
nik oraz Fajs∏awice, Me∏giew, Piaski, Rybczewice
i Trawniki,

2) w województwie lubuskim, powiat nowosolski
z siedzibà w∏adz w Nowej Soli obejmuje gminy:
gmin´ o statusie miasta Nowa Sól oraz Bytom Od-
rzaƒski, Kolsko, Ko˝uchów, Nowa Sól, Nowe Mia-
steczko, Otyƒ i Siedlisko,

3) w województwie ∏ódzkim, powiat ∏ódzki wschodni
z siedzibà w∏adz w ¸odzi obejmuje gminy: Andre-
spol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów i Tuszyn,

4) w województwie ma∏opolskim, powiat olkuski z sie-
dzibà w∏adz w Olkuszu obejmuje gminy: gmin´
o statusie miasta Bukowno oraz Boles∏aw, Klucze,
Olkusz, Trzycià˝ i Wolbrom,

5) w województwie mazowieckim:

a) powiat miƒski z siedzibà w∏adz w Miƒsku Mazo-
wieckim obejmuje gminy: gmin´ o statusie mia-
sta Miƒsk Mazowiecki oraz Ceg∏ów, D´be Wiel-
kie, Dobre, Halinów, Jakubów, Ka∏uszyn, Lato-
wicz, Miƒsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stani-
s∏awów,

b) powiat warszawski z siedzibà w∏adz w Warsza-
wie obejmuje gminy: gminy o statusie miasta:
Sulejówek i Weso∏a oraz Warszawa-Bemowo,
Warszawa-Bia∏o∏´ka, Warszawa-Bielany, War-
szawa-Centrum, Warszawa-Rembertów, War-
szawa-Targówek, Warszawa-Ursus, Warszawa-
-Ursynów, Warszawa-Wawer, Warszawa-Wila-
nów, Warszawa-W∏ochy,

6) w województwie podkarpackim, powiat bieszczadz-
ki z siedzibà w∏adz w Ustrzykach Dolnych obejmu-
je gminy: Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne,

7) w województwie pomorskim, powiat malborski
z siedzibà w∏adz w Malborku obejmuje gminy: gmi-
n´ o statusie miasta Malbork oraz Lichnowy, Mal-
bork, Mi∏oradz, Nowy Staw i Stare Pole,

8) w województwie Êlàskim, powiat b´dziƒski z siedzi-
bà w∏adz w B´dzinie obejmuje gminy: gminy o sta-
tusie miasta: B´dzin, Czeladê, S∏awków i Wojkowi-
ce oraz Bobrowniki, Mierz´cice, Psary i Siewierz,

9) w województwie warmiƒsko-mazurskim:

a) powiat gi˝ycki z siedzibà w∏adz w Gi˝ycku obej-
muje gminy: gmin´ o statusie miasta Gi˝ycko
oraz Gi˝ycko, Kruklanki, Mi∏ki, Ryn i Wydminy,

b) powiat olecki z siedzibà w∏adz w Olecku obejmu-
je gminy: Kowale Oleckie, Olecko, Âwi´tajno
i Wieliczki,

10) w województwie zachodniopomorskim:

a) powiat goleniowski z siedzibà w∏adz w Golenio-
wie obejmuje gminy: Goleniów, Maszewo, No-
wogard, Osina, Przybiernów i Stepnica,

b) powiat gryficki z siedzibà w∏adz w Gryficach
obejmuje gminy: Brojce, Gryfice, Karnice, P∏oty,
Rewal i Trzebiatów,

c) powiat stargardzki z siedzibà w∏adz w Stargar-
dzie Szczeciƒskim obejmuje gminy: gmin´ o sta-
tusie miasta Stargard Szczeciƒski oraz Chociwel,
Dobrzany, Dolice, Iƒsko, Kobylanka, Marianowo,
Stara Dàbrowa, Stargard Szczeciƒski i Suchaƒ.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 czerwca 2001 r.

w sprawie ustalenia morskich i sta∏ych lotniczych przejÊç granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego
przez te przejÊcia.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U.
Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 498) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ nast´pujàce morskie i sta∏e lotnicze
przejÊcia graniczne oraz rodzaj ruchu dozwolonego
przez te przejÊcia:

1) morskie przejÊcia graniczne:

a) Dar∏owo — ruch osobowy i towarowy,

b) Dziwnów — ruch osobowy morskimi statkami
sportowymi i towarowy statkami rybackimi
o polskiej przynale˝noÊci, wykonujàcymi rybo-
∏ówstwo morskie,

c) Elblàg — ruch osobowy i towarowy,

d) Frombork — ruch osobowy i towarowy,

e) Gdaƒsk—Górki Zachodnie — ruch osobowy
morskimi statkami sportowymi i towarowy stat-
kami rybackimi o polskiej przynale˝noÊci, wyko-
nujàcymi rybo∏ówstwo morskie,



f) Gdaƒsk—Nowy Port — ruch osobowy  i towaro-
wy,

g) Gdaƒsk—Port Pó∏nocny — ruch towarowy,

h) Gdynia — ruch osobowy i towarowy,

i) Hel — ruch osobowy i towarowy,

j) Jastarnia — ruch osobowy morskimi statkami
sportowymi i towarowy statkami rybackimi
o polskiej przynale˝noÊci, wykonujàcymi rybo-
∏ówstwo morskie,

k) Ko∏obrzeg — ruch osobowy i towarowy,

l) ¸eba — ruch osobowy morskimi statkami spor-
towymi i towarowy statkami rybackimi o pol-
skiej przynale˝noÊci, wykonujàcymi rybo∏ów-
stwo morskie,

∏) Mrze˝yno — ruch towarowy statkami rybackimi
o polskiej przynale˝noÊci, wykonujàcymi rybo-
∏ówstwo morskie,

m) Nowe Warpno — ruch osobowy i ma∏y ruch
graniczny,

n) Szczecin — ruch osobowy, towarowy i ma∏y ruch
graniczny,

o) ÂwinoujÊcie — ruch osobowy, towarowy i ma∏y
ruch graniczny,

p) Trzebie˝ — ruch osobowy, towarowy i ma∏y ruch
graniczny,

r) Ustka — ruch osobowy i towarowy,

s) W∏adys∏awowo — ruch osobowy i towarowy,

2) sta∏e lotnicze przejÊcia graniczne:

a) Gdaƒsk—R´biechowo — ruch osobowy i towa-
rowy,

b) Katowice—Pyrzowice — ruch osobowy i towa-
rowy,

c) Kraków—Balice — ruch osobowy i towarowy,

d) Poznaƒ—¸awica — ruch osobowy i towarowy,

e) Rzeszów—Jasionka — ruch osobowy i towaro-
wy,

f) Szczecin—Goleniów — ruch osobowy i towaro-
wy,

g) Warszawa—Ok´cie — ruch osobowy i towaro-
wy,

h) Wroc∏aw—Strachowice — ruch osobowy i towa-
rowy.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia mor-
skich i sta∏ych lotniczych przejÊç granicznych (Dz. U.
Nr 131, poz. 659, z 1995 r. Nr 114, poz. 548 i z 1996 r.
Nr 123, poz. 579).

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 13 czerwca 2001 r.

w sprawie centralnego rejestru zezwoleƒ na dzia∏alnoÊç organizatorów turystyki i poÊredników
turystycznych.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o us∏ugach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 578) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb prowadzenia centralnego rejestru zezwoleƒ na
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej polegajàcej na
organizowaniu imprez turystycznych oraz na poÊred-
niczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów
o Êwiadczenie us∏ug turystycznych, wydawanych
w trybie okreÊlonym ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o us∏ugach turystycznych, zwanego dalej „rejestrem”,
dokumenty i dane, na podstawie których dokonuje si´
wpisu do rejestru, oraz zakres danych gromadzonych
w ksi´dze rejestrowej i jej wzór.

§ 2. 1. Rejestr prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw
turystyki.

2. Wpisów do rejestru dokonuje si´ na podstawie
ostatecznych decyzji o udzieleniu, ograniczeniu zakre-
su, zmianie przedmiotu lub zakresu oraz cofni´ciu ze-
zwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci, o której mowa
w § 1, oraz na podstawie informacji przekazanych przez
wojewod´ o formie zapewnienia zwrotu wp∏at wnie-
sionych przez klientów i pokrycia kosztów powrotu
klientów do kraju, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Wpisów do rejestru dokonuje si´ równie˝ na
podstawie informacji przekazanych przez wojewodów
lub upowa˝nione przez nich jednostki, o których mowa


