
961

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lipca 2007 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowoÊciom statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 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 2008 r. ustala si´ granice
nast´pujàcych gmin:

1) w województwie kujawsko-pomorskim:

a) w powiecie bydgoskim — gminy Osielsko i gmi-
ny Koronowo przez w∏àczenie do dotychczaso-
wego obszaru gminy Osielsko cz´Êci obszaru
obr´bu ewidencyjnego Samocià˝ek, to jest
dzia∏ek o numerach: 210/7LP, 211/9LP, 212/8LP,
315/1, 325 i 326 o ∏àcznej powierzchni 12,03 ha
z gminy Koronowo,

b) w powiecie Êwieckim — gminy Lniano i w po-
wiecie tucholskim — gminy Cekcyn przez w∏à-
czenie do dotychczasowego obszaru gminy
Lniano cz´Êci obszaru obr´bu ewidencyjnego
Wysoka, to jest dzia∏ek o numerach: 181/1LP,
182/1LP, 208/1LP, 208/2LP, 209/1LP, 209/2LP,
226/1LP, 226/2LP i 241 o ∏àcznej powierzchni
19,31 ha z gminy Cekcyn;

2) w województwie mazowieckim, w powiecie legio-
nowskim — gminy Wieliszew i gminy Niepor´t
przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru
gminy Wieliszew obszaru obr´bu ewidencyjnego
Micha∏ów-Reginów o powierzchni 449,27 ha
z gminy Niepor´t;

3) w województwie podkarpackim, miasta na pra-
wach powiatu Rzeszów i gminy Âwilcza w powie-
cie rzeszowskim przez w∏àczenie do dotychczaso-
wego obszaru miasta na prawach powiatu Rze-
szów obszaru obr´bu ewidencyjnego Przybyszów-
ka o powierzchni 699,55 ha z gminy Âwilcza;

4) w województwie warmiƒsko-mazurskim, w po-
wiecie gi˝yckim — gminy Gi˝ycko i gminy Ryn
przez w∏àczenie do dotychczasowego obszaru

———————
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gminy Gi˝ycko obszaru obr´bu ewidencyjnego
Kozin o powierzchni 695, 28 ha z gminy Ryn; 

5) w województwie wielkopolskim, w powiecie czarn-
kowsko-trzcianeckim — gminy o statusie miasta
Czarnków, gminy Czarnków i gminy Lubasz przez
w∏àczenie do dotychczasowego obszaru gminy
o statusie miasta Czarnków cz´Êci obszaru obr´bu
ewidencyjnego Brzeêno, to jest dzia∏ek o nume-
rach: 278/2, 282/4, 323—325 i 344 o ∏àcznej po-
wierzchni 0,50 ha z gminy Czarnków oraz cz´Êci
obszaru obr´bu ewidencyjnego D´be, to jest dzia-
∏ek o numerach: 103, 104, 109/2, 134, 339/1, 339/2,
340/1, 340/2, 342 i 7005/1 o ∏àcznej powierzchni
34,40 ha z gminy Lubasz;

6) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie
polickim — gminy Police i miasta na prawach po-
wiatu Szczecin przez w∏àczenie do dotychczasowe-
go obszaru gminy Police cz´Êci obszaru obr´bu ewi-
dencyjnego Nad Odrà 17, to jest dzia∏ek o nume-
rach: 2, 3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 26—45, 46/1, 46/2, 47—60,
61/1, 63—76, 78, 79, 80/2, 82, 83, 85/1, 85/2 i 87—92
oraz cz´Êç dzia∏ki nr 86 (droga gminna) i cz´Êç
dzia∏ki nr 5 o ∏àcznej powierzchni 24,91 ha, z mia-
sta na prawach powiatu Szczecin. Granica terenu
przemieszczanego w zakresie dzia∏ki nr 5 przebie-
ga od punktu granicznego nr 3 le˝àcego na istnie-
jàcej wschodniej granicy dzia∏ki nr 5. Punkt nr 3
jest wspólnym punktem granicznym dzia∏ek nr 5,
4/1 i 87. Od punktu nr 3 granica biegnie na odcin-
ku 207,00 m po istniejàcej wspólnej granicy dzia-
∏ek nr 5 i 4/1 na pó∏nocny wschód w kierunku na
punkt graniczny nr 925 istniejàcej granicy admini-
stracyjnej, a nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i dochodzi do istniejàcego
punktu granicznego nr 671 wyznaczajàcego istnie-
jàcà granic´ administracyjnà gmin.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2008 r. odbiera si´ status
miasta gminie Szczawnica, w powiecie nowotarskim,
w województwie ma∏opolskim.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2008 r. nadaje si´ status
miasta miejscowoÊciom:

