skąd szosą do 
punktu wyjściowego.  

Obwód łowiecki Nr 164 – dotychczasowy 77 Z 

- pow. ogólna 7342ha. Od granicy m. Zielona 
Góra, drogą do m. Racula, skąd w kierunku 
płd. szosą przez m. Racula do m. Drzonków 
skąd drogą gruntową do szosy Zielona Góra  
- Zatonie i tą szosą do m. Zatonie. Z Zatonia 
rzeczką Śląska Ochla do szosy Świdnica - Nowo-
gród Bobrzański, dalej szosą w kierunku płn.  
- wsch. przez m.: Piaski, Świdnica, Wilkanów 
do granicy m. Zielona Góra. Dalej tą granicą 
do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 165 – dotychczasowy 79 Z 

- pow. ogólna 3070 ha. Od skrzyżowania torów 
kolejowych relacji Zielona Góra - Żary z drogą 
Nr 27 (nowa obwodnica m. Zielona Góra) da-
lej tą drogą w kierunku m. Świdnica do skrzy-
żowania z drogą Wilkanowo - Słone, którą da-
lej w kierunku wschodnim do skrzyżowania  
z drogą Nr 27 w m. Wilkanowo. Stąd szosą 
przez m. Świdnica do rzeki Śląska Ochla. Tą rze-
ką w kierunku zachodnim do toru kolejowego 
i dalej torem przez stacje Letnica, Buchałów, 
Słone do punktu wyjściowego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 166 – dotychczasowy 81 Z 

- pow. ogólna 3634ha. Z m. Drzonów drogą  
w kierunku płd. - wsch. do toru kolejowego, 
skąd w kierunku płd. do szosy na Grabowiec. 
Z Grabowca drogą wiejską do drogi z Lubia-
towa, skąd w kierunku płn. - wsch. do drogi  
z Lipna i dalej do osady Toplina, dalej do szo-
sy prowadzącej do wsi Drzonów. 
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Obwód łowiecki Nr 167 – dotychczasowy 93 Z 

- pow. ogólna 8722ha. Z m. Grabowiec drogą 
w kierunku wsch. do toru kolejowego Zielona 
Góra - Nowogród Bobrzański, dalej tym torem 
w kierunku płd. do rzeczki Śląska Ochla. Rzecz-
ką tą w kierunku płd. - wsch. do szosy Nowo-
gród Bobrz. - Świdnica, następnie szosą tą  
w kierunku zach. przez m. Piaski do stacji Nowo-
gród Bobrzański i dalej do rzeki Bóbr, rzeką 
Bóbr w kierunku płn. zach. do drogi Łagoda  
i dalej tą drogą w kierunku płn. - wsch. do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 132 Tar-
nowa - Grabowiec, skąd tą drogą w kierunku 
wsch. do m. Grabowiec. 

Obwód łowiecki Nr 168 – dotychczasowy 94 Z 

- pow. ogólna 4293ha. Od m. Bobrowice drogą 
do rzeki Bóbr i dalej tą rzeką w kierunku płd. 
do m. Żarków, skąd drogą w kierunku zach. 
przez Żarkowiec, Chocicz do szosy, którą przez 
Kraśniki, Stróżkę, Barłogi do Bobrowic. 

Obwód łowiecki Nr 169 – dotychczasowy 95 Z 

- pow. ogólna 7629ha. Od mostu w m. Dychów 
rzeką Bóbr do Bobrowic, skąd szosą w kie-
runku płd. - zach. do m. Gozdno, skąd w kie-
runku zach. przez os. Tymienice i Kałek, dalej 
na płn. przez Wełnice, Świercze, do m. Bron-
kówek. Stąd drogą w kierunku wsch. i płn. do 
kanału Dychowskiego w m. Dychów. Tym ka-
nałem w kierunku płn. do drogi prowadzącej 
do mostu na rzece Bóbr. Rzeką w kierunku 
płn. zach. do punktu wyjściowego opisu.  

Obwód łowiecki Nr 170 – dotychczasowy 96 Z 

- pow. ogólna 4611ha. Od m. Kaniów drogą  
w kierunku wsch. płd. i wsch. przez Grochów. 
Świercze, Wełnice, Kałek, Tymienice, Gozdno do 
m. Górzyn. Z m. Górzyn drogą na płn. i zach. 
przez Grabków i dalej drogą leśną do m. Dobre  
i do m. Kaniów. 

Obwód łowiecki Nr 171 – dotychczasowy 97 Z 

- pow. ogólna 4484ha. Od m. Pole w kierunku 
wsch. do Kaniowa, skąd drogą w kierunku 
płd. przez Przyborowice, Dobre do drogi Dą-
browa - Starosiedle i dalej tą drogą w kierunku 
zach. przez Rąbarz do Jasienicy, a następnie 
drogą w kierunku płn. - zach. do przecięcia się 
z drogą prowadzącą do m. Łazy. Od tego punktu 
drogą w kierunku zach. do m. Gębice, skąd 
drogą w kierunku północnym przez Chęciny 
do m. Pole. 

Obwód łowiecki Nr 172 – dotychczasowy 98 Z 

- pow. ogólna 4675ha. Od m. Gubin drogą w kie-
runku wsch. do m. Pole, skąd drogą na płd. 
przez Chęciny do m. Gębica, następnie na wsch. 
do przecięcia się dróg Łazy - Starosiedle. Od 
tego punktu drogą w kierunku płd., a następ-

nie na płd. zach. do m. Starosiedle, skąd drogą 
w kierunku płd. do przecięcia się z torem kole-
jowym. Dalej tym torem w kierunku płn. - zach. 
do rzeki Nysa Łużycka i tą rzeką do m. Gubin. 

Obwód łowiecki Nr 173 – dotychczasowy 99 Z 

- pow. ogólna 5973ha. Od zetknięcia się rzeki 
Nysa Łużycka z torem kolejowym w Gubinku, 
tym torem w kierunku płd. - wsch. do przyst. 
Jasienica, skąd drogą przez Koło, Kumiałto-
wice, Węgliny i dalej na płn. do Wielotowa.  
Z Wielotowa drogą przez Grabice do Sadza-
rzewic, skąd rzeką Nysą Łużycką w kierunku 
płn. do punktu wyjściowego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 174 – dotychczasowy 28 L 

- pow. ogólna: 3718ha. Od styku granicy gminy 
z drogą Daćbogi - Osowa Sień, wymienioną 
granicą w kier. południowo - wschodnim i dalej 
rowem do m. Wincentowo do drogi Osowa 
Sień - Niechłód. Drogą tą do najbliższej polnej 
drogi w kier. płn. - wsch., dalej nią do drogi 
polno - leśnej Niechłód - Dębowa Łęka i dalej 
w kierunku płd. do pierwszego skrzyżowania 
dróg leśnych. Stąd w kierunku wschodnim dro-
gą leśną do skrzyżowania dróg i dalej w kier. 
płd. do m. Dębowa Łęka i dalej do toru kole-
jowego Leszno - Wschowa. Stąd torem kole-
jowym do m. Wschowa i dalej w kier. północ-
nym szosą do Nowej Wsi, a następnie w kier. 
północnym i wschodnim szosą do m. Osowa 
Sień i dalej drogą polną w kier. m. Daćbogi aż 
do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 175 – dotychczasowy 44 L 

- pow. ogólna 13911ha. Od punktu przecięcia 
się granicy gminy z torem kolejowym Leszno 
- Głogów w kierunku południowo - zachod-
nim do styku z Kanałem Polskim (Kopanica)  
i dalej tym Kanałem w kier. południowo - za-
chodnim do mostu w m. Czerlejów. Następnie 
szosą Wschowa - Siedlnica w kier. wschodnim 
do granicy gminy. Granicą tą do rzeki Barycz  
i przez m. Wyszanów rzeką Barycz do Odry, 
stąd rzeką Odrą w kier. zachodnim do m. Wil-
ków i dalej drogą w kier. północnym przez  
m. Żyznów do granicy województwa i dalej 
do szosy Skrzekotów - Gola i dalej szosą,  
a następnie drogą leśną w kier. północnym 
do toru kolejowego, stąd torem tym w kier. 
północno - wschodnim do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 176 – dotychczasowy 87 Z 

- pow. ogólna 3392ha. Od punktu przecięcia drogi 
Sława Śląska - Wschowa z kanałem wypływa-
jącym z jez. Dąbie, drogą w kierunku płd. do 
drogi Krzepielów - Stare Drzewce i dalej tą dro-
gą do m. Krzepielów. Z m. Krzepielów drogą  
w kierunku zach. do toru kolejowego Głogów-
Sława Śląska, skąd tym torem w kierunku płn. 
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Do m. Lipinki i dalej drogą przez Stare Strącze 
do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 177 – dotychczasowy 70 Z 

- pow. ogólna 6404ha. Od stacji kolejowej Li-
pinka Głogowska torem kolejowym w kierun-
ku płd. do drogi Krążkowo - Krzepielów, skąd 
tą drogą w kierunku zach. do m. Krążkowo  
i dalej w kierunku płd. zach. do m. Grochowice, 
skąd drogą w kierunku płn. zach. do m. Dębo-
wo i dalej szosą w kierunku płn. - wsch. do 
drogi Zwierzyniec - Jodłowo, następnie tą dro-
gą w kierunku płn. - wsch. przez m. Jodłowo 
do stacji kolejowej Lipinka Głogowska. 

