
.. 

Dziennik Ustaw Nr 24 538 Poz. 165, 166 i 167 
----------------------------------~--------

165 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADl'\lI~TISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 1 kwietnia 1949 r. 

w sprawie utworzenia miasta Koluszki w powiecie brzezińskim, województwie łódzldm. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. 
w przedmiocie zaliczania Qsad wiejskich w poczet miast 
oraz zmiany granic miast (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr 19, 
poz. 92 i z 1932 r. Nr 1'09, poz. 895) oraz na poclstuwie 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazv, miej
scowości i obiek tó,v .fizjograficznych oraz o numeracji 
niemchomości (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 94, poz. 850 
i z 1948 r. Nr 3'6, poz. 251) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Gałkówek w powiecie 
brzeziilskim, województwie łódzkim, wyłącza się gro
madę Koluszki-Kolonia, zalicza się ją w poczet miast 
oraz zmienia się jej nazwę na Koluszki. 

§ 2. Do obszaru nowoutworzonego miasta Ko~uszki 
włącza się: 

, 

1) z gminy wiejskiej Długie w powiecie brzezińskim, 
województwie łódzkim, gromady: Felicjanów Nowy, 
Katarzynów Nowy i Kowalszczyznę; 

2) z gminy wiejskiej Gałkówek w tymże powiecie 
i województwie gr0madę .Żakowice Nowe, gromadę 
Koluszki Stare z wyłączeniem enklawy, położonej 
nad rzeką Mrogą , przy granicy lasów państwowych, 
część gromady Żakowice Stare, a mianowicie grun .. 
ty zaserwitutowe wsi Zakowice Stare o powierzchni 
8 ha. 

.§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Administracji Publicznej: Wł. Wolski 
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ROZi?ORZP4DZENIE MINISTRA ADlWINISl'RACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 1 kwietnia 1949 r. 

o zm~anie granic gmin wiejskich Dd)iesł~wice i Kazimi.erza Wielka w p,)\ovlecie pińczowskim województwie 

kieleckim. 

Na podstawie a.rt. 1 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywa
nia i tworzenia gmin wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 86, 
poz. 770 i z 1933 r. Nr 35, poz. 294) zarządzam, co na
stępuje: 

§ 1. Z gminy w'iejskiej Dobiesławice w powiecie 

,. 
gromadę Wojciechów i włącl':a się ją do gminy wiej
skiej Kazimierza Wielka w tymże powiecie i woje .. 
wódzhvie. 

§ 2. R ezporzfldzenie l11meJsze wchodzi w źycie 
z dniem 1 czerwca 1949 r. 

pińczowskim, województwie kieleckim wyłącza się Minister Administracji Publicznej: Wł. Woisld 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADl\'IINISTBACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 1 kwietnia 1949 r. 

w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Th'Iariampol w powiecie kozienickim, województwie Ideleckim utwo

n,:enia g-miny wiejskiej GłO'liJac:.:ów w tymże powiecie i województwie. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 wrzesma 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywa
nia i tworzenia gmin wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 86, 

poz. 770 i z 1933 r. Nr 35, poz. 294) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Znosi się gminę wiejską Mariampol w powie-