1) Szczawnica — w gminie Szczawnica, w powiecie
nowotarskim, w województwie ma∏opolskim;

2) Boguchwa∏a — w gminie Boguchwa∏a, w powiecie
rzeszowskim, w województwie podkarpackim.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2008 r. ustala si´ granice
nast´pujàcych miast:

1) w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
nakielskim, w gminie Mrocza — miasta Mrocza przez
w∏àczenie do dotychczasowego obszaru cz´Êci ob-
szaru obr´bu ewidencyjnego Wiele, to jest dzia∏ek
o numerach: 463/4—463/9, 464, 465, 466/1, 466/3,
466/8—466/34, 466/36—466/57, 467/1, 468—470,
471/2, 471/3, 471/7—471/13, 472, 473, 475/1, 511/1,
511/2, 540—543, 544/1, 544/2 i 545—562 oraz cz´Êç
dzia∏ki nr 474 (rów) o ∏àcznej powierzchni 67,28 ha
z gminy Mrocza;

2) w województwie lubuskim, w powiecie ˝arskim,
w gminie Jasieƒ — miasta Jasieƒ przez w∏àczenie
do dotychczasowego obszaru cz´Êci obszarów
obr´bów ewidencyjnych: Budziechów, to jest
dzia∏ek o numerach: 6/2, 6/3, 9/2—9/4, 9/9, 9/10,
18/1—18/6, 19/1—19/6, 20/1—20/3, 21/1—21/5,
22/1—22/3, 23/1, 23/2, 25/1, 26, 28/2, 34/4, 
49/2—49/4, 51/2—51/4, 66/2, 176, 177, 178/3, 179/3,
180/1, 180/2, 181/1, 182/1, 183, 184/1, 185, 186/1,
187/1, 201/1, 202—205, 206/1, 206/2, 207, 
228/11, 228/12, 234, 235, 241/3, 243, 244/1, 245/1,
250/3, 255/2—255/4, 256/1—256/3, 256/6—256/8,
257/5—257/10, 258/1, 258/2, 260, 545, 546 i 554
o ∏àcznej powierzchni 76,07 ha, Lisia Góra, to jest
dzia∏ek o numerach: 142, 143, 806, 809/1, 810,
811/2, 811/3, 813/1—813/4, 814, 815/1, 816/1, 817/1,
817/2, 819/1—819/4, 820/2—820/4, 822—825,
826/1, 828, 829, 830/2—830/4, 831/3—831/5, 832,
833, 835, 836/1, 837/1, 838/1, 839/1, 840/1—840/5,
844/1, 845/1, 845/2, 846, 848/1, 849, 850/1—850/5,
851/1—851/4, 852/1—852/5, 854, 855, 856/1—856/3,
857/2—857/6, 858/3, 858/4, 859—862, 863/2,
864/1—864/5, 866, 867/1, 872/3—872/7, 874,
875/2—875/4, 879/2—879/5, 885/2—885/6, 
887/2—887/5, 887/7—887/9 i 928/2—928/4 o ∏àcznej
powierzchni 36,40 ha, Mirkowice, to jest dzia∏ek
o numerach: 136/1, 290/3, 290/4, 301/1, 302/1 i 406
o ∏àcznej powierzchni 16,70 ha oraz Jab∏oniec,
to jest dzia∏ek o numerach: 321, 941/3—941/5,
941/7—941/12, 980/1, 980/2, 1151/3, 1151/4, 
1151/6, 1151/7, 1227/1—1227/3, 1228/3—1228/6,
1232/4—1232/7 i 1232/9—1232/22, oraz cz´Êç dzia∏-
ki nr 310, cz´Êç dzia∏ki nr 319 i cz´Êç dzia∏ki nr 323
o ∏àcznej powierzchni 42,48 ha, z gminy Jasieƒ.
Granica wschodnia terenu przemieszczanego
