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. 198. 

Rozporządzenie Rady .Ministrów 
z dnia 15 lutego 1927 r. 

o powołaniu urzędu Naczelnego i'ładzwyczaj
nego Komisarza do spraw walki z e pidemjami. 

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. 
o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego 
Komisarza do spraw walki z epidemjami, grożącemi 
Państwu klęską powszechną (Dz. U. R. P. N2 61, 
poz. 388) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dn. 18 stycznia 1924 r. w sprawie roz
działu kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. 
U. R. P. N2 9, poz. 86) zarządza się co nastE:puje! 

bartowskim, województwie lubelskiem, i włącza si~ 
do miasta Lubartowa w tymże powiecie i woje
wództwie. 

Granice rozszerzonego w ten sposób miasta Lu
bartowa będą naste:pujące: od ws<zhodu rzeka Wieprz, 
od południą ziemie wsi Łucka i kolonji f\nnobór, 
od zachodu ziemie ł\nnoboru, Nowodworu, Konstan
tynowa. od północy droga prowadząca z Kamionki 
do Lubartowa i następnie wzdłuż toru kolejowego. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l kwietnia 1927 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Piłsudski 

§ 1. Powołuje się urząd Naczelnego Nadzwy- Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Skladkowski 
czajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami 
na czas do dnia 31 grudnia 1927 r. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rożporządzenie niniejsze wchodzi w ży- 200. 
cle z dniem ogłoszenia. . 

Prezes Rady Ministrów: J. Piłsudski Rozporządzenie Rady .Ministrów 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Sklddkowski z dnia 15 lutego 1927 r. 

199. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 15· lutego -1927 r. 

o rozszerzeniu granic miasta Lubartowa w po
wiecie lubartowskim. województwie lubelskiem. 

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich 
w poczet miast oraz zmiany granic miast na obsza
rze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. N2 19, poz. 92) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Wieś Zagrody Lubartowskie obszaru 15 ha 
96 a 20 m. 2 (27 morgów 281 pr.) ziemie Lubartowa 
Pokościelnego obszaru 52 ha 11 a 60 m. 2 (93 mor
gów 58 pr.) i z b. folwarku Zagrody Lubartowskie 
ośrodek tego folwarku (pałac) wraz z parcelami 
o łącznej przestrzeni 62 ha 80 a (112 morgów) -
wyłącza sit; z gminy wiejskiej Łuck w powiecie lu-

o zmianie granic gminy miejskiej Żurawno ' 
w powiecie żydaczowskim, województwie sta

nisła wowskiem. 

Na zasadzie art. 1 I 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 
1923 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic 
miejskich na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodo
merji wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (Dz. 
U. R. P. NI! 92, poz. 719) zarządza si~co nastepuje: 

§ 1. Gmin~ wiejską ~obereże w powiecie ży
daczowskim. województwie st.anislawowskiem, przy
łącza się do gniiny miejskiej Zurawno w tymże po
wiecie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1927 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Skarbu: a. Czec!;owicz 

Minister Sprawiedliwości: ·A. MBysztowicz 
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