Obwód łowiecki Nr 178 – dotychczasowy 88 Z 

- pow. ogólna 4469ha. Z m. Grochowice drogą 
w kierunku płd. - zach. do m. Bielawy. Z m. Bie-
lawy drogą w kierunku płn. do cieku wodnego 
Moczar i dalej tym ciekiem do drogi leśnej będą-
cej granicą Nadleśnictwa Nowa Sól i Sława. 
Droga tą w kierunku płn. - zach. do granicy 
gminy i tą granicą w kierunku wsch. do drogi 
Lubięcin - Grochowice. Następnie tą drogą  
w kierunku płd. - wsch. do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 179 – dotychczasowy 89 Z 

- pow. ogólna 8620ha. Od przecięcia się rzeki 
Odry z torem kolejowym Otyń - Wolsztyn, 
tym torem w kierunku wsch. do przecięcia się 
toru z drogą Lipiny - Drogoniów (Marianówek) 
skąd drogą przez Drogoniów do drogi leśnej 
będącej granicą pomiędzy Nadleśnictwami 
Nowa Sól - Sława. Drogą tą w kierunku płd.  
- wsch. do kanału Moczar. Od kanału drogą 
leśną w kierunku zach. do osady Borowiec, 
skąd drogą w kierunku zach. do m. Siedlisko. 
Z Siedliska rzeką Odra w kierunku płn. do 
punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 180 – dotychczasowy 90 Z 

- pow. ogólna 5797ha. Od skrzyżowania dróg 
Kiełpin - Zatonie - Ługi - Sucha - Czesław - Że-
lechów - Kożuchów w kierunku płd. - wsch. 
przez m. Ługi do Konradowa, następnie torem 
kolejowym do Nowej Soli, dalej torem kole-
jowym do Kożuchowa. Z Kożuchowa drogą na 
północ przez Podbrzezie Dolne, Lelechów, Cza-
sław do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 181 – dotychczasowy91 Z 

- pow. ogólna 6650ha. Od m. Zatonie drogą  
w kierunku wsch. do skrzyżowania drogi Sucha  
- Czasław - Lelechów j dalej do Kożuchowa, 
skąd szosą kierunku płn. zach. i płn. przez Miro-
cin Dolny, Radwanów i Jarogniewice do rzeczki 
Śląska Ochla i dalej tą rzeczką do m. Zatonie. 

Obwód łowiecki Nr 182 – dotychczasowy 92 Z 

- pow. ogólna 5577ha. Od m. Kiełpin drogą w kie-

runku płd. przez m. Jarogniewice do m. Rad-
wanów, skąd w kierunku zach. szosą przez  
m. Kamionka, do m. Niwiska. Stąd drogą Ni-
wiska - Kotowice do drogi leśnej granicy Nad-
leśnictw Nowa Sól i Krzystkowice (oddz. 101, 
85, 78), którą dalej do m. Kaczeniec. Stąd drogą 
Niwiska - Bogaczów do szosy Zielona Góra - 
Nowogród Bobrzański i tą szosą w kier. płn. 
do rzeczki Śląska Ochla. Tą rzeczką w kier. 
wsch. do m. Niwiska. 

Obwód łowiecki Nr 183 – dotychczasowy 109 Z 

- pow. ogólna 5642ha. Od m. Żarków rzeką Bóbr 
w kierunku płd. do Krzystkowic, skąd drogą 
na zach. do przecięcia z drogą biegnącą z Za-
błocia. Od tego miejsca drogą w kierunku płn. 
i wsch. przez Leśnictwo Nowa Wieś, Żarko-
wiec do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 184 – dotychczasowy 110 Z 

- pow. ogólna 3819ha. Od m. Chocicz drogą w kie-
runku płn. i płn. wsch. przez Dębskie, drogą 
leśną do przecięcia z drogą Dachów - Zabło-
cie, skąd tą drogą w kierunku płd. do skrzy-
żowania z drogą Lubsko - Krzystkowice. Od te-
go punktu drogą w kierunku zach. do m. Stara 
Woda i dalej na płn. drogą przez m. Mokra, 
Chocimek do Chocicza. 

Obwód łowiecki Nr 185 – dotychczasowy 111 Z 

- pow. ogólna 3024ha. Od m. Chocicz drogą  
w kierunku wsch. i płd. przez Chocimek, Mokra 
do Starej Wody na zach. do Lubska, następ-
nie drogą przez Górzyn do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 186 – dotychczasowy 112 Z 

- pow. ogólna 6630ha. Od m. Jasienica drogą 
przez Jałowice, Grabków do Górzyna, skąd szo-
są w kierunku płd. - zach. i płn. przez Lubsko, 
Biecz do Jasienicy. 

Obwód łowiecki Nr 187 – dotychczasowy 113 Z 

- pow. ogólna 4233ha. Od m. Jasienica drogą 
w kierunku płd. i zach. przez Biecz do szosy 
Brody-Lubsko, skąd tą szosą przez Brody do 
Marianki, a następnie na płn. przez Suchodół, 
Węgliny i dalej na płn. wsch. przez Kumiałto-
wice do Jasiennicy. 

Obwód łowiecki Nr 188 – dotychczasowy 100 Z 

- pow. ogólna 7912ha. Od m. Sadzarzewice dro-
gą w kierunku płd. - wsch. przez Grabice do 
Wielotowa, skąd drogą przez Węgliny, Su-
chodół do m. Marianka. Od m. Marianka na 
płn. zach. ciekiem wodnym Młynówka do rze-
ki Nysa Łużycka i dalej rzeka Nysą Łużycką  
w kierunku płn. do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 189 – dotychczasowy 101 Z 

- pow. ogólna 6952ha. Od skrzyżowania drogi 
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Grochowice - Bielawy z leśną drogą p.poż.  
Nr 7, ta drogą p.poż. W kierunku południowym 
do mostu na rzece Krzycki Rów. Skąd drogą 
asfaltową około 200m w kierunku południowym 
do drogi szutrowej, którą dalej w kierunku za-
chodnim do granicy województwa. Tą granicą 
do rzeki Odry i dalej rzeką do m. Siedlisko skąd 
szosą w kierunku płn. - wsch. przez m. Boro-
wiec do kanału Moczar. Tym Kanałem do drogi 
Ostrzeszków - Kierzno, którą dalej do m. Bie-
lawy skąd drogą w kierunku m. Grochowice 
do punktu wyjścia.  

Obwód łowiecki Nr 190 – dotychczasowy 103 Z 

- pow. ogólna 7933ha. Od Nowej Soli rzeką Odrą 
w kierunku płd. do ujścia rzeki Białej Wody, 
dalej rzeką Biała Woda do skrzyżowania szos 
Nowa Sól - Bytom Odrz. - Kożuchów - Bytom 
Odrz. Następnie drogą w kierunku płd. przez 
m. Królikowice do m. Nowe Miasteczko. Z m. 
Nowe Miasteczko drogą w kierunku zach.  
i płn. - zach. przez m. Konin, Borów Polski, 
Solniki do m. Kożuchów. Z m. Kożuchów torem 
kolejowym w kierunku płn. do Nowej Soli. 

Obwód łowiecki Nr 191 – dotychczasowy 104 Z 

- pow. ogólna 4479ha. Od Kożuchowa szosą  
w kierunku płd. przez Solniki, Dziadoszyce, Bo-
rów Polski, Konin, Szybę do m. Długie. Stąd 
drogą na zach. do skrzyżowania z szosą Kożu-
chów - Henryków i dalej tą szosą w kierunku 
płn. do Kożuchowa. 

Obwód łowiecki Nr 192 – dotychczasowy 105 Z 

- pow. ogólna 3707ha. Od Kożuchowa szosą  
w kierunku płd. przez m. Borów, Rusinów do 
m. Długie, skąd drogą polną do Siecieborzyc  
i dalej szosą w kierunku płn. - zach., wsch.  
i płn. wsch. przez Stypułów do Kożuchowa. 

Obwód łowiecki Nr 193 – dotychczasowy 106 Z 

- pow. ogólna 5910ha. Od m. Radwanów szosą 
w kierunku płd. - wsch. przez Mirocin Dolny 
do Kożuchowa i dalej w kierunku płd. - zach. 
przez Stypułów do Chotkowa, skąd na płn. 
przez Wichów, Przyborze, Broniszów do Rad-
wanowa. 

Obwód łowiecki Nr 194 – dotychczasowy 107 Z 

- pow. ogólna 5223ha. Z m. Niwiska szosą przez 
Kamionkę do m. Radwanów, skąd w kierunku 
płd. przez m. Broniszów, Przyborze do m. Wi-
chów, skąd drogą polną i leśną do m. Skibice 
i dalej do m. Przybymierz. Z m. Przybymierz 
w kierunku płn. szosą przez Kotowice do m. Ni-
wiska. 

Obwód łowiecki Nr 195 – dotychczasowy 108 Z 

- pow. ogólna 9833ha. Z m. Niwiska, szosą przez 
Kotowice do Przybymierza, skąd drogą w kie-

runku płn. - wsch. i wsch. i płd. przez m. Ski-
bice, Marcinów do m. Brzeźnica. Z m. Brzeź-
nica w kierunku zach. przez m. Stanów. Gorzu-
pia Dolna do rzeki Bóbr. Rzeką Bóbr do No-
wogrodu Bobrz. i dalej szosą w kierunku Zie-
lonej Góry do skrzyżowania z drogą Niwiska  
- Bogaczów. Tą drogą do m. Kaczeniec skąd 
drogą leśną granicą Nadleśnictw Krzystkowi-
ce i Nowa Sól (oddz. 78, 85, 101) do drogi Ko-
towice – Niwiska, którą dalej do m. Niwiska. 

Obwód łowiecki Nr 196 – dotychczasowy 121 Z 

- pow. ogólna 9717ha. Od m. Krzystkowice rzeką 
Bóbr w kierunku płd. do Gorzupi, skąd drogą 
do Bieniowa. Z Bieniowa torem kolejowym  
w kierunku płn. zach. do m. Jasień przez Biesz-
ków. Z m. Jasień drogą przez m. Wicina i Za-
błocie do skrzyżowania z szosą Lubsko - Krzyst-
kowice, którą w kierunku wsch. do rzeki Bóbr  
i rzeką do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 197 – dotychczasowy 124 Z 

- pow. ogólna 3888ha. Od m. Lubsko drogą  
w kierunku wsch. przez Starą Wodę, Tucholę 
do skrzyżowania na Zabłocie, skąd drogą w kie-
runku płd. - zach. przez Guzów, Wicinę do  
m. Jasień, skąd torem kolejowym Jasień - Lub-
sko do Lubska. 