z obr´bu Jab∏oniec biegnie od istniejàcego punktu
granicznego nr 128 na po∏udnie zachodnià kraw´-
dzià drogi leÊnej do projektowanego punktu gra-
nicznego nr 1274, a nast´pnie do istniejàcych
punktów granicznych nr 813 i 812, po czym grani-
ca przecina drog´ wojewódzkà na odcinku pomi´-
dzy istniejàcymi punktami granicznymi nr 812
i 818. Z punktu granicznego nr 818 granica biegnie
na po∏udnie zachodnià kraw´dzià drogi leÊnej do
istniejàcego punktu granicznego nr 820, a nast´p-
nie do projektowanych punktów nr 1273, 1272
i 1271 — tworzàc w tych punktach niewielkie za∏a-
manie — dochodzi do istniejàcego punktu nr 2706,
a nast´pnie do punktu nr 500644, gdzie za∏amuje
si´ w lewo. Granica po∏udniowo-zachodnia terenu
przemieszczanego biegnie od istniejàcego punktu
granicznego nr 500644 ∏amanym pó∏nocnym brze-
giem rzeki Makówki w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim do istniejàcego punktu granicznego nr 500070,
gdzie ponownie za∏amuje si´ w prawo. Granica
pó∏nocno-zachodnia terenu przemieszczanego wy-
chodzi z punktu granicznego nr 500070 i biegnie
po∏udniowo-wschodnià kraw´dzià drogi grunto-
wej do punktu granicznego nr 149 le˝àcego w pa-
sie drogi wojewódzkiej. Granica pó∏nocno-zachod-
nia terenu przemieszczanego jest równoczeÊnie
granicà pomi´dzy obr´bami Jab∏oniec i Lisia Gó-
ra. Granica pó∏nocna terenu przemieszczanego
jest zarazem dotychczasowà granicà administra-
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cyjnà miasta Jasieƒ i obr´bu Jab∏oniec. Biegnie
ona od istniejàcego punktu granicznego nr 149,
po∏udniowà kraw´dzià ulicy Kruczej (miasto Ja-
sieƒ) do istniejàcego punktu nr 146, a nast´pnie
przecina z zachodu na wschód ulic´ Sienkiewicza
(miasto Jasieƒ), dochodzàc do punktu graniczne-
go nr 145, po czym biegnie po∏udniowà kraw´dzià
ulicy Weso∏ej (miasto Jasieƒ), i drogi wewnàtrzza-
k∏adowej do punktu nr 142. Od punktu graniczne-
go nr 142 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie przez teren przedsi´bior-
stwa handlowo-us∏ugowego do punktu nr 140,
gdzie za∏amuje si´ w lewo. Dalej granica biegnie
na pó∏noc wzd∏u˝ ogrodzenia terenu przedsi´bior-
stwa do punktu nr 138. W tym punkcie granica za-
∏amuje si´ w prawo i biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim, poczàtkowo po∏udniowo-zachod-
nià kraw´dzià drogi komunalnej, a nast´pnie
wzd∏u˝ terenu lasów paƒstwowych do punktu
nr 128, w którym rozpocz´to opis;

