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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 czerwca 2001 r.

w sprawie utworzenia Parku Narodowego „UjÊcie Warty”.

Na podstawie art. 14 ust. 7  ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114,
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89,
poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54,
poz. 349 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 21) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Tworzy si´ Park Narodowy „UjÊcie Warty” po-
∏o˝ony w województwie lubuskim, zwany dalej „Par-
kiem”, obejmujàcy obszar 7955,86 ha. 

§ 2. W sk∏ad Parku wchodzi:

1) obszar okreÊlony linià granicznà, która wychodzi
z pó∏nocno-zachodniego naro˝nika dzia∏ki nr 2/3 i bie-
gnie w kierunku wschodnim wzd∏u˝ lewego brzegu
rzeki Warty, pó∏nocnymi granicami dzia∏ek nr 2/3, 2/2
(mapa ewidencyjna obr´bu Kostrzyn, arkusz nr 6), nr
287 (mapa ewidencyjna obr´bu Przyborów, arkusz nr
9), za∏amuje si´ na pó∏noc i przecina rzek´ Wart´, do-
chodzàc do punktu granicznego nr 41, i dalej biegnie
zachodnià granicà dzia∏ki nr 448, przecina wa∏ prze-
ciwpowodziowy poprzez punkty graniczne nr 42 i 43,
dalej biegnie po punktach granicznych nr 44 i 45,
a nast´pnie zachodnià i pó∏nocnà granicà dzia∏ki

