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nicy gmin Krzywczyce i Lesienice do punktu prze
cięcia się tej gfianicy z granicą przys i ó łk a Jał o w ~ ec, 
stąd wzdłuż granicy przysiółka Jałowiec ,i gminy 
Krzywczyce do punktu przecięcia się granicy gmin 
Krzywczyce-Jałowieic i Lesienice, stąd wzdłuż gra
.nicy linj,i kolej owej Lwów-Brzeżany, t. j. parcel grun
towych 1557, 1398/1, 1399;2 do przec i ęcia ,się z dmgą 
na parceli drogowej 1539/1, wzdłuż półnoicno-zachod
niej granicy parceli dro,gowej 1539/1 do zetknięcia 
się tej parceE z linją kolejową Lwów-Brzeżany, t. j. 
parceli gruntowej 1556, stąd wzdłuż' tej linji kole jo
wej, t. j. wschodn ią , północn ą i północno-wschodnią 
g'ranlcą parceli gr untowej 1556 do przecięcia się tej 
granicy parceli gruntowej 1556 z gran icą gminy Znie
sienie - i włącza się je do miasta Lwowa w woje
wództwie lwowskiem. 

§ 2. Wyk'o'nanie niniejszego mzporządzenia 
poruczia się Ministrowi Spraw \X/ewnęhznych. 

§ 3. Ro'zporządzenie niniej:sze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów : W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

287. 

ROZPORZĄDZENIE RADy MINISTRóW 

z dnia 11 kwietnia 1930 r. 

o rozszerzeniu granic miasta Łucka w powiecie 
łuckim, województwie wołyńskiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r. w przedmiocie zaliczania o,sad wiejskich 
w po·czet miast OTa,z zmiany granic mias t na ,obsza
rze b. zaboru rosyj'skiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Połonka w powiecie 
łuckim, wojewódz,twie wołyńskiem wyłączla się miej
scowości : wieś Kra.sne i k'olonję Kralsne oohszarze 
80 ha, majątek Kuczkarówka o obszar,ze 45 ha, grun
ty orne należące do Kolenki ora.z cmentarz wojsko
wy przy wsi Krasne o obszarze 10 ha, łąki, będące 
własnością miasta Łucka, przynależne do k'o.Ionji 
Hnlidawa o obsz,arze 78 ha, łąki należące do Jesipo
w,a o obszarze 59 brai zaś z gminy wiejskiej Poddębce 
w tymże powiecie i województwie: wieś Jarowice 
wraz z wszystkiemigruntami i łąkami do tej wsi 
należącemi, grunty znajdujące się pod zarządem 
wojskowym, część gruntów ko,lei że.J aznej wraz 
z dworcem kolejowym o obszarze 7 ha, grunty ko
lonji Lidawka przynależne do kolonji Bałocha o ob
szarze 110 ha, kolonję Barbere,gzczyzna należącą do 

wsi Dworzec, część gruntów należących do wsi Sie
kierzyce o obszar ze 120 ha , grunty orne z ost ające 
pod zarządem Macierzy Szkolne j przynależne do wsi 
Jarowice o obszarze 7 ha, plac n ależący do Star
czewskiego przynależny do wsi Jarowice o obszarze 
3 ha, wieś Dworzec, grunty Ki'siela przynależne do 
Wsi .Dworzec o obsz,arze 37 ha , grunty Beczki przy
należne do kolonji Biwaki o obszarze 8 ha, grunty 
Beczk1i i BarŁocha przynależne do koI,onji Biwaki 
o obszarze 15 ha, łąki Troickiej przynależne do ko
lonji Biwaki o obszarze 64 ha, grunty Biw.aki wła
sność miasta Łuc ka pr zynależne do -k'olonj i Biwaki 
o obsz;arze 186 ha, grunty J ahra przyna l e żne do ko
lonji Biwaki o obszarze 2 ha, - i włącza się je do 
gminy miejskiej Łuck w powiecie łuckim, wojewódz
twie wołyńskiem. 

