Dziennik Ustaw. Poz. 317, 318 i 319.
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§ 3. R,o,zporządzenie mmeJsze wchodzi w
cie z dniem 1 stycznia 1932 r.

317.
ROZPORZĄDZENIE

Nr. 35.
ży

.

RADY MINISTRóW

Prezes Rady Ministrów: Świtaiski
z dnia 26 kwietnia 1929 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

o zmianie granic miasta Bolechowa w powiecie dolińskim, wo:ewództwie stanisławowskiem.

Minister Spr awie dliwo ści: St. Car

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1923 r. w prze,dmiocie d okonywania zmian granic miejskich na obszarze b. Królestwa Galicji i Loaomerji }'fraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem
(Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 719) zarządza slię co na-

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Milluszewski

ROZPORZĄDZENIE

stępuje:

,
I

319.

§ 1. Gminy wiejskie Bolechów-Ruski, BabHonNowy, Dołżka, Salomonowa Górka , W,oło,ska Wieś,
w powiecie dolińskim , wo jewództwie sta nisławow
skiem włącza się do gminy miejskiej Bolechów
w tymże powiecie :i województwie.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucz! się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

"

§ 3. ' Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
P,r ezes, Rady Ministrów: Świtaiski

ży

/

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Minister Sprawiedliwości:

St. Car

KJierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

318.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 26 kwietnia 1929 r.
e zniesieniu powiatu kosowskiego w województwie
poleskiem i utworzeniu z jego terytorjum powiatu
iwacewickiego z siedzibą władz powiatowych w Iwacewiczach w temże województwie.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z ,dnia 7 Hpca
't921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic
powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgiersk iej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy au s trjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się
co następuje:
.

§ 1. Znosi się powiat kosowski z siedz,iqą
powiatowych w Kosowie, województwie pole skiem, a z terytorjum jego tworzy się powiat iwacewieki z siedzibą władz powiatowych w Iwacewiczach, w temże województwie.

władz

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

..

RADY MINISTRóW

'z dnia 26 kwietnia 1929 r.
o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Pińsk w powiecie pińs!dm, województwie poleskiem.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego
1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejski,ch
w poczet miast iQl',a z zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92)
zarządza się co naistę puje:

§ 1. Wyłącza się:
a) 'z gminy w,i ejskiej Pinkowicze w powiecie
pińskim , województwie poleskiem: grunta
Borysewiczów o obszarze 1,86 ha, grunta
parafji rzymsko - katolickiej o obszarźe
7,52 ha, grunta parafji prawos ławnej
"Leszcz" · o obszarze 31,10 ha, grunta klasztoru O. O. Jezuitów (byłe grunta parafji prawosławnej "Leszcz") o obszarze 5,44 ha,
b) z gminy wiejskiej Zabczyce w tymże powiecie i województwie: grunta i fo,l wa,r k O. O.
Jezuitów o obszarze 34,04 ha, majątek KO'źl akows kich o obszarze' 20,65 ha, sadybę
i grunta folwarku Podpińsk o obszarze
44,90 ha , grunta sukcesorów Frosta (nazywane przez mieszkańców II Bielawszczyzna)
o obs zarze 12,40 ha, grunta drobnych wła
ścicieli pod nazwą "Bielawszczyzna" o obszarze 13,25 ha, sadybę i grunta należące do
maj ątku' Gaj z rozparcelowanemi częściami
tego majątku (nazwanemi przez ludność
"BielawS'zczyzna II i III") o łącznym obszar ze 271 ,35 ha,
i włącza się wszystkie powyżej wymienione miejscowości i grunty do miasta Pińska w powiecie pińskim,
województwie poleskiem. Granica tak rOZlSzerzonego miasta Pińska biegnie po stronie zachodniej miasta, poczynając od punktu przecięcia się lewego brzegu rzeki Piny z styczną granic gruntów należących
do Koźlakowskich i grunt ów należących do klasztoru
O. O. Jezuitów w kierunku północno-zacho,dnim pod
0
kątem 33 39 na przestrzeni 277,10 mtr. po granicy
gruntów Koźl a kowskich, a klasztoru O. O. Jezwitów, następnie :p od kątem 84 0 44 zwraca: się na
Pó łnocny Zachód, w jakim kierunku biegnie na przestrzeni 35,80 mtr., następnie pod kątem 268 0 50 zawraca na P ółnocny Wschód i biegnie na przestrzeni
196,65 mtr. nastęlpni,e pod kątem 144 0 30 za.wraca

