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Dziennik Ustaw Nr 3

Poz. 23,24 i25

------~------------------------------------------------------------

§. 1. W

pow.iecie

łaskim,

włącza się je do obBzaru lliiasta Pabian'ice w
powiecie i województwie.

łódzkim

województwie

i

wyłącza się:

1)

•

z gm.iny wiejskiej Górka Pabianicka

gromadę

Rozporządzenie

§ 2.

Kar-

ogłoszenia

niszevvlcc,

z

mocą

wchodzi

obowiązuj.ącą

tymże

w życie z dniem
od dnia 1 stycznia

1950 r.

2) z gnilny wiejs::ic>j Vlidzew gromadę Jutrzkowice '-

Mmister Administracji Publicmej: Wł. WolskJ
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.,tiUg;;;<1ROZPORZĄDZENI:-.:

MINiSTRA

ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ

z dnia 18 styczaia 1!:50 r .
sprawie zniesienia gmin wiejskich: Olklisko-Siewierska, Wojkowice Kościelne i Ożarowice, utw()rzenia gmin
wicJs!dcb: Gołonóg, Ząbkowice i SI!CZÓW oraz gmin wiej~idcb o charakterze miejskim n:azimierz i Strzemieszyce
Wielkie w powiecie będzińsldm, województwie śląsldm.

....'W

obszaru gminy Olkusko-Siewierska
gminę
o charakterze miejskim Strzemieszvce
Wielkie z siedzibą zarządu gminn~ " ~1:fzmhr
szycach Wielkich,
2) z obszaru gminy Ożarowi ce
gminę \7iejską Są- ",..
czów z siedzibą zarządu gminnego w SącZGwie.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich (Dz. U. R. P. z 1922 r.
Nr 86, poz. 770 i z 1933 r. Nr 35, poz. 294 oraz art. 43
d ekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnvcn (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 193, z 1948 r.
Nr 21, poz. 142, Nr 41, poz. 297 i Nr 52, poz. 416,
oraz z 1949 r, Nr 16; poz. 100) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Skarbu, co następuje:

1) z

wiejską

§ 3. Z gminy wiejskiej Wojkowice Ko śCielne w po·wiecie będziilSkim, województwie śląskim wyłącza się
gromady:
...
1) Góra Siewierska i włącza się ją do gminy wiejskiej Bobrowniki,
2) Brzękowice, Dąbie, Goląsza i Malinowice i włącza
Się je do gminy Wiejskiej Łagisza.

§ 1. Z gminy wiejskiej Olkusko-Siewierska w powiecie będzillskim, województwie śląskim wyłącza się
gromady:
1) Golonóg i Z

.

Gołonóg

2)

j2j t,-;o:-zy się oninę wiejską
gminnego w Gołonogu,

§ 4 Znosi się w powiecie będzińskim, województwie śląskim gminę wiejs~_",,~~~_.e._,.Ko~elae
i obszar jej włącza się do gminy wiejskiej Ząbkowice.

~.

Ząbkowice
Ząbkowice

~iff!ff,

o~)szaru

siedzibą zarządu

z

-.

i z obszaru jej tworzy się gminę
z siedzibą zarządu gminne.so w

-

wiejską
Ząbko-

§ 5. Z nowoutworzonej gminy wiejskiej Sączów
w powiecie będ.zińskim, woiewództwie śląskim wyłącza '
się gromadę Wymysłów i włącza się ją do gminy wiejskiej Bobrowniki.

Maczki, Ostrowy Górnicze i · Porąbka
i z ich obszaru tworzy się gminę wiejską o charakte~~~.s~1 K~,imier:...;. sie~ibą zarządu gminnego w~:::lmlerzu.

3) Kazimierz,

§ 2. Znosi

się

w powiecie

będ -ińskim,

§ 6.
szenia z

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 stycznia 1950 r.

mocą obowiązuj ącą

województwie

śląskim gminy v.:ieJ~k~e 2Ik~łsl:::;,:;fJL~r&.lLą.>LQ#,iI,Q,Wj-C,,_e.,._ Minister Administracji Publicznej:
i z obszarów tych gmIh tworzy się w tymże po\\<-iecie
i województwie nowe gminy:
Minister Skarbu: K. Dqbrowski

Wł.

Wolski

•

25

• r..n::?O?ZA)JZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

z drja 18 stycznia 19::0 r.
w sprnwic utworzenia gminy ,viejskiej Ph;dmwy oraz zmiany granic nieli>tÓi"ycb miast"l gmin wiej sld ch w , powhtach:

chełmiI'iskim,

chojnickim,

s:mbińskim

Na pod~ta-,-vie art. 104 rozporząclzc-d a Prezydenta
RzeczypospYlitcj z dnia 19 stycznia 1023 r. o Qrgan tzacji i zakresie działania · władz administracji ogólnej

i

tu~holsldm

w województwie- pomorskim.

