
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 863

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic  
oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany 
nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 116, poz. 1241), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia granic 
oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 156, poz. 1819);

2)  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia granic 
oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 93, poz. 826);

3)  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz 
zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 134, poz. 1249);

4)  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia 
granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 214, poz. 1783);

5)  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia granic 
oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. poz. 335).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1)  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic 
oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 156, poz. 1819), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.”;

2)  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic 
oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 93, poz. 826), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r.”;

3)  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic 
oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 134, poz. 1249), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2003 r.”;

4)  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia 
granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 214, poz. 1783), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
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5)  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic 
oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. poz. 335), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 6 maja 2013 r. (poz. 863)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 września 2001 r.

w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645)  
zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się granice gmin:

1)  w województwie dolnośląskim:
a)  w powiecie kłodzkim – gminy Stronie Śląskie i gminy Bystrzyca Kłodzka poprzez przyłączenie do dotychczaso-

wego obszaru gminy Stronie Śląskie części obrębu ewidencyjnego Biała Woda, tj. działek ewidencyjnych o nume-
rach 58/16–58/20, 58/23, 70/116/2, 71/116/3, 76/111 i 77/109 o łącznej powierzchni 100,17 ha z gminy Bystrzyca 
Kłodzka,

b)1) w powiecie legnickim – gminy o statusie miasta Chojnów i gminy Chojnów poprzez przyłączenie do dotychczaso-
wego obszaru gminy o statusie miasta Chojnów części obszaru obrębu ewidencyjnego Konradówka, tj. działek 
ewidencyjnych o numerach: 817/3, 1008/11, 1008/15–1008/25, 1008/27–1008/83 o łącznej powierzchni 4,98 ha 
z gminy Chojnów,

c)  w powiecie polkowickim – gminy Radwanice i w powiecie głogowskim gminy Żukowice poprzez przyłączenie 
części obrębu ewidencyjnego Dankowice, tj. działek ewidencyjnych o numerach: 41–43, 153/1/86–153/4/86, 
154/86, 156/87 i 158 o łącznej powierzchni 30,74 ha z gminy Żukowice;

2)  w województwie lubuskim:
a)  miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski i w powiecie gorzowskim – gminy Kłodawa poprzez przyłącze-

nie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski części obszaru wsi Santocko 
stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Santocko, tj. działek o numerach: 571–574, 575/1–575/3, 
576/1–576/3, 577/1–577/3, 578–581, 624/2, 624/4 i 625–637 o łącznej powierzchni 887,21 ha z gminy Kłodawa,

b)  w powiecie gorzowskim – gminy o statusie miasta Kostrzyn i w województwie zachodniopomorskim, w powiecie 
myśliborskim – gminy Boleszkowice poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta 
Kostrzyn obszaru wsi Szumiłowo, stanowiącego obręb ewidencyjny Szumiłowo o powierzchni 475,66 ha z gminy 
Boleszkowice;

1) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 134, poz. 1249), które weszło w życie 
z dniem 31 lipca 2003 r.
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3)  w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim – gminy Osiek i w powiecie wadowickim – gminy Wieprz 
poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy Osiek wsi Głębowice, stanowiącego obręb ewidencyjny Głę-
bowice o powierzchni 1207,37 ha z gminy Wieprz;

4)  w województwie mazowieckim:
a)  w powiecie mławskim – gminy o statusie miasta Mława i w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 

działdowskim – gminy Iłowo-Osada poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta 
Mława obszarów wsi Krajewo stanowiącego obręb ewidencyjny Krajewo o powierzchni 567,12 ha oraz wsi Pie-
kiełko stanowiącego obręb ewidencyjny Piekiełko o powierzchni 548,32 ha, z gminy Iłowo-Osada,

b)  w powiecie nowodworskim – gminy o statusie miasta Nowy Dwór Mazowiecki i w powiecie legionowskim – gmi-
ny Wieliszew poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Nowy Dwór Mazowie-
cki obszaru wsi Okunin, stanowiącego obręb ewidencyjny Okunin o powierzchni 380,14 ha z gminy Wieliszew,

c)  w powiecie legionowskim – gminy Serock i w powiecie pułtuskim – gminy Pokrzywnica poprzez przyłączenie do 
dotychczasowego obszaru miasta Serocka części obszaru wsi Pobyłkowo Duże, stanowiącego część obrębu ewiden-
cyjnego Pobyłkowo Duże, tj. działek o numerach: 272, 293/1–293/10, 294/1–294/5, 295–314, 315/2, 315/4–315/9, 
316–321, 322/1–322/3 i 323–327 o łącznej powierzchni 87,79 ha z gminy Pokrzywnica,

d)  w powiecie ostrołęckim – gminy Olszewo-Borki i gminy Lelis poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru 
gminy Olszewo-Borki części obszaru wsi Siemnocha, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Siemno-
cha, tj. działek o numerach: 150/1, 150/2, 151/1–151/3, 151/5, 151/6, 151/8, 151/10 i 151/11 o łącznej powierzch-
ni 8,61 ha z gminy Lelis,

e)  w powiecie przysuskim – gminy Odrzywół i gminy Klwów, poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru 
gminy Odrzywół obszaru wsi Jelonek, stanowiącego obręb ewidencyjny Jelonek o powierzchni 338,79 ha z gminy 
Klwów;

5)  w województwie podkarpackim:
a)  w powiecie bieszczadzkim – gminy Ustrzyki Dolne i gminy Olszanica poprzez przyłączenie do dotychczasowego 

obszaru gminy Ustrzyki Dolne obszarów: wsi Brelików stanowiącego obręb ewidencyjny Brelików o powierzchni 
754,42 ha, wsi Leszczowate stanowiącego obręb ewidencyjny Leszczowate o powierzchni 1379,57 ha, wsi Ro-
pienka stanowiącego obręb ewidencyjny Ropienka o powierzchni 1336,92 ha, wsi Serednica stanowiącego obręb 
ewidencyjny Serednica o powierzchni 966,58 ha, wsi Stańkowa stanowiącego obręb ewidencyjny Stańkowa o po-
wierzchni 971,47 ha, wsi Wola Romanowa stanowiącego obręb ewidencyjny Wola Romanowa o powierzchni 
390,22 ha, wsi Zawadka stanowiącego obręb ewidencyjny Zawadka o powierzchni 1262,94 ha oraz obręb ewiden-
cyjny Wola Maćkowa o powierzchni 283,20 ha – o łącznej powierzchni 7345,32 ha z gminy Olszanica,

b)  w powiecie łańcuckim – gminy Łańcut i gminy Czarna poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy 
Łańcut części obszaru wsi Krzemienica stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Krzemienica, tj. działek o nu-
merach: 2765, 2767, 2768, 2769/1 i 2769/4–2769/10 o łącznej powierzchni 3,10 ha z gminy Czarna;

6)  w województwie podlaskim:
a)  gminy o statusie miasta Białystok, mającej status miasta na prawach powiatu, oraz w powiecie białostockim – gmi-

ny Dobrzyniewo Kościelne poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Białystok 
obszaru wsi Zawady stanowiącego obręb ewidencyjny Zawady o powierzchni 420,88 ha z gminy Dobrzyniewo 
Kościelne,

b)  w powiecie białostockim – gminy Tykocin i w powiecie monieckim – gminy Trzcianne poprzez przyłączenie do 
dotychczasowego obszaru gminy Tykocin obszaru wsi Szafranki stanowiącego obręb ewidencyjny Szafranki o po-
wierzchni 188,51 ha z gminy Trzcianne,

c)2) w powiecie wysokomazowieckim – gminy Czyżew-Osada i w województwie mazowieckim, w powiecie ostrow-
skim – gminy Nur poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy Czyżew-Osada obszarów wsi: Bruli-
no-Piwki i Brulino-Koski stanowiących obręb ewidencyjny Brulino-Piwki o powierzchni 316,37 ha oraz wsi Szul-
borze-Kozy stanowiącego obręb ewidencyjny Szulborze-Kozy o powierzchni 390,71 ha z gminy Nur;

