
• 

Dziennik Ustaw Nr 21' 563 Poz. 178, 179 l 180 

178 
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 24 marca 1939 r. 

o zmianie granic miasta Berezy Kąrt~skiej w powle(:ie pruiańskim, województwie poleskim. 

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 obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. p, 
Nr 19, poz. 92) w brzmieniu ustalonym rozpo· 
rządzeniem Prezydentil Rzeczypo~po1itej Z dnia, 
3 grudnia 1932 r. w sprawIe zmiany wła.ściwości 
nIektórych władz w zakresie podziałl.!. adJllini
stracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 109, 
poz, 895) zarz~dum 00 następuje: 

§ 1, Z gminy wiejskiej Sielec w powiecie 
prużańskim, wojewód~twje poleskim, wyłącz~ 
się wieś Nowosiółki O powi~rzchlli 330 ha i włą
cza się ją do miasta Berezy Kartuski.ej w tymże 
powiecie i województwie, 

Granica tak ro.zs,;erzouego miut.. Ber~zy 
Kartuskiej biec będzie następująco: od drogi 
iruntowej Uhlany - Bereza Kartuikił w kie
runku północno zach-odnim. wzdłuż -e4lalonveh 
gruntów wsi Porosłowo aż do drogi państwowej 
bitej Nr 4 Brześć n.13uaiem - Bara.nowic~, 

przecinając następnie tę drogę na 298,508 km 
biegnie dalej w tym samym kierunku wzdłuż 
gruntów rozparcelowanego folwarku Błudeń do 
toru kolejowe,go kolei żelaznej Brześć n. Bu
giem - Baranowicze do 297 km; w tym miej
scu gral\ica załamuje się i biegnie dalej równole
gle do toru kolejowego w kierunku wschodnim 
po granipy scalonych gruntów wsi Samojłowicze 
i dochoqzi do rzeki Jasi,ołdy, skręca następnie 
pa południe w kierunku jej biegu, przecina wy
i4!; wspomniana państwową drogę bitą Nr 4 na 
303,300 km i bięinie dalej prawym brzegiem 
rzeki Ja~iołdy do tlcalonych gruntów wsi Uhla· 
ny, skĄd lil{ręca na ~achód, dochodzi do drogi 
gruntow~j Bereza Kartuska ~ ChQrnlik, pr~eci· 
na ją i \>i~li!ni!i! do punktu wyjścia tj. do droSi 
grunrowej Bereza Kartuska - Uhlany. 

§ 2. Rozpon;ądllepi4i1 niniejsze wchod~i W 
tyeLe z dniem 1_ kwietnia 1939 r , 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 24 marca 1939 r. 

o zmianie granic gmin wiejskich Gzowo i Zatory w powiecie pułtuskim, województwie 
warszawskim. 

Na podstawie a,rt. 1 i 4 ustawy z dnia 
22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany gra
nic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiej
skich na obs,zarze b. zaborów rosyjskiego i au
striackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarzą
dzam co następuje: 

§, 1. Z gminy wiejskiej Gzowo w powie. 
cie pułtuskim, województwie warszawskim, wy-

łącza się gromadę Łęcino i włącza się ją do gmi
ny wiejskiej Zatory w tymże powiecie i woje
wódz,Łwie. 

§ 2. RoZ/porządzenie niniejsze w<:hodzi w 
żY<:1e z dniem 1 kwietnia 1939 r. 

Minister Spraw Wewnętrzny{:h: 
Sławoj Składkowski 
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.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA $PIłA W 'WEWNĘTRZNYCH 

z d.ni .. 24 marca 1939 r. 

o utworzeoiu tim1uy wiejJkle; Okęcie w powiecie 1 województwie warszawskim. 

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 
22 wrześD.ia 1922 I .• w PTzedmjQcie .zmiany ~ra~ 
nic oraz rozwiązywania i twoI~ellia &min wiej-

\ 

skich na ~bszarze b. zaborów msyjskiego i au
striaQkieg,o (Oz, U. R. ,p, Nr 86, poz, 770) zarzą
dzam '0 J;1ilstępuje; 




