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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 lipca 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość. 

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 
i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdza
jących tożsamość (Dz. U. z 1987 r. Nr 34, poz. 192, 
z 1988 r. Nr 30, poz. 209, z 1989 r. Nr 48, poz. 265, 
z 1993 r. Nr 27, poz. 120 i z 1995 r. Nr 114, poz. 547) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) w ust. 1 wyrazy "terenowego organu admini
stracji państwowej stopnia podstawowego, wła
ściwego" zastępuje się wyrazami "gminy wła
ściwej", 

b) w ust. 2 wyrazy "terenowego organu admini
stracji państwowej stopnia podstawowego, wła
ściwego" zastępuje się wyrazami "gminy wła
ściwej"; 

2) w § 6 w ust. 1 wyrazy "Terenowe organy admini
stracji państwowej o właściwości szczególnej do 
spraw społeczno-administracyjnych stopnia pod
stawowego" zastępuje się wyrazami "Właściwe 
organy gminy"; 

3) w § 8 w ust. 1: 

a) skreśla się pkt 3, 4 i 9, 

b) dotychczasowe pkt 5-8 oznacza się odpowied
nio jako pkt 3-6, 

c) dotychczasowe pkt 10- 13 oznacza się odpowied
nio jako pkt 7- 10; 

4) w § 8 w ust. 2 po wyrazie "życiu" skreśla się przeci
nek i dodaje wyraz "i", a po wyrazie "ewidencyjne
go" stawia się kropkę i skreśla wyrazy "oraz o wy
daniu wkładki zaopatrzenia"; 

5) w § 9: 

a) w ust. 1 wyrazy "terenowe organy administracji 
państwowej o właściwości szczególnej do 
spraw społeczno-administracyjnych stopnia 
podstawowego" zastępuje się wyrazami "wła 
ściwe organy gminy", 

b) w ust. 2 wyrazy "terenowemu organowi admini
stracji państwowej" zastępuje się wyrazami "or
ganowi gminy"; 

6) w § 10 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "terenowe organy 
administracji państwowej o właściwości szczegól
nej do spraw społeczno-administracyjnych stopnia 
podstawowego" zastępuje się wyrazami "właści 
we organy gminy"; 

7) w § 14 w ust. 2 wyrazy "terenowe organy admini
stracji państwowej o właściwości szczególnej 
w sprawach ewidencji działalności gospodarczej 
stopnia podstawowego." zastępuje się wyrazami 
"właściwe organy gminy."; 

8) w § 15 w ust. 1 wyrazy "terenowe organy admini
stracji państwowej o właściwości szczególnej do 
spraw rolnictwa i gospodarki żywnościowej stop
nia podstawowego." zastępuje się wyrazami "wła 
ściwe organy gminy."; 

9) skreśla się § 16 i 17; 

10) w § 18: 

a) w ust. 1 liczbę" 14" zastępuje się liczbą" 12", 

b) w ust. 3 wyrazy "Służby Bezpieczeństwa i Milicji 
Obywatelskiej" zastępuje się wyrazami "Urzędu 
Ochrony Państwa i Policji", wyrazy "Transportu, 
Żeglugi i Łączności" zastępuje się wyrazami 
"Transportu i Gospodarki Morskiej", a wyrazy 
"służby zdrowia " zastępuje się wyrazami "opie
ki zdrowotnej"; 

11)w§19: 

a) w ust. 2 wyrazy "terenowy organ administracji 
państwowej o właściwości szczególnej do 
spraw kultury i sztuki stopnia podstawowego" 
zastępuje się wyrazami "organ gminy", 

b) w ust. 3 wyrazy "terenowemu organowi admini
stracji państwowej" zastępuje się wyrazami "or
ganowi gminy", 

c) w ust. 4 wyrazy "terenowy organ administracji 
państwowej" zastępuje się wyrazami "organ 
gminy"; 

12) skreśla się § 20; 

13) w § 20a w ust: 2 liczbę" 15" zastępuje się liczbą 
" 13"; 

14) skreśla się § 21; 

15) w § 22 liczbę" 12" zastępuje się liczbą" lO"; 

16) w § 23 wyrazy "terenowe organy administracji pań
stwowej o właściwości szczególnej do spraw zdro
wia i opieki społecznej stopnia podstawowego." 
zastępuje się wyrazami "właściwe organy gminy.", 
a liczbę" 13" zastępuje się liczbą" 11"; 

17) w § 24 wyrazy "Terenowe organy administracji 
państwowej stopnia podstawowego" zastępuje się 
wyrazami "Organy gminy", a wyrazy "W § 10- 16 
i § 18-23" zastępuje się wyrazami "W § 10-15, 18, 
19,22 i 23"; 

18) § 28 otrzymuje brzmienie: 
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,,§ 28. W razie utraty obywatelstwa polskiego nale
ży dowód osobisty lub tymczasowy dowód 
osobisty zwrócić właściwemu organowi 
gminy."; 

19) określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzo
ry stron 1,4,5,8,9,12,13,16,17 i 20 dowodu oso
bistego zastępuje się wzorami określonymi w za
łączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 

20) określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia wzo
ry stron 2, 3, 6, 7, 10 i 11 tymczasowego dowodu 
osobistego zastępuje się wzorami określonymi 
w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia; 

21) określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzo
ry okładki oraz stron 1, 4, 5, 8, 9 i 12 tymczasowe
go zaświadczenia tożsamości zastępuje się wzora
mi określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego 
rozporządzenia; 

22) skreśla się załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia, 
a dotychczasowe załączniki nr 12-15 oznacza się 
odpowiednio jako załączniki nr 10-13. 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 

DZIECI 

(r6wnież inne osoby znajdujące się pod opieką 

Lp. Nazwisko i imię 
Data i miejsce 

urodzenia 

4 DO 0000000 

str. 4 

Poz. 423 

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 lipca 1996 r. (poz. 423) 

RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

DOWÓD 
OSOBISTY 

DO 0000000 

str. 1 

posiadacza dowodu osobistego) 

Załącznik nr 1 

Gmina USC Pokrewieństwo 
Wojew6dztwo Nr aktu pieczęć 

DO 0000000 5 

str. 5 
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ZAMELDOWANIE (dokładny adres) 
ADNOTACJE O ZATRUDNIEr-·HU 

przyjęcia zwolnienia 

mpo dnia 
podpis 

WYMELDOWANrE 

mpo dnia 
podpis 

ZAMELDOWANrE (dokładny adres) 

mpo dnia 
podpis 

WYMELDOWANIE 

mpo dnia 
podpis 

TD 0000000 7 DO 0000000 

st r. 8, 9 st r. 12, 13 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

DO 0000000 

str. 16, 17, 20 
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I . Nazwisko 

2. Im iona 

Miejsce 
na 

fotografię 

I Nrewid. I I I I I I I I I I I I 

Własnoręczny podpis 

2 TD 0000000 

str. 2 

ZAMELDOWANIE (dokładny adres) 

mpo dnia 
podpis 

WYMELDOWANIE 

mpo dnia 
podpis 

ZAMELDOWANIE (dokladny adres) 

mpo dnia 
podpis 

WYM ELDOWANIE 

mpo dnia 
podpis 

TD 0000000 

str. 6, 7 

- 2020- Poz. 423 

Załącznik nr 2 

3. Imiona rodziców 

4. Data urodzenia 

5. Miejsce urodzenia (m iejscowość - gmina) 

6. Wojewód:two 

7. Ważny do 

8. Organ wydający tymczasowy dowód osobisty 

pieczęć 

Dala wydania 

TD 0000000 3 

str. 3 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

TD 0000000 

str. 10, 11 
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ADNOTACJE O ZATRUDNIENIU ADNOTACJE URZĘDOWE 

przyjęcia zwolnienia 

ZT 000000 ZT 000000 

str. 8, 9 str. 12 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 lipca 1996 r. 

w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego. 

Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 
16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, 
poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Białowieski Park Narodowy, położony w woje
wództwie białostockim, zwany dalej "Parkiem", obej
muje obszar 10501,95 ha . 

§ 2. W skład Parku wchodzą następujące obszary: 

1) kompleks główny - określony linią graniczną, któ
ra biegnie od południowego narożnika oddziału nr 
398H w kierunku północno-wschodnim po punk
tach granicznych od nr 1931 do nr 1928, 470, 
1651-1670, załamuje się w kierunku południowo
-wschodnim i biegnie po punktach granicznych 
nr 1671-1681, 1, załamuje się w kierunku północ
nym i biegnie po punktach granicznych nr 409, 

1204, załamuje się w kierunku północno-wschod
nim i biegnie po punktach granicznych nr 301, 
1498, załamuje się w kierunku północnym i biegnie 
po granicy państwa do punktu granicznego nr 696 
(według mapy Białowieskiego Parku Narodowego 
z dnia 1 stycznia 1991 r.), załamuje się w kierunku 
południowo-zachodnim i biegnie północną, 
wschodnią i zachodnią granicą oddziału nr 111A, 
północną granicą oddziału nr 110B, północną, 
wschodnią i zachodnią granicą oddziału 
nr 110A (według mapy Leśnictwa Zamosze, Nadle
śnictwa Browsk z dnia 31 grudnia 1991 r.), półno
cną, północno-wschodnią i zachodnią granicą od
działu nr 134B, północną i wschodnią granicą od
działu nr 134A, wschodnią granicą oddziału nr 
109B, południowo-wschodnią, wschodnią i pół
nocną granicą oddziału nr 109A do północno
-wschodniego narożnika oddziału nr 108B, załamu
je się w kierunku zachodnim i biegnie północną 
granicą oddziału nr 108B, 10BA (według mapy Le-


