
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1—3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. ustala si´ granice na-
st´pujàcych gmin: 

1) w województwie dolnoÊlàskim, w powiecie polko-
wickim — gminy Polkowice i gminy Chocianów
przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru gmi-
ny Polkowice obszaru wsi Nowa WieÊ Lubiƒska, sta-
nowiàcego obr´b ewidencyjny Nowa WieÊ Lubiƒ-
ska o powierzchni 851,42 ha z gminy Chocianów;

2) w województwie ma∏opolskim, w powiecie bo-
cheƒskim — gminy Bochnia i w powiecie wielickim
— gminy K∏aj przez w∏àczenie do dotychczasowe-
go obszaru gminy Bochnia obszaru wsi Stanis∏awi-
ce, stanowiàcego obr´b ewidencyjny Stanis∏awice
o powierzchni 1 779,67 ha z gminy K∏aj;

3) w województwie mazowieckim:

a) w powiecie ciechanowskim — gminy o statusie
miasta Ciechanów i gminy Opinogóra Górna
przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru
gminy o statusie miasta Ciechanów cz´Êci ob-
szaru obr´bu ewidencyjnego Chrzanówek, to
jest dzia∏ek o numerach: 137/1, 137/2, 138—141,
142/1—142/3, 143, 144/1—144/6, 145, 146/1,
146/3, 146/5, 146/7, 146/8, 147/3, 147/5, 147/9,
147/11, 147/13, 147/15, 147/17—147/21, 150, 151,
152/1, 152/3—152/7, 153/1—153/9, 154/3—
154/17, 155 i cz´Êci dzia∏ki numer 275 (droga kra-
jowa nr 60) o ∏àcznej powierzchni 15,99 ha oraz
cz´Êci obszaru obr´bu ewidencyjnego W∏ady-
s∏awowo, to jest dzia∏ek o numerach: 174, 175,
176/1, 176/2, 177—179, 180/2—180/5, 181/1
i 181/2 o ∏àcznej powierzchni 16,81 ha z gminy
Opinogóra Górna,

b) w powiecie otwockim:

— gminy Karczew i gminy o statusie miasta
Otwock przez w∏àczenie do dotychczasowe-

go obszaru gminy Karczew cz´Êci obszaru
obr´bu ewidencyjnego Otwock nr 30/19/03,
to jest dzia∏ek o numerach: 22/52, 22/54,
22/68—22/71, 22/98, 22/105, 22/107, 22/109,
22/110, 22/112, 23/5 i 25/30 o ∏àcznej po-
wierzchni 0,2209 ha z gminy o statusie mia-
sta Otwock, 

— gminy o statusie miasta Otwock i gminy Kar-
czew przez w∏àczenie do dotychczasowego
obszaru gminy o statusie miasta Otwock cz´-
Êci obszaru obr´bu ewidencyjnego Karczew
nr 05, to jest dzia∏ek o numerach: 30/21, 30/23,
30/25, 30/26, 30/28, 101/8, 101/10 i 102/6
o ∏àcznej powierzchni 0,0300 ha z gminy Kar-
czew,

c) w powiecie w´growskim — gminy o statusie
miasta W´grów i gminy Liw przez w∏àczenie do
dotychczasowego obszaru gminy o statusie
miasta W´grów cz´Êci obszaru obr´bu ewiden-
cyjnego Krypy, to jest dzia∏ek o numerach: 542,
544, 546, 548/1, 548/2, 548/4, 548/5, 550, 1052/2,
1094 i 1139 o ∏àcznej powierzchni 5,19 ha z gmi-
ny Liw;

4) w województwie podkarpackim, w powiecie luba-
czowskim — gminy o statusie miasta Lubaczów
i gminy Lubaczów przez w∏àczenie do dotychczaso-
wego obszaru gminy o statusie miasta Lubaczów
cz´Êci obszaru wsi Lisie Jamy, stanowiàcego cz´Êç
obr´bu ewidencyjnego Lisie Jamy, to jest dzia∏ek
o numerach: 588, 589/1, 589/2, 590—594, 1365/1
i 1365/2 o ∏àcznej powierzchni 3,84 ha z gminy Lu-
baczów;

5) w województwie pomorskim, w powiecie bytow-
skim — gminy Miastko i gminy Trzebielino przez
w∏àczenie do dotychczasowego obszaru gminy
Miastko cz´Êci obszaru wsi Bo˝anka, stanowiàcego
cz´Êç obr´bu ewidencyjnego Bo˝anka, to jest dzia-
∏ek o numerach: 6/2P, 6/4—6/6, 9, 11/3, 11/6—11/8,
27/1, 27/3, 175/2 i 175/11L—175/19L o ∏àcznej po-
wierzchni 37,29 ha z gminy Trzebielino;

6) w województwie Êwi´tokrzyskim, w powiecie j´-
drzejowskim — gminy Imielno i w powiecie piƒ-
czowskim — gminy Micha∏ów przez w∏àczenie do
dotychczasowego obszaru gminy Imielno cz´Êci
obszaru wsi S´dowice, stanowiàcego cz´Êç obr´bu
ewidencyjnego S´dowice, to jest dzia∏ek o nume-
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w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib w∏adz niektórych gmin i miast
oraz nadania miejscowoÊciom statusu miasta

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.



rach: 582—594, 596, 597/1—597/3, 598, 599/1,
599/2, 600—602, 603/1, 603/2 i 604—608 oraz cz´Êç
dzia∏ki nr 581 (droga gminna) i cz´Êç dzia∏ki nr 595
(droga gminna) — o ∏àcznej powierzchni 37,03 ha
z gminy Micha∏ów;