7)  w województwie śląskim, w powiecie gliwickim – gminy Gierałtowice i gminy o statusie miasta Knurów poprzez przy-
łączenie do dotychczasowego obszaru gminy Gierałtowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Szczygłowice okreś- 
lonej na arkuszu 3 mapy ewidencyjnej, tj. działek o numerach: 13, 35/9, 37/9–39/9, 90/12, 91/9–99/9 i 108/15–110/15 
o łącznej powierzchni 27,18 ha z gminy o statusie miasta Knurów;

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 214, poz. 1783), które weszło w życie 
z dniem 12 listopada 2005 r.
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8)  w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim – gminy Skarżysko Kościelne i w województwie mazowie-
ckim, w powiecie szydłowieckim – gminy Mirów poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy Skarżysko 
Kościelne obszaru wsi Kierz Niedźwiedzi stanowiącego obręb ewidencyjny Kierz Niedźwiedzi o powierzchni 
1684,66 ha z gminy Mirów;

9)  w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim – gminy o statusie miasta Ostróda i gminy Ostróda 
poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Ostróda części obszaru wsi Kajkowo stano-
wiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Kajkowo, tj. działek o numerach: 167/15–167/18, 227/3 o łącznej po-
wierzchni 0,93 ha, części obszaru wsi Ruś Mała, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Mała Ruś, tj. 
działek o numerach: 141/118 i 141/119 o łącznej powierzchni 4,50 ha, oraz części obszaru osady Wałdowo, stanowią-
cego część obszaru obrębu ewidencyjnego Mała Ruś o numerach: 98/4 i 148/1–148/10 o łącznej powierzchni 0,41 ha 
z gminy Ostróda;

10)  w województwie wielkopolskim:

a)  w powiecie chodzieskim – gminy Chodzież i w powiecie pilskim – gminy Ujście poprzez przyłączenie do dotych-
czasowego obszaru gminy Chodzież części obszaru wsi Chrustowo, stanowiącego część obszaru obrębu ewiden-
cyjnego Chrustowo, tj. działek o numerach: 1/2L, 3/2L, 4L/2, 13/6L, 13A/2L i 14/2L o łącznej powierzchni 
40,63 ha z gminy Ujście,

b)  w powiecie pilskim – gminy Ujście i w powiecie chodzieskim – gminy Chodzież poprzez przyłączenie do dotych-
czasowego obszaru gminy Ujście części obszaru wsi Oleśnica stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego 
Oleśnica, tj. działek o numerach: 1/3AL, 1/7AL, 316, 349, 352, 353, 356, 357 i 367–370 o łącznej powierzchni 
13,22 ha z gminy Chodzież;

11)3) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim – gminy Mirosławiec i w powiecie drawskim – gminy 
Wierzchowo, poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru gminy Mirosławiec części obszaru wsi Żeńsko, stano-
wiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Żeńsko, określonego na mapach: arkusz 1 – działki o numerach: 3/3, 3/8, 
3/12, 3/13–3/15, 20/2, 20/3, 21/3, 21/9, 21/11, 27/2, 27/4, 27/8, 28/3 i 33/1–33/3, arkusz 3 – działki o numerach: 39/2, 
39/3–39/12, 523/1L i 523/2L, arkusz 37 – działki o numerach: 494/4, 494/5L, 494/7L, 494/8L–494/16L,  
494/18L–494/24L, 494/27L–494/29L i 495/4L, arkusz 39 – działki o numerach: 115/2L, 115/3, 115/4L, 169L,  
511/1L–511/3L, 511/5L, 511/7L–511/9L, 512/2L, 512/3L, 512/5L, 512/6L, 517L, 518/4L, 519/2L, 519/4L–519/6L, 
526/2L i 526/3L, arkusz 41 – działki o numerach: 536/1L, 537/3L–537/6L, 538/3L, 538/4L, 539/3L i 539/4L, arkusz 42 
– działki o numerach: 168/2L, 524/1L–524/3L, 525L, 530/1L, 530/2L, 531L, 540/2L, 540/3L, 540/4L, 540/6L–540/14L, 
541L, 546/3L, 546/4L i 547/1L o łącznej powierzchni 740,15 ha z gminy Wierzchowo.

