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4) wart. 230 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i do
daje się § 2 w brzmieniu : 

,,§ 2. Osoba prawna może przejąć własnościowe prawo 
do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli 
jest wierzycielem hipotecznym. W tym wypadku 
własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem 
sześciu miesięcy od dnia przejęcia tego prawa 
przez wierzyciela, chyba że wierzyciel przed upły
wem tego terminu wskaże osobę, której zbył 

to prawo, a osoba ta złoży deklarację członkow
ską; przepis art. 227 § 1 stosuje się odpowied
nio."; 

5) wart. 238 w § 1 w zdaniu drugim po wyrazach " lokalu 
użytkowego" dodaje się wyrazy "jako ograniczone pra
wo rzeczowe" . 

Art . 4. W Kodeksie postępowania cywilnego wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) wart. 982 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, 
a przedmiotem egzekucji jest własnościowe spół

dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdziel
cze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do 
domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkanio
wej, wierzyciel hipoteczny może przejąć to prawo 
za cenę nie niższą od trzech czwartych sumy 
oszacowania; wniosek o przejęcie należy zgłosić 

w ciągu tygodnia od licytacji . Wierzyciel hipotecz
ny nie składa rękojmi . " ; 

2) wart. 1025 dodaje się § 4 w brzmieniu : 

,,§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest własnościowe 
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spół
dzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo 
do domu jednorodzinnego w spółdzielni miesz
kaniowej, wierzytelność spółdzielni mieszkanio
wej z tytułu nie wniesionego wkładu budow
lanego związana z tym prawem ulega zaspokoje
niu przed należnością zabezpieczoną na tym pra
wie hipotecznie." 

Art. 5. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo 
lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, z 1989 r. Nr 10, 
poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 32, poz. 190 i Nr 34, poz. 198) 
wart. 65 w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu : 
"Pomieszczenie zastępcze nie przysługuje osobie, która utra
ciła własność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 
lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni miesz
kaniowej na skutek egzekucji wierzytelności zabezpieczonej 
hipoteką umowną. " 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech 
miesięcy od dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 grudnia 1991 r. 

w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, 
białostockim. bielskim. częstochowskim. katowickim. kieleckim. leszczyńskim. lubelskim. łomżyńskim, 
nowosądeckim. olsztyńskim. opolskim. ostrołęckim. pilskim. piotrkowskim. poznańskim. skierniewickim. 
suwalskim. szczecińskim. tarnobrzeskim. toruńskim. włocławskim. zamojskim i zielonogórskim oraz nadania 

niektórym gminom statusu miasta. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, 
Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 
518 oraz z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W województwie warszawskim zmienia się grani
ce dzielnicy-gminy Praga- Południe przez przyłączenie 
obszaru wsi Aleksandrów o powierzchni 971,41 ha z gminy 
Wiązowna . 

§ 2. W województwie białostockim: 

1) tworzy się gminę Rudka z siedzibą władz w Rudce; 
w skład gminy Rudka wchodzą obszary wsi: Karp, Koce 
Borowe, Mień, Niemyje-Jarnąty, Niemyje-Skłody, Nie
myje Stare, Niemy je-Ząbki, Nowe Niemy je i Rudka 
z gminy Brańsk, 

2) zmienia się granice gminy Jasionówka przez przyłącze
nie obszaru wsi Krzywa o powierzchni 525,42 ha 
z gminy Jaświły. 

§ 3. W województwie bielskim tworzy się gminę Polan 
ka Wielka z siedzibą władz w Polance Wielkiej ; w skład gminy 
Polanka Wielka wchodzi obszar wsi Polanka Wielka z gminy 
Osiek. 

§ 4. W województwie częstochowskim tworzy się gmi 
nę Starcza z siedzibą władz w Starczy; w skład gminy Starcza 
wchodzą obszary wsi : Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały, 

Starcza i Własna z gminy Kamienica Polska . 

