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187.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 27 marca 1929 r.
o rozszerzeniu granic miasta Brześcia n/B. w powiecie brzeskim, w<:rjewództwie poleskiem.
Na po,dstawie art. 1 i 2 UJstawy z dni.a 20 lutego
1920 r. w przedmiocie zalioz,(łJnia <osad wiejsk~ch
w poczet miast oraz zmiany gTanic mials t na obszlair ze
b. zaboru 'rOsyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19 poz. 92) zarządza się co następuje:

W punkeie tym g'r anica łamie się i biegnie w kierunku północno-wschodnim lewą · (zewnęhzną) stroną
drogi polnej, na,leżącej do gminy miejskiej, łączącej
ten punkt z szosą Czernawczycką i następnie, przecinając wyżej wskazaną bocznicę i SZ/Qlsę CzernaJWczycką-dochodzi do punktu znajdującego się na wschodniej (wewnętrznej) stronie szosy Czernawezyckiej,
przy pasie wywłaszczenia tejże. Dalej g'r anica łamie
Sli.ę na północ i biegnie wzdłuż pasa wywł.a, s /zczenia
szosy Brześć-Czernawczyce (państ,Wlclwe1j), pTzecinając tOT kolejowy Brześć-Białyst,ok, wyloty ulicy
Lotnicze'j i Dzikiej - dochodzi aż do punktu, znajdującego się w narożmiku pasów wywłatszczenia szosy
Czemawczyckiej i szosy, "W-1odącej do fortu Nr. II,
w którym to punkcie granoca łamie się i biegnie
w kierunku północno-wschodnim prostą linją prawą
(we'wnętrzną) sl~rcną pasa wY'właszczeniia s,z osy
(Wydziału P owiaŁ,uwego) do . fcrŁu Nr. II, pr~ednaljąc
szosę na Czernawczyce i tor Warszawski.
rucza

§ 2. Wykonanie niniejswgo r02'lporządzenia po_
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. R ozponądlzenie nilI1Ji,ej,s ze wchodzi w
z dniem 1 kwietnia 1929 r.
PlI'ezes Rady

Min ~strów:

życie

K. Bartel

Minister SpTaw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
§ 1. Z gminy wiejskie'j Koslicze, w poWliecie
brzesk,im, województwie poleskiem wyłącza się miejSCGWOSOl: zachodnlio-pó łnocną częsc ipI'zedmieścia
188.
grćl!jewskiego wraz z przylegającemi ' doń gruntami ornemi i łą;kami w uroczyskadl: Rezy Poprzeczne, Rezy
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW
Sz,pHalne, Dwo<rczyk, Żabie Błotu; rozparcelowane
z dnia 27 marca: 1929 r.
z mają,tku Brzcizówka tereny blldowlćl!ne "Spółd2'liel
czego Stowarzyszer.· a mieszkaniowego pracowników o zmianie granic powiatów hrubieszowskiego i zakclej owych"; prze dmieście Kij oWis kie z terenami p'Omojskiego w województwie lubelskiem.
łoż'onemi na północ i wschód a mianowicie kolonją
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
BrzOiz o/w :ską, gruntami wł ościan wsi Brzozówka, Hu1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian g,r anic
żnia i Sz:panowicz,e ur a z terenami osad wojskowych;
powiatów na obszara ~ ~ b. dzielnic rosyjskiej
przedmieście Sz:p anowicze; zaś z gminy wiejskiej Kai austrjacko - węgierskiej, jak również dokonyrnienica-Żyrowicka w tymże powiede i województwie:
gr'unty orne i łą;ki wł ościan ws,i Kotelnia - P odm~e j wa:nia na obszarze b. dzielnicy austrjacko - wę
ska i wsi Wólka - Pod:grcidzka; grunty gm1ny mi'a sta g,i erskiej zmian obszaru działania samorządowych
. Bl'Ześcia w uToczy,s kach: "Snja, So<ja-Duża, Soja-Ma- reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64,
poz. 400) zarządza: się co następuje:
ła i Hok'w szczyzna"; część esplanady obO'zu warownego Brześć n/B. do rzeki MuchaJwca i część esplana§ 1. Z gminy Grahowiec w powiecie hrubiedy obozu warolw nego Bpześć n lB. położoną między szowskim, województwie lubelskiem wyłącza się wieś
przedwojenną <źranicą miasta
a szosą strategiczną Wysokie i włącza się ją do gminy Skierbieszów w po- ,i włącza slię je do gminy miejskiej Brześć wiecie zamojskim w temże województwie.
n/B. w powiecie brzesk,im, województwie poleskiem.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
Granica tak rozszerzonego miasta Brześcia nad
Bugiem jest nastę;pująoa: wz:poczynając OId punktu porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
zna,j.dującego się na zachcdnie,j stronie drogi polnej.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
wtiodącej z twieTdiz y do wsi RzeozY'ca, na północnej
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.
s.tronie przej azdu przez tOlr knIej cwy Brześć-W,a rS'ZCJwa, w miejls cu odgałęzienia bocznicy, łąlcz. ą'cej ten Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
ostatni z torem Brześć-Białystok - biegnie ona proMinister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
stą Hnlją lewą (zewnętrzną) stroną wskazanej wyżej
dmgi pnlnej w kierunku półrnocnym, odgraniczając Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński
g'ruIl!ta mieszczańskie od .g,r unt6w wsi Rzeczyca d'D punktu, znajdującego się w naTolżni:ku granic grun- Minister Sprawiedliwości' : Si: Car
tów miej skkh, wsi Rzeczyca i folwarku " Adamkowo" •