§ 2. Ustala się granice miast:

1)4) w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko – miasta Drezdenko poprzez 
przyłączenie do dotychczasowego obszaru: części obszaru wsi Kosin, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjne-
go Kosin, tj. działek o numerach: 236–255 o łącznej powierzchni 15,29 ha oraz części obszaru wsi Osów, stanowiącego 
część obszaru obrębu ewidencyjnego Osów, tj. działek o numerach: 262/1, 263/1, 263/3–263/5, 264, 265, 266/1, 266/2, 
267/1, 267/2, 268/1–268/3, 269/1–269/3, 270/3, 270/4, 271, 272, 273/1, 273/3, 273/6–273/8, 274/2, 274/3, 275/1–275/3, 
276/1, 276/2, 278/2, 278/3, 279/1, 280/2, 280/4–280/9, 281, 282/1–282/4, 283, 284, 285/1, 285/3, 285/4, 286/1, 286/2, 
287–293, 294/1, 294/2, 295, 296/5–296/8, 298–301, 302/1–302/3, 303, 305/1, 306–313 i 522 o łącznej powierzchni 
50,16 ha z gminy Drezdenko;

2)  w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Nysa – miasta Nysa poprzez przyłączenie do dotychczasowe-
go obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Głębinów, tj. działek o numerach: 609/2, 609/3, 609/5–609/8,  
609/10–609/12, 609/15–609/18, 609/20–609/24, 609/26, 609/28–609/32, 609/34, 609/35, 610/1–610/7, 611/1, 611/2, 
611/4–611/7, 612, 613/1–613/6, 614/1, 614/2, 615/1–615/12, 616/1–616/8, 617/4–617/6 i 663–665 – o łącznej po-
wierzchni 7,81 ha z gminy Nysa;

3)  w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne – miasta Ustrzyki Dolne:

a)  poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru obrębu ewidencyjnego Strwiążyk o powierzchni 336,46 ha 
części obszaru obrębu ewidencyjnego Równia, tj. działki numer 145/29 o powierzchni 1,19 ha, części obszaru ob-
rębu ewidencyjnego Jałowe, tj. działki numer 168/240/2 o powierzchni 0,94 ha, oraz części obszaru obrębu ewi-
dencyjnego Ustianowa Górna, tj. działki numer 216/4 o powierzchni 0,04 ha z gminy Ustrzyki Dolne,

3) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. poz. 335), które weszło w życie z dniem 
12 kwietnia 2012 r.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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b)  poprzez wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Jasień, tj. działek 
o numerach 136/631/2 o powierzchni 1,57 ha, 140/1/283/1, 140/2/284/1 i 2754 o łącznej powierzchni 2,75 ha, 
części obszaru obrębu ewidencyjnego Ustrzyki Dolne, tj. działki numer 2756 o powierzchni 0,33 ha, oraz połowy 
działki numer 2755 o powierzchni 0,06 ha i przyłączenie ich do gminy Ustrzyki Dolne;