Granica tak rozszerz'O'nego miasta Łucka jest 
następująca: rozpoczynając na północy od punktu, 
w którym przecina rz e kę Styr granica bic'gnie mię
dzy gruntami wsi Wyżków a placem pod zarządem 
wojsk owym wzdłuż granicy wsi Wyżków a gruntami 
znaj dującemi się pod zarządem wojskowym, dalej na 
północny wschód granicą gruntów wsi Lipo,wiec, 
oraz gruntów wsi Boło'cha , gruntami wsi Lidawka, 
aż do miejsca w którem styka się z granicą gTun
tów wsi Teremno,. Da,lej biegnie granica między 
gruntami wsi Teremnoa gruntami ornemi, zosiające
mi pod zarządem wojskowym i gruntami ornemi wsi 
Jarowicy aż do punktu, w którym granice p·owyż.sze 
dotykają 'fleczki Sapajłówka . Dalej ciągnie się gra
nica rzeczką Sapajłówką, aż do punktu, w którym 
rzeczkla ta przecina granicę gruntów wsi Teremno 
i gruntów ornych, zo'stających pod zarządem Macie
rzy Szkolnej i biegnie wzdłuż granicy tych gruntów ' 
i placu należącego do Starczewskiego.. Dalej pr'ze
cina grc.nica s zosę Łuck-Równe i biegnie w ki,erun
ku południowo-wschodnim do północnego narożnika 
granic gruntów wsi Teremno ,i gruntów należących 
do włościan wsi Dworzec do Kislela i fOilwarku Bi
waki. Następnie granica biegnie wzdłuż granicy od
dz,jelającej folwark Biw,aki od gruntów wsi P,o,dhajce 
aż do StY'ru. Od punktu zetknięcia się nowej gra
nicy ze Styrem biegnie olna najpierw brze,giem rzeki 
Styru, potem brzegiem rzecz ki Zastyrek do narożni
ka granic gruntów włościańskich wsi Hnidawa i te
rytorjum przedmieścia Hnidawa, gdzie zlewa się ze 
sta'rą granicą miasta na przedmieściu Hnidawa 
oj Omelanik, aż do naro·żnika gr.anic gruntów z pra
wej strony Kolenki, a z lewej Chocho:lskiego. Od te
go narożnika granica ciągnie się wzdłuż dro,gi z Łu
cka do wsi Omelanik, następnie w kierunku północ
no-zachodnim wzdłuż &fanicy między gruntami Ko
lenki, a gruntami należącemi do wsi Omelanik, prze
cina szosę Łuck - Włodzimierz i wzdłuż , granicy 
cmentarza wojskowego łączy się z rzeczką Omelan- ' 
kla. Od tego punktu granica biegnie wzdłuż rzeczk,i 
Omelanka aż do punktu, w którym i tą rzeczką sty
ka się rów o,ddzielający grunta należące do wsi Ome
lanik od gruntów majątku Kuczkarów:ka, własność 
spadkobierców Kulebiakinra. Następnie biegnie gra
nica drogą fiO'zdz'ielającą ten majątek od gruntów 
majątku Kuczkarów-ka już rozparcelow,anych i c,iąg
nie się aż do drogi odgraniczającej majątek spradko'
bierców Kulebiakina od gruntów w;si Kuczkarówka. 
Dalej biegnie grani,ca wzdłuż tej drogli, przecina szo-
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sę Łuck - K awel i wzdłuż wymienionej drogi dąg
nie się aż do rzeki Omelank,a. Wreszcie bie ~ ;em 
rzec·zki Omelanka bie~n i e granica aż do złączenia 
się tej rzeczki z rzek ą Styrenl i da.l ej rzel.ą Styr aż 
do począt kowego wyjścia nowej gra,nicy. 

§ 2. Wykonanie ni'niej sze go rozporządzenia 
porucż,a się Ministrowi Spraw W Clwt1ętrżnych . • 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogło szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrzńych: H. Józewski 

288. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 11 kwietnia 1930 r. 

o zniesieniu gmin wiejskich Mierzynek i Drzewce 
w powiecie ntiędzychodzkim, województwie poznań

skiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
den ta Rzecz.ypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działan : a władz administra
cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz . 86) zarządza 
się co następuj e: 

§. 1.. Gminy w~ ej skie Mierzynek i Drzewce 
w pOWlet:1e międzychodzkim , województwie poznań
skiem znosi s ię , a teryt.orja ich włącza się do gminy 
wiejsk'iej Mierzyn w tymże powiecie i województwie. 

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

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z ' dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętr'znych: H. Józewski 

289. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 11 kwietnia 1930 r. , . 
(, zniesieniu gminy wiejskiej Królikowo No~e w .po

wiecie szubińskim, wojewódz,twie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 

o organizacji i zakresie działan : a władz adm;ln ~stra
cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) z r.rządza 
si-ę co następuje: • 

§ l. Gminę wiejską Królikowo Nowe w powie
cie szuhińskim, województwie poznańskiem znosi 
się, a terytorjum jej włącza się do gminy wiejsk:ej 
Królikowo w tymże powiecie i wo jewództwie. 

§ 2. Wykonanie nm'iejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

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

. Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

290. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 11 kwietnia 1930 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Bolesłewice w powie-o 
cie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie dzial:ania władz admi.ni'stra
cji ogó,lnej (Dz . U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządz,a 
się co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Bolesławrce w powiecie 
gnieźnieńskim, wojewó dzbNie poznańskiem znosi s ię, 
a terytorjum jej włąc za s ię do obszaru dworskiego 
Modliszewo w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejsze~o rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw VI ewnętrz'lych. 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw We,wnętrznych: H. Józewski 

291. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 20 marca 1930 r. 

o ulgaich celnych. 

Na podstawie art. 7 punkt h) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r . w przedmiocie uregulowania sto
sunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) za
rządza się co następuje: 


