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2) w art. 71 w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje wyrazy „z zastrze˝eniem art. 71a.”;
3) po art. 71 dodaje si´ art. 71a w brzmieniu:
„Art. 71a. 1. Z dniem likwidacji Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu pracownicy tego urz´du wykonujàcy zadania w zakresie
sportu wyczynowego, które nale˝à do
Polskiej Konfederacji Sportu, stajà si´
pracownikami Polskiej Konfederacji
Sportu.
2. Dyrektor Generalny Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu ustali list´ pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz poda jà do wiadomoÊci zainteresowanym.
3. Do pracowników, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 71
ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3—6.”
Rozdzia∏ 5
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 23. 1. Prezes Rady Ministrów przeka˝e, w drodze zarzàdzenia, nieodp∏atnie na w∏asnoÊç Konfederacji mienie znajdujàce si´ w posiadaniu likwidowanego
Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu, niezb´dne do podj´cia dzia∏alnoÊci Konfederacji.
2. Z chwilà przej´cia sk∏adników mienia, o których
mowa w ust. 1, Konfederacja wst´puje w prawa i obowiàzki z nimi zwiàzane w stosunku do Skarbu Paƒstwa
oraz osób trzecich.
Art. 24. 1. Likwiduje si´ Centralny OÊrodek Sportu,
b´dàcy zak∏adem bud˝etowym, z uwzgl´dnieniem
przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Z chwilà likwidacji sk∏adniki majàtkowe b´dàce
w posiadaniu jednostki, o której mowa w ust. 1, stajà
si´ nieodp∏atnie w∏asnoÊcià Konfederacji.
3. Nabycie z mocy prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci
wchodzàcych w sk∏ad majàtku, o którym mowa
w ust. 2, stwierdza, w drodze decyzji, minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa.
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5. Konfederacja przejmuje zobowiàzania i nale˝noÊci jednostki, o której mowa w ust. 1, i staje si´ stronà
umów obowiàzujàcych t´ jednostk´, z zastrze˝eniem
ust. 6.
6. Pracownicy jednostki, o której mowa w ust. 1,
stajà si´ pracownikami Konfederacji; przepisy art. 231
§ 3 i 4 Kodeksu pracy stosuje si´ odpowiednio.
7. Konfederacja jest zwolniona od podatków z tytu∏u przej´cia majàtku b´dàcego w posiadaniu jednostki,
o której mowa w ust. 1.
8. Konfederacja nie ponosi op∏at sàdowych w zakresie zwiàzanym z nabyciem nieruchomoÊci wchodzàcych w sk∏ad majàtku, o którym mowa w ust. 2.
Art. 25. 1. Pierwszego Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu powo∏uje, na okres do dnia 31 grudnia
2003 r., minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu. Wymogu zasi´gania opinii, o której mowa
w art. 7 ust. 2, nie stosuje si´. Minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu mo˝e odwo∏aç pierwszego Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu przed up∏ywem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. Jednostki wymienione w art. 10 ust. 3 zg∏oszà
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury fizycznej
i sportu kandydatów na cz∏onków Rady Konfederacji
pierwszej kadencji w terminie 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy. Przepisy art. 10 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 26. Dotacja wymieniona w art. 13 ust. 3 w cz´Êci dotyczàcej zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1
pkt 2, jest przyznawana od dnia 1 stycznia 2004 r.
Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 30 czerwca 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 19 pkt 1 i art. 20, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 lipca 2002 r.,
2) art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 24, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.

4. Ostateczna decyzja stwierdzajàca nabycie nieruchomoÊci stanowi podstaw´ wpisu w ksi´dze wieczystej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

821
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie po∏àczenia miasta na prawach powiatu Wa∏brzych z powiatem wa∏brzyskim oraz ustalenia granic
niektórych powiatów.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220
i Nr 62, poz. 558) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. ∏àczy si´ w województwie dolnoÊlàskim miasto na prawach powiatu
Wa∏brzych z powiatem wa∏brzyskim.
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§ 2. Z dniem 1 stycznia 2003 r. ustala si´ granice nast´pujàcych powiatów:
1) w województwie dolnoÊlàskim, powiat wa∏brzyski
z siedzibà w∏adz w Wa∏brzychu obejmuje gminy
o statusie miasta: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój,
Szczawno-Zdrój i Wa∏brzych oraz gminy: Czarny
Bór, G∏uszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice
i Walim,
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Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe
Miasto nad Pilicà, Pniewy i Warka,
b) powiat piaseczyƒski z siedzibà w∏adz w Piasecznie obejmuje gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Pra˝mów
i Tarczyn,
4) w województwie podkarpackim, powiat jasielski
z siedzibà w∏adz w JaÊle obejmuje gmin´ o statusie miasta Jas∏o oraz gminy: Brzyska, D´bowiec,
Jas∏o, Ko∏aczyce, Krempna, Nowy ˚migród, Osiek
Jasielski, Sko∏yszyn i Tarnowiec.

2) w województwie ma∏opolskim, powiat tarnowski
z siedzibà w∏adz w Tarnowie obejmuje gminy: Ci´˝kowice, Gromnik, Lisia Góra, PleÊna, Rad∏ów, Ryglice, Rzepiennik Strzy˝ewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchos∏awice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn i ˚abno,

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2002 r.

3) w województwie mazowieckim:
a) powiat grójecki z siedzibà w∏adz w Grójcu obejmuje gminy: Belsk Du˝y, B∏´dów, Chynów,

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowoÊci statusu miasta.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220
i Nr 62, poz. 558) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. ustala si´ granice nast´pujàcych gmin:
1) w województwie ma∏opolskim, w powiecie dàbrowskim — gminy Dàbrowa Tarnowska i w powiecie tarnowskim — gminy ˚abno przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru gminy Dàbrowa
Tarnowska obszaru wsi Morzychna, stanowiàcego
obr´b ewidencyjny Morzychna o powierzchni
220,00 ha z gminy ˚abno,
2) w województwie Êlàskim — miasta na prawach powiatu Bytom i w powiecie tarnogórskim — gminy
o statusie miasta Radzionków przez w∏àczenie do
dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Bytom cz´Êci obszaru obr´bu ewidencyjnego Radzionków, tj. cz´Êci dzia∏ki nr 1262/23 o powierzchni 10,76 ha, dzia∏ki nr 1264/23 o powierzchni 0,12 ha i cz´Êci dzia∏ki nr 1265/23 o powierzchni
0,06 ha z gminy o statusie miasta Radzionków —
o ∏àcznej powierzchni 10,94 ha. Granica pó∏nocna
terenu przemieszczanego ma przebieg prostoliniowy od projektowanego punktu granicznego 201 do
projektowanego punktu granicznego 200 (powsta∏ych w wyniku podzia∏u dzia∏ki nr 1265/23) wzd∏u˝
istniejàcego chodnika ulicy Sikorskiego. W punkcie
granicznym 200 granica za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym i biegnie w linii prostej do punktu
granicznego 5, a od punktu granicznego 5 w kierunku po∏udniowo-wschodnim w linii prostej do

punktu granicznego 9 wzd∏u˝ kraw´dzi istniejàcej
drogi gruntowej (po∏àczenie w linii prostej punktów granicznych nr 5 i 9 nastàpi w wyniku podzia∏u dzia∏ki nr 1262/23). Granica wschodnia terenu
przebiega wzd∏u˝ istniejàcego ogrodzenia od
punktu granicznego 9 w kierunku po∏udniowym do
punktu granicznego 45, w którym ulega za∏amaniu
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i dalej ma przebieg prostoliniowy wzd∏u˝ ogrodzenia oczyszczalni
Êcieków do punktu granicznego 51. W punkcie 51
granica ulega za∏amaniu i biegnie w kierunku po∏udniowym cz´Êciowo wzd∏u˝ istniejàcego ogrodzenia, a dalej u góry skarpy do punktu granicznego
42. Granica po∏udniowo-zachodnia biegnie wzd∏u˝
granicy administracyjnej mi´dzy gminami o statusie miasta Radzionków i Bytom brzegiem potoku
Seget. Granica zachodnia biegnie w kierunku pó∏nocnym cz´Êciowo wzd∏u˝ istniejàcego ogrodzenia
od punktu granicznego 23 do punktu 18, w którym
jej przebieg ulega za∏amaniu w kierunku wschodnim wzd∏u˝ ogrodzenia do punktu 19. W punkcie 19
granica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku pó∏nocnym do punktu 12 wzd∏u˝ istniejàcego ogrodzenia,
w którym ponownie ulega za∏amaniu w kierunku
wschodnim i biegnie w linii prostej do punktu granicznego 14. Od punktu granicznego 14 granica
biegnie w kierunku pó∏nocnym cz´Êciowo wzd∏u˝
istniejàcego ogrodzenia do projektowanego punktu 201.
§ 2. Z dniem 1 stycznia 2003 r. nadaje si´ status
miasta miejscowoÊci Tarczyn, w gminie Tarczyn, w powiecie grójeckim, w województwie mazowieckim.