Obwód łowiecki Nr 198 – dotychczasowy 126 Z 

- pow. ogólna 3843ha. Od m. Lubsko torem ko-
lejowym w kierunku płd. - wsch. do m. Ja-
sień, skąd drogą przez Bronice, Drzeniów do 
Nowej Roli i dalej drogą przez Dłużek do Lub-
ska. 

Obwód łowiecki Nr 199 – dotychczasowy 127 Z 

- pow. ogólna 5038ha. Od m. Lubsko drogą  
w kierunku płd. zach. przez Dłużek, Nową Rolę 
do Gręzawy, skąd drogą w kierunku płn. - zach. 
do m. Brody i dalej w kierunku wsch. do Lub-
ska. 

Obwód łowiecki Nr 200 – dotychczasowy 128 Z 

- pow. ogólna 5352ha. Od m. Brody drogą w kie-
runku płd. - wsch. do skrzyżowania dróg Bro-
dy - Gręzawa i Dłużek - Zasieki. Z tego miej-
sca drogą w kierunku płd. - zach. do drogi 
Gręzawa - Zasieki i dalej tą drogą w kierunku 
zach. do m. Zasieki, skąd rzeką Nysą Łużycką 
w kierunku płn. do Janiszowic. Z Janiszowic 
ciekiem wodnym w kierunku płd. - wsch. do 
m. Marianka, skąd drogą na płn. - wsch. do 
m. Brody. 

Obwód łowiecki Nr 201 – dotychczasowy 102 Z 

- pow. ogólna 7223ha. Od m. Siedlisko rzeką Odrą 
w kierunku płd. - wsch. do m. Dobrzejowice, 
skąd drogą w kierunku płd. - zach. przez  
m. Wiekowice, Kropiwnik, Mierzów, osadę le-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 382 
Województwa Lubuskiego Nr 16 

 

1272 

śną Buchwald do szosy E-65. Tą szosą w kie-
runku płn.-zach. do drogi Miłków - Bukowica, 
którą dalej do m. Bukowica skąd drogą w kie-
runku północnym do m. Nowe Miasteczko. Stąd 
drogą na północ do m. Królikowice i dalej 
drogą, a następnie kanałem Biała Woda do 
rzeki Odra, którą w kierunku płn. - zach. do 
punktu wyjścia.  

Obwód łowiecki Nr 202 – dotychczasowy 114 Z 

- pow. ogólna 3468ha. Z m. Bukowica drogą  
w kierunku płn. wsch. do szosy E14, skąd tą 
szosą w kier. płd. - wsch. do m. Gaworzyce.  
Z m. Gaworzyce torem kolejowym Głogów  
- Szprotawa w kierunku płd. - zach. do drogi 
Nowe Miasteczko - Niegosławice. Drogą tą  
w kierunku płn. przez m. Stara Jabłonna do 
punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 203 – dotychczasowy 115 Z 

- pow. ogólna 4453ha. Od m. Nowe Miasteczko 
szosą w kierunku płd. i płd. - zach. przez Bu-
kowice, Starą Jabłonnę. Przecław do Niego-
sławie, skąd w kierunku płn. przez Mycielin, 
Długie, Szybę, Konin do Nowego Miasteczka. 

Obwód łowiecki Nr 204 – dotychczasowy 116 Z 

- pow. ogólna 6761ha. Od m. Mycielin w kie-
runku płd. do Niegosławic, dalej w kierunku 
zach. do Wiechlic. Z Wiechlic szosą w kierun-
ku płn. przez Dzikowice, Borowinę do m. Dłu-
gie, skąd w kierunku wsch. do punktu wyj-
ściowego. 

Obwód łowiecki Nr 205 – dotychczasowy 117 Z 

- pow. ogólna 6719ha. Od m. Siecieborzyce dro-
gą do m. Długie, skąd szosą w kierunku płd. 
przez Borowinę, Dzikowice, Wichlice do Szpro-
tawy i dalej torem kolejowym na zach. do Bo-
brzan. Z Bobrzan szosą w kierunku płn. - wsch. 
przez Chichy, Witków do Siecieborzyc. 

Obwód łowiecki Nr 206 – dotychczasowy 118 Z 

- pow. ogólna 5464ha. Od m. Chotków szosą  
w kierunku płd. - wsch. do Siecieborzyc i dalej 
w kierunku płd. - zach. szosą przez Witków do 
m. Chichy, skąd drogą na zach. do Starej Ko-
perni, przez Starą Kopernię do toru kolejowe-
go Żagań - Kożuchów i następnie torem kole-
jowym w kierunku płn. - wsch. do punktu wyj-
ściowego w Chotkowie. 

Obwód łowiecki Nr 207 – dotychczasowy 119 Z 

- pow. ogólna 6825ha. Z m. Chotków drogą  
w kierunku wsch. do toru kolejowego Kożuchów 
- Żagań, torem tym w kierunku płd.-  zach. do 
m. Stara Kopernia. Z m. Stara Kopernia drogą 
w kierunku płd. zach. do m. Żagań, skąd dro-
gą w kierunku płn. wsch. przez m. Marysin  
i Dzietrzychowice do m. Brzeżnica. Z m. Brzeż-

nica drogą w kierunku płn. - wsch. i płd. przez 
Marcinów, Przylaski, Wichów do m. Chotków. 

Obwód łowiecki Nr 208 – dotychczasowy 120 Z 

- pow. ogólna 5373ha. Z m. Gorzupia Dolna od 
rzeki Bóbr w kierunku wsch. drogą do Brzeżnicy 
przez m. Stanów. Z Brzeżnicy drogą w kierunku 
płd. - wsch. do szosy Brzeźnica - Żagań i dalej 
w kierunku płd. szosą przez Karczówkę, Dzie-
trzychowice do Żagania. skąd w kierunku płn. 
rzeką Bóbr do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 209 – dotychczasowy 122/123 Z 

- pow. ogólna 11012ha. Od m. Gorzupia Dolna 
rzeką Bóbr w kierunku płd. do m. Lutnia, skąd 
szosą w kierunku zach. do m. Marszów i dalej 
szosą na zachód do Żar, a następnie torem 
kolejowym w kierunku płn. i płn. - wsch. do 
m. Bieniów skąd drogą na wschód do m. Go-
rzupia Dolna. 

Obwód łowiecki Nr 210 – dotychczasowy 125 Z 

- pow. ogólna 5285ha. Od m. Jasień torem ko-
lejowym w kierunku płd. - wsch. do Bieniowa, 
skąd dalej torem na płd. zach. do m. Lubanice. 
Z Lubanic drogą w kierunku zach. i płn. przez 
Lipsk - Żarski, Jaryszów, Golin, Zieleniec, Lisą 
Górę do Jasienia. 

Obwód łowiecki Nr 211 – dotychczasowy 138 Z 

- pow. ogólna 4447ha. Od m. Lubanice torem 
kolejowym w kierunku płd. - zach. i płn. przez 
Żary, Sieniawę, Brzostowę do Lipska Żarskie-
go, skąd szosą na wsch. do punktu wyjścio-
wego. 

Obwód łowiecki Nr 212 – dotychczasowy 140 Z 

- pow. ogólna 5642ha. Od m. Nowa Rola, dro-
gą w kierunku płd. - wsch. przez Drzeniów, 
Jurzyce, Bronce, Zieleniec, Golin i Jaryszów  
i dalej na płd. zach. przez Pietrzyków do toru 
kolejowego, skąd tym torem w kierunku zach. 
do m. Tuplice. Z Tuplic drogą na płn. do Grę-
zawy i dalej drogą do Nowej Roli. 

Obwód łowiecki Nr 213 – dotychczasowy 141 Z 

- pow. ogólna 6154ha. Od miejsca skrzyżowania 
dróg Brody - Gręzawa i Dłużek - Zasieki w kie-
runku płd. przez m. Gręzawa do m. Tuplice, 
skąd torem kolejowym w kierunku Zasiek do 
przecięcia się z drogą łączącą Tuplice z autostra-
dą. Następnie tą drogą w kierunku płd. - zach. do 
autostrady i dalej autostradą do rzeki Nysa 
Łużycka, a następnie tą rzeką w kierunku płn. 
do m. Zasieki. Z m. Zasieki drogą w kierunku 
wsch. i płn. do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki Nr 214 – dotychczasowy 129 Z 

- pow. ogólna 4072ha. Od m. Pustkowie (Nw. 
Dwór) drogą w kierunku płd. do kanału, skąd 
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kanałem w kierunku płd. - zach. do rzeki Szpro-
tawa i dalej tą rzeką do m. Sucha Dolna, a na-
stępnie szosą w kierunku płn. - wsch. przez 
Niegosławice, Przecław i dalej torem kolejo-
wym do Pustkowia i Nowego Dworu. 

Obwód łowiecki Nr 215 – dotychczasowy 130 Z 

- pow. ogólna 3838ha. Z m. Szprotawa drogą  
w kierunku wsch. do m. Sucha Dolna i dalej 
rzeką Szprotawą do drogi Niegosławice - Pio-
trowice. Drogą tą w kierunku płd. do m. Piotro-
wice, skąd drogą w kierunku zach. do m. Szpro-
tawa. 

Obwód łowiecki Nr 216 – dotychczasowy 131/132 Z 

- pow. ogólna 13975ha. Od m. Szprotawa szo-
są w kierunku wsch. do m. Piotrowice, skąd 
śródleśną drogą gminną w kierunku płd. - zach. 
poprzez m. Biernatów do m. Leszno Górne,  
a następnie torem kolejowym w kierunku płn. 
- zach. do przecięcia się z szosą Szprotawa  
- Rudawica. Od tego miejsca szosą w kierun-
ku zach. a potem płn. poprzez m.: Lubiechów, 
Pruszków do m. Rudawica, skąd rzeką Kwisą 
w kierunku płn. do rzeki Bóbr i dalej Bobrem 
do toru kolejowego, a następnie torem kole-
jowym w kierunku wsch. do m. Szprotawa. 

