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1373 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 24/08 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 9 września 2008r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu  

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, 
poz. 8801) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Lubu-
skiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 9, poz. 172) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt 1 dodaje się punkt 1a o brzmie-
niu: 

„z obszaru „1 - Puszcza Drawska” w gminie 
Dobiegniew, wyłącza się teren działki Nr 300 
w obrębie ewidencyjnym Słowin, powierznię 
0,36ha wg zał. Nr 1; teren działki numer 467/3 
w obrębie ewidencyjnym Radęcin, powierzch-
nię 8,8556ha wg zał. Nr 2; teren działek o nu-
merze 347/2, 347/3, 348/2, 353/1, 354/2 i 354/3 
w obrębie ewidencyjnym Radęcin, powierzch-
nię ogółem 0,7516ha wg zał Nr 3; teren dzia-
łek o numerach 47/4, 46/1 i 46/2 w obrębie 
ewidencyjnym Łęczyn powierzchnię ogółem 
1,8412ha wg zał. Nr 4, teren części działki o nu-
merze 376/6 w obrębie ewidencyjnym Osiek, 
powierzchnię 3,44ha wg zał. Nr 5, tj. obszaru 
o łącznej powierzchni 15,2484ha”; 

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz 
z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,  
poz. 1286). 
 

 

 

 

 

 

 

2) w § 1 w pkt 11 dodaje się punkt 11a o brzmie-
niu: 

„w obszarze chronionego krajobrazu „9 - Po-
jezierze Lubniewicko – Sulęcińskie” w gminie 
Lubniewice, znosi się zakaz ustanowiony  
w § 4 ust. 1 pkt 6 lokalizowania obiektów bu-
dowlanych w pasie 100m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wy-
jątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów słu-
żących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
rolnej, leśnej lub rybackiej na terenie działek 
wg załącznika Nr 7, o łącznej powierzchni 
71,3674ha”; 

3) w § 1 w pkt 12 dodaje się punkt 12a o brzmie-
niu: 

„z obszaru „10 - Dolina Postomi” w gminie 
Krzeszyce wyłącza się teren działki Nr 920/4 
w obrębie Krzeszyce, pow. 3,3891ha, wg za-
łącznika Nr 6; teren działki Nr 919/4 w obrębie 
Krzeszyce, pow. 4,4821ha, wg załącznika Nr 6; 
teren działki Nr 919/5 w obrębie Krzeszyce, 
pow. 20,9906ha, wg załącznika Nr 6; teren działki 
Nr 921 w obrębie Krzeszyce, pow. 0,7000ha, 
wg załącznika Nr 6 i część terenu działki  
Nr 920/1 w obrębie Krzeszyce, pow. 7,0900ha, 
wg załącznika Nr 6, tj. obszaru o łącznej po-
wierzchni 36,6518ha”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Wicewojewoda Lubuski 
Jan Świrepo 


