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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

\ Z dnia 15 lipca 1937 r. 

o zmianie ~ranic miasta Mińska Ma~owieckiego w powiecie mińskim, województwie war-
. sza~kUa 

Na podstawie art. 1 ustawy z · dnia 20 lute
go 1920 r. w przedmiocie zaliCzania osad wiej
skich w poczet miast oraz zmiany granic miast 
na OIbszarze b. za.bofu I'osyjskiego (Dz. U. R. P. 
Nr 19, poz. 92), w brzmieniu ustalonym rozpo
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właści
woś.ci nieMórych władz w zakresie podziału 
administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. 
Nr 109,poz. 895), zarządzam 00 następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Mińsk, w powiecie 
miń'skim, w,ojewództwie warszawskim, wyłaceza 
się: . 

1) teren pod nazwą "Zwirownia Miejska" 
o obszarze 2.4366 ha; 

2) teren pod naz,wą "Pohulanka C" o ()Ib
szarze 15.7827 ha; 

3) grunta koszar woj;sk,owych i strzelnicy 
wojskowej o dbszarze 26.6982 haj 

4) kolonię Stasinów o obszarze 11.0110 h; 
5) tereny pod nazwą "Pohulanka n", obej

mujące plac ćwiczeń wojskowych o ob
szarze 38.6801 ha, z gromady zaś W ól
,ka Mińska tej,że gminy i w tymże po
wiecie i województwie, wyłącza się 
osiedle Ogród - Miast.o - Mińsk o ob
szarze 745162 ha 

i włącza się je do miasta Mińska Mazo
wieckiego. 

Linia grani,czna obszaru miasta Mińska 
Mazowieckiego biec będzie następująco: od 
punktu zetknięcia się wschodniej granicy osa
dy Stalin6w z szos, państwow, lWarszawa-

Brześć, na północ po linii hipotecz.nej działki 
Stasinów do gruntów folw. Mińsk, a następnie 
na zachód wzdłuż północnych granic osady 
Stasinów, strzelnicy woj,skowej i placu koszar 
wojskowych dogl'anicy gruntów majątku Mińsk 
- Pohulanka C, dalej na północny zachód 
wzdł1.liŻ granicy hipotecznej działki Mińsk
Rohulanka C do Zwirowni Miejskiej, stanowią
cel} odrębną granicę hi'poteczną, a następnie 
wz.dłuż południowej strony szo,sy Mińsk - Nie
działka do cmentarza rzymskokatolickiego, skąd 
biec będzie wzdłuż dawnych granic mia'sta, 
określonych rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 17 września 192,7 r. (Dz. U. R. P. Nr 84, 
poz. 7'57), do ,granicy osiedla Ogród - Miasto -
Mińsk, skąd skręca na północ, wzdłuż wschod
niej gl'anicy tegoż osiedla, stanowiącego odrę
bną działkę hipoteczną, do granic pól wsi Kró
lewiec, a następnie, wzdłuż granicy wsi Króle
wiec, na zachód do granicy folwarku Florencja. 
Dalej, skręca na południe dodaWl1lych granic 
miasta, określonych powołanym wyżej- rozpo
rządzeniem Rady Ministrów i . biegnie tymi 
granicami, aż do ,g~anicy majątku Pohulanka D, 
gdzie skręca na wschód i biegnie wzdłuż gra
nicy tegoż majątku do wschodniej, granicy pla
cu ćwiczeń wojskowych, skąd skręca na północ 
wzdłuż granicy tegoż placu do szosy państwo
wej' IWarszawa-Brześć i punktu wyjścia okre
ślonego w niniejszym rozporządzeniu. 

§ 2; Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem 1 października' 1937 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 
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OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 17 czerwca 1937 r. 

w sprawie złożenia przez Chioy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 2S września 
1926 r. w sprawie niewolnictwa. 

Podaje się niniejsz)'lm do wiadomości, zgo
dnie z komunikatem Sekreta,rza Generalne,go 
Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień 
art. 12 ,konwencji w sprawie niewolnictwa, pOld_ 
pisa.ne.j w Genewie dnia 25 września 1926 r. 

lDz. U. R. P. z 1931 r. Nr 4, poz. 21), został zło
żony w SekretarIacie Ligi Narodów dnia 22 
kwietnia 19317 r. w imieniu Rządu Chińskielgo 
doku:mentnatyfikacyjnypowy:hszej konwencji. 

. Minister Spraw Za~rUlicZlDYcah: Beck 




