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Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzàdzie 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. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,
Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, 
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Nadaje si´ status miasta miejscowoÊciom:

1) w województwie ma∏opolskim, w powiecie tarnow-
skim nadaje si´ status miasta miejscowoÊci Rygli-
ce; w sk∏ad miasta Ryglice wchodzi obszar obr´bu
ewidencyjnego Ryglice o powierzchni 2508,00 ha;
granicami miasta Ryglice sà granice tego obr´bu
ewidencyjnego, szczegó∏owo okreÊlone i opisane
w ewidencji gruntów,

2) w województwie mazowieckim, w powiecie miƒ-
skim nadaje si´ status miasta miejscowoÊci Hali-
nów; w sk∏ad miasta Halinów wchodzi obszar ob-
r´bu ewidencyjnego Halinów o powierzchni 
283,60 ha; granicami miasta Halinów sà granice 
tego obr´bu ewidencyjnego, szczegó∏owo okreÊlo-
ne i opisane w ewidencji gruntów,

3) w województwie Êlàskim, w powiecie raciborskim
nadaje si´ status miasta miejscowoÊci Krzanowice;
w sk∏ad miasta Krzanowice wchodzi cz´Êç obszaru
wsi Krzanowice, stanowiàca obr´b ewidencyjny
Krzanowice Miasto, okreÊlony na: karcie mapy nr 6
dzia∏ki o numerach 946—1155, karcie mapy nr 9
dzia∏ki o numerach 1396—1708, karcie mapy nr 13
dzia∏ki o numerach 2185—2386, karcie mapy nr 14
dzia∏ki o numerach 2387—2514 oraz dzia∏ka 
nr 3047, karcie mapy nr 15 dzia∏ki o numerach
2515—2795 i na karcie mapy nr 16 dzia∏ki o nume-
rach 2796—2893 o ∏àcznej powierzchni 319,35 ha,
szczegó∏owo opisanych w ewidencji gruntów,

4) w województwie Êwi´tokrzyskim, w powiecie san-
domierskim nadaje si´ status miasta miejscowoÊci
Koprzywnica; w sk∏ad miasta Koprzywnica wcho-
dzà obszary obr´bów ewidencyjnych Koprzywnica,
Cegielnia i Zarzecze o ∏àcznej powierzchni 1789,72
ha; granicami miasta Koprzywnica sà zewn´trzne
granice tych obr´bów ewidencyjnych, szczegó∏owo
okreÊlone i opisane w ewidencji gruntów.

§ 2. Zmienia si´ granice miast:

1) w województwie dolnoÊlàskim, w powiecie zgorze-
leckim zmienia si´ granice miasta Pieƒsk, po∏o˝o-

nego na obszarze gminy Pieƒsk, przez przy∏àczenie
cz´Êci obszaru wsi Lasów, tj. dzia∏ek o numerach:
272/385, 284/346, 284/461, 337/1, 337/2, 338—345,
347, 348, 349/1, 349/2, 350, 369, 370, 376/1, 
377—384, 386, 389, 390, 460 i 462 o ∏àcznej po-
wierzchni 8,94 ha z gminy Pieƒsk,

2) w województwie kujawsko-pomorskim, w powie-
cie s´poleƒskim zmienia si´ granice miasta Wi´c-
bork, po∏o˝onego na obszarze gminy Wi´cbork,
przez przy∏àczenie cz´Êci obszaru wsi Âmi∏owo, 
tj. dzia∏ek o numerach: 279/2, 279/4, 279/5, 282/1,
282/2, 285/2, 286/9—286/27, 286/46, 286/47 
i 362—446 o ∏àcznej powierzchni 56,93 ha z gminy
Wi´cbork,

3) w województwie lubuskim, w powiecie s∏ubickim
zmienia si´ granice miasta OÊno Lubuskie, po∏o˝o-
nego na obszarze gminy OÊno Lubuskie, przez
przy∏àczenie cz´Êci obszaru wsi Gronów, tj. dzia∏ek
o numerach 191/1—191/18 o ∏àcznej powierzchni
1,27 ha z gminy OÊno Lubuskie,

4) w województwie mazowieckim:

a) w powiecie grójeckim zmienia si´ granice mia-
sta Nowe Miasto nad Pilicà, po∏o˝onego na ob-
szarze gminy Nowe Miasto nad Pilicà, przez
przy∏àczenie cz´Êci obszaru wsi Pobiedna, tj.
dzia∏ek o numerach: 42/2, 56—60, 62/1, 63—69,
70/1, 70/2, 71/1, 73, 75/1, 77—79, 80/1, 82—90,
91/1, 91/2, 92/2, 111, 112, 113/1, 113/3—113/6,
114—120, 121/1, 121/3, 121/5, 121/7—121/10,
122—125, 126/2, 256, 257/1—257/5, 258, 259/1,
259/2, 260—265, 266/1, 266/2 i 267/2 o ∏àcznej po-
wierzchni 54,89 ha z gminy Nowe Miasto nad Pi-
licà,

b) w powiecie pu∏tuskim zmienia si´ granice mia-
sta Pu∏tusk, po∏o˝onego na obszarze gminy Pu∏-
tusk, przez przy∏àczenie cz´Êci obszaru wsi Gra-
bówiec, tj. dzia∏ek o numerach 57—75 i 665
o ∏àcznej powierzchni 9,48 ha z gminy Pu∏tusk.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2000 r.

w sprawie nadania statusu miasta miejscowoÊciom i okreÊlenia ich granic oraz zmiany granic niektórych
miast.