nr 447/1,  za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie zachodnià
granicà dzia∏ki nr 451, za∏amuje si´ na wschód i bie-
gnie pó∏nocnymi granicami dzia∏ek nr 451—454 do
punktu granicznego nr 10 (mapa ewidencyjna obr´-
bu Dàbroszyn, arkusz nr 4), za∏amuje si´ na pó∏noc
i biegnie zachodnià i pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 240
(mapa ewidencyjna obr´bu KrzeÊniczka, arkusz nr 2)
oraz nr 770 do jej pó∏nocno-wschodniego naro˝nika,
za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie wschodnià grani-
cà dzia∏ki nr 770, przecina dzia∏k´ nr 771 oraz dzia∏k´
nr 772, za∏amuje si´ na wschód i biegnie pó∏nocnà
granicà dzia∏ki nr 773/2, za∏amuje si´ na pó∏noc i bie-
gnie zachodnià, pó∏nocnà oraz wschodnià granicà
dzia∏ki nr 775 (mapa ewidencyjna obr´bu Kamieƒ
Ma∏y, arkusz nr 4) do pó∏nocno-zachodniego naro˝ni-
ka dzia∏ki nr 787, za∏amuje si´ na wschód i biegnie
pó∏nocnà granicà dzia∏ek nr 787 i 786 (mapa ewiden-
cyjna obr´bu Kamieƒ Ma∏y, arkusz nr 6) do po∏udnio-
wo-zachodniego naro˝nika dzia∏ki nr 769/2, za∏amuje
si´ na pó∏noc i biegnie zachodnià i pó∏nocnà granicà
tej dzia∏ki, nast´pnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr
797/2 (mapa ewidencyjna obr´bu Kamieƒ Ma∏y, ar-
kusz nr 3), przecina dzia∏k´ nr 196 i dzia∏k´ nr 195, za-
∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie zachodnià oraz pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki nr 276/1, nast´pnie zachodnimi
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granicami dzia∏ek nr 276/1 i 197, za∏amuje si´ na
wschód i biegnie pó∏nocnymi granicami dzia∏ek nr
279/1 i 285, za∏amuje si´ na pó∏noc, przecina dzia∏ki
od nr 287 do 289 i biegnie zachodnià, pó∏nocnà oraz
wschodnià granicà dzia∏ki nr 292/3, przecina dzia∏ki
nr 287, 288, 289 i biegnie w kierunku po∏udniowym,
wschodnimi granicami dzia∏ek nr 285 i 286, przecina
dzia∏k´ nr 294 (mapa ewidencyjna obr´bu MoÊciczki,
arkusz nr 3), za∏amuje si´ na wschód i biegnie pó∏noc-
nà i wschodnià granicà dzia∏ki nr 413/1, przecina
dzia∏k´ nr 436 i dalej biegnie wzd∏u˝ wa∏u ochronne-
go pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 438/1 do jej pó∏nocno-
-wschodniego naro˝nika, za∏amuje si´ na po∏udnie
i biegnie wschodnià granicà dzia∏ki nr 438/1 do jej po-
∏udniowo-wschodniego naro˝nika, przecina dzia∏k´
nr 441 (mapa ewidencyjna obr´bu Bia∏czyk, arkusz
nr 2) oraz nr 114, za∏amuje si´ w kierunku wschodnim
i biegnie pó∏nocnà, wschodnià i po∏udniowà granicà
dzia∏ki nr 115, po∏udniowymi granicami dzia∏ek
nr 114, 79/2, 79/3, 78 (mapa ewidencyjna obr´bu K∏o-
potowo, arkusz nr 1), nr 148 (mapa ewidencyjna ob-
r´bu K∏opotowo, arkusz nr 2), nr 33 (mapa ewiden-
cyjna obr´bu K∏opotowo, arkusz nr 1), od nr 148 do
144 (mapa ewidencyjna obr´bu K∏opotowo, arkusz
nr 2), nr 5/5, 5/3, 5/1 (mapa ewidencyjna obr´bu Cza-
plin, arkusz nr 3), nr 120 i 119, od 117 do 102, 122 (ma-
pa ewidencyjna obr´bu Czaplin, arkusz nr 2) oraz
dzia∏ki nr 1851 do jej po∏udniowego naro˝nika, dalej
biegnie w kierunku zachodnim po∏udniowà granicà
dzia∏ki nr 1851 do jej po∏udniowo-zachodniego naro˝-
nika, za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie wzd∏u˝ dzia∏ki
nr 1850 do po∏udniowo-wschodniego naro˝nika
dzia∏ki nr 1847, za∏amuje si´ na zachód i biegnie po-
∏udniowà granicà tej dzia∏ki do jej po∏udniowo-
-wschodniego naro˝nika, nast´pnie biegnie wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 1854 (mapa ewidencyj-
na obr´bu PGR  S∏oƒsk, arkusz nr 8) i dalej biegnie
w kierunku zachodnim po∏udniowymi granicami
dzia∏ek nr 297, 305, 297, 285 (mapa ewidencyjna ob-
r´bu Przyborów, arkusz nr 2) do pó∏nocno–wschod-
niego naro˝nika dzia∏ki nr 300 i dalej biegnie w kie-
runku po∏udniowym granicà tej dzia∏ki, za∏amuje si´
na wschód i biegnie wzd∏u˝ drogi, pó∏nocnà granicà
dzia∏ki nr 300, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie wschodnimi granicami dzia∏ek nr 300, od
302 do 304 (mapa ewidencyjna obr´bu Przyborów,
arkusz nr 3), za∏amuje si´ na wschód i biegnie pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki nr 329, za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim, a nast´pnie zachodnim i bie-
gnie wzd∏u˝ drogi krajowej nr 22, po∏udniowymi gra-
nicami dzia∏ek od nr 329 do 331 (mapa ewidencyjna
obr´bu Czarnów, arkusz nr 2), nr 313, od 310 do 308
(mapa ewidencyjna obr´bu Czarnów, arkusz nr 1), za-
∏amuje si´ na pó∏nocny zachód i biegnie po∏udnio-
wo–zachodnimi granicami dzia∏ek nr 286 (mapa ewi-
dencyjna obr´bu Przyborów, arkusze nr 7, 8, 9) oraz
nr 2/3, za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie zachodnià
granicà tej dzia∏ki dochodzàc do pó∏nocno-zachod-
niego naro˝nika dzia∏ki nr 2/3 (mapa ewidencyjna ob-
r´bu Kostrzyn, arkusz nr 6) i powraca do punktu wyj-
Êcia,

2) dzia∏ka nr 8/8 o powierzchni 6,77 ha (mapa ewiden-
cyjna obr´bu Górzyca, arkusz nr 1/13),

3) dzia∏ka nr 8/12 o powierzchni 0,51 ha (mapa ewi-
dencyjna obr´bu Górzyca, arkusz nr 1/13). 