(Dz. U. R P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555)

zarządzam,

co

następuje:

§ 1. Z gminy v/iejsklej Chojnice w powleciechoj·
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nickim; wojev"'ództwie pomorskim wyłącza się-;
,
1) gromadę Charzykowy i włącza się ją do miasta
Chojnic,

gromady

włącza się

l) karta

je do

gminy wiej:,kiej Rytel,
w tymże powiecie i woje'.vództwie.

częsc

gromady Barcin wieś o
33, 8302 ha, obejmującą parcele:

łącznym

mapy

10

obrębu

wieś: 1--14, 51--53,

74

54

I

katastralnego Barcin
75
76
77
54' 55, 63, 65 I 65 I

139

rze 0,3469 ha,
153

parcele:

207
UJ czę ś ci o obsza rze 0,3000 ba,
21
165
163
158
157
156
-164 , - ,
- -- , -- ,
22
22'
22
22'
22
22
-167 ,
22

57, 29,
ID

106
części o obszarze 4,3800 ha, 34e

106
części o obszarz ~ 2,2000 ha'"34f'

106

34h'

106

34i'

106
34k' 37

1,2900 ha, 38-45,
165

154

53' 54'
ha, 82, 83

81

ID

198

ID

części o obszarze

199

46' 46'
części o

ID części

106
Mg ,

164
47-51,5'2'

o obszarze 1,3860 ha,

c) l,arta mapy l obrębu katastralnego Wgsiołg:
12 33 34 8 15 16 17 18 21
22

l ' l ' l ' 2"' 2' 2' 2' 2' 2' 2'
-23 , -25 ., 26
2
39

4'

2
40
-,
4

2'

31
36 37
-30 , , 32 35 ,
2
2 2' 2' 2 2'

i obszary te włącza się do miasta Barcina w
wiecie i województv.ie.

tymże

po-

§ 3. Z gminy wiejskiej Łabiszyn w pOWIeCIe szubiilsklm, w ojewództwie pomorskim wyłącza się część

140

ID

126

części

części o ob sza-

130

ISO

151

10' - io' 68' 68' 6 ' 6'

ID części

204
19

.

ID części

b

o o szarze 24,7453 ha, 25

części o · obszarze 0,5800 ha,

27,

203

26'

58,

i obszary te włącza się do miasta Łabiszyna w tymże

'.

powiecie i województwie.
§ 4. W powiecie
morskim:

.
obszarze 0,0910

200

68'

ID

3) kąrta mapy 2 obrębu katastralnego łabiszyn-Las:
31
42 44 45 46 23 22 24
2-2' 18' 19' 19' 20' 20' 20'

, b) karta mapy 1 obrębu katastralnego Krotoszyn

ID

171

10,0101 ha, 45, 32 ID części o obszarze 3,4990 ha,
63 ID części o obszarze 0,5400 ha, 61 ID części
149
154
o obSzarze 0;4600 ha, 19' 62, 30, 31, 19'

-

Dwór: 106 ID
,
34d

189
5

201

190
o obszarze 1,9375 ha, ,
6
93
, .
146.
- l ID CZęSCI o obszarze 0,9500 ha,- ID czę śc i
.
67
182
o obszarze 0,8500 ha, 44 ID części o ·obszarze

6'

a) karta mapy 1 obrębu kataitralnego Krotoszyn
124 134 141
159 160 161
wieś: 1-3, Zł '21' 21' 21' 21' 21 I
162 '
- ,
21
155
- ,
22
166
- ,
22

188

' - 6' 19' 54

o obszarze 0,7500 ha,

2) część gromady Krotoszyn wieś o łącznym obsza~ze
obejrlmjącą

obrębu

mapy l

198 143 147 187
- 9' - 7 ' 53' S

78 79
--- , 67 - 69, 70 ID części O obszarze
65 65
0,5800 ha i 71 ID części. o obszarze 1,2660 ha,

101, 7481 ha,

obszaIiZe ·

2) karta mapy l obrębu katastralnego łabiszyn
191 192 193 194 195 '196 197
Dmór: -9' 10'
9 10' 10' 9 ' -7'

obszarze

a) karta mapy 9 obrębu katastralnego Barcin wid:
6, 10--23, 25--35, 36/7, 37/7 i 40/ 24 w części
o obszarze 0,8120 ha,
b) karta

łącznym

o.

parcele:

1223 1224 1225 1226 1227
173' 173' 173' 171' li3' 172n,

§ 2. Z gminy wiejskiej Barcin w powiecie szubh'iskim, województwie pomorskim wyłącza się:
l)

wieś .

obejmującą

katastralnego łabiszyn
83 4
miDsto: 261, 262a, 263, 2 6 4 , 265 .!J 75 ł 1231
, . 266
266'
1230
689 1054, 1055 1221 1222
266,681-683,
'173
173' -173' 173'

,

2) gromady -- Jeziorki i Sternowo i

- Łabis~n

86, 6746 ha,

che~nuńskim,

województv..ie po-

1) znosi się gminę wiej§.k 9 Bł~92~~ tworzy się z jej
obszaru gminę ~ejs!.uł~~~~ sie9,zibą zarządu
gminnego w Płąchawach w tymże powiecie iWOjewództwie,
2)

wyłącza się:

a) z gminy wiejskiej Kijewo Królewskie - część gromady Wielkie Czyste <> obszarze
359, 9847 ha, stanowiącą obręb katastralny Wielkie
Czyste, b) z gminy wiejskiej Starogród -- grJmadę
Osnowo -

i włącza się je do gminy wiejskiej
powiecie i województwie.

Chełmno

w

tymże

§ 5. Z gminy wiejskiej Cekcyn powiatu tucho:skiego, województwa pomorskiego wyłącza się częsc
gromady Gołąbek, stanowiącą kartę mapy 1 obrębu
katastralnego Bielska Struga i włącza się ją do gminy
wiejskiej Legbąd w tymże powiecie i województwie.
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§ 6. Z gminy wiejskiej Bysław 'powiatu tucholskiego, województwa pomorskiego wyłącza się część
gromady Płazowo, obejmującą:

--'

Poz. 25, 26 i 27

i włącza się ją do gminy wiejskiej Cekcyn '0/
powiecie i województwie.

tymże

§ 7. Rozporządzenie