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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 grudnia 1994 r.
w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95,
Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz.
518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85,
poz. 428 i Nr 100, poz. 499, z 1993 r. Nr 17, poz. 78 oraz
z 1994 r. Nr 86, poz. 397) zarządza się, co następuje:

3) nadaje się
a) gminie
b) gminie
c) gminie

§ 1. W województwie warszawskim tworzy się gminę
Izabelin z siedzibą władz w Izabelinie C; w skład gminy
Izabelin wchodzą obszary wsi: Izabelin B, Izabelin C, Hornówek, Laski, Mościska, Sierak6w i Truskaw z gminy Stare
Babice.

1) tworzy się gminy:
a) Łączna z siedzibą

§ 6. W województwie kieleckim:
władz w Łącznej; w skład gminy
Łączna wchodzą obszary wsi: Czerwona Górka,
Gózd, Jęgrzna, Kamionki, Klonów, Łączna, Podłazie,
Podzagnańszcze, Występa, Zagórze, Zalezianka i Za-

§ 2. W województwie bielskim zmienia się granice gminy Stryszów przez przyłączenie obszaru przysiółka Ostałowa
o powierzchni 60,52 ha z gminy Mucharz.
§ 3. W województwie gdańskim zmienia się granice
gminy o statusie miasta Czarna Woda przez przyłączenie
obszarów wsi: Huta Kaina, Lubiki i Małe Lubiki oraz osad:
Kamionka i Podlesie z gminy Kaliska.

§ 4. W województwie jeleniogórskim zmienia się granice gminy Zgorzelec przez przyłączenie obszaru części wsi
Żarki - terenu osiedla mieszkaniowego Gospodarstwa Sadowniczego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
o powierzchni 6,87 ha z gminy Pieńsk.
§ 5.

W województwie

katowickim:

1) tworzy się gminy:
a) Chełm Śląski z siedzibą władz w Chełmie Śląskim;
w skład gminy Chełm Śląski wchodzą osiedla Chełm
Śląski i Kopciowice stanowiące część obszaru gminy
o statusie miasta Mysłowice o powierzchni 2323,
69 ha,
b) Imielin z siedzibą władz w Imielinie; w skład gminy
Imielin wchodzi osiedle Imielin stanowiące część
obszaru gminy o statusie miasta Mysłowice o powierzchni 2804,00 ha,
c) Marklowice z siedzibą władz w Marklowicach;
w skład gminy Marklowice wchodzi miejscowość
Marklowice stanowiąca część obszaru gminy o statusie miasta Wodzisław Śląski o powierzchni
1375,66 ha,
d) Miasteczko Śląskie z siedzibą władz w Miasteczku
Śląskim; w skład gminy Miasteczko Śląskie wchodzą
miejscowości: Bibiela, Brynica, Miasteczko Śląskie,
Żyglin i Żyglinek stanowiące część obszaru gminy
o statusie miasta Tarnowskie Góry o powierzchni
6829,84 ha,
e) Pszów z siedzibą władz w Pszowie; w skład gminy
Pszów wchodzi miejscowość Pszów stanowiąca
część obszaru gminy o statusie miasta Wodzisław
Śląski o powierzchni 2041,87 ha;

2) zmienia się granice gminy o statusie miasta Mikołów
przez przyłączenie obszaru wsi Bujaków z gminy Gierał
towice;

status miasta:
Imielin,
Miasteczko Śląskie,
Pszów.

b)

skale z gminy Suchedniów,
Skarżysko Kościelne z siedzibą władz w Skarżysku
Kościelnym; w skład gminy Skarżysko Kościelne
wchodzą obszary wsi: Grzybowa Góra, Jagodne,
Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe,
Skarżysko Kościelne i Świerczek z gminy Mirzec;

2) zmienia się granice gminy Pacanów przez przyłączenie
obszarów wsi: Kwasów i Sroczków z gminy Oleśnica.

§ 7. W województwie konińskim tworzy się gminę Powidz z siedzibą władz w Powidzu; w skład gminy Powidz
wchodzą obszary miejscowości: Anastazewo, Charbin, Dolina, Hutka, Ługi, Ostrowo, Polanowo, Powidz, Przybrodzin,
Rudunek, Rzymachowo, Smolniki Powidzkie i Wylatkowo
z gminy Witkowo.
§ 8. W województwie koszalińskim zmienia się nazwę
gminy Silnowo z siedzibą władz w Silnowie na Borne
Sulinowo, z siedzibą władz w Bornem Sulinowie.