Obwód łowiecki Nr 217 – dotychczasowy 133 Z 

- pow. ogólna 4606ha. Od m. Stara Kopernia 
drogą w kierunku wsch. do m. Chichy i w kie-
runku płd. przez Chichy do toru kolejowego 
Szprotawa - Żagań, skąd torem kolejowym  
w kierunku zach. przez Bukowinę Bobrzańską 
do rzeki Bóbr i dalej rzeką w kierunku płn.  
- zach. do Żagania. Z Żagania szosą w kierunku 
płn. - wsch. do punktu wyjściowego, w Starej 
Koperni. 

Obwód łowiecki Nr 218 – dotychczasowy 134 Z 

- pow. ogólna 5663ha. Z m. Czerna drogą w kie-
runku płn. do Żagania. Z Żagania w kierunku 
płd. - wsch. rzeką Bóbr do m. Trzebów. Z Trze-
bowa drogą na zach. do punktu wyjściowego 
opisu. 

Obwód łowiecki Nr 219 – dotychczasowy 135 Z 

- pow. ogólna 7316ha. Od m. Żary szosą w kie-
runku m. Żagań przez Marszów, dalej drogą 
do m. Puszczyków, skąd rzeką Bóbr do Żaga-
nia. Z Żagania torem kolejowym do Jankowej 
Żagańskiej i dalej szosą asfaltową przez miej-
scowości Mirostowice Dolne i Łaz i dalej dro-
gą asfaltową do Olbrachtowa do skrzyżowa-
nia z drogą Przewóz – Żary i dalej tą drogą do 
punktu wyjściowego w m. Żary. 

Obwód łowiecki Nr 220 – dotychczasowy 150 Z 

- pow. ogólna 3544ha. Od przedmieścia Żaga-
nia szosą w kier. m. Iłowa przez m. Żaganiec, 

Czarna do trasy autostrady A-12. Dalej auto-
stradą w kierunku płn. - zach. do torów kole-
jowych relacji Żary - Ruszów i torami w kier. 
płn. - zach. do m. Jankowa Żagańska skąd da-
lej torami w kierunku płn. - wsch. do przed-
mieścia m. Żagań. 

Obwód łowiecki Nr 221 – dotychczasowy 137 Z 

- pow. ogólna 3984ha. Od skrzyżowania autostra-
dy z drogą Przewóz - Żary tą szosą asfaltową 
do m. Olbrachtów, dalej szosą asfaltową przez 
miejscowości Łaz, Mirostowice Dolne do Jan-
kowej Żagańskiej do torów kolejowych i dalej 
tymi torami kolejowymi do autostrady skąd 
autostradą do punktu wyjściowego tj. skrzy-
żowania autostrady z drogą Żary – Przewóz. 

Obwód łowiecki Nr 222 – dotychczasowy 136 Z 

- pow. ogólna 5097ha. Od m. Żary szosą w kie-
runku płd. - wsch. przez Olbrachtów, Drozdów 
do autostrady A-12 i dalej tą autostradą w kie-
runku płn. zach. do szosy Grotów - Lipinki. 
następnie tą szosą na płn. do Lipinek Łużyc-
kich. Z Lipinek Łużyckich torem kolejowym do 
Żar. 

Obwód łowiecki Nr 223 – dotychczasowy 139 Z 

- pow. ogólna 5925ha. Od m. Dębinka - torem 
kolejowym, a następnie szosą w kierunku płn. 
- wsch. przez Pietrzyków do toru kolejowego 
Jasień - Sieniawa, skąd wymienionym torem 
i szosą w kierunku płd. przez Brzostową, Li-
pinki Łużyckie do Grotowa i dalej przez Grotów 
do Mieszkowa. Z Mieszkowa na płn. drogą przez 
Jędrzychowice do Strzeszowic. Z m. Strzeszowi-
ce szosą w kierunku Lipinek Łużyckich oraz 
drogą leśną dzielącą obręby: Lipinki i Trzebiel 
w kierunku płn. do m. Dębinka. 

Obwód łowiecki Nr 224 – dotychczasowy 146 Z 

- pow. ogólna 6380ha. Z m. Tuplice torem kole-
jowym w kierunku wsch. do m. Dębinka, skąd 
drogą w kierunku płd. przez las pomiędzy ob-
rębami: Lipinki, Trzebiel do szosy Lipinki - Trze-
biel i tą drogą do m. Strzeszowice. Z m. Strze-
szowice do m. Jędrzychowice. Z m. Jędrzycho-
wice drogą w kierunku zach. przez m. Jędrzy-
chowiczki, przecinając drogę Jasionów - Kró-
lów drogą polną do zetknięcia się z drogą 
Królów - Łęknica, następnie tą drogą W kie-
runku płd. przez m. Kamienica, Siedlec do 
rzeki Nysa Łużycka. Rzeką tą w kierunku płn. 
do miejsca zetknięcia się z drogą prowadzącą 
z Trzebiela (zerwany most) i dalej tą drogą do 
drogi, która biegnie do m. Brożek. Wymienio-
ną drogą w kierunku płn. do drogi, która łączy 
tor kolejowy Tuplice - Zasieki i dalej tą drogą 
do toru kolejowego i następnie tym torem do 
m. Tuplice. 
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Obwód łowiecki Nr 225 – dotychczasowy 142 Z 

- pow. ogólna 7346ha. Od m. Trzebów w kie-
runku płd. rzeką Kwisą przez Dobre n/d Kwisą 
do m. Łozy skąd drogą Łozy - Nowoszów w kie-
runku płd. - zach. do granicy nadleśnictwa. 
Stąd drogą w kierunku płd. - wsch. wzdłuż to-
ru kolejowego przez m. Czerwona Woda do 
granicy Województwa i dalej tą granicą w kie-
runku zachodnim do drogi Łozy - Poświętne. 
Tą drogą w kierunku płd. zach. do autostrady 
A-12 i dalej autostradą w kierunku płn.-  zach. 
do przecięcia się autostrady z szosą Iłowa  
- Żagań i tą szosą w kierunku płn. - wsch. do 
m. Czerna, skąd drogą w kierunku płn. - wsch. 
do m. Trzebów. 

Obwód łowiecki Nr 226 – dotychczasowy 143 Z 

- pow. ogólna 4399ha. Od przecięcia autostrady 
A-12 z torami kolejowymi relacji Żary - Ruszów 
autostradą w kierunku płd. - wsch. do drogi 
Łozy - Nowoszów i tą drogą przez m. Nowoszów 
do granicy województwa. Tą granicą w kierunku 
płn. - zach. do torów kolejowych relacji Ru-
szów - Żary i torami w kier. płn. do punktu 
wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 227 – dotychczasowy 144 Z 

- pow. ogólna 11502ha. Od miejsca przecięcia 
się autostrady A-12 z drogą Żary - Przewóz, 
dalej tą drogą do Przewozu. Z m. Przewóz  
w kierunku wsch. linią oddziałową między od-
działami 191 - 207 Obrębu Wymiarki, do drogi 
Gozdnica - Iłowa, skąd granicą leśnictw Borowe 
- Laskowice do granicy województwa. Dalej 
po granicy województwa do torów kolejowych 
Żary - Węgliniec, następnie wzdłuż torów ko-
lejowych w kierunku płn. do przecięcia się  
z autostradą. Następnie autostradą do punktu 
wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 228 – dotychczasowy 145 Z 

- pow. ogólna 8639ha. Od przecięcia się szosy 
Grotów-Lipinki z autostradą A-12 w kierunku 
płd. - wsch. do przecięcia się z szosą Żary  
- Przewóz, skąd wymienioną szosą przez Ru-

socice do Straszowa i dalej na zach. do Do-
brochowa, skąd drogą na zach. przez m. Wło-
chów, Dąbrowę Łużycką do m. Wierzbięcin.  
Z m. Wierzbięcin rzeką Skroda do m. Miesz-
ków, skąd drogą w kierunku wsch. przez Gro-
tów do autostrady, do punktu wyjściowego. 

Obwód łowiecki Nr 229 – dotychczasowy 147 Z 

- pow. ogólna 5796ha. Od m. Siedlec drogą  
w kierunku wschodnim przez m. Kamienica, 
Trzebiel do m. Jędrzychowice, skąd drogą  
w kierunku płd. - zach. do m. Mieszków. Stąd 
rzeką Skroda do m. Wierzbięcin i dalej szosą, 
a następnie torem kolejowym w kierunku za-
ch. przez Czaple do m. Żarki Wielkie. Od tego 
miejsca rzeką Nysą Łużycką do m. Siedlec. 

Obwód łowiecki Nr 230 – dotychczasowy 151 Z 

- pow. ogólna 11015ha. Z m. Przewóz w kierunku 
wsch. linią gospodarczą między oddziałami 
191 - 207 Obręb Wymiarki do drogi Gozdnica 
- Iłowa, stąd granicą leśnictw Borowe - La-
skowice do granicy województwa. Dalej gra-
nicą województwa do rzeki Nysa Łużycka. Da-
lej wzdłuż rzeki do m. Przewóz. 

Obwód łowiecki Nr 231 – dotychczasowy 149 Z 

- pow. ogólna 5447ha. Od ujścia rzeki Skrody 
do Nysy, Skrodą w kierunku płn. - wsch. do 
drogi z m. Karsówka i tą drogą do m. Wierz-
bięcin, skąd szosą w kierunku wsch. przez 
Włochów do Straszowa. Z m. Straszów szosą 
na płd. do Przewozu. Z Przewozu Nysą Łużyc-
ką w kierunku płn. - zach. do punktu wyjścio-
wego opisu. 

Obwód łowiecki Nr 232 – dotychczasowy 148 Z 

- pow. ogólna 4476ha. Z m. Żarki Wielkie nasy-
pem kolejowym w kierunku płd. - wsch. przez 
Żarki Małe do m. Chwaliszewice i dalej drogą 
przez Czaple do Wierzbięcina. Z m. Wierzbię-
cin drogą w kierunku na m. Karsówka do rzeki 
Skroda i tą rzeką do Nysy Łużyckiej. Skąd tą 
rzeką w kierunku płn. do punktu wyjściowego 
opisu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                         poz. 384, 385 
Województwa Lubuskiego Nr 16 

 

1275 

383 
 

UCHWAŁA NR XIX/169/2008 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 

z dnia 11 lutego 2008r. 
 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wy-

sługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników  
wynagrodzenia 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001r. 
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a 
oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674  
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w spra-
wie wysokości minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wol-
nym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin określający wyso-
kość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom zatrudnionym w jednostkach oświato-
wych, dla których organem prowadzącym jest Wo-
jewództwo Lubuskie, dodatków: za wysługę lat, mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 
bez bliższego określenia o: 

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674  
z późn. zm.); 

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181  
z późn. zm.); 

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub 
placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla 
której organem prowadzącym jest Wojewódz-
two Lubuskie; 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki, o której mowa w pkt 3; 

5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć 
okres pracy szkoły od 1 września danego roku 

do 31 sierpnia roku następnego, a w przypad-
ku nauczycielskiego kolegium języków obcych 
od 1 października danego roku do 30 wrze-
śnia roku następnego; 

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę; 

7) uczniu - należy przez to rozumieć także wy-
chowanka; 

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
- należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa  
w art. 42 ust. 3 i 7 Karty Nauczyciela. 

Dodatek za wysługę lat 

§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za 
wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 
Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do do-
datku lub wyższej stawki nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczy-
cielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia 
oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba 
że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten 
przysługuje również za dni nieobecności w pracy  
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby 
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za 
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi-
łek z ubezpieczenia społecznego. 

Dodatek motywacyjny 

§ 4. 1. Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły mo-
że być przyznany dodatek motywacyjny w kwocie 
ustalonej odpowiednio przez dyrektora szkoły lub 
Marszałka Województwa Lubuskiego. 

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi i dy-
rektorowi dodatku motywacyjnego jest: 
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1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  
a w szczególności: 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy, 
dobrych osiągnięć dydaktyczno - wycho-
wawczych potwierdzonych wynikami kla-
syfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami i innymi placówkami oświato-
wymi, 

c) pełne rozpoznawanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki; 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczegól-
ności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowywa-
nie się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

h) podnoszenie jakości współpracy ze środo-
wiskiem oświatowym województwa, 

i) kreatywne realizowanie powierzonych za-
dań; 

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy; 

4) zaangażowanie w realizację różnorodnych czyn-
ności i zajęć, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych, 

b) praca w komisjach przedmiotowych i in-
nych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami działającymi na 
terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawia-
nie innych form aktywności w ramach we-

wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli, 

e) współpraca z innymi instytucjami oświato-
wymi w realizacji polityki oświatowej woje-
wództwa, 

f) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań szkoły. 

3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyj-
nego dyrektorowi szkoły, poza warunkami wymie-
nionymi w ust. 2, jest wyróżniająca się realizacja 
następujących zadań: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły, w tym: opracowanie arkusza organi-
zacyjnego, wyposażenie w środki dydaktycz-
ne, sprzęt, organizowanie działalności admi-
nistracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, 
zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem 
odpowiednich warunków bhp i p.poż.; 

2) realizacja planu finansowego szkoły, w tym 
również pozyskiwanie środków pozabudże-
towych dla szkoły; 

3) dbałość o mienie, w tym: organizowanie prze-
glądów technicznych, prace konserwacyjno - re-
montowe, czystość i estetyka szkoły; 

4) prowadzenie spraw osobowych, w tym: za-
trudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadze-
nie akt osobowych pracowników, dysponowa-
nie funduszem świadczeń socjalnych, dyscy-
plina pracy; 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: 
realizacja programów nauczania, ocena pracy 
nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpo-
czynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do 
innowacji i eksperymentów, motywowanie do 
doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń 
i wniosków organów nadzoru pedagogiczne-
go; 

6) twórcza realizacja misji szkoły; 

7) tworzenie warunków do rozwoju osobowości 
uczniów oraz rozwoju zawodowego podległych 
pracowników; 

8) współdziałanie z organem prowadzącym w za-
kresie realizacji zadań edukacyjnych i wycho-
wawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków 
organu prowadzącego; 

9) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole 
służącej realizacji statutowych zadań przez pod-
ległych pracowników. 

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych na do-
datki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 3% pla-
nowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. 

2. Wysokość środków finansowych na dodatki 
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motywacyjne dla dyrektorów wynosi 10% plano-
wanych wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów. 
Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów są 
wyodrębnione i pozostają do dyspozycji Zarządu 
Województwa. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony - 6 miesięcy, biorąc pod uwagę osią-
gnięcia za okres 6 m-cy poprzedzających przyzna-
nie dodatku. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala: 

1) dla nauczyciela - uwzględniając poziom speł-
niania warunków, o których mowa w § 4 ust. 2 
- dyrektor szkoły; 

2) dla dyrektora - uwzględniając poziom spełnia-
nia warunków, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 
Marszałek Województwa. 

Dodatek funkcyjny 

§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono sta-
nowisko dyrektora przysługują dodatki funkcyjne 
w stawkach niżej określonych: 

1) Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego 
im. M. Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze 
- 800zł; 

2) Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego 
w Gorzowie Wlkp. - 800zł; 

3) Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków 
Obcych w Gorzowie Wlkp. - 500zł; 

4) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycz-
nego w Gorzowie Wlkp. - 1.300zł ; 

5) Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Zielonej Górze - 1.150zł; 

6) Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 
- 600zł; 

7) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego im. J. Korczaka w Babimoście - 900zł; 

8) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjotera-
pii w Zaborze - 800zł. 

2. Nauczycielom, którym powierzono inne sta-
nowiska kierownicze określone w statutach szkół 
przysługują dodatki w wysokości od 150zł do 500zł. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczy-
cielom, którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w ust. 1, 2 i 3, uwzględniając wielkość szkoły, 
liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynika-
jących z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w ja-
kich szkoła funkcjonuje, ustala: 

1) dla dyrektora - Marszałek Województwa Lu-
buskiego; 

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa 
w ust. 2 - dyrektor szkoły. 

5. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowi-
sko kierownicze, o którym mowa w ust. 1 i 2 przy-
sługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie 
zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków 
funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. 

6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, w tym  
z tytułu sprawowania funkcji: 

1) wychowawcy klasy - w wysokości 85zł; 

2) opiekuna stażu - w wysokości 85zł; 

3) nauczyciela konsultanta - w wysokości 600zł. 

§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o któ-
rym mowa w § 6 ust. 1, 2, 3 i 6, powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kie-
rowniczego oraz dodatkowego zadania (zajęcia),  
a jeżeli powierzenie stanowiska lub dodatkowego 
zadania (zajęcia) nastąpiło pierwszego dnia mie-
siąca - od tego dnia. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca,  
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla 
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego na-
stępującego po dwóch miesiącach pełnienia zastęp-
stwa za nieobecnego dyrektora. 

4. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6 
ust. 1, 2 i 3, nie wyłącza prawa do otrzymywania 
dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 6. 

Dodatek za warunki pracy 

§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za 
pracę w trudnych warunkach określonych w art. 34 
Karty Nauczyciela oraz w § 8 rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, 
uzależniona jest od: 

1) stopnia trudności realizowanych prac lub za-
jęć; 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-
kach, o których mowa w ust. 1. 

3. Dodatek za pracę wykonywaną w trudnych 
warunkach przysługuje w wysokości: 

1) 5% wynagrodzenia zasadniczego - dla nauczy-
cieli praktycznej nauki zawodu szkół medycz-
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nych za zajęcia w pomieszczeniach zakładów 
opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, o których mowa w usta-
wie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 
przeznaczonych dla: noworodków, dzieci do 
lat trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo 
oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzo-
nych umysłowo, psychicznie chorych, prze-
wlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego 
i obwodowego układu nerwowego, w oddzia-
łach intensywnej opieki medycznej oraz w żłob-
kach; 

2) 30% wynagrodzenia zasadniczego - dla na-
uczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne 
w języku obcym w nauczycielskim kolegium 
języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka 
obcego; 

3) 15% wynagrodzenia zasadniczego - dla na-
uczycieli praktycznej nauki zawodu oraz dla 
nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktycz-
ne w szkole specjalnej przy Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Zaborze; 

4) 25% wynagrodzenia zasadniczego - dla na-
uczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne 
w szkole specjalnej przy Młodzieżowym Ośrod-
ku Wychowawczym w Babimoście; 

5) 20% wynagrodzenia zasadniczego - dla na-
uczycieli prowadzących zajęcia wychowawcze 
prowadzone bezpośrednio z wychowankami 
lub na ich rzecz w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Zaborze; 

6) 40% wynagrodzenia zasadniczego - dla na-
uczycieli prowadzących zajęcia wychowawcze 
prowadzone bezpośrednio z wychowankami 
lub na ich rzecz w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Babimoście. 

§ 9. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy,  
z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 8, 
ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Mar-
szałek Województwa Lubuskiego. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje 
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chy-
ba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca 
się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich 
warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz 
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warun-
kach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wy-
płaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli na-
uczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część 
obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudnio-

ny w niepełnym wymiarze zajęć. 

Dodatek za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw 

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę po-
nadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia za-
sadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, 
jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana  
w warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych, realizowanych w ramach godzin ponadwy-
miarowych. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzy-
skuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,  
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzi-
nę. 

3. Godziny ponadwymiarowe, których nauczy-
ciel nie mógł zrealizować z przyczyn zakładu pracy 
traktuje się jako faktycznie przepracowane. 

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których przypa-
dają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają lub kończą 
się w środku tygodnia - za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Na-
uczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 
1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy 
tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny 
od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za 
które nie przysługuje wynagrodzenie w takim ty-
godniu, nie może być jednak większa, niż liczba 
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego 
zastępstwa ustala się, według zasad określonych 
w ust. 1. 

6. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wy-
miar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzi-
nę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasa-
dach, o których mowa wart. 42 ust. 3 Karty Na-
uczyciela, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie 
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach upraw-
niających do dodatku) przez miesięczną liczbę go-
dzin realizowanego wymiaru godzin. 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 11. Nauczycielowi zatrudnionemu, na terenie 
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wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 miesz-
kańców, w wymiarze nie niższym niż połowa ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin i po-
siadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowa-
nego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem. 

§ 12. 1. Wysokość dodatku uzależniona jest od 
stanu rodzinnego uprawnionego nauczyciela i wy-
nosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie - 3,5%; 

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 3,5%; 

3) przy trzech i więcej osobach w rodzinie - 5,0% 

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla 
się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 
0,49zł pomija się, a kwotę od 0,50zł zaokrągla się 
do pełnego złotego. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnio-
nego do dodatku, o której mowa w ust. 1, zalicza 
się wspólnie z nim zamieszkujących: 

1) współmałżonka, który nie posiada własnego 
źródła dochodu, lub który jest nauczycielem; 

2) rodziców nauczyciela pozostających na wy-
łącznym utrzymaniu nauczyciela; 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie 
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimna-
zjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia  
21 roku życia; 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia; 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własne-
go źródła dochodu. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodzi-
ny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymu-
jący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powia-
domić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymu-
jący dodatek - organ prowadzący. W przypadku nie-
powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, 
nienależnie pobrane świadczenie podlega zwro-
towi. 

§ 13. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 
będącemu także nauczycielem, stale z nim za-

mieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek  
w wysokości określonej w § 12 ust. 1. Małżonko-
wie wspólnie określają pracodawcę, który będzie 
im wypłacał ten dodatek. 

§ 14. Dodatek przysługuje nauczycielowi nieza-
leżnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego. 

§ 15. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 

§ 16. Dodatek przysługuje w okresie wykony-
wania pracy, a także w okresach: 

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umo-
wa o pracę na czas określony, dodatek wy-
płaca się nie dłużej, niż do końca okresu, na 
który umowa ta została zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego; 

5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. 

§ 17. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek na-
uczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których 
mowa w § 13, na ich wspólny wniosek. 

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor 
szkoły, a dyrektorowi - Marszałek Województwa 
Lubuskiego. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Województwa Lubuskiego. 

§ 19. Traci moc uchwała Nr IV/39/2007 Sejmiku 
Województwa Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2007r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych 
Samorządu Województwa Lubuskiego dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubuskiego Nr 11, poz. 157). 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 
Krzysztof Seweryn Szymański 
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UCHWAŁA NR XIX/174/2008 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 
z dnia 11 lutego 2008r. 

 
w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Wojewódzka Kolumna Transportu Sani-
tarnego w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie 
Wlkp. Al. Konstytucji 3 Maja 11, zwana dalej WKTS, 
podlega likwidacji.  

§ 2. Termin otwarcia likwidacji WKTS wyzna-
cza się na pierwszy dzień miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym zostanie ogłoszona niniej-
sza uchwała.  

§ 3. Termin zakończenia likwidacji WKTS wy-
znacza się na dzień 31 grudnia 2010r. 

§ 4. Do zadań likwidatora należy w szczególno-
ści: 

1) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku WKTS; 

2) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i dzień 
zakończenia likwidacji; 

3) uregulowanie stosunków pracy z pracowni-
kami WKTS; 

4) zaspokojenie wierzycieli WKTS; 

5) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla 
likwidacji; 

6) spowodowanie wykreślenia WKTS z Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

§ 5. 1. Majątek zlikwidowanej WKTS, po zaspo-
kojeniu wierzytelności, staje się własnością Woje-
wództwa Lubuskiego. 

2. Z dniem zakończenia likwidacji, zobowiąza-
nia i należności WKTS stają się odpowiednio zo-
bowiązaniami i należnościami Województwa Lubu-
skiego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Lubuskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 
Krzysztof Seweryn Szymański 

 
=================================================================================== 
 

385 
 

UCHWAŁA NR XIX/175/2008 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 
z dnia 11 lutego 2008r. 

 
w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze 

 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Wojewódzka Kolumna Transportu Sani-
tarnego w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej 
Górze ul. Zacisze 3, zwana dalej WKTS, podlega 
likwidacji.  

§ 2. Termin otwarcia likwidacji WKTS wyzna-
cza się na pierwszy dzień miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym zostanie ogłoszona niniej-
sza uchwała.  

§ 3. Termin zakończenia likwidacji WKTS wy-
znacza się na dzień 31 grudnia 2010r. 

§ 4. Do zadań likwidatora należy w szczególno-
ści: 

1) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku WKTS; 

2) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i dzień 
zakończenia likwidacji; 
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3) uregulowanie stosunków pracy z pracowni-
kami WKTS; 

4) zaspokojenie wierzycieli WKTS; 

5) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla 
likwidacji; 

6) spowodowanie wykreślenia WKTS z Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

§ 5. 1. Majątek zlikwidowanej WKTS, po zaspo-
kojeniu wierzytelności, staje się własnością Woje-
wództwa Lubuskiego. 

2. Z dniem zakończenia likwidacji, zobowiąza-
nia i należności WKTS stają się odpowiednio zo-
bowiązaniami i należnościami Województwa Lubu-
skiego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Lubuskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 
Krzysztof Seweryn Szymański 

 
=================================================================================== 
 

386 
 

UCHWAŁA NR 15/08 
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU1 

 
z dnia 15 lutego 2008r. 

 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku  

młodzieżowym 
 

Na podstawie § 67 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. 
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działa-
nia placówek publicznych, warunków pobytu dzie-
ci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości  
i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za 
pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, 
poz. 467 i Nr 212, poz. 1767) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z miejsc 
noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżo-
wym w Międzyrzeczu przez dzieci, młodzież i ich 
opiekunów, od osoby za dobę, w kwocie 20,00zł.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr 31 Zarządu Powiatu 
w Międzyrzeczu z dnia 25 kwietnia 2006r. w spra-
wie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclego-
wych w szkolnym schronisku młodzieżowym (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 47, 
poz. 1069). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Zarząd Powiatu 
Grzegorz Gabryelski 
Remigiusz Lorenz 
Grażyna Filipek 

Wacława Kuczyńska 
Dariusz Orzeszko 

_______________________________________________ 
1 Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu jest organem powiatu prowa-
dzącym szkolne schronisko młodzieżowe, na podstawie art. 32 
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiato-
wym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,  
z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r.  
Nr 173, poz. 1218).  
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UCHWAŁA NR XVII/114/2008 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 15 lutego 2008r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publiczne-

go Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/109/2007 Rady Gminy 
Skąpe z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów Publicznego Gim-
nazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

      „Ustala się zasady udzielania stypendiów dla 
uczniów uczęszczających do Publicznego Gim-
nazjum w Radoszynie”; 

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgod-
nie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Skąpe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

 
Załącznik 

do uchwały Nr XVII/114/2008 
Rady Gminy Skąpe 

z dnia 15 lutego 2008r. 

 
„Załącznik 

do uchwały Nr XV/109/2007 
Rady Gminy Skąpe 

z dnia 21 grudnia 2007r. 

Zasady 
udzielania stypendiów dla uczniów PG  

w Radoszynie 

I. Zakres podmiotowy. 

1. Stypendia udzielane mogą być uczniom klas I - III 
Publicznego Gimnazjum w Radoszynie. 

2. Stypendia mogą być przyznawane uczniom, któ-
rzy osiągnęli wybitne wyniki w dziedzinie wiedzy, 
sztuki i sportu: 

1) stypendium naukowe: 

a) przyznawane może być uczniom klas I, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia 
ocen na koniec kl. VI szkoły podstawowej 
minimum 5,0), wynik z egzaminu szóstokla-
sisty - 33 pkt i więcej oraz otrzymali wzoro-
wą lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

b) przyznawane może być uczniom klas II - III, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce 
(średnia ocen na koniec roku szkolnego 
min. 4,75) przy ocenie wzorowej lub bar-
dzo dobrej z zachowania; 

2) stypendium artystyczne i sportowe: 

a) przyznane może być uczniom, którzy: 

- są indywidualnymi laureatami olimpiad, 
konkursów, zawodów w dziedzinach ar-
tystycznych lub sportowych na szczeblu 
powiatowym (I miejsce), wojewódzkim 
(I - III miejsce), ogólnopolskim (do 10 miej-
sca), 

- zdobyli mistrzostwo województwa w grach 
zespołowych, 

- są członkami kadry narodowej, 

- osiągnęli co najmniej bardzo dobrą oce-
nę z zachowania (warunek przy każdym  
z ppkt). 

II. Tryb składania wniosków o stypendium i jego 
wypłata. 

1. Wnioski w sprawie przyznania stypendium mo-
gą składać: 

- dyrektor gimnazjum, 

- osoby prowadzące pozaszkolne koła za-
interesowań, 

- przedstawiciele klubów, stowarzyszeń 
sportowych itp. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok 
szkolny składa się do Wójta Gminy Skąpe w ter-
minie do dnia 15 września danego roku, począw-
szy od 2008. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 
do niniejszych zasad udzielania stypendiów dla 
uczniów PG w Radoszynie. 

3. Do wniosku dołącza się: 
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- kopię świadectwa szkolnego (w przypad-
ku ucznia klasy I świadectwo ukończenia 
klasy VI wraz z wynikiem ze sprawdzia-
nu „szóstoklasistów”), 

- dokumenty potwierdzające osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub sportowe. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium wójt kieruje 
do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Spo-
łecznej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Skąpe 
celem zaopiniowania. 

5. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje 
wójt gminy uwzględniając opinię Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Śro-
dowiska. 

6. Listę stypendystów podaje się do publicznej wia-
domości, a wnioskodawców zawiadamia się pisem-
nie. 

7. Zawiadomienie o nie przyznaniu stypendium po-
daje się bez uzasadnienia i jest ono ostateczne. 

8. Jednemu uczniowi może być przyznane jedno 
stypendium niezależnie od ilości i doniosłości osią-
gnięć. 

9. Stypendium wypłacane jest w czasie trwania 
roku szkolnego do 10 każdego miesiąca przelewem 
na wskazane przez rodzica lub prawnego opiekuna 
konto bankowe. 