§ 5. W województwie katowickim: 

1) tworzy się gminy: 

a) Goczałkowice-Zdrój z siedzibą władz w Goczałkowi
cach-Zdroju; w skład gminy Goczałkowice-Zdrój 
wchodzi część obszaru miasta Pszczyny o powierz
chni 4864,00 ha, 

b) Rydułtowy z siedzibą władz w Rydultowych; w skład 
gminy Rydułtowy wchodzi część obszaru miasta 
Wodzisławia Śląskiego o powierzchni 1500,00 ha, 
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c) Wojkowice z siedzibą władz w Wojkowicach; 
w skład gminy Wojkowice wchodzi część obszaru 
miasta Będzina o powierzchni 1277, 23 ha; 

2) zmienia się granice: 
a) miasta Tarnowskie Góry przez przyłączen i e obszaru 

części wsi Nakło o powierzchn i 46,63 ha z gminy 
Swierklaniec, 

b) gminy Tąpkowice przez przyłączenie obszaru częśc i 

wsi Sączów o powierzchni 24,73 ha z gminy Bob
rowniki; 

3) nadaje s ię status miasta : 

a) gminie Rydułtowy, 

b) gminie Wojkowice. 

§ 6. W województwie kieleckim: 

1) tworzy się gminy: 

a) Słupia (Konecka) z siedzibą władz w Słupi ; wsklad 
gminy Słupia wchodzą obszary wsi: Bania, Biały Ług , 

Budzisław, Czerwona Wola " A", Czerwona Wola 
" B", Hucisko, Mnin, Olszówka Pilczycka, Piaski, 
Pijanów, Pilczyca, Radwanów-Kolonia, Ruda Pil 
czycka, Rytlów, Skąpe, Słupia , Wólka i Za ostrów 
z gminy Łopuszno, 

b) Smyków z siedzibą władz w Smykowie; w skład 

gminy Smyków wchodzą obszary wsi : Adamów, 
Cisownik, Kawęczyn, Królewiec, Królewiec Poprze
czny, Matyniów, Miedzierza, Piaski, Pokoracz, Przy
łogi, Smyków, Stanowiska, Strażnica , Swinków, 
Trawniki, Wólka Smolana i Zastawie z gminy Mniów; 

2) zmienia się granice miasta Miechowa przez przyłączenie 
obszaru częśc i wsi Komorów o powierzchni 57,17 ha 
z gminy Miechów. 

§ 7. W województwie leszczyńskim zmienia się gran ice 
gminy Smigiel przez przyłączenie obszaru części wsi Bis
kupice Dłużyńskie o powierzchni 1,25 ha z gminy Przemęt . 

§ 8. W województwie lubelskim zmienia się gran ice 
gminy Łęczna przez przyłączenie obszaru części wsi Lud 
wików o powierzchni 41 ,00 ha z gminy Spiczyn. 

§ 9. W województwie łomżyńskim tworzy się : 

1) z dotychczasowej gminy Kolno dwie odrębne gminy: 

a) gminę Kolno na obszarze miasta Kolno, 
b) gminę Kolno z s iedzibą władz w mieście Kolnie; 

w skład gminy Kolno wchodzą obszary wsi : Bialiki , 
Borkowo, Brzozowo, Brzózki, Czernice, Czerwone, 
Danowo, Filipki Duże, Filipki Małe, Gietki, Glinki, 
Górskie, Górszczyzna, Gromadzyn-Wykno, Janowo, 
Kiełcze-Kopki , Kolimagi, Kossaki, Kowalewo, Kozi 
ki-Olszyny, Kozioł. Kumelsk, Lachowo, Łosewo, Ni 
ksowizna, Obiedzi no, Okurowo, Pachuczyn, Rupin, 
Rydzewo-Swiątki , Stare Kiełcze, Stary Gromadzyn, 
Truszki- Kucze, Truszki- Patery, Truszki -Zalesie, Ty
szki -Łabno, Tyszki-Wądołowo, Waszki, Wincenta, 
Wsze bory, Wykowo, Wścieklice, Zabiele, Zaskrodzie 
i Żebry; 

2) gminę Szulborze Wielkie z siedzibą władz w Szulborzu 
Wielkim; w skład gminy Szulborze Wielkie wchodzą 
obszary wsi: Godlewo-Gorzejewo, Gostkowo i Miano
wo z gminy Andrzejewo, Brulino Lipskie z gminy Nur 
oraz Godlewo-Gudosze, Grędz ice, Helenowo, Jan
czewo-Sukmanki, Janczewo Wielkie, Leśniewo , Slup, 

Słup-Kolon ia , Smolewo-Parcele, Smolewo-Wieś, Szu l
borze-Koty, Szu lborze Wielkie, Swierże- Leśniewek, 
Uścianek- Dębia nka i Zakrzewo-Zalesie z gmi ny Za ręby 
Kości elne . 