§ 3. W zarzàd Parku nie przechodzà nieruchomoÊci
Skarbu Paƒstwa b´dàce w dniu wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia w zarzàdzie: 

1) Gminy S∏oƒsk — drogi gminne — o powierzchni
1,83 ha,

2) Lubuskiego Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ Wod-
nych w Zielonej Górze — o ∏àcznej powierzchni
110,55 ha, 

3) Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu — rzeka Warta, stanowiàca szlak ˝eglowny,
na odcinku od granic miasta Kostrzyn do wschod-
niej granicy Parku – o ∏àcznej powierzchni
186,82 ha (obr´b Dobroszyn dzia∏ka nr 558, obr´b
Kamieƒ Ma∏y dzia∏ka nr 796, obr´b K∏opotowo
dzia∏ki nr 114 i 143, obr´b Bia∏czyk dzia∏ki nr 441
i 450, obr´b Czaplin dzia∏ka nr 36, obr´b Przyborów
dzia∏ki nr 306 i 143),

4) Kó∏ka Rolniczego w Lubnie — o powierzchni
75,65 ha.

§ 4. Na obszarze Parku zabrania si´: 

1) polowania, rybo∏ówstwa, chwytania dziko ̋ yjàcych
zwierzàt, p∏oszenia ich i zabijania, zbierania poro˝y
zwierzyny p∏owej, niszczenia nor i legowisk zwie-
rz´cych oraz gniazd ptasich i wybierania z nich jaj, 

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew
i innych roÊlin,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoÊci oraz innego zanieczyszcza-
nia wód, gleby oraz powietrza, 

4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obsza-
rów obj´tych ochronà, 

5) wydobywania ska∏, minera∏ów, w tym torfu,

6) zmiany stosunków wodnych, je˝eli s∏u˝à one innym
celom ni˝ ochrona przyrody,

7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej u˝ytkowa-
nia,

8) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u˝ywania
êróde∏ Êwiat∏a o otwartym p∏omieniu poza miejsca-
mi wyznaczonymi, 

9) zbioru poza miejscami do tego wyznaczonymi dzi-
ko rosnàcych roÊlin, grzybów oraz ich cz´Êci, 

10) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy
konnej wierzchem poza szlakami do tego wyzna-
czonymi, 

11) wprowadzania psów bez smyczy i kagaƒca, 

12) eksploracji zbiorników wodnych poza miejscami
do tego wyznaczonymi,

13) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i inny-
mi drogami do tego wyznaczonymi, 

14) umieszczania tablic, napisów, og∏oszeƒ reklamo-
wych i innych znaków niezwiàzanych z ochronà
przyrody, z wyjàtkiem znaków drogowych i innych
zwiàzanych z ochronà porzàdku i bezpieczeƒstwa
publicznego, na przedmiotach lub obszarach obj´-
tych ochronà, 

15) sprzeda˝y i spo˝ywania napojów alkoholowych po-
za miejscami do tego wyznaczonymi, 
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16) zak∏ócania ciszy,

17) u˝ywania ∏odzi motorowych, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, p∏ywania, ˝eglowania po-
za akwenami lub szlakami do tego wyznaczonymi, 

18) u˝ywania lotni, motolotni i spadolotni,

19) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrz-
nymi poni˝ej 2000 metrów wysokoÊci wzgl´dnej,
z wyjàtkiem lotów patrolowych i interwencyjnych
Lasów Paƒstwowych, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
oraz zwiàzanych z ochronà bezpieczeƒstwa pu-
blicznego lub ochronà granicy paƒstwowej, 

20) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta∏cajà-
cych rzeêb´ terenu,

21) biwakowania poza miejscami do tego wyznaczony-
mi,

22) prowadzenia badaƒ naukowych w Parku Narodo-
wym bez zgody dyrektora Parku, 

23) wprowadzania gatunków roÊlin lub zwierzàt poza
ich naturalne miejsca wyst´powania, 

24) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych ge-
netycznie.

§ 5. 1. Wokó∏ Parku tworzy si´ otulin´ o powierzch-
ni 10453,99 ha po∏o˝onà w województwie lubuskim. 

