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485 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 5/08 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 11 marca 2008r. 

 
zmieniające rozporządzenie porządkowe Nr 5/99 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lutego 1999r.  

w sprawie określenia gmin wchodzących w rejon strefy nadgranicznej w województwie lubuskim oraz 
sankcji za naruszenie niektórych warunków przebywania w tej strefie 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w wo-
jewództwie (Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 577,  
z 2001r. Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 37, poz. 329, 
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804  
i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 52, poz. 450,  
Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004r. Nr 33, 
poz. 287 i Nr 116, poz. 1206, z 2005r. Nr 33, poz. 288, 
Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462) w związku z art. 12 
ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990r. o ochro-
nie granicy państwowej (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 226, 
poz. 1944, z 2007r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982) 
oraz załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sier-
pnia 2005r. w sprawie wykazu gmin i innych jed-
nostek zasadniczego podziału terytorialnego pań-
stwa położonych w strefie nadgranicznej oraz ta-
blicy określającej zasięg tej strefy (Dz. U. z 2005r. 
Nr 188, poz. 1580) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie porządkowe  
Nr 5/99 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lutego 
1999r. w sprawie określenia gmin wchodzących  
w rejon strefy nadgranicznej w województwie 
lubuskim oraz sankcji za naruszenie niektórych 
warunków przebywania w tej strefie (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego z 4 lutego 1999r.  
Nr 3, poz. 18). 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się 
Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
podpisania, z mocą obowiązującą od 21 grudnia 
2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka 

 


