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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTROW 

z dnia 18 października 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów 
rejonowych. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól
nej (Dz. U. Nr.21, poz. 123) w związku z art. 7 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz 
zakresie działaQia niektórych naczelnych i centralnych or
ganów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, 
poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra-Szefa Urzędu Rady 
Ministrów z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia 
siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejono
wych (Dz. U. Nr 54, póz. 316) w § 1 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w ust. 6 - w woje'wództwie chełmskim : 

a) w pkt 1 po wyrazie "Kamień" dodaje się wyraz 
"Leśniowice", 

b) w pkt 2 skreśla się wyraz "Leśniowice"; 

2) w ust. 11 - w województwie gorzowskim: 
a) w pkt 3 po wyrazie "Międzychód" spójnik "I 

zastępuje się przecinkiem oraz po wyrazie "Przytocz
na" dodaje się wyrazy "i Pszczew", 

b) w pkt 4 skreśla się wyraz "Pszczew"; 

3) w ust. 22 - w województwie lubelskim: 
a) w pkt 5 po wyrazach "oraz miast:" dodaje się wyraz 

"Dęblin" 

b) w pkt 6 wyrazy "miast: Dęblin i Ryki" zastępuje się 
wyrazami "miasta Ryki"; 

4) w ust. 28 - w województwie ostrołęckim: 
a) w pkt 1 po wyrazie "Rzewnie" dodaje się wyraz 

"Sypniewo", 
b) w pkt 2 skreśla się wyraz "Sypniewo"; 

5) w ust. 29 - w województwie pilskim: 
a) w pkt 3 po wyrazie "Kaczory" dodaje się wyrazy 

"Łobżenica, Szydłowo" i po wyrazach "oraz miast:" 
- wyraz "Łobżenica" , 

b) w pkt 5 skreśla się wyraz "Szydłowo" ', 

c) w pkt 7 skreśla się dwukrotnie użyty wyraz "Łob
żenica"; 

6) w ust. 32 - w województwie poznańskim: 
a) w pkt 3 skreśla się dwukrotnie użyty wyraz " Buk", 
b) w pkt 4 po wyrazach "dla gmin:" dodaje się wyraz 

"Buk", po wyrazach " Murowana Goślina" dodaje 
się wyraz "Oborniki", po wyrazach "oraz miast:" 
dodaje się wyraz " Buk" oraz po użytych ponownie 
wyrazach "Murowana Goślina" dodaje się wyraz 
"Oborniki", 

c) w pkt 5 skreśla się dwukrotnie użyty wyraz "Obor
niki"; 

7) w ust. 34 - w województwie radomskim: 
a) w pkt 2 skreśla się wyraz "Policzna", 
b) w pkt 4 po wyrazie " Stromiec" dodaje się wyraz 

"Wierzbica", 
c) w pkt 5 po wyrazie "Orońsko" przecinek zastępuje się 

spójnikiem "i" oraz skreśla się wyrazy "i Wierzbica", 
d) w pkt 6 po wyrazach "Ciepielów, Lipsko" dodaje się 

wyraz "Policzna"; 

8) w ust. 35 - w województwie rzeszowskim: 
a) w pkt 3 skreśla się wyraz "Iwierzyce" oraz dwukrot

nie użyte wyrazy "Sędziszów Małopolski" , a wyrazy 
"miast: Ropczyce i" zastępuje się wyrazami "miasta 
Ropczyce", 

b) w pkt 4 po wyrazie "Hyżne" dodaje się wyraz 
"Iwierzyce", po wyrazie "Niebylec" dodaje się wyra
zy "Sędziszów Małopolski" oraz po wyrazie "Rze
szów" dodaje się wyrazy "Sędziszów Małopolski" ; 

9) w ust. 40 - w województwie suwalskim: 
a) w pkt 4 skreśla się wyrazy "Banie Mazurskie", 
b) w pkt 9 po wyrazach "dla gmin:" dodaje się wyrazy 

"Banie Mazurskie"; 

10) w ust. 48 - w województwie zamojskim: 
a) w pkt 2 skreśla się wyraz " Miączyn", 

b) w pkt 4 po wyrazie "Łabunie" dodaje się wyraz 
"Miączyn ". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lis
topada 1990 r. 

Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów: J. Ambroziak 
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