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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
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie zmiany granic województwa podkarpackiego i ma∏opolskiego.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego po-
dzia∏u terytorialnego paƒstwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603
i Nr 104, poz. 656, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. zmienia si´ granice
nast´pujàcych województw:

1) podkarpackiego przez wy∏àczenie z powiatu jasiel-
skiego gminy Szerzyny,

2) ma∏opolskiego przez w∏àczenie do powiatu tarnow-
skiego gminy Szerzyny.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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z dnia 25 czerwca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania przy sk∏adaniu wniosków dotyczàcych tworze-
nia, ∏àczenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowoÊci statusu mia-

sta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich w∏adz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

Na podstawie art. 4b ust. 4 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. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu post´powania przy
sk∏adaniu wniosków dotyczàcych tworzenia, ∏àczenia,
dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawa-
nia gminie lub miejscowoÊci statusu miasta, ustalania

i zmiany nazw gmin i siedzib ich w∏adz oraz dokumen-
tów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86,
poz. 943) w § 1 w ust. 3 wyrazy „30 czerwca” zast´pu-
je si´ wyrazami „31 lipca”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


