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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 na-
st´pujàcych gmin:

1) w województwie ma∏opolskim, w powiecie dà-
browskim — gminy Dàbrowa Tarnowska i w po-
wiecie tarnowskim — gminy ˚abno przez w∏àcze-
nie 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 po-
wiatu Bytom i w powiecie tarnogórskim — gminy
o statusie miasta Radzionków przez w∏àczenie do
dotychczasowego obszaru miasta na prawach po-
wiatu Bytom cz´Êci obszaru obr´bu ewidencyjne-
go Radzionków, tj. cz´Êci dzia∏ki nr 1262/23 o po-
wierzchni 10,76 ha, dzia∏ki nr 1264/23 o powierzch-
ni 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 prostolinio-
wy 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 kie-
runku po∏udniowo-wschodnim w linii prostej do

punktu granicznego 9 wzd∏u˝ kraw´dzi istniejàcej
drogi gruntowej (po∏àczenie w linii prostej punk-
tów 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 prze-
bieg prostoliniowy wzd∏u˝ ogrodzenia oczyszczalni
Êcieków do punktu granicznego 51. W punkcie 51
granica ulega za∏amaniu i biegnie w kierunku po∏u-
dniowym cz´Êciowo wzd∏u˝ istniejàcego ogrodze-
nia, a dalej u góry skarpy do punktu granicznego
42. Granica po∏udniowo-zachodnia biegnie wzd∏u˝
granicy administracyjnej mi´dzy gminami o statu-
sie 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 wschod-
nim wzd∏u˝ ogrodzenia do punktu 19. W punkcie 19
granica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku pó∏noc-
nym do punktu 12 wzd∏u˝ istniejàcego ogrodzenia,
w którym ponownie ulega za∏amaniu w kierunku
wschodnim i biegnie w linii prostej do punktu gra-
nicznego 14. Od punktu granicznego 14 granica
biegnie w kierunku pó∏nocnym cz´Êciowo wzd∏u˝
istniejàcego ogrodzenia do projektowanego punk-
tu 201.

§ 2.  Z dniem 1 stycznia 2003 r. nadaje si´ status
miasta miejscowoÊci Tarczyn, w gminie Tarczyn, w po-
wiecie grójeckim, w województwie mazowieckim.
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§ 3.  Z dniem 1 stycznia 2003 r. ustala si´ granice na-
st´pujàcych miast:

1) w województwie mazowieckim, w powiecie grójec-
kim, w gminie Tarczyn — miasta Tarczyn obejmu-
jàce dotychczasowy obszar wsi Tarczyn, stanowià-
cy obr´b ewidencyjny Tarczyn o powierzchni
524,00 ha z gminy Tarczyn,

2) w województwie podlaskim, w powiecie bia∏ostoc-
kim, w gminie SupraÊl — miasta SupraÊl przez w∏à-
czenie do dotychczasowego obszaru cz´Êci obsza-
ru obr´bu ewidencyjnego Ja∏ówka, okreÊlonego
na arkuszu mapy nr 9 — dzia∏ki o numerach:
250/1/160, 250/2, 339—352, 1576—1583, 1584/1
i 1584/2 o ∏àcznej powierzchni 6,21 ha oraz cz´Êci

obr´bu ewidencyjnego Krasne-Ciasne, okreÊlone-
go na: arkuszu mapy nr 2 — dzia∏ki o numerach:
102—108, 109/1/225, 109/2, 109/4 i 110—114, ar-
kuszu mapy nr 3 — dzia∏ka o numerze 139/245/2, ar-
kuszu nr 4 — dzia∏ki o numerach: 161—165, 
166/1—166/3, 167, 168, 169/1,  170, 171, 174/3/241
i 199—201 o ∏àcznej powierzchni 2,39 ha z gminy
SupraÊl.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