3) w województwie ma∏opolskim:

a) w powiecie brzeskim, w gminie Brzesko — mia-
sta Brzesko przez w∏àczenie do dotychczasowe-
go obszaru cz´Êci obszaru wsi Jasieƒ, stanowià-
cego cz´Êç obszaru obr´bu ewidencyjnego Ja-
sieƒ, to jest dzia∏ek o numerach: 855/2—855/8,
855/13 i 855/14 o ∏àcznej powierzchni 3,93 ha
z gminy Brzesko,

b) w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia
— miasta Trzebinia przez w∏àczenie do dotych-
czasowego obszaru cz´Êci obszaru obr´bu ewi-
dencyjnego MyÊlachowice, to jest dzia∏ek o nu-
merach: 362/1, 363/2—363/9, 364—367, 368/1,
368/2, 369/3—369/9, 370/1, 370/2, 371/1, 371/2,
372, 373, 375, 376/1—376/4, 377/2—377/6,
378/1—378/3, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 380/4,
380/5, 381, 382/4—382/9, 385/1, 385/5—385/9,
385/11, 385/12, 386/1, 386/4, 386/5, 387/1,
387/3—387/5, 388/2—388/5, 388/7—388/9,
389/2, 389/3, 389/5, 389/7, 389/8, 389/10, 
389/11, 391/1, 391/2, 393/2, 393/3, 394/1, 394/2,
395, 396,  398/2, 400, 401, 411/2, 417/2, 
417/3, 417/6, 417/8—417/12, 418, 419/1—419/4,

420/3—420/5, 421—423, 425/2, 425/4, 1543/3,
1543/4, 1543/17—1543/20, 1543/22—1543/32,
1543/34—1543/41, 1543/46—1543/48, 1543/52—
1543/54, 1543/56—1543/63, 1543/66—1543/68,
1543/70, 1543/72—1543/79, 1543/81—1543/92,
1543/111—1543/114, 1543/136, 1543/140,
1545/13—1545/15, 1545/17—1545/19, 1545/21—
1545/25, 1545/27—1545/32, 1545/34, 1545/35,
1547/3, 1547/6, 1547/33, 1547/34, 1547/47,
1547/48, 1547/73—1547/76, 1548/1, 1548/2,
1549/9—1549/14, 1550/2—1550/4, 1552/4,
1552/5, 1552/7, 1552/9, 1552/12—1552/14,
1552/17—1552/20, 1553/2—1553/4, 1554/2,
1554/4, 1554/6, 1554/7, 1555/3—1555/13,
1555/15, 1555/19—1555/23, 1555/25—1555/103,
1556/1, 1556/4, 1556/5, 1556/8, 1574/6, 1575/1,
1575/2, 1578/1, 1579, 1623/1, 1624, 1625,
1626/1—1626/4, 1632/1—1632/3, 1635—1686,
1687/1—1687/3, 1688/1, 1688/2, 1689, 1693,
1695/2, 1695/3, 1839—1842, 1886, 1888, 1889,
1892—1894, 1939—1941, 1953—1956, 1959,
1977—1980, 2012—2017, 2023—2025, 2046,
2047, 2072—2074, 2089, 2108, 2111, 2112,
2139—2141 o ∏àcznej powierzchni 69,55 ha
z gminy Trzebinia,

c) w powiecie nowotarskim, w gminie Szczawnica
— miasta Szczawnica obejmujàce dotychczaso-
we obszary obr´bów ewidencyjnych: Obr´b 1
o powierzchni 727 ha, Obr´b 2 o powierzchni
380 ha, Obr´b 3 o powierzchni 474 ha oraz Ob-
r´b 4 o powierzchni 1709 ha z gminy Szczawnica;

4) w województwie podkarpackim, w powiecie rze-
szowskim, w gminie Boguchwa∏a — miasta Bogu-
chwa∏a obejmujàce dotychczasowe obszary wsi
Boguchwa∏a, cz´Êci wsi Boguchwa∏a: Dó∏, Gaj, Gó-
ra, Jaroszówka, Ko∏o GoÊciƒca, Sadzawki, Za Kole-
jà, Za KoÊcio∏em, ˚abnik, stanowiàce obr´b ewi-
dencyjny Boguchwa∏a o powierzchni 911,19 ha
z gminy Boguchwa∏a.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 lipca 2007 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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