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759 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 grudnia 1996 r. 

w sprawie zmiany granic niektórych województw. 

Na podstawie art. 50 ust . 2 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji 
ogólnej (Dz. U. Nr 21, poz. 123, z 1991 r. Nr 75, poz. 328, 
z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i z 1996 r. Nr 106, poz. 498) za
rządza si ę , co następuje: 

§ 1. Z gminy Libiąż w województwie katowickim 
wyłącza się część obszaru miasta Libiąż położonego na 
terenie tej gminy, o powierzchni 16,33 ha, i włącza się 
ją do miasta Chełmek położonego na terenie gminy 
Chełmek w województwie bie lskim. 

§ 2. Z gminy Obryte w województwie ostrołęckim 

wyłącza się część obszaru wsi Bartodzieje o powierzchni 
16,89 ha i włącza się ją do miasta Pułtusk położonego na 
terenie gminy Pułtusk w województwie ciechanowskim. 

§ 3. Z gminy Wartkowice w województwie sieradz
kim wyłącza się obszar osady Leźnica Wielka - Osie
dle o powierzchni 31 ,11 ha i włącza się go do gminy Pa
rzęczew w województwie łódzkim. 

§ 4. Rozpo rządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1997 r. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

760 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 grudnia 1996 r. 

w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany granic niektórych miast 
położonych na obszarach gmin. 

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 
74, Nr 58, poz. 261 , Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622) 
zarządza się , co następuje: 

§ 1. Nadaje się status miasta następującym miej
scowościom: 

1) Suchowola w województwie białostockim ; w skład 
miasta Suchowola wchodzi obszar obrębu ewiden
cyjnego Suchowola o powierzchn i 2 595,20 ha; gra
nicami miasta Suchowola są granice tego obrębu 
ewidencyjnego, szczegółowo określone i opisane 
w ewidencji gruntów, 

2) Świątniki Górne w województwie krakowskim; 
w skład miasta Świątnik i Górne wchodzi obsza r ob
rębu ewidencyjnego Świątni ki Górne o powierzch
ni 443,79 ha; granicami miasta Świątn iki Górne są 
granice tego obrębu ewidencyjnego, szczegótowo 
określone i opisane w ewidencji gruntów, 

3) Pasym w województwie olsztyńskim; w sktad miasta 
Pasymia wchodzi obszar obrębu ewidencyjnego Pa
sym o powierzchni 1 336,73 ha; granicami m iasta Pa
symia są granice tego obrębu ewidencyjnego, szcze
gółowo określone i opisane w ewidencj i gruntów, 

4) Skępe w województwie włocławskim; w skład mia
sta Skępe wch odzą obszary obrębów ewidencyj
nych Skępe oraz Wymyślin o łącznej powierzchni 
745,05 ha; granicami miasta Skępe są zewnętrzne 
granice tych obrębów ewidencyjnych, szczegóto
wo określone i opisane w ewidencji gruntów, 

5) Siechnice w województwie wrocławskim; w sktad 
miasta Siechnice wchodzą obszary obrębów ewi
dencyjnych Siechnice oraz Prawocin o łącznej po
wierzchni 1 553,41 ha; granicam i miasta Siechnice 

są zewnętrzne granice tych obrębów ewidencyj
nych, szczegółowo określone i opisa ne w ewiden
cji gruntów. 

§ 2. Zmienia się granice następującym miastom: 
1) Krzeszowice w województwie krakowskim przez 

przyłączenie obsza.rów: wsi Czatkowice o powierzch
ni 481,00 ha i wsi Zbik o powierzch ni 327,08 ha oraz 
części wsi : Nawojowa Góra o powierzchni 29,49 ha, 
Tenczynek o powierzchni 46,17 ha oraz Wola Filipow
ska o powierzchni 62,95 ha z gminy Krzeszowice, 

2) Sędziszów Małopolski w województwie rzeszow
skim przez przyłączenie obszarów części wsi : Borek 
Wielki o powierzchni 80,52 ha, Góra Ropczycka 
o powierzchni 36,08 ha, Kawęczyn Sędziszowski 
(przys. Księżomost) o powierzchni 98,67 ha oraz 
Wolica Ługowa o powierzchni 15,58 ha z gminy Sę

dziszów Matopolski, 
3) Mieszkowice w województwie szczecińskim przez: 

a) przytączenie obszarów części wsi Kurzycko o po
wierzchni 0,37 ha oraz leśniczówki Siegniew 
o powierzchni 1,17 ha z gminy Mieszkowice , 

b) wyłączen ie obszaru części miasta Mieszkowice 
o powierzchni 0,18 ha i włączenie do wsi Kurzyc
ko w gminie Mieszkowice, 

4) Żarów w województwie wałbrzyskim przez włącze
nie obszarów części wsi Łażany o powierzchni 
15,25 ha oraz Mrowiny o powie rzchni 91 ,10 ha 
z gminy Żarów. 

§ 3. Rozpo rządzen i e w chodzi w życ ie z dniem 
1 stycznia 1997 r. 

Prezes Rady Min istrów: W Cimoszewicz 


