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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
Kamień ski ego i Zalewu Karpin o powierzchni 204,37 ha
z gminy Kam ień Pomorski .

§ 20. W województwie tarnobrzeskim zmienia

się

§ 22. W województwie włocławskim zmienia się granice 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.

grani -

§ 23. W województwie zamojskim:

ce:

1) tworzy

1) miasta Nowa Dęba przez przyłączenie obszaru wsi
. Poręby D ębskie o powierzchni 299,00 ha z gminy Nowa
2) miasta Sandomierz przez przyłączenie obszaru wsi Ka mień Plebański o powierzchni 140,47 ha oraz obszaru
wsi Mokoszyn o pow ierzchni 291 ,36 ha z gminy Dwiko zy,

b)

t oruńsk im

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 obszaru wsi Kurzę tnik osiedla Marianowo o powierzchni
28,16 ha z gminy Kurzętnik .

gminy:

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;

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

§ 21 . W województwie

się

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

Dęba,

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

Poz. 497 i 498

2) zmienia
obszaru

się

granice gminy Telatyn przez przyłączenie
wsi Liski o powierzchni 68,34 ha z gminy

części

Dołhobyczów .

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

§ 25. Rozporządzenie wchodzI w życie z dniem 1 stycznia 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

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 100, poz. 443)
zarządza się, co następuje :

§ 1. Rejestr osób prawomocnie skazanych działa w Ministerstwie Sprawiedliwości jako komórka organizacyjna
tego Min isterstwa pod nazwą "Centralny Rejestr Skazanych", zwany dalej "rejestrem" . Nadzór nad rejestrem sprawuje Minister Sprawiedliwości .
§ 2. Rejestr jest prowadzony na podstawie kart karnych
i zawiadomień sp orządzanych przez sądy i organy prokuratury, jak również zawiadomień sporządzanych przez inne
uprawnione organy. Na podstawie danych z rejestru udzie-

rejestr skazanych.

lane są informacje o
przepisów.

karalności

stosownie do

odrębnych

§ 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
nia 1991 r.
Minister

Sprawiedliwości :

życie

z dniem 15 grud-

p. o. A. Marcinkowski