4)  w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sokółka – miasta Sokółka poprzez przyłączenie do do-
tychczasowego obszaru części obszaru wsi Kraśniany stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Kraśniany, tj. działek 
o numerach: 756–759, 760/1, 760/2, 762–765, 767–772, 773/1, 773/2, 774–791, 792/2, 793/2, 794/2, 794/4, 796–823, 
824/3–824/5, 825, 826, 827/6–827/12, 828–844, 845/2–845/4, 846–850, 851/1, 851/2, 852–855, 856/1, 856/2, 857–860, 
861/1, 861/2, 862, 864–874, 876/2, 876/3, 877/3, 877/4, 877/6–877/9, 878, 879/1–879/3, 880/1–880/3, 881, 882/1–882/3, 
883, 884/1, 884/3, 884/4, 884/6, 884/8, 884/9, 885–899, 900/1–900/4, 901/1, 901/2, 903–940, 941/1–941/3, 942–945, 
947/1, 947/3–947/6, 948–957, 958/1, 958/2, 959/1, 959/2, 960–981, 982/1, 982/2, 983–986, 987/1, 987/2, 988–990, 
991/1, 991/2, 992–999, 1000/1, 1000/3, 1000/4, 1001–1010, 1011/1, 1011/2, 1012, 1013/1–1013/3 i 1014–1023 o łącz-
nej powierzchni 516,35 ha, części obszaru wsi Nowa Kamionka stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego 
Kamionka Nowa, tj. działek o numerach: 3, 4, 5/1, 5/5, 5/5*, 5/6, 5/6*, 5/7, 7/1, 8, 31/1, 233, 238–240, 246–248, 250, 
252–258, 260/1, 264, 265–268, 270/1, 271–275, 276/1–276/4, 277/1, 277/2, 278–309, 352–359, 360/1, 360/2, 361–369, 
370/2, 370/4, 372–404, 405/1, 405/2, 406–411, 413/1, 414, 415, 416/2–421/2, 423/2, 424/1, 425/1, 426/2, 426/3,  
428/1–431/1, 433–450, 451/3–451/7, 452–456, 457/1, 457/2, 458–472, 473/1–473/15, 474/1–479/1, 480–512, 513/1–513/3, 
514, 515, 516–534 i 583 o łącznej powierzchni 150,49 ha, części obszaru wsi Słojniki stanowiącego część obszaru ob-
rębu ewidencyjnego Słojniki, tj. działek o numerach: 2/2, 2/3, 2/6–2/9, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1–8/3, 9/2–9/6, 
10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13/1–13/3, 14–17, 18/2–18/4, 19–24, 25/1–25/3, 48, 49/1, 50/1, 50/3, 50/4, 51/1–51/3, 52/1, 
52/3, 52/4, 53/1, 53/3, 53/6–53/12, 54/2, 54/3, 55/1, 56/2, 56/3, 57/1, 57/3, 57/4, 58/1, 59–61, 62/4, 62/5, 62/7, 64/1, 
65/2, 68, 84/1, 84/2, 84/3, 95/1–95/3, 96/1–96/3, 97/3–97/13, 98/1, 98/2, 99/1–99/8, 100, 101/1–101/3, 102–107, 108/1, 
108/2, 109, 139/2, 139/3, 140, 141/2–141/26, 142, 143, 144/1–144/8, 145–163, 164/2–164/7, 165–170, 171/1, 171/2, 
172–177, 178/1, 178/2, 179–190, 222, 223, 224–228, 680/2–680/10, 681/1 i 681/2 o łącznej powierzchni 247,42 ha, 
oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Tartak Kuryły, tj. działek o numerach: 103–107, 108/1, 108/2, 109–120 
i 121/1 o łącznej powierzchni 22,20 ha z gminy Sokółka;

5)  w województwie wielkopolskim:

a)5) w powiecie krotoszyńskim, w gminie Kobylin – miasta Kobylin poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru 
części obszaru obrębu ewidencyjnego Rzemiechów, określonego na: arkuszu mapy nr 1 – działki o numerach: 
189L, 362/1, 362/2, 363/2, 371, 373, 374, 394, 610/4, 613/4 i 613/6 oraz arkuszu mapy nr 2 – działki o numerach: 
345–348, 349/1, 352–360, 361/1, 363/1, 364/1, 364/2, 365, 366/1, 366/2, 368–370, 372, 375, 376/1, 377–392, 
395–397, 398/1, 398/2, 399–416, 418–424, 588/2, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 610/3, 611/1, 611/3, 611/4,  
612/2–612/5, 612/7, 612/10–612/13, 613/3, 613/5, 614–618, 619/1, 619/2, 620–623, 624/1, 624/2, 625, 626,  
628–636, 637/1, 637/2, 638/1, 639/1, 639/2, 640, 641/2–641/4, 642–653, 654/1, 654/2, 654/4–654/6, 655–659, 
846–853, 854/1, 855/1, 856, 857/1, 858–875, 877–887 i 888/1–888/3 o łącznej powierzchni 171,34 ha z gminy 
Kobylin,

