
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
prowadzenia, stosowania i udost´pniania krajowego
rejestru urz´dowego podzia∏u terytorialnego kraju
oraz zwiàzanych z tym obowiàzków organów admini-
stracji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego
(Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z póên. zm.2)) w za∏àczniku
nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podzia∏u teryto-
rialnego kraju” wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w cz´Êci dotyczàcej województwa ma∏opolskiego
powiatu nowotarskiego wyrazy „Szczawnica
121102 1” zast´puje si´ wyrazami:

„Szczawnica 121102 3

Szczawnica — miasto 121102 4

Szczawnica — obszar wiejski 121102 5”;

2) w cz´Êci dotyczàcej województwa podkarpackiego
powiatu rzeszowskiego wyrazy „Boguchwa∏a
181603 2” zast´puje si´ wyrazami:

„Boguchwa∏a 181603 3

Boguchwa∏a — miasto 181603 4

Boguchwa∏a — obszar wiejski 181603 5”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia, stosowania i udost´pniania
krajowego rejestru urz´dowego podzia∏u terytorialnego kraju oraz zwiàzanych z tym obowiàzków organów

administracji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100
i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r.
Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r.
Nr 206, poz. 1706 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214,
poz. 1577.


