
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad pro-
wadzenia, stosowania i udost´pniania krajowego reje-
stru urz´dowego podzia∏u terytorialnego kraju oraz
zwiàzanych z tym obowiàzków organów administracji
rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 157, poz. 1031 i z 2000 r. Nr 13, poz. 161) w za∏àczni-
ku nr 1 do rozporzàdzenia „Identyfikatory i nazwy jed-
nostek podzia∏u terytorialnego kraju” wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w cz´Êci dotyczàcej województwa ma∏opolskiego
i powiatu tarnowskiego wyrazy „Ryglice 121606 2”
zast´puje si´ wyrazami:

„Ryglice 121606 3

Ryglice — miasto 121606 4

Ryglice — obszar wiejski 121606 5”;

2) w cz´Êci dotyczàcej województwa mazowieckiego
i powiatu miƒskiego wyrazy „Halinów 141207 2”
zast´puje si´ wyrazami:

„Halinów 141207 3

Halinów — miasto 141207 4

Halinów — obszar wiejski 141207 5”;

3) w cz´Êci dotyczàcej województwa Êlàskiego i powia-
tu raciborskiego wyrazy „Krzanowice 241103 2” za-
st´puje si´ wyrazami:

„Krzanowice 241103 3

Krzanowice — miasto 241103 4

Krzanowice — obszar wiejski 241103 5”;
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia, stosowania i udost´pniania krajo-
wego rejestru urz´dowego podzia∏u terytorialnego kraju oraz zwiàzanych z tym obowiàzków organów admi-

nistracji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego.

gospodarstwo rolne do wniosku do∏àcza si´
zaÊwiadczenie z urz´du gminy korygujàce
wykaz, o którym mowa w ust. 5.”;

3) w § 6 w ust. 5 w pkt 1 po lit. b) dodaje si´ lit. c)
w brzmieniu:

„c) spó∏ki cywilnej w spó∏k´ handlowà (z wy∏àcze-
niem spó∏ki kapita∏owej w organizacji),”;

4) w § 8:

a) pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6) spó∏ki osobowe, tj.:

a) spó∏ki jawne (kod 18),

b) spó∏ki partnerskie (kod 15),

c) spó∏ki komandytowe (kod 20),

d) spó∏ki komandytowo-akcyjne (kod 21),

7) spó∏ki kapita∏owe, tj.:

a) spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
(kod 17),

b) spó∏ki akcyjne (kod 16),”

b) skreÊla si´ pkt 8 i 10,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) spó∏ki cywilne prowadzàce dzia∏alnoÊç
w oparciu o umow´ zawartà na podstawie
Kodeksu cywilnego (kod 19),”

d) po pkt 27 dodaje si´ pkt 27a w brzmieniu:
„27a) oddzia∏y przedsi´biorców zagranicznych

(kod 79),”

e) po pkt 29 dodaje si´ pkt 29a w brzmieniu:

„29a) zwiàzki grup producentów rolnych 
(kod 90),”;

5) w § 22:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Urz´dy statystyczne dokonajà zmiany
w identyfikacji osób fizycznych prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà, o których mo-
wa w ust. 2, oraz przeÊlà wykazy jednostek
lokalnych zarejestrowanych w rejestrze pod-
miotów osobom fizycznym prowadzàcym
dzia∏alnoÊç gospodarczà, posiadajàcym wi´-
cej ni˝ jednà jednostk´ lokalnà, w terminie
do dnia 15 marca 2001 r.”,

b) w ust. 4 wyraz „zaÊwiadczeƒ” zast´puje si´ wy-
razem „wykazów”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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z dnia 16 lutego 2001 r.

w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr
160, poz. 1060) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie wyborów przed-
terminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie.

§ 2. Dat´ wyborów przedterminowych wyznacza
si´ na niedziel´ 18 marca 2001 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci przewidzianych w Ordynacji wyborczej,
okreÊla kalendarz wyborczy, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych 
do Celów Statystycznych (NTS).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lip-
ca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685) w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia „Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do
Celów Statystycznych (NTS)”, w cz´Êci dotyczàcej po-
ziomu 5, wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) wyrazy „Ryglice 5.12.15.16.06.2” zast´puje si´ wy-
razami:

„Ryglice 5.12.15.16.06.3

Ryglice — miasto 5.12.15.16.06.4

Ryglice — obszar wiejski 5.12.15.16.06.5”;

2) wyrazy „Halinów 5.14.20.12.07.2” zast´puje si´ wy-
razami:

„Halinów 5.14.20.12.07.3

Halinów — miasto 5.14.20.12.07.4

Halinów — obszar wiejski 5.14.20.12.07.5”;

3) wyrazy „Krzanowice 5.24.32.11.03.2” zast´puje si´
wyrazami:

„Krzanowice 5.24.32.11.03.3

Krzanowice — miasto 5.24.32.11.03.4

Krzanowice — obszar wiejski 5. 24.32.11.03.5”;

4) wyrazy „Koprzywnica 5.26.34.09.04.2” zast´puje
si´ wyrazami:

„Koprzywnica 5.26.34.09.04.3

Koprzywnica — miasto 5.26.34.09.04.4

Koprzywnica — obszar wiejski 5.26.34.09.04.5”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

4) w cz´Êci dotyczàcej województwa Êwi´tokrzyskie-
go i powiatu sandomierskiego wyrazy „Koprzywni-
ca 260904 2” zast´puje si´ wyrazami:

„Koprzywnica 260904 3

Koprzywnica — miasto 260904 4

Koprzywnica — obszar wiejski 260904 5”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