2. W sk∏ad otuliny wchodzà obszary okreÊlone li-
nià granicznà, która wychodzi z pó∏nocno-zachodnie-
go naro˝nika dzia∏ki nr 2/3 i dalej biegnie w kierunku
wschodnim pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 2/2 (mapa
ewidencyjna obr´bu Kostrzyn, arkusz nr 6), dalej bie-
gnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 287 (mapa ewiden-
cyjna obr´bu Przyborów, arkusz nr 9), przecina dzia∏-
k´ nr 149 na wysokoÊci po∏udniowo-zachodniego na-
ro˝nika dzia∏ki nr 146 i dalej biegnie zachodnimi gra-
nicami dzia∏ek nr 148 i 146 do jej pó∏nocno-wschod-
niego naro˝nika, nast´pnie za∏amuje si´ na wschód
i biegnie pó∏nocnymi granicami dzia∏ek nr 145 i 144,
za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie zachodnimi granica-
mi dzia∏ek nr 143, od 112 do 115, z pó∏nocno-wschod-
niego naro˝nika dzia∏ki nr 115 granica biegnie w kie-
runku pó∏nocnym, przecinajàc dzia∏k´ nr 109, do po-
∏udniowo-zachodniego naro˝nika dzia∏ki nr 108/3,
i dalej biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim, za-
chodnimi granicami dzia∏ek nr 108/3, 108/1, 100, od 64
do 67, na wysokoÊci punktu granicznego nr 5153 gra-
nica przecina dzia∏k´ nr 55 i dalej biegnie granicami
zachodnimi dzia∏ek nr 54, 26, 28, 29, 30 (mapa ewiden-
cyjna obr´bu Kostrzyn, arkusz nr 5), nast´pnie biegnie
pó∏nocnymi granicami dzia∏ek nr 510, 512 i 441, prze-
cina dzia∏k´ nr 519 i biegnie dalej zachodnià granicà
dzia∏ki nr 442, za∏amuje si´ na pó∏nocny wschód i bie-
gnie pó∏nocnymi granicami dzia∏ek nr 531, 443, 530,
445 do punktu granicznego nr 41 (mapa ewidencyjna
obr´bu Dàbroszyn, arkusz nr 3) i dalej biegnie wzd∏u˝
pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 174, a nast´pnie wzd∏u˝
Kana∏u Mniejszego, pó∏nocno-zachodnià granicà
dzia∏ki nr 240 (mapa ewidencyjna obr´bu KrzeÊniczka,
arkusz nr 2), dalej biegnie wzd∏u˝ Kana∏u Mniejszego,
pó∏nocnymi granicami drogi — dzia∏ki nr 225, 257,
295 (mapa ewidencyjna obr´bu Kamieƒ Ma∏y, arkusz
nr 1 ), dzia∏ek nr 515/1, 538, dzia∏ek nr 539, 548, od 544
do 563, 583 (mapa ewidencyjna obr´bu Kamieƒ Ma∏y,