§ 10. W wojew ództwie nowosądeckim : 

1) tworzy się gminę Bystra-Sidzina z siedzibą władz w Bys
t rej; w skład gminy Bystra- Sidzina wchodzą obszary wsi 
Bystr. , Sidzina z gminy Jordanów, 

2) zmienia się gran ice gminy Bukowina Tatrzańska przez 
przyłączenie części obszaru wsi Brzegi o powierzchn i 
4358,70 ha z gminy Tat rzańskiej . 

§ 11 . W wojew ództwie o lsztyńskim zmien ia s ię granice 
miasta Górowo Iławeckie przez przyłączenie obszaru części 
wsi Sołtysow izna o powierzchn i 37,68 ha z gminy Górowo 
Iławeckie . 

§ 12. W województwie opolskim tworzy się gm inę Tu 
łowice z siedzibą władz w Tułowicach ; w skład gminy 
Tułowice wchodzą obszary w si: Goszczowice z gminy Łam
binowice oraz Ligota Tułow ic ka , Skarbiszowice, Szyd łów 
i Tułow i ce z gminy Niemodl in . 

§ 13. W województwie ostrołęckim tworzy się gminę 
Młynarze z si edzibę władz w Młynarzach ; w skład gminy 
Młynarze wchodzą obszary wsi : Długołęka -Koski , Dlugołęka 

Wielka, Gierw aty, Głażewo- Cholewy, Głażewo-Swięszki, 
Kołaki , Młynarze, Modzele, Ochenki, Ogony, Rupin, Sady
kierz, Sieluń , Strzemieczne- Hieronimy, Strzemieczne-Wios
ny i Załęże- Pon i k iewka z gminy Różan . 

§ 14. W województwie pilskim: 

1) tworzy się gminę Miasteczko Krajeńsk ie z siedzibą władz 
w Miasteczku Krajeńsk im ; w skład gminy Miasteczko 
Krajeńskie wchodzą obszary wsi: Arentowo, Brzostowo, 
Grabionna, Grabówno, M iasteczko- Huby, Miasteczko 
Krajeńskie , Okaliniec i Wolsko Górne z gminy Biało 
śl i wie, 

2) zmienia s ię granice miasta Piła .przez przyłączenie ob
szaru częśc i wsi Ług i Ujskie o pow ierzchni 67,05 ha, 
obszaru w si Motylewo o powierzchni 1348,86 ha z gmi 
ny Ujście oraz obszaru części w si Stobno o powierzchni 
30,84 ha z gminy Trzcianka . 

§ 15. W w ojew ództwie piotrkowskim tworzy s ię gmi nę 
Budziszew ice z s i edz i bą władz w Budziszewicach; w skład 
gminy Budziszewice wchodzą obszary wsi: Adamów, Agno 
pol. Antolin , Budziszewice, Helenów, M ierzno, Nepomuce
nów, Nowe M ierzno, Now y Józefów, Nowy Rękaw i ec , 
Rękawiec, Stary Rękawiec , Teodorów , Walentynów, Węg 
rzynowice, Węg rzynowice - Modrzewie i Zalesie z gminy 
Żelechlinek. 

§ 16. W w ojew ództwie poznańskim zmienia się gran ice 
miasta Pobiedziska przez przyłączenie obszaru części wsi 
Główna o powierzchni 57,01 ha, obszaru częśc i wsi Polska 
Wieś o powierzchni 85,14 ha oraz obszaru części wsi 
Wójtostwo o powierzchni 58,24 ha z gminy Pobiedziska . 

§ 17. W w ojewództwie skiern iewickim zmieni3 się gra
nice gminy Bol imów przez przyłączenie obszaru wsi Łasiecz 
niki o powierzchni 322,34 ha z gminy Nieborów. 