10. Wysokość stypendiów ustalana będzie w cyklu 
budżetowym. W roku budżetowym 2008 wysoko-
ści stypendium ustala się w kwocie 100zł. 

11. Ustala się, że wnioski o przyznanie stypendium 
na II półrocze roku szkolnego 2007/2008 składa się 
do Wójta Gminy Skąpe w terminie do dnia 22 lu-
tego 2008r. wg wzoru określonego w załączniku Nr 1. 

Załącznik Nr 1 
do zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów 
 

Wniosek 
o przyznanie stypendium dla ucznia Publicznego Gimnazjum w Radoszynie 

Data złożenia wniosku: ........................................................................................................................................ 

(wypełnia Urząd Gminy Skąpe) 

1. Imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon: 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

2. Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza, klasa: 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

Uzasadnienie wniosku: 

1. Dziedzina osiągnięć ucznia (naukowa/artystyczna/sportowa): 

................................................................................................................................................................................ 

a) średnia ocen: .................................................................................................................................................... 

b) ocena z zachowania: ........................................................................................................................................ 

c) wynik z egzaminu szóstoklasisty: …………………………………………………………………………………… 

2. Informacja na temat udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, (sukcesy, wyróżnienia, uzyskane 
efekty): 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

….................................................... 

                                                                                                                            (data, podpis wnioskodawcy)” 
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388 
 

UCHWAŁA NR XVII/115/2008 
RADY GMINY SKĄPE 

 

z dnia 15 lutego 2008r. 
 

w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe na rok 2008 

 
Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkole wiej-
skiej i posiadającemu pełne kwalifikacje do zajmo-
wanego stanowiska. 

§ 2. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie – 2%; 

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 3%; 

3) przy trzech osobach w rodzinie – 4%; 

4) przy czterech osobach i więcej w rodzinie - 5% 

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty z peł-
nymi kwalifikacjami. 

2. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1 
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamiesz-
kujących: współmałżonka, rodziców oraz dzieci po-
zostających na jego utrzymaniu, z tym, że dzieci do 
czasu zakończenia nauki, jednak nie dłużej jak do 
ukończenia 24 roku życia, a także dziecko, które 
ukończyło 24 rok życia legitymujące się orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. 

§ 3. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 
będącego także nauczycielem stale z nim zamiesz-

kującemu przysługuje tylko jeden dodatek miesz-
kaniowy. 

2. Małżonkowie wspólnie określają pracodaw-
cę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 

§ 4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
znaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku 
nauczycieli, o których mowa w § 3, na ich wspólny 
wniosek.  

§ 5. O zaistniałej zmianie liczby członków rodzi-
ny, o których mowa w § 2 ust. 1, nauczyciel otrzymu-
jący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powia-
domić dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektora 
otrzymującego dodatek powiadamia się organ pro-
wadzący. W przypadku niepowiadomienia dyrekto-
ra szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmia-
nie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane 
przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

§ 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu praw-
nego do zajmowanego przez niego lokalu miesz-
kalnego. 

§ 7. Nauczycielowi dodatek przyznaje w formie 
pisemnej dyrektor, a dyrektorowi wójt gminy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia  
1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

 

=================================================================================== 
 

389 
 

UCHWAŁA NR XVII/117/2008 
RADY GMINY SKĄPE 

 

z dnia 15 lutego 2008r. 
 

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe na 2008 rok 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91d pkt 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 
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Regulamin przyznawania dodatków oraz innych 
składników wynagradzania nauczycieli zatrud-

nionych w placówkach oświatowych  
Gminy Skąpe na 2008 rok 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 
bez bliższego określenia: 

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674  
z późn. zm.); 

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181  
z późn. zm.); 

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora 
szkoły, przedszkola prowadzonego przez Gminę 
Skąpe; 

4) wójcie gminy – należy przez to rozumieć Wój-
ta Gminy Skąpe.  

Rozdział 2 

Dodatek za wysługę lat 

§ 2. Nauczycielom przysługuje dodatek za wy-
sługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 
Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia, a po-
nadto: 

1) dodatek za wysługę lat przysługuje: 

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-
lendarzowego następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel nabył prawo do do-
datku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli 
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do 
dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca; 

2) podstawę do ustalenia stażu pracy, od które-
go uzależniona jest wysokość dodatku za  
wysługę lat stanowią oryginalne dokumenty 
(świadectwa pracy, książeczka wojskowa itp.), 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
uwierzytelnione odpisy tych dokumentów; 

3) ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona 
jest wysokość dodatku za wysługę lat, dokonuje 
dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela, a dla 
dyrektora - Wójt Gminy Skąpe w formie pi-
semnej; 

4) dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pra-
cownikowi za dni, za które otrzymuje wyna-
grodzenie oraz za dni nieobecności w pracy  
z powodu niezdolności do pracy wskutek cho-
roby albo konieczności osobistego sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem 
rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego 
tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

Rozdział 3 

Dodatek motywacyjny 

§ 3. 1. Ustala się środki finansowe przeznaczo-
ne na wypłatę dodatków motywacyjnych w po-
szczególnych szkołach w wysokości 3% kwoty pla-
nowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu na-
uczycieli zatrudnionych w danej szkole, a odpis dla 
dyrektorów szkół 15% ich wynagrodzenia zasadni-
czego.  

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo-
że być wyższy niż 15%, zaś dla dyrektora 20% jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy 
niż jeden rok szkolny. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla na-
uczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględnia-
jąc poziom spełnienia warunków, o których mowa 
w ust. 4 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrekto-
ra – wójt gminy w formie pisemnej.  

§ 4. 1. Warunki przyznania nauczycielowi do-
datku motywacyjnego: 

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, a w szcze-
gólności: 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycz-
no - wychowawczych potwierdzanych wy-
nikami klasyfikacji lub promocji, efektami 
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami 
w konkursach, zawodach olimpiadach, 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowaw-
czego uczniów, aktywne i efektywne dzia-
łanie na rzecz uczniów potrzebujących szcze-
gólnej opieki; 

2) jakość świadczonej pracy, a w szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie 
się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
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d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

f) wykonywanie prac związanych ze specyfi-
ką nauczanego przedmiotu; 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
poprzez:      

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły, 

d) pracę z młodzieżą szczególnie uzdolnioną 
lub trudną; 

4) posiadanie stopnia awansu zawodowego na-
uczyciela kontraktowego, mianowanego lub 
dyplomowanego. 

2. Dyrektorzy mogą otrzymać dodatek moty-
wacyjny za znaczące efekty pracy, w zakresie: 

1) wzorowej organizacji szkoły; 

2) współpracy ze środowiskiem szkoły w celu 
pozyskiwania środków pozabudżetowych na 
rzecz placówki, którą kieruje; 

3) inicjowania różnorodnych działań rady peda-
gogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy 
jednostki; 

4) umiejętności w stosunkach interpersonalnych 
i kreowanie twórczej atmosfery pracy. 

Rozdział 4 

Dodatek funkcyjny 

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczy-
cielom, którym powierzono w szkołach stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz na-
uczycielom realizującym dodatkowe zadania i zajęcia.  

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrekto-
rów ustala w formie pisemnej wójt gminy w gra-
nicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając 
wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożo-
ność zadań wynikających z zajmowanego stano-
wiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, 
środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funk-
cjonuje. 

 
Lp. Stanowisko Miesięcznie w złotych 
1. Dyrektor szkoły lub kierownik filii liczącej od 2 - 6 oddziałów 200,00 – 600,00 
2. Dyrektor szkoły liczącej od 7 - 9 oddziałów 400,00 – 700,00 
3. Dyrektor szkoły liczącej od 10 – 12 oddziałów 500,00 – 800,00 
4. Dyrektor przedszkola 200,00 - 400,00 

 

3. Nauczycielom realizującym dodatkowe zada-
nia oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, przy-
znany w formie pisemnej przez dyrektora, w wyso-
kości: 

1) wychowawstwo w szkole podstawowej gim-
nazjum i przedszkolu - 100zł miesięcznie; 

2) funkcje opiekuna stażu - 45zł miesięcznie; 

3) doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant  
- 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela stażysty. 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy 
przekracza jeden miesiąc. 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje 
w okresie zajmowania stanowiska kierowniczego 
lub wykonywania zadań, za które przysługuje do-
datek. Powstaje ono od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
powierzenie stanowiska kierowniczego lub wyko-
nywania zadania, a jeżeli powierzenie to nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

6. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa  
w ust. 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania do-
datku, o którym mowa w ust. 3. 

Rozdział 5 

Dodatek za warunki pracy 

§ 6. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wa-
runki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych 
warunkach określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

2. Dodatek za warunki pracy wynosi: 

1) za pracę w trudnych warunkach w wysokości 
10% stawki godzinowej wynagrodzenia za-
sadniczego danego nauczyciela; 

2) za pracę w uciążliwych warunkach w wysoko-
ści 15% stawki godzinowej wynagrodzenia 
zasadniczego danego nauczyciela. 

3. W razie zbiegu prawa do dodatków za pracę 
w warunkach trudnych i uciążliwych dodatek łącz-
nie nie może przekroczyć 15% stawki godzinowej 
wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela. 
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4. Dla nauczycieli wysokość dodatku w formie 
pisemnej ustala dyrektor, a dla dyrektora wójt gmi-
ny. 

Rozdział 6 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw 

§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad-
wymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadnicze-
go przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 
wymiaru godzin zająć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
realizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych. Jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych 
została zrealizowana w warunkach uprawniających 
do dodatku za warunki pracy do wynagrodzenia 
dodaje się kwotę należnego dodatku za warunki 
pracy. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wy-
miar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzi-
nę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego przez miesięczną liczbę godzin realizowa-
nego wymiaru zajęć. Jeżeli praca w godzinach do-
raźnego zastępstwa została zrealizowana w warun-
kach uprawniających do dodatku za warunki pracy 
do wynagrodzenia dodaje się kwotę należnego 
dodatku za warunki pracy. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1, 2 ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,  
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

Rozdział 7 

Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 

§ 8. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla 
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wycho-
wawcze w wysokości 1% planowanych rocznych 
środków na wynagrodzenia osobowe w budżecie 
Gminy Skąpe.  

