Dziennik Ustaw. Poz. 184, 185 i 186.

382

184.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 16 marca 1929 r.
o zmianie granic miasta Jordanowa w pOJiecie makowskim, województwie krakowskuim.
Na podst awie art. 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia
1923 r , w przedmiocie dokonywania zmian granic
miejskich na obsza rze b . Królestwa Galicji i Lodomerji wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (Dz.
U. R . P. Nr. 92, poz. 719) zarządza się co następuje:

§ 1. Gminę wiejską Malejowa, oraz prz ysi ółki
Prz ykiec i Hrobacze z gminy wiejskiej Łętownia
i przys iółek Munkacz z gminy wiej skiej Bystra w powiecie makowsk im, województwie krakowskiem
przyłącza się do gminy miejskiej Jordanów w tymże
powie cie i województwie.

§ 2. Wykonanie nin ie jszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

ży

Prezes Rady Ministrów: K . Bartel
Minister Spraw
Minister

Wewnętrznych:

Sprawiedliwości:

Slawoj

Składkowski

St. Car

Kierownik Ministerstwa Skarbu:

Grodyński

185.
ROZPORZĄDZENlE

RADY MINISTRóW

z dnia 16 marca 1929 r.

Dwór o obszarze 303 ha 9241 m', Siedliki o obszarze
28 ha 1767 m', Górne o obszarze 14 ha 5915 m', Szytki o obszarze 3 ha 4520 m", Kokwa z osadą młyńską
tejże nazwy o obszarze 35 ha 6936 m 2 ;
c) z gminy wiejskiej Milanów w powiecie radzyńskim, województwie lubelsk iem: ,Q,nmty byłego
folwarku Bieżle o obszarze 121 ha 4922 m", częsc
grun tów wsi Wierzbówka tak zwane Zasławie o obszarze 69 ha 531 m\ i włącza się wszystkie powyżej wymienione wsie,
miejscowości i grunty do obszaru miasta P arczewa
w powie cie włodaw sk im, województwie lubelskiem.
Tak rozszerzone miasto P arczew graniczyć
~ będzie:

a) od północy z lasam i folwarku Milanów, gruntami folwarków: \v/ier,z bó wka, Mogiłki, Josionka
Ruska, wsi : Kostry, Zaniówka, należącemi do gminy
wiejskiej Milanów w powiecie radzYl1skim;
b) od wschodu z gruntami wsi Przewłoka, kolonii Marjampol, w gminie wiejskiej Marjampol, powiecie radzyńskim;
c) od południa z gruntami wsi: Selitnie, Żmiar
ki, Stępów, Borki, Makoszka, lasem państwowym
Makoszka, w gminie wiejskiej Dębowa Kłoda, wsi
Siedliki w gminie wiejskiej Ty ś mienica,- powiecie wło
daw skim;
d) od zachodu z gruntami: wsi Laski w gmini e
wiejskiej Tyśmienica, powiecie włodawskim, wsi
Bru dno, Glinny Stok w gminie wiejskiej Suchowola,
wsi Cichostów w gminie wiejskiej Milanów, powiecie rad zyński m.

§ 2. Wykonanie niniej szego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych .
§ 3. Rozporządzenie niniej sz e wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

Na podstawie art.
2 ustawy z dnia 20 luteQo
w przedmiocie zaliczania osad wiejskich
w poc zet miast oraz zmiany granic miast .na obszarz0
b, zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P . Nr. 19, po z. 92)
tud zież' art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r.
w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów
na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko - wę
gierskiej jak również dokonywania na obszarze b.
dzielnicy austrjacko - węgierskiej zmian obszaru
d zia ła nia samorzą dowych reprezentacyj
pow ia towych (Dz, U. R, P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się co
1920 r,

na stępuje:

§ 1. Wyłącza się:
al z gminy wiejskiej Dębowa Kłoda w powiecie włodaw sk im, województwie lubelskiem, wieś Sowino o obszarze 300 ha 7073 m:;
bl z gminy wiejskiej Tyśmienica w tymże powiecie i województwie miejscowości: Królewski

ży 

Prezes Rady Ministrów: K. BarleI
Minister Spraw Wewnętr znych: Stawoj Składkowski
Minister

o rozs zerzeniu granic miasta Parczewa w powiecie
włodawskim, województwie lubelskiem.

Nr. 20.

Sprawiedliwości:

St. Car

K:ierownik Ministerstwa Skarbu:

Grodyński

186.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 27 marca 1929 r.
o zmianie granic miasta Janowa w powiecie Gródek
Jagielloński, województwie lwowskiem.
Na podstawie art, 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1923 r . w przedmiocie dokonywania zmian gra nic miejskich na obszarze b. Kró:estwa Ga licji i Lodomerji wraz z 'W'ielkiem Księ s tw e m Krakowskiem
(Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 719) zarządza się co nastę
puje:

§ 1. Gminę wiej ską Zalesie w powiecie Gródek
Jagiellońs ki, województwie lwowskiem pr zyłącza się
do miasta Janowa w tymż e powiecie i województwie,

