
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, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co na-
st´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 oraz
z 2002 r. Nr 93, poz. 826) z dniem 1 stycznia 2004 r.
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 w lit. b po wyrazach „817/3,” dodaje
si´ wyrazy „1008/11,” oraz wyrazy „4,97 ha” zast´-
puje si´ wyrazami „4,98 ha”;

2) w § 2:

a) w pkt 1 wyrazy „20,03 ha” zast´puje si´ wyraza-
mi „15,29 ha” oraz wyrazy „50,32 ha” zast´puje
si´ wyrazami „50,16 ha”,

b) w pkt 5 w lit. a przed wyrazami „362/1” dodaje
si´ wyrazy „189L,” oraz wyrazy „165,11 ha” za-
st´puje si´ wyrazami „171,34 ha”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 lipca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu 
za podró˝e s∏u˝bowe, przeniesienia lub oddelegowania 

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90,
poz. 844, Nr 113, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 paêdziernika 2002 r. w sprawie Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu
za podró˝e s∏u˝bowe, przeniesienia lub oddelegowa-
nia (Dz. U. Nr 180, poz. 1501) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwot´ diety ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej
w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz warun-
ków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
cownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub
samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z ty-
tu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.”;

2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Funkcjonariuszowi odbywajàcemu, za zgodà
w∏aÊciwego prze∏o˝onego, przejazdy w krajo-
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lipca 2003 r.

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

———————
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.