2. Fundusz nagród dzieli się w następujący 
sposób: 

1) 80% środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora; 

2) 20% środków funduszu przeznacza się na na-
grody wójta gminy. 

3. Środki na nagrody będą przekazywane pla-
cówkom oświatowym w trybie wykonywania bu-
dżetu. 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 9. Ustalone w niniejszym regulaminie zasady 
przyznawania dodatków oraz innych składników wy-
nagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych na terenie Gminy Skąpe uwzględnia-
ją warunek zachowania średniego wynagrodzenia 
nauczycieli określony w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Na-
uczyciela. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 
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SPRAWOZDANIE 
STAROSTY KROŚNIENSKIEGO 

 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku 

 
I. Wstęp 

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w celu realizacji zadań 
Starosty Krośnieńskiego w zakresie zwierzchnictwa 
nad powiatowymi służbami, inspekcjami i straża-
mi oraz zadań określonych w ustawach w zakresie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
powołana została Komisja Bezpieczeństwa i Po-
rządku. 

II. Zadania komisji 

Do zadań komisji należą: 

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bez-
pieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych 
służb, inspekcji i straży, a także jednostek or-
ganizacyjnych wykonujących na terenie po-
wiatu zadania z zakresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli; 
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3) przygotowywanie projektu powiatowego pro-
gramu zapobiegania przestępczości oraz po-
rządku publicznego i bezpieczeństwa obywa-
teli; 

4) opiniowanie projektów innych programów 
współdziałania Policji i innych powiatowych 
służb, inspekcji i straży oraz jednostek organi-
zacyjnych wykonujących na terenie powiatu 
zadania z zakresu porządku publicznego i bez-
pieczeństwa obywateli; 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w za-
kresie, o którym mowa w pkt 1; 

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejsco-
wego i innych dokumentów w sprawach zwią-
zanych z wykonywaniem zadań, o których mo-
wa w pkt 1, 2 i 4; 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych 
niż wymienione w pkt 2 i pkt 4 - 6 zagadnień 
dotyczących porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli. 

III. Skład komisji 

W skład Komisji wchodzą:  

Przewodniczący: 

Jacek Hoffmann - Starosta Krośnieński. 

Członkowie: 

Osoby delegowane przez Radę Powiatu: 

- Stanisław Wawrzyniak - radny Powiatu Kro-
śnieńskiego, 

- Marek Cebula - radny Powiatu Krośnieńskiego 
(członkostwo ustało w związku z wygaśnień-
ciem mandatu), 

- Kazimierz Barczuk - radny Powiatu Krośnień-
skiego. 

Osoby delegowane przez Komendanta Powiatowe-
go Policji: 

- Jarosław Jaskowicz - Komendant Powiatowy 
Policji, 

- Piotr Piec - Naczelnik Sekcji Prewencji w Ko-
mendzie Powiatowej Policji. 

Osoby wskazane przez Starostę Krośnieńskiego: 

- Piotr Radny - Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej,  

- Jarosław Frączyk - Komendant Lubuskiego Od-
działu Straży Granicznej,  

- Krzysztof Pobiedziński - Dowódca 5 Kresowe-
go Batalionu Saperów,  

- Tomasz Hoffmann - Dowódca 4 Krośnieńskiego 
Batalionu Zaopatrzenia. 

Ponadto w posiedzeniach komisji uczestniczyli,  

z głosem doradczym, Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego, przedstawiciel Powiatowego In-
spektoratu Sanitarno - Epidemiologicznego oraz Dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych. 

IV. Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

W 2007r. odbyły się cztery spotkania komisji  
w dniach: 24 kwietnia, 28 czerwca, 31 października 
i 17 grudnia. 

Wiodącym tematem, który pojawiał się na każdym 
posiedzeniu było wypracowanie głównych zadań  
i sposobów realizacji „Powiatowego programu za-
pobiegania przestępczości oraz ochrony bezpie-
czeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 
2008 - 2010 Bezpieczny Powiat”. Założone w pro-
gramie cele zostały podzielone na trzy zasadnicze 
obszary: bezpieczeństwo, profilaktyka i prewencja 
zagrożeń wśród dzieci i młodzieży szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych (m.in. programy Bezpiecz-
na droga do szkoły i domu, Bezpieczne Gimnazjum), 
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu dro-
gowego (m.in. egzekwowanie przepisów o ograni-
czaniu prędkości w wyznaczonych miejscach) oraz 
podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa oby-
wateli w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem 
specyfiki występujących tam zagrożeń. 

„Powiatowy program zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego na lata 2008 - 2010 Bezpieczny Po-
wiat” został zaakceptowany przez Radę Powiatu 
Krośnieńskiego i przyjęty do realizacji uchwałą Rady 
Powiatu Nr XIV/99/2007 z dnia 21 grudnia 2007r. 

W ciągu roku komisja dokonała oceny zagrożeń 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
poprzez: 

- przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim o stanie 
przygotowań pod względem sanitarno - higie-
nicznym ośrodków organizujących letni wypo-
czynek dla dzieci i młodzieży, 

- analizę sprawozdania Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie 
Odrzańskim z realizacji akcji „Wiosna bez pło-
mieni”, 

- analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
przedstawioną przez Komendanta Powiatowe-
go Policji w Krośnie Odrzańskim, 

- przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego o egzekwowaniu zapi-
sów ustawy Prawo budowlane w zakresie 
obiektów stwarzających zagrożenie dla bez-
pieczeństwa mieszkańców Powiatu Krośnień-
skiego, 

- przyjęcie informacji Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych o przygotowaniu zarządu w za-
kresie zimowego utrzymania dróg i ulic. 
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Ponadto, stosownie do zapisów ustawy komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powia-
tu na rok 2008 w zakresie porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli. 

Poza tym komisja wystąpiła z wnioskami do: 

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad w Zielonej Górze o poprawę stanu tech-
nicznego drogi krajowej Nr 29 w Krośnie Od-

rzańskim, 

- wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Kro-
śnieńskiego o zajęcie się problemem bezpań-
skich psów, które stwarzają zagrożenie dla 
mieszkańców. 

Starosta 
Jacek Hoffmann 

 
=================================================================================== 
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SPRAWOZDANIE 
STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO 

 
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007r. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1592 z późn. zmian.) przedstawiam 
sprawozdanie z pracy komisji za 2007r. 

Zasadniczym celem pracy Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku była kontynuacja i prowadzenie działań 
związanych z wypracowaną strategią obejmującą 
zapobieganie przestępczości oraz przeciwdziałanie 
zagrożeniom na terenie Powiatu Świebodzińskie-
go. Do podstawowych zadań prac komisji realizo-
wanych w 2007r. należy zaliczyć przygotowanie 
projektu i przyjęcie do realizacji „Powiatowego pro-
gramu zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 
2008 - 2010”. Przyjęte do realizacji zadania zostały 
opracowane na podstawie analizy stopnia zagro-
żeń oraz identyfikacji źródeł ich występowania na 
terenie powiatu. Koordynatorami przyjętego w pro-
gramie systemu bezpieczeństwa są powołane w tym 
celu odpowiednie służby, inspekcje i straże, które 
swoje zadania realizują przy współudziale podmio-
tów pozapolicyjnych mających istotny wpływ na 
kształtowanie lokalnej polityki bezpieczeństwa, w tym 
zapobieganie występującym zagrożeniom i elimi-
nowanie przyczyn ich powstawania. 

Sukcesywnie zgodnie z planem pracy wdrażano  
i realizowano zadania mające zasadniczy wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa. W ramach akcji „Bez-
pieczne wakacje” przeprowadzono kontrole w ośrod-
kach turystycznych oraz bazach harcerskich. Prze-
gląd przeprowadzono wspólnie z Komendą Powia-
tową Policji, Komenda Powiatową Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Państwowym Powiatowym Inspekto-
rem Nadzoru Budowlanego Powiatową Stacją Sani-
tarno - Epidemiologiczną. Zakres kontroli obejmował 
problem grodzenia linii brzegowej, bezpieczeństwa 
wypoczywających, w tym stanu bazy sprzętu wodne-

go, pomostów, przestrzegania przepisów przeciwpo-
żarowych oraz sanitarnych, jak również działań profi-
laktycznych oraz prewencyjnych prowadzonych przez 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.  

Jednym z pierwszoplanowych zadań jest zapobie-
ganie patologiom społecznych szczególnie wśród 
młodzieży jak również zapewnie bezpieczeństwa  
w drogowym ruchu komunikacyjnym. Tym zagad-
nieniom poświęcone było posiedzenie, które odbyło 
się na bazie Zespołu Szkół Zawodowych w Świe-
bodzinie.   

Wymagania jakie stawiane są służbom odpowie-
dzialnym za stan bezpieczeństwa niejednokrotnie 
stwarzają potrzebę wsparcia ze strony samorządu. 
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Zarząd 
Powiatu Świebodzińskiego zawarł z Komendantem 
Wojewódzkim Policji porozumienie, na mocy któ-
rego przekazano dla KPP w Świebodzinie środki 
finansowe na działania prewencyjne, w tym do-
datkowe służby patrolowe, których celem jest zwal-
czanie występujących wykroczeń naruszających bez-
pieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników dróg 
na terenie Powiatu Świebodzińskiego. 

Ponadto w trakcie prac komisji dokonano analizy 
stanu bezpieczeństwa dokonując oceny zagrożeń 
porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie 
Powiatu Świebodzińskiego przyjmując do realiza-
cji poddane po głosowanie wnioski. 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2008r. 
w aspekcie planowanych nakładów na rzecz bez-
pieczeństwa wydatkowanych ze środków własnych. 

Starosta Świebodziński 
Zbigniew Szumski 
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