arkusz nr 3), dzia∏ek nr 462, 471, 485, 486, 492, 493
(mapa ewidencyjna obr´bu Kamieƒ Ma∏y, arkusz
nr 2), za∏amuje si´ na wschód i biegnie wzd∏u˝ Kana-
∏u Mniejszego, pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 190, na-
st´pnie za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie zachodnimi
granicami dzia∏ek od nr 198/6 do 198/3, 199, 200, 201,
208 oraz dzia∏ki nr 209/1, do jej pó∏nocno-zachodnie-
go naro˝nika, za∏amuje si´ na wschód i biegnie pó∏-
nocnymi granicami dzia∏ek nr 209/1, 209/5, 210/1, 216,
215, przecina dzia∏k´ nr 230 i dalej biegnie pó∏nocny-
mi granicami dzia∏ek nr 242, 243/1 oraz dzia∏ki nr 243/2
do jej pó∏nocno-wschodniego naro˝nika, za∏amuje si´
na po∏udnie  i biegnie wschodnimi granicami dzia∏ek
nr 243/2, od 244 do 255 (mapa ewidencyjna obr´bu
MoÊciczki, arkusz nr 2), przecina dzia∏k´ nr 291 i dalej
biegnie w kierunku po∏udniowym wschodnià granicà
dzia∏ki nr 292/3 (mapa ewidencyjna obr´bu MoÊciczki,
arkusz nr 3), dochodzi do punktu granicznego nr 144,
za∏amuje si´ i biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ki nr
117/1, przecina dzia∏k´ nr 170 (mapa ewidencyjna ob-
r´bu Bia∏czyk, arkusz nr 1), za∏amuje si´ na wschód
i biegnie nadal wzd∏u˝ Kana∏u Ma∏ego, pó∏nocny-
mi granicami dzia∏ek nr 350/1, 321, 350/1, 363/1, 395/1
oraz dzia∏ki nr 409, do jej pó∏nocno-wschodniego na-
ro˝nika, za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie wschodni-
mi granicami dzia∏ek nr 409, 410, 421/13 oraz dzia∏ki
nr 434 do jej po∏udniowo-wschodniego naro˝nika
(mapa ewidencyjna obr´bu Bia∏czyk, arkusz nr 2), za-
∏amuje si´ na wschód i biegnie pó∏nocnymi granica-
mi dzia∏ek nr 671/1, 672, 673, 716, 717/1, od 718 do
727, 730/1, 731, od 733 do 736, 737/1, 737/2, od 738 do
745, 746/1, 747, 748, 749, 750/1, od 751 do 754, 755/1,
756, 757, 758, 759/1, 760/1, od 761 do 764, 766/1,
767/1, 770/1, 771, 773, 776/1, 777, 778/1, 779, 780, 784,
789, 786/1, 791 /1, 793/2, 794, 798/1, 801/1, od 802 do
811, 817, 822 (mapa ewidencyjna obr´bu Pyrzany, ar-
kusz nr 2), dzia∏ek nr 190, 189/1, 189/2, od 188 do 184,
do pó∏nocno-wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr 184,
za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie wschodnià granicà
dzia∏ki nr 184, do jej po∏udniowo-wschodniego naro˝-
nika, skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki nr 244/1 do jej pó∏nocno-
-wschodniego naro˝nika, stàd do jej po∏udniowo-
-wschodniego naro˝nika, za∏amuje si´ na zachód
i biegnie po∏udniowà granicà tej dzia∏ki do mostu na
rzece Warcie w Âwierkocinie, przecina dzia∏k´ nr 209
(mapa ewidencyjna obr´bu Âwierkocin, arkusz nr 1)
do pó∏nocno-wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr 1, bie-
gnie zachodnià i po∏udniowà granicà tej dzia∏ki do
pó∏nocno-wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr 2, za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie wschod-
nimi granicami dzia∏ek nr 2 i 98 do po∏udniowo-
-wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr 98, za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ wa∏u ochron-
nego po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 98 (mapa ewi-
dencyjna obr´bu Boguszyniec, arkusz nr 1), dzia∏ek
nr 101, 100 (mapa ewidencyjna obr´bu Boguszyniec,
arkusz nr 2), pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 80 (mapa ewi-
dencyjna obr´bu Oksza, arkusz nr 1), dzia∏ki nr 113/2
do jej pó∏nocno-zachodniego naro˝nika, stàd za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie zachodnià
granicà dzia∏ki nr 113/2 do jej po∏udniowo-zachodnie-
go naro˝nika, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 112/1 do jej pó∏-
