
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. 

 Poz. 2313  

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NTS) 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, 

z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-

stek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.
2)

) w załączniku „Nomenklatu-

ra Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części „Objaśnienia wstępne” w tabeli zawierającej nazwy poziomów oraz jednostki terytorialne występujące na 

tych poziomach w wierszu dla poziomu nr 5 w kolumnie „Liczba jednostek” wyrazy: „2479 w tym 66” zastępuje się 

wyrazami: „2478 w tym 66”; 

2) w części dotyczącej poziomu 5: 

a) skreśla się wyrazy „Pieszyce 5.5.02.03.02.03.1”, 

b) po wyrazach „Niemcza − obszar wiejski 5.5.02.03.02.07.5” dodaje się wyrazy: 

„Pieszyce 5.5.02.03.02.03.3 

Pieszyce − miasto 5.5.02.03.02.03.4 

Pieszyce − obszar wiejski 5.5.02.03.02.03.5”, 

c) wyrazy „Siedliszcze 5.3.06.10.03.11.2” zastępuje się wyrazami: 

„Siedliszcze 5.3.06.10.03.11.3 

Siedliszcze − miasto 5.3.06.10.03.11.4 

Siedliszcze − obszar wiejski 5.3.06.10.03.11.5”, 

d) wyrazy „Urzędów 5.3.06.12.07.08.2” zastępuje się wyrazami: 

„Urzędów 5.3.06.12.07.08.3 

Urzędów − miasto 5.3.06.12.07.08.4 

Urzędów − obszar wiejski 5.3.06.12.07.08.5”, 

e) wyrazy „Lubycza Królewska 5.3.06.10.18.05.2” zastępuje się wyrazami: 

„Lubycza Królewska 5.3.06.10.18.05.3 

Lubycza Królewska − miasto 5.3.06.10.18.05.4 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662 oraz 

z 2015 r. poz. 855, 1240, 1893 i 2281.  
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1359, z 2009 r. Nr 202, poz. 1558, 

z 2010 r. Nr 249, poz. 1658, z 2012 r. poz. 1390, z 2013 r. poz. 1587 oraz z 2014 r. poz. 1992. 
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Lubycza Królewska − obszar wiejski 5.3.06.10.18.05.5”, 

f) wyrazy „Jaraczewo 5.4.30.57.06.01.2” zastępuje się wyrazami: 

„Jaraczewo 5.4.30.57.06.01.3 

Jaraczewo − miasto 5.4.30.57.06.01.4 

Jaraczewo − obszar wiejski 5.4.30.57.06.01.5”, 

g) wyrazy „Stargard Szczeciński 5.4.32.66.14.01.1” zastępuje się wyrazami „Stargard 5.4.32.66.14.01.1”, 

h) wyrazy „Stargard Szczeciński 5.4.32.66.14.10.2” zastępuje się wyrazami „Stargard 5.4.32.66.14.10.2”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 




