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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2008 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 6 lutego 2008r. 

 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skąpe 

 
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lip- 
ca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,  
poz. 2019 z późn. zm.1 ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się aglomerację Skąpe o rów-
noważnej liczbie mieszkańców 6.571 z oczyszczal-
nią ścieków w Ciborzu, obejmującą następujące 
miejscowości z terenu Gminy Skąpe: Skąpe, Kali-
nowo, Niesulice, Ołobok, Łąkie, Radoszyn, Cibórz, 
Pałck, Niekarzyn, Międzylesie, Rokitnica. 

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mo-

wa w § 1 są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, 
stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządze-
nia. 

_______________________________________________ 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  
z 2005r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006r. Nr 170, 
poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, 
poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033,  
Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704. 
 

 