b)  w powiecie szamotulskim, w gminie Pniewy – miasta Pniewy poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru 
części obszaru obrębu ewidencyjnego Chełmno-Jakubowo, określonego na: arkuszu mapy nr 1 – działki o nume-
rach: 122, 123/1–123/3, 124/1, 124/2, 127/1–127/4, 128/4–128/8, 130, 132/2, 132/3, 132/5–132/8, 211, 212, 
219/5–219/8, 220/1, 222/23, 223/2, 224, 225/1, 225/4–225/6, 226/1, 227/1, 227/2, 228/1, 228/3, 228/4, 229/1, 
229/2, 230/1, 230/2, 231/1, 231/2, 232, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 238/2, 238/3, 239/1, 239/2, 240/1, 
240/2, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 243/3–243/6, 244/1, 244/2, 245, 246/1, 248/2, 248/3, 250/2–250/10, 250/12, 
250/13, 251/1, 251/4–251/6, 252/1, 252/2, 254/1, 254/2, 255/2, 255/3, 564 i 565, arkuszu mapy nr 6 – działki o nu-
merach: 222/9, 222/10, 222/22, 222/24–222/26, 222/28–222/30 i 222/32–222/38, arkuszu mapy nr 7 – działki 
o numerach: 222/18, 222/21, 222/25, 222/39, 222/40, 295–302, 303/1, 303/2, 303/4–303/7, 304–393, 394/1–394/10, 
395–498, 499/1, 499/2, 500–539, 540/1, 540/2, 541–555, 556/1–556/21, 557/1–557/10, 557/12–557/17,  
557/19–557/22, 558/1, 558/2, 559, 560/1–560/3, 561, 562 i 563/1–563/10 o łącznej powierzchni 199,14 ha, części 
obszaru obrębu ewidencyjnego Konin, określonego na arkuszu mapy nr 1 – działki o numerach: 181 i 198/2–198/5, 
arkuszu mapy nr 3 – działki o numerach: 180, 182, 197 i 199, arkuszu mapy nr 4 – działki o numerach: 260L/2 
i 260L/3 o łącznej powierzchni 52,26 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Lubocześnica, określonego na ar-
kuszu mapy nr 1 – działki o numerach: 124/2, 126, 133, 259, 261, 262, 263/2, 264/3, 265, 269/1–269/3, 269/5, 270, 
271/1–271/3, 272/2–272/8, 273, 274/1, 274/4, 274/5, 274/7, 274/8, 274/10, 274/13–274/15, 275, 276/4–276/7, 
277–348, 349/1–349/3, 350–403, 404/1–404/7 i 405–423 o łącznej powierzchni 78,25 ha, części obszaru obrębu 
ewidencyjnego Pniewy-Zamek, określonego na arkuszu mapy nr 1 – działki o numerach: 4, 15/4, 15/5, 16/4, 16/5, 
19/4, 19/5, 20/4, 20/5, 26/4, 26/5, 97/3–97/5, 101/4–101/8, 101/11–101/15, 102/2, 103/1, 141–144 i 145/2–145/4, 

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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arkuszu mapy nr 3 – działki o numerach: 100L/2, 100L/3 i 101L/3, arkuszu mapy nr 4 – działki o numerach: 
156/1–156/4, 157/1–157/3, 161/3, 163/2, 163/3, 164/1, 164/3, 164/4, 166–168, 169/1, 169/2, 170/2, 170/3, 198/2, 
198/3, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 203/2, 203/4, 203/5, 204/2, 204/4, 204/5, 205/1, 
205/2, 206/2–206/9, 206/12–206/25, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212, 213/2 
i 213/3, arkuszu mapy nr 5 – działki o numerach: 99/4–99/10 i 362L/2 o łącznej powierzchni 218,50 ha, oraz części 
obszaru obrębu ewidencyjnego Podpniewki, określonego na arkuszu mapy nr 1 – działki o numerach: 72/4, 72/5 
i 72/9–72/11 o łącznej powierzchni 3,78 ha z gminy Pniewy;

6)  w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim:
a)  w gminie Drawsko Pomorskie – miasta Drawsko Pomorskie poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru 

części obszaru wsi Gogółczyn stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Gogółczyn, tj. działek o nume-
rach: 4/6, 4/7, 4/9–4/52, 4/55–4/60, 4/62–4/69, 5/2, 5/3, 5/6, 5/7, 5/9–5/11, 5/14, 11/2–11/4, 18/2 i 20/2 o łącznej 
powierzchni 90,18 ha z gminy Drawsko Pomorskie,

b)  w gminie Kalisz Pomorski – miasta Kalisz Pomorski, poprzez przyłączenie do dotychczasowego obszaru: części 
obszaru wsi Cybowo stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Cybowo, tj. działek o numerach 488/3 
i 488/4 o łącznej powierzchni 9,98 ha, oraz części obszaru wsi Krężno stanowiącego część obszaru obrębu ewiden-
cyjnego Krężno, tj. działek o numerach: 55/1, 70/1, 87/4, 87/5, 103/1, 103/3–103/6, 105/3, 107/2, 107/3,  
107/5–107/10 i 115/1 o łącznej powierzchni 39,18 ha z gminy Kalisz Pomorski.

§ 3. Zmienia się nazwy i siedziby władz gmin:

1)  w województwie małopolskim:

a)  w powiecie nowosądeckim:
– gminy Krynica z siedzibą władz w Krynicy na Krynicę-Zdrój z siedzibą władz w Krynicy-Zdroju,
– gminy Piwniczna z siedzibą władz w Piwnicznej na Piwniczną-Zdrój z siedzibą władz w Piwnicznej-Zdroju,

b)  w powiecie nowotarskim – gminy Rabka z siedzibą władz w Rabce na Rabka-Zdrój z siedzibą władz w Rabce-
-Zdroju;

2)  w województwie opolskim, w powiecie brzeskim – gminy Brzeg z siedzibą władz w Brzegu na Skarbimierz z siedzibą 
władz w Skarbimierzu Osiedlu;

3)  w województwie podkarpackim:

a)  w powiecie kolbuszowskim – gminy Stary Dzikowiec z siedzibą władz w Starym Dzikowcu na Dzikowiec z sie-
dzibą władz w Dzikowcu,

b)  w powiecie lubaczowskim – gminy Horyniec z siedzibą władz w Horyńcu na Horyniec-Zdrój z siedzibą władz 
w Horyńcu-Zdroju,

c)  w powiecie stalowowolskim – gminy Radomyśl z siedzibą władz w Radomyślu na Radomyśl nad Sanem z siedzi-
bą władz w Radomyślu nad Sanem;

4)  w województwie podlaskim, w powiecie białostockim – gminy Dobrzyniewo Kościelne z siedzibą władz w Dobrzynie-
wie Kościelnym na Dobrzyniewo Duże z siedzibą władz w Dobrzyniewie Dużym;

5)  w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim – gminy Kolbudy Górne z siedzibą władz w Kolbudach Górnych 
na Kolbudy z siedzibą władz w Kolbudach.

§ 4.6) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1)  § 1 pkt 2 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.;

2)  § 1 pkt 4 lit. a i e, pkt 6 lit. c oraz pkt 8 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz. U. Nr 93, poz. 826), które weszło w życie z dniem 
30 czerwca 2002 r.




