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Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 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. 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 powiatów oraz
ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich w∏adz

oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach
(Dz. U. Nr 86, poz. 944) w § 1 w ust. 3 wyrazy
„30 czerwca” zast´puje si´ wyrazami „31 lipca”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

825

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

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 powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i sie-

dzib ich w∏adz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib w∏adz niektórych gmin
i miast.

Na podstawie art. 4 ust. 1 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
29 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz
zmiany nazw i siedzib w∏adz niektórych gmin i miast
(Dz. U. Nr 116, poz. 1241 i Nr 156, poz. 1819) § 4 otrzy-
muje brzmienie:

„§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. b), który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.,

2) § 1 pkt 4 lit. a) i e), pkt 6 lit. c) oraz pkt 8 i 11,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.”

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie Êwiadectwa s∏u˝by w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.

Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz

Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:


