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599. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 8 listopada 1929 r . 

o zmianie granic powiatów: myśleniekiego i wielic
kiego Oraz o zmianie granic obszaru działania samo
rządowych reprezentacyj powiatowych: w Krakowie, 
Myślenieach i WIeliczce w województwie krakow-

skiem. 

Na podstawie art. t, 2 i 3 ustawy l dnia 7 lip
ca 1921 r . w przedmiocie dokonywania zmian granic 
powiatów na obszarach b. dz'ielnic rosyjskiej i austr
jacko-węgierskiej, jak również dokonywania na ob
szarze b. dzielnicy austrjacko-węgie,rskiej zmian ob
szaru działa'uia samorządowych reprezentacH powia
towych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) w brzmieniu, 
ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, 
poz. 376) zarządza się co następuje: 

§ 1. Gminy, należące ao ok,ręgu sądu grodzkie
go w Dobczycach, z wy;ąt,kiem gmin: Bilczyce, Gdów 
i Lrplas, oraz gminy: Czechówka, Slieprow, Stojowice 
i Zakliczyn -- wyłącza się z powiatu wielickiego 
i obszaru działania samorządowej reprezentacji po
wiatowej w Wieliczce i włącza się je do powiatu 
i obszaru działania samorządowej reprezentacji po
wiatowej w Myślenicach. 

§ 2. Gminy, należące do okręgu sądu grodzkie
go w . S~awinie, wyłącza się z obszaru działania sa
morządowej reprezentacji powiatowej w Wieliczce 
i włącza się ie do obszaru działania samorządowej re
prezentacj1 powiatowej w Krakowie. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rtlcza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w poro
zumieniu oz Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawie
dliwości. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawoj Skfadkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

600. 

ROZPORZĄDZENIE RAUY MINISTRóW 

z dnia 8 lis10pada 1929 r. 

o utworzeniu obszaru działania samorządowej repre
zentacji powiatowej w Makowie, o zmianie granic 
powiatów: makowskiege i nQwotarskie~ or4lZ o zmia
nie granic obszarów dzjalaAia samorządowych repre
zentacyj powiatowych: w Myśleni.cach, w Nowym. 

.Tar.gu i w Żywcu w województwie krakow.skiem. 

Na po-dstawie art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lip
ca 1921 r. w przedmiocie doko,nywania zmian granic 

-------------------------------
powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austr
jacko-węgierskiej, jak również dokonywania na ob
szarze b. dzielnicy austriacko-węgierskiej zmian ob
szaru działania samorządowych reprezentacji' po
wiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) w brzmie
niu, ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 ma-rca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 38, poz. 376) zanądza się co następuje: 

§ l. Z obsEarów działania samorządowych re
prezentacyj po-wiatowycb w lvlyślenicach i w Żywcu 
wyłącza 'Się gminy, należące do powiatu makow
skiego. 

§ 2. Z powiatu nowotarski.ego i z obszaru dzia
łania samorządowej reprezentacj~ powiatowej w No
wym Targu wyłącza się gminy: Chabówka, Po nica 
i Rdzawka i włącza się je do powiatu makowskiego. 

§ 3. Z ~min należących 00 powiatu makowskie
gO' wraz z gminami: Chabówka, Pon,ica i Rdzawka 
tworzy się obszar działania samo-rządowej reprezen
tacji po-wiatowei w Makowie {makowski związek po
wiatowy). 

§ 4. Wykonanie nin~ejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Spraw WewnęŁrznych w poro
zumieniu z Ministrem Skarbu i Minis-trem S,praw:ie-
ill~~~ . 

§ 5. Rozporzą,dzet).ie nin.iejsze wchodzi w ży
de z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Switalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawo; Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 19oocy Mafuszelpski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

60 t. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

.z dn~ 8 łi:st-opad.a 1929 r. 

o wLtczema obszacu b. powiatu spisko - or.awskiego 
do obszaru d rri a łani a samGrządowej reprezentacji po

wiatowej w Nowym-Targu.. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 lip
ca 1921 'r. w pn':eclmiode dO'konywania zmiam granic 
powiatów na ,ohsza.rach b. dzielnic r.c:~syJskiej i austr
jacko-węgi erskiej, jak równi,eź dokonvwania na ob
sza'rze b. dzielnicy aush1 acko,-węgierskiej zmian ob
sza'ru dz;iałania samorzącłQ'Wy.cb re pr-e z e nI\: acj;i p<l>
wiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) w brzmie
.niw, ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy
posp@litej z dl'l~a 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. -38, poz.. 376) za·rządza siłę co nast.ępuje: 

§1. Obszar b. powiatu :spisko-orawskiego włą
cza się do obszaru d2Jiałania samorządowej reprezen
tacji powiatowej w Nowym-Targu. 




