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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRA WIEDLIWO~CI

z dnia 21 marca 1950 r.

w sprawie zmiany granic

Sądów

Łodzi,

Grodzkich w

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
19'19 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wyłącza się z okręgu Sądu Grodzkiego
w Zg ierzu:
a) z gminy Łagiewniki, pow. łódzkiego, wieś Ła
giewniki Małe , klasztor Łagi e wniki, część gruntów folwarku Łagiewniki, położonych na wschód
od szosy Łódź - Łagiewniki i na południe od
szo,sy Zgierz Stryków, osadę Łagiewniki,
folwark Łagiewniki A; enklawę wsi Skotniki,
położoną przy granicy folwarku Łagiewniki A
i granicy gminy Dobra (pow. brzezińskiego),
wieś Modrzew; grunty enklawy wsi Łag i ewniki
Poklasztorne, położone przy granicy fol warku
t,agiewniki A i granicy gminy Dobra (pow. brzeziilskiego), enklawę wsi Moskule Nowe z gminy
Dobra (pow. brzezińskiego), położoną przy granicy folwarku Łagiewniki A i granicy gminy
Dobra (pow. brzezińskiego) oraz
b) z gminy Dobra, pow. brzezińskiego, wieś Ło
dziankę wraz z enklawą; grunta wsi Wilanów B,

położone

Zgiel"Zu i Pabianicach.
na

południe

drogi Wilanów-Modrzew;
gruntów, położo
nych na północ od drogi, prowadzącej ze wsi
Wilanów w kieru'n ku południowo - wschodnim
i będącej dalej północną granicą wsi Moskule
Stare;
wieś Moskule Stare;
wieś Moskuliki
z wyjątkiem gruntów tej wsi, położonych na
półnl)c
od wyżej określonej drogi, będącej
w dalszym ciągu przedłużeniem północnej granicy wsi Moskule Sta re,
i włącza się te miejs c owości do okręgu Sądu Grodzkiego
wieś Łukaszew

w

wyłączeniem

z

Łodzi.

§ 2. Wył ącza się z okręgu Sądu Grodzkiego w Pab ianicach z gminy Widzew, pow. łaskiego, wieś Lublinek; osadę Chocianowiczki; osacię młynarską Charzew
i wieś Chocianowice i włąc z a się te miejscowości do
okręgu Sądu Grodzkiego w Łodzi.
§ 3.
szenia.

Rozporządzenie

Minister

Sprawiedliwości:

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

H. Swiqtkowski
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OBWIESZCZENIE

MINISTRA

SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 marca 1950 r.

o sprostQwaniu Mędu w rozpol"Ządzeniu z dnia 9 marca 1950 r. w sprawie zmiany wysokości nie!dó,ych sum
pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 aekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.
Nr 6:3. poz. 423 i z 1945 r. Nr 55, poz. 305) prostuje się

sie postępowania cywilnego (Dz. U. R. P. Nr 7,
poz. 83) w § 1 pkt 1 lit. a) średnik zastępuje się przecinkiem i na końcu dodaje się opuszczone słowa:
a wyraz y : "trzech tysięcy złotych" wyrazami: "dzie_

następujący błąd:

sięciu tysięcy złotych;".

w ro z porządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 marca 1950 f. W sprawie zmiany wysokości niektórych sum pieniężnych przewidzianych w kodek-

Minister

Sprawiedliwości: H. Swiqlkowski

Prenumerata kwartalna normalna wynosi 800 zł, ulgowa 400 zł. Z prenumeraty ulgowej , korzystają władze
zakłady i instytl,lcje pańsó'wowe, z wyjątkiem banków, monopoli i przedSiębiorstw państwowych:

urzędy

•

Prenumeratę należy wpłacać
Zgłoszenia

z góry na piętnaście dni przed rozpoczęciem kwartału kalendarzowego na konto Administracji Dziennika Ustaw R, P. w p. K. O. w Warszawie Nr 1-1999.
na prenumeratę przyjmują pon;ldto Biura Sprzedaży Dziennika Ustaw R. P. w Warszawie. ul. Leszno 53/55

i ul. Nowowiejska 6 oraz w Łodzi, Gmach Sądów. Plac Dąbrowskiego 5.
POjedyncze numery są do nabycia w biurach sprzedaży I kasach wszystkich sądów okręg'lwych.
Reklamacje z powodu nieotrzymania pos'!:czególnych numerow wnosić należy do właściWYCh urzędów pocztowych niezwłocznie
po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wnieSionych niewłaściwie
nie uwzględaia się.
Adres Redakcji I Administrac.ji: Warszawa. ul. Leszno 5::/55.
Tłoczono

z polecenia MinIstra -Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedl. w Warszawie, ul. Nowowiejska 6.

40000 211

Cena 96

zł.