§ 9. W województwie
Krościenko Wyżne

w

skład

gminy

krośnieńskim tworzy się gminę
władz w Krościenku Wyżnym;

z siedzibą

Krościenko Wyżne wchodzą

Krościenko Wyżne,

Pustyny i

obszary wsi:
z gminy

przysiółek Łążek

Korczyna.
§ 10. W województwie

nowosądeckim:

1) tworzy się gminy:
a) Kościelisko z siedzibą władz w Kościelisku; w skład
gminy Kościelisko wchodzą obszary wsi: Dzianisz,
Kościelisko i Witów z gminy Tatrzańskiej,
b) Poronin z siedzibą władz w Poroninie; w skład gminy
Poronin wchodzą obszary wsi: Bustryk, Małe Ciche,
Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin, Suche i Ząb
z gminy Tatrzańskiej,
c) Rytro z siedzibą władz w Rytrze; w skład gminy Rytro
wchodzą obszary wsi: Obłazy Ryterskie, Roztoka
Ryterska, Rytro i Sucha Struga z gminy Piwniczna,
d) Zakopane - o statusie miasta z siedzibą władz
w Zakopanem; w skład gminy Zakopane wchodzi
obszar miasta Zakopane;

2) znosi

się gminę Tatrzańską;

3) zmienia się siedzibę władz gminy Czorsztyn z Czorsztyna
na Maniowy.

-
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§ 11 . W województwie olsztyńskim zmienia się granice:
1) gminy o statusie miasta Bartoszyce przez przyłączenie
obszarów części wsi: Dębówko o powierzchni 9,12 ha,
Jarkowo o powierzchni 92,53 ha, Karolewko o powierzchni 3,86 ha, Okopa o powierzchni 12,02 ha oraz
Spytajny o powierzchni 113,99 ha z gminy Bartoszyce;
2) gminy Bartoszyce przez przyłączenie obszaru części
gminy o statusie miasta Bartoszyce o powierzchni
6,77 ha.

§ 12. W województwie skierniewickim:
1 ~ tworzy się gminę Regnów z s i edzibą władz w Regnowie;
w skład gminy Regnów wchodzą obszary wsi: Annosław, Kazimierzów, Nowy Regnów, Podskarbice Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk, Rylsk
Duży, Rylsk Mały, Sławków, Sowidół i Wólka Strońska
z gminy Cielądz;
2) zmienia

się

granice gminy Teresin przez
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obszaru części wsi Kaski o powierzchni 21 ,63 ha z gminy
Baranów.

§ 13. W województwie tarnowskim tworzy się gminę
Trzciana z siedzibą władz w Trzcianie; w skład gminy Trzciana
wchodzą obszary wsi: Kamionna, Kierlikówka, Leszczyna,
Łąkta Dolna, Rdzawa, Trzciana i Ujazd z gminy Żegocina.
§ 14. W województwie toruńskim zmienia się granice
gminy Lisewo przez przyłączenie obszarów: części wsi Bielawy o powierzchni 20,18 ha i części wsi Józefkowo o powierzchni 42,45 ha z gminy Płużnica.
§ 15. W województwie zielonogórskim zmienia się granice gminy Cybinka przez przyłączenie obszaru wsi Drzeniów
z gminy Maszewo.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w
dni od dnia ogłoszenia .

przyłączenie

życie

po

upływie

14

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 grudnia 1994 r.

w sprawie nadania niektórym
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32,
poz. 191 , Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518,
z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz.
428 i Nr 100, poz. 499, z 1993 r. Nr 17, poz. 78 oraz z 1994 r.
Nr 86, poz. 397) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się status miasta następującym miejscowoś
ciom:

miejscowościom

1)
2)
3)
4)

statusu miasta.

Lubniewice w województwie gorzowskim,
Bodzentyn w województwie kieleckim,
Nowy Wiśnicz w województwie tarnowskim,
Krasnobród w województwie zamojskim.

§ 2.
od dnia

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni

ogłoszenia .

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 grudnia 1994 r.

w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 października
1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie
(Dz. U. Nr 123, poz. 602) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie, zwanego dalej "podatkiem", w wysokości
0,2 %.

§ 2. Zwalnia się od podatku w 1995 r. interwencyjną
akcji, dokonywaną przez podmioty prowadzące

sprzedaż

sprzedaży

akcji w publicznym obrocie.

przedsiębiorstwa

maklerskie oraz banki prowadzące działal 
które wykonują czynności członka giełdy
-specjalisty w celu równoważenia rynku oraz podtrzymania
wolumenu i płynności obrotów.
ność maklerską,

§ 3.
1995 r.

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia

Minister Finansów: G. W. Kołodko