7) w województwie wielkopolskim, w powiecie Êredz-
kim — gminy Âroda Wielkopolska i gminy Krzyko-
sy przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru
gminy Âroda Wielkopolska cz´Êci obszaru wsi Mià-
skowo, stanowiàcego cz´Êç obr´bu ewidencyjne-
go Miàskowo, to jest dzia∏ki o numerach: 9/6L, 9/7L,
71, 74, 75—82, 83/3—83/9, 84, 85 i 90 o ∏àcznej po-
wierzchni 19,70 ha z gminy Krzykosy.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2004 r. nadaje si´ status
miasta miejscowoÊciom:

1) Prószków — w gminie Prószków, w powiecie opol-
skim, w województwie opolskim;

2) Dziwnów — w gminie Dziwnów, w powiecie ka-
mieƒskim, w województwie zachodniopomorskim.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2004 r. ustala si´ granice
nast´pujàcych miast:

1) w województwie dolnoÊlàskim, w powiecie zàbko-
wickim, w gminie Bardo — miasta Bardo przez w∏à-
czenie do dotychczasowego obszaru cz´Êci obsza-
ru obr´bu ewidencyjnego Opolnica, to jest dzia∏ek
o numerach: 61, 62, 63/1, 63/2, 64/3—64/6, 65/3,
65/5—65/15, 66/2, 66/3, 66/5, 66/8—66/12, 67/2,
67/3, 67/5, 67/6, 68/1, 325/3, 325/4 i 326 o ∏àcznej po-
wierzchni 6,76 ha z gminy Bardo;

2) w województwie lubuskim, w powiecie mi´dzy-
rzeckim, w gminie Mi´dzyrzecz — miasta Mi´dzy-
rzecz przez w∏àczenie do dotychczasowego obsza-
ru cz´Êci obszaru wsi Âwi´ty Wojciech, stanowià-
cego cz´Êç obr´bu ewidencyjnego Âwi´ty Woj-
ciech, to jest dzia∏ek o numerach: 144, 148, 149/2—
149/4, 150, 151/2—151/6, 152/3—152/6, 152/10—
152/18, 153, 154/4, 154/6—154/8, 158, 411/3—411/5,
411/12, 411/14, 411/16—411/20, 411/22 i 411/24—
411/29 o ∏àcznej powierzchni 58,81 ha z gminy Mi´-
dzyrzecz;

3) w województwie opolskim, w powiecie opolskim,
w gminie Prószków — miasta Prószków obejmujà-
ce dotychczasowe obszary wsi Prószków, osady
Pomologia i przysió∏ka Obora, stanowiàce obr´b
ewidencyjny Prószków o powierzchni 1622,73 ha
z gminy Prószków;

4) w województwie wielkopolskim, w powiecie pil-
skim, w gminie UjÊcie — miasta UjÊcie przez w∏à-
czenie do dotychczasowego obszaru cz´Êci obsza-
ru obr´bu ewidencyjnego Miros∏aw, to jest dzia∏ek

o numerach: 102/14, 102/15, 102/17, 102/18, 102/24,
108/10, 108/12, 108/27, 108/29, 108/31, 166/1, 166/2,
167/2, 167/6, 167/8, 167/9—167/11, 168/2, 404,
423—441, 442/1, 442/2, 443—466, 467/1, 467/2,
467/4—467/7, 468—476 i 481/2 o ∏àcznej powierzch-
ni 38,40 ha z gminy UjÊcie;

5) w województwie zachodniopomorskim, w powie-
cie kamieƒskim, w gminie Dziwnów — miasta
Dziwnów o ∏àcznej powierzchni 490,35 ha, obejmu-
jàce dotychczasowy obszar obr´bu ewidencyjnego
Dziwnów o powierzchni 186,51 ha oraz cz´Êç obr´-
bu ewidencyjnego Mi´dzywodzie (wieÊ Dziwna
i cieÊnina Dziwna), to jest dzia∏ki o numerach:
764—777, 779—793, 843/2, 843/4—843/13,
843/15—843/20, 843/26, 843/28, 843/34,
843/35, 843/37, 843/40—843/55, 843/57, 843/60,
843/62—843/75, 843/77—843/83, 846/4, 846/6,
846/8, 846/15—846/17, 846/19, 846/21—846/29,
846/31, 846/33, 846/36, 846/45, 854/2, 854/6, 854/8,
854/11, 854/12, 854/36, 854/37, 854/40, 854/41,
862/1—862/4 i 862/7—862/11 o powierzchni 303,84 ha
z gminy Dziwnów. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2004 r. zmienia si´ nazwy
i siedziby w∏adz nast´pujàcych gmin:

1) w województwie lubelskim, w powiecie opolskim
— gminy Józefów z siedzibà w∏adz w Józefowie na
Józefów nad Wis∏à z siedzibà w∏adz w Józefowie
nad Wis∏à;

2) w województwie lubuskim, w powiecie gorzow-
skim — gminy o statusie miasta Kostrzyn z siedzi-
bà w∏adz w Kostrzynie na Kostrzyn nad Odrà z sie-
dzibà w∏adz w Kostrzynie nad Odrà;

3) w województwie mazowieckim:

a) w powiecie siedleckim — gminy Zbuczyn Podu-
chowny z siedzibà w∏adz w Zbuczynie Podu-
chownym na Zbuczyn z siedzibà w∏adz w Zbu-
czynie, 

b) w powiecie ̋ uromiƒskim — gminy Siemiàtkowo
Koziebrodzkie z siedzibà w∏adz w Siemiàtkowie
Koziebrodzkim na Siemiàtkowo z siedzibà w∏adz
w Siemiàtkowie.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 31 lip-
ca 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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