§ 18. W województwie suwalskim zmienia się granice 
gminy Raczki przez przyłączeni e obszaru wsi Lipów ka o po 
wierzchni 446,65 ha z gminy Wiel iczki . 
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§ 19. W województwie szczecińskim zmienia się grani 
ce miasta Kamień Pomorski przez przyłączenie obszaru części 
wsi Żółcino o powierzchni 28,92 ha oraz wód z Zalewu 
Kamieńskiego i Zalewu Karpin o powierzchni 204,37 ha 
z gminy Kamień Pomorski . 

§ 20. W województwie tarnobrzeskim zmienia się grani -
ce: 

1) miasta Nowa Dęba przez przyłączenie obszaru wsi 
. Poręby Dębskie o powierzchni 299,00 ha z gminy Nowa 
Dęba, 

2) miasta Sandomierz przez przyłączenie obszaru wsi Ka 
mień Plebański o powierzchni 140,47 ha oraz obszaru 
wsi Mokoszyn o powierzchni 291 ,36 ha z gminy Dwiko 
zy, 

3) miasta Tarnobrzeg przez przyłączenie obszaru wsi Na
gnajów o powierzchni 324,25 ha z gminy Baranów 
Sandomierski, 

4) gminy Ulanów przez przyłączenie obszaru osiedla Kępa 
Rudnicka o powierzchni 70,26 ha z miasta Rudnik. 

§ 21 . W województwie toruńskim zmien ia się granice: 

1) gminy Grudziądz przez przyłączenie obszaru wsi Duso
cin o powierzchni 645,54 ha z gminy Rogóźno, 

2) miasta Nowe Miasto Lubawskie przez przyłączenie z ob
szaru wsi Kurzętnik osiedla Marianowo o powierzchni 
28,16 ha z gminy Kurzętnik . 

§ 22. W województwie włocławskim zmienia się gra
nice miasta Rypin przez przyłączenie obszaru części 

wsi Starorypin Prywatny o powierzchni 19,24 ha oraz 
obszaru części wsi Rusinowo o powierzchni 6,32 ha z gminy 
1łypin. 

§ 23. W województwie zamojskim: 

1) tworzy się gminy: 

a) Aleksandrów z siedzibą władz w Aleksandrowie; 
w skład gminy Aleksandrów wchodzą wsie: Aleksan
drów i Margole z gminy Józefów, 

b) Bełżec z siedzibą władz w Bełżcu ; w skład gminy 
Bełżec wchodzą wsie: Szalenik-Kolonia i 5więcie 
-Kolonia z gminy Lubycza Królewska oraz wsie 
Bełżec i Chyże z gminy Tomaszów Lubelski; 

2) zmienia się granice gminy Telatyn przez przyłączenie 
obszaru części wsi Liski o powierzchni 68,34 ha z gminy 
Dołhobyczów . 

§ 24. W województwie zielonogórskim zmienia się gra
nice gminy Zbąszyń przez przyłączenie obszaru wsi Nowa 
Wieś o powierzchni 588,08 ha z gminy Zbąszynek. 

§ 25. Rozporządzenie wchodzI w życie z dniem 1 stycz
nia 1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 5 grudnia 1991 r. 

w sprawie określenia urzędu prowadzącego rejestr skazanych. 

Na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306 i Nr 
89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 1 00, poz. 443) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. Rejestr osób prawomocnie skazanych działa w Mi
nisterstwie Sprawiedliwości jako komórka organizacyjna 
tego Min isterstwa pod nazwą "Centralny Rejestr Skaza
nych", zwany dalej "rejestrem" . Nadzór nad rejestrem spra
wuje Minister Sprawiedliwości . 

§ 2. Rejestr jest prowadzony na podstawie kart karnych 
i zawiadomień sporządzanych przez sądy i organy prokuratu
ry, jak również zawiadomień sporządzanych przez inne 
uprawnione organy. Na podstawie danych z rejestru udzie-

lane są informacje o karalności stosownie do odrębnych 
przepisów. 

§ 3. Przyjmowanie zapytań o karalność i udzielanie 
odpowiedzi na te pytania odbywa się również za pośrednict
wem punktów informacyjnych rejestru działających przy 
sądach wojewódzkich. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 18 lutego 1988 r. w sprawie określenia urzędu 

prowadzącego rejestr skazanych (Dz. U. Nr 8, poz. 62) . 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grud
nia 1991 r. 

Minister Sprawiedliwości : p. o. A. Marcinkowski 