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nocno–zachodniego naro˝nika, za∏amuje si´ na po∏u-
dnie i biegnie wschodnimi granicami dzia∏ek nr 45,
46/1, 47/1, 47/2, 128, 48/1 oraz dzia∏ki nr 127 do jej po-
∏udniowo-wschodniego naro˝nika, stàd skr´ca w kie-
runku zachodnim i biegnie po∏udniowà granicà tej
dzia∏ki, na wysokoÊci po∏udniowo-zachodniego na-
ro˝nika dzia∏ki nr 57 granica przecina dzia∏k´ nr 112/1
i za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i dalej biegnie
wschodnimi granicami dzia∏ek nr 32, 118, 29/4, 125,
30/2, 30/1, 30/2 (mapa ewidencyjna obr´bu K∏opoto-
wo, arkusz nr 1), dzia∏ek od nr 38 do 35, 34/3, 34/1, od
33 do 29, 53, 23/4, 23/2, 22/1, 21 /1, 20 oraz dzia∏ki nr 19
do jej po∏udniowo-wschodniego naro˝nika (mapa
ewidencyjna obr´bu Budzigniew, arkusz nr 1), przeci-
na dzia∏k´ nr 208 i dochodzi do pó∏nocno-zachodnie-
go naro˝nika dzia∏ki nr 2, za∏amuje si´ na wschód
i biegnie pó∏nocnymi granicami dzia∏ek nr 2, 216,
18/1, 73/1, 72, 71, 71a, 70/2, 70/1, 69/1, 69/2, 68, 67,
66/2, 66/1, od 65 do 62, 58, 57/1, 57/2 i dalej wschod-
nimi granicami dzia∏ek od nr 56 do 53, 223, od 111 do
114, 228, 145, 242, 146, 235, 147, 148, 149/2, 149/1,
150, 151, 152, 233, 161/1, 161/2, 161/3, 163/1, 163/2,
164, 232 (mapa ewidencyjna obr´bu G∏uchowo, ar-
kusz nr 1), dzia∏ek nr 176, 175, 284, 174, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie dalej wzd∏u˝ drogi
wschodnimi granicami dzia∏ek nr 283, 282, 281/3,
281/2, 280, 278, 277, 276, 275/2, 274/2, 274/1, 273/1,
272/1, 271, 270, 269, 268, 267/2, 267/1, 266, 249, 248,
247, 246, 242, 245, 244, 237, 236, 235, do po∏udniowo-
-wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr 235, stàd granica
za∏amuje si´ i biegnie w kierunku zachodnim, po∏u-
dniowà granicà tej dzia∏ki, do jej po∏udniowo-zachod-
niego naro˝nika, za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie za-
chodnimi granicami dzia∏ek od nr 235 do 237, 231,
232, 233, od 250 do 254, za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie po∏udniowà granicà
dzia∏ki nr 255 do punktu granicznego nr 112, za∏amu-
je si´ na po∏udnie i biegnie wschodnimi granicami
dzia∏ek nr 226, 195, 194, 193, za∏amuje si´ na zachód
i biegnie lewym brzegiem rzeki Postomii  dzia∏ka nr
193 (mapa ewidencyjna obr´bu Lemierzyce, arkusz
nr 1), dzia∏ka nr 828 (mapa ewidencyjna obr´bu Le-
mierzyce, arkusz nr 4), dzia∏ka nr 369 do jej po∏udnio-
wo-zachodniego naro˝nika, za∏amuje si´ na po∏udnie
i biegnie wschodnià i po∏udniowà granicà dzia∏ki
nr 533/3, po∏udniowà granicà dzia∏ek nr 534, 533/3,
nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie wschodnimi granicami dzia∏ek nr 533/2, 540,
537/3, 538, 539, 685, 686, 687, 556, 558, 559 oraz dzia∏-
ki nr 560 (mapa ewidencyjna obr´bu S∏oƒsk, arkusz
nr 2), dzia∏ek nr 1391, 1405, 1406/3, 1406/1, 1410, na-
st´pnie za∏amuje si´ na zachód i biegnie po∏udniowy-
mi granicami dzia∏ek nr 1409, 1408, 1407, 1401, 1400,
1395, 1394, 1392 i 1391 (mapa ewidencyjna obr´bu
S∏oƒsk, arkusz nr 5), dalej biegnie po∏udniowymi gra-
nicami dzia∏ek nr 610, 682/1, 683, 682/1, 664, 663,
646/1 (mapa ewidencyjna obr´bu S∏oƒsk, arkusz nr 2),
dzia∏ek nr 1300, 1278, 1277, 1253, dalej po∏udniowymi
granicami dzia∏ek nr 1251, 1250, 1248/2, 1248/1,
1247/2, 1247/1, 1246/2, 1246/1, 1245, 1244/1, 1243/1,
1228 (mapa ewidencyjna obr´bu S∏oƒsk, arkusz nr 5),
dzia∏ek nr 151/1, 146/2 oraz dzia∏ki nr 156/1 do jej po-
∏udniowo-zachodniego naro˝nika, nast´pnie za∏amu-
je si´ i biegnie na po∏udnie wschodnià granicà dzia∏ki
nr 338, za∏amuje si´ na zachód i biegnie po∏udniowy-

mi granicami dzia∏ek nr 338, 169, za∏amuje si´ na po-
∏udnie i biegnie wschodnimi granicami dzia∏ek nr 170,
176, 336, 184/3 do punktu granicznego nr 1132 (mapa
ewidencyjna obr´bu Przyborów, arkusz nr 1 ), za∏amu-
je si´ i biegnie w kierunku wschodnim, pó∏nocnà gra-
nicà dzia∏ki nr 969 i 1047 (droga krajowa nr 22, na od-
cinku Kostrzyn—S∏oƒsk) i dochodzi do punktu gra-
nicznego K 270, nast´pnie granica za∏amuje si´ na po-
∏udniowy zachód i biegnie po∏udniowo-wschodnià
granicà dzia∏ki nr 1047 do pó∏nocno-wschodniego na-
ro˝nika dzia∏ki nr 1205, za∏amuje si´ na po∏udnie i bie-
gnie  wschodnimi granicami dzia∏ek nr 1205, 1204,
1208, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1198, 1199, 1197/3,
1187, 1186/2, 1185, 1184/4, 1184/5, 1183, 1182/3,
1182/2, 1181/4, 1175, od 1167 do 1174, 1162, 1149/1,
1139, 1138, 1161, 1124, 1125, 1126/1, 1126/2 (mapa
ewidencyjna obr´bu S∏oƒsk, arkusz nr 4) i dalej grani-
ca biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim, po∏u-
dniowo-wschodnimi granicami dzia∏ek nr 400/1,
399/2, 397/3, 112/3, 397/3, 392, 382/1, 389/4, 1016,
389/3, 390/3, 390/2, 343, 344/2, 342, od 341 do 334,
1015, za∏amuje si´ na zachód i biegnie wzd∏u˝ drogi,
po∏udniowo-zachodnimi granicami dzia∏ek nr 323,
344/2, 321, 344/2, 312, 311, 310/2, 309/2, 1027, 308,
307/1, 306, 305/2, 304/3, 304/4, od 303 do 300, 278,
277/1 (mapa ewidencyjna obr´bu Czarnów, arkusz
nr 2), dalej na zachód granica biegnie od punktu gra-
nicznego nr 409, po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 425/1
do punktu granicznego nr 406 (mapa ewidencyjna ob-
r´bu Czarnów, arkusz nr 1) za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-zachodnim i dalej biegnie prawym brze-
giem dzia∏ki nr 846 (mapa ewidencyjna obr´bu ˚abi-
ce, arkusz nr 2), za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 844/1 (mapa
ewidencyjna obr´bu ˚abice, arkusz nr 4), dzia∏ki nr 58
(mapa ewidencyjna obr´bu Górzyca, arkusz nr 6),
przecina dzia∏k´ nr 206, za∏amuje si´ na po∏udnie i bie-
gnie po∏udniowà i wschodnià granicà dzia∏ki nr 240,
przecina dzia∏k´ nr 293 i dalej biegnie na po∏udniowy
zachód, wschodnimi granicami dzia∏ek nr 329, 343,
przecina dzia∏ki nr 361 i 362, za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym i dalej biegnie zachodnimi granicami
dzia∏ek nr 362 (mapa ewidencyjna obr´bu Górzyca,
arkusz nr 9), dzia∏ek nr 184, 641, 184, 640 (mapa ewi-
dencyjna obr´bu Górzyca, arkusz nr 8), dzia∏ki nr 39
(mapa ewidencyjna obr´bu ¸ugi Górzyckie, arkusz
nr 5), dzia∏ki nr 2 do jej pó∏nocno-zachodniego naro˝-
nika, nast´pnie granica za∏amuje si´ i biegnie w kie-
runku wschodnim, pó∏nocnymi granicami dzia∏ek nr 2
i 3 do punktu granicznego nr 996, za∏amuje si´ na po-
∏udniowy wschód i biegnie pó∏nocno-wschodnià gra-
nicà dzia∏ek nr 4 i 5 oraz 7/3 (mapa ewidencyjna obr´-
bu ¸ugi Górzyckie, arkusz nr 1) do po∏udniowo-za-
chodniego naro˝nika dzia∏ki nr 2/3, za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocnym i biegnie zachodnià granicà dzia∏ki
nr 2/3 do jej zachodniego naro˝nika, za∏amuje si´ na
pó∏nocny wschód i biegnie pó∏nocno-zachodnià gra-
nicà dzia∏ki nr 2/3 do jej pó∏nocno-zachodniego naro˝-
nika (mapa ewidencyjna obr´bu Kostrzyn, arkusz nr 6)
i powraca do punktu wyjÊcia.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2001 r. 

Prezes Rady Ministrów: J.  Buzek


