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§ 11 . W województwie olsztyńskim zmienia się granice: 

1) gminy o statusie miasta Bartoszyce przez przyłączenie 
obszarów części wsi: Dębówko o powierzchni 9,12 ha, 
Jarkowo o powierzchni 92,53 ha, Karolewko o powierz
chni 3,86 ha, Okopa o powierzchni 12,02 ha oraz 
Spytajny o powierzchni 113,99 ha z gminy Bartoszyce; 

2) gminy Bartoszyce przez przyłączenie obszaru części 

gminy o statusie miasta Bartoszyce o powierzchni 
6,77 ha. 

§ 12. W województwie skierniewickim: 

1 ~ tworzy się gminę Regnów z s iedzibą władz w Regnowie; 
w skład gminy Regnów wchodzą obszary wsi: Annos
ław, Kazimierzów, Nowy Regnów, Podskarbice Królew
skie, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk, Rylsk 
Duży, Rylsk Mały, Sławków, Sowidół i Wólka Strońska 
z gminy Cielądz; 

2) zmienia się granice gminy Teresin przez przyłączenie 

obszaru części wsi Kaski o powierzchni 21 ,63 ha z gminy 
Baranów. 

§ 13. W województwie tarnowskim tworzy się gminę 
Trzciana z siedzibą władz w Trzcianie; w skład gminy Trzciana 
wchodzą obszary wsi: Kamionna, Kierlikówka, Leszczyna, 
Łąkta Dolna, Rdzawa, Trzciana i Ujazd z gminy Żegocina. 

§ 14. W województwie toruńskim zmienia się granice 
gminy Lisewo przez przyłączenie obszarów: części wsi Biela
wy o powierzchni 20,18 ha i części wsi Józefkowo o powie
rzchni 42,45 ha z gminy Płużnica. 

§ 15. W województwie zielonogórskim zmienia się gra
nice gminy Cybinka przez przyłączenie obszaru wsi Drzeniów 
z gminy Maszewo. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 grudnia 1994 r. 

w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. 

Na podstawie art. 4 ust. 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, 
z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 
428 i Nr 100, poz. 499, z 1993 r. Nr 17, poz. 78 oraz z 1994 r. 
Nr 86, poz. 397) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się status miasta następującym miejscowoś
ciom: 

1) Lubniewice w województwie gorzowskim, 
2) Bodzentyn w województwie kieleckim, 
3) Nowy Wiśnicz w województwie tarnowskim, 
4) Krasnobród w województwie zamojskim. 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 5 grudnia 1994 r. 

w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie. 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 października 
1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie 
(Dz. U. Nr 123, poz. 602) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę podatku od sprzedaży akcji w pu
blicznym obrocie, zwanego dalej "podatkiem", w wysokości 
0,2%. 

§ 2. Zwalnia się od podatku w 1995 r. interwencyjną 
sprzedaż akcji, dokonywaną przez podmioty prowadzące 

przedsiębiorstwa maklerskie oraz banki prowadzące działal 
ność maklerską, które wykonują czynności członka giełdy 
-specjalisty w celu równoważenia rynku oraz podtrzymania 
wolumenu i płynności obrotów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Finansów: G. W. Kołodko 


