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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

1268 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 grudnia 1999 r. 

w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic miast. 

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, 
Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, 
z 1997 r. Nr9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, 
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, 
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. Nadaje się status miasta miejscowościom: 

1) w województwie dolnośląskim, w powiecie trzeb
nickim, nadaje się status miasta miejscowości 
Prusice; w skład miasta Prusice wchodzi obszar 
obrębu ewidencyjnego Prusice o powierzchni 
1094,44 ha; granicami miasta Prusice są granice te
go obrębu ewidencyjnego, szczegółowo określone 
i opisane w ewidencji gruntów, 

2) w województwie lubelskim, w powiecie tomaszow
skim, nadaje się status miasta miejscowości Tyszo
wce; w skład miasta Tyszowce wchodzi obszar ob
rębu ewidencyjnego Tyszowce o powierzchni 
1851,88 ha; granicami miasta Tyszowce są granice 
tego obrębu ewidencyjnego, szczegółowo określo
ne i opisane w ewidencji gruntów, 

3) w województwie małopolskim, w powiecie brze
skim, nadaje się status miasta miejscowości 
Czchów; w skład miasta Czchów wchodzi obszar 
obrębu ewidencyjnego Czchów o powierzchni 
1408,35 ha; granicami miasta Czchów są granice 

tego obrębu ewidencyjnego, szczegółowo określo
ne i opisane w ewidencji gruntów, 

4) w województwie mazowieckim, w powiecie soko
łowskim, nadaje się status miasta miejscowości 
Kosów Lacki; w skład miasta Kosów Lacki wchodzą 
obszary obrębów ewidencyjnych Kosów Lacki i Ko
sów-Osada oraz części obszarów obrębów ewiden
cyjnych: Albinów, Kosów-Hulidów i Kosów Ruski 
o łącznej powierzchni 1156,94 ha; granicami mia
sta Kosów Lacki są zewnętrzne granice obrębów 
ewidencyjnych i ich części, szczegółowo określone 
i opisane w ewidencji gruntów, 

5) w województwie wielkopolskim, w powiecie wrze
sińskim, nadaje się status miasta miejscowości Ne
kla; w skład miasta Nekla wchodzi obszar obrębu 
ewidencyjnego Nekla o powierzchni 1978,05 ha; 
granicami miasta Nekla są granice tego obrębu 
ewidencyjnego, szczegółowo określone i opisane 
w ewidencji gruntów. 

§ 2. Zmienia się granice miast: 

1) w województwie dolnośląskim: 

a) w powiecie górowskim zmienia się granice mia
sta Góra, położonego na obszarze gminy Góra, 
przez przyłączenie obszaru przysiółka Sędziwo
jowice o powierzchni 22,28 ha z obrębu ewiden
cyjnego Kłoda Wielka z gminy Góra, 
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b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice mia
sta Lwówek Śl 9ski, położonego na obszarze 
gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obsza
ru wsi Płakowice z gminy Lwówek Śląski, 

2) w województwie świętokrzyskim, w powiecie ję
drzejowskim, zmienia się granice miasta Mało
goszcz, położonego na obszarze gminy Mało
goszcz, przez przyłączenie części obszaru wsi Ma
łogoszcz o powierzchni 82,59 ha z gminy Mało
goszcz, 

3) w województwie wielkopolskim, w powiecie gro
dziskim, zmienia się granice miasta Grodzisk Wiel
kopolski, położonego na obszarze gminy Grodzisk 

Wielkopolski, przez przyłączenie obszarów: części 
wsi Chrustowo o powierzchni 50,45 ha, części wsi 
Grąblewo o powierzchni 374,00 ha, części wsi Ko
bylniki o powierzchni 361,61 ha, części wsi Ptaszko
wo o powierzchni 142,31 ha, części wsi Słoci n o po
wierzchni 175,17 ha oraz części wsi Zdrój o po
wierzchni 248,00 ha z gminy Grodzisk Wielkopol
ski. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

1269 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 grudnia 1999 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków pożyczania papierów wartościowych z udzia
łem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki 

papierów wartościowych. 

Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie pa
pierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 
i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, 
poz. 715) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, 
tryb i warunki pożyczania papierów wartościowych 
z udziałem domów maklerskich, w celu sprzedaży tych 
papierów wartościowych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) domu maklerskim - rozumie się przez to również 
bank prowadzący działalność maklerską, podmiot, 
o którym mowa wart. 52 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 
i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 
i Nr 113, poz. 715), zwanej dalej "ustawą", oraz 
bank prowadzący rachunki papierów wartościo
wych, na podstawie art. 57 ustawy, chyba że prze
pisy niniejszego rozporządzenia stanowią inaczej, 

2) prawie do otrzymania papieru wartościowego -
rozumie się przez to prawo wynikające z zobowią
zania, o którym mowa wart. 7 ust. 6 ustawy, 

3) rejestrze operacyjnym - rozumie się przez to re
jestr papierów wartościowych i praw do otrzyma
nia papierów wartościowych, o którym mowa 
w § 2 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

22 grudnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków po
stępowania domów maklerskich i banków prowa
dzących działalność maklerską oraz banków pro
wadzących rachunki papierów wartościowych 
(Dz. U. Nr 163, poz. 1159), 

4) dniu transakcyjnym - rozumie się przez to dzień, 
w którym zgodnie z przepisami dotyczącymi dane
go rynku regulowanego są zawierane na nim trans
akcje, 

5) sesji - rozumie się przez to sesję giełdową, a tak
że dzień transakcyjny na regulowanym rynku poza
giełdowym, 

6) cenie rynkowej papierów wartościowych - rozu
mie się przez to cenę bieżącą ustaloną zgodnie z za
sadami zawartymi w przepisach określających 
szczególne zasady rachunkowości domów makler
skich, 

7) wartości rynkowej papierów wartościowych - ro
zumie się przez to iloczyn ceny rynkowej papierów 
wartościowych i ich liczby, 

8) ramowej umowie pożyczki - rozumie się przez to 
umowę określającą tryb i warunki zawierania 
umów pożyczek papierów wartościowych, w przy
padku gdy pożyczkobiorcą jest dom maklerski, 
a celem udzielenia pożyczek jest dalsze pożyczenie 
papierów wartościowych lub dokonanie zwrotu 
papierów wartościowych, w przypadku, o którym 
mowa w § 30 ust. 2 pkt 3, 

9) ramowej umowie sprzedaży krótkiej - rozumie się 
przez to umowę określającą tryb i warunki zawiera
nia umów pożyczek papierów wartościowych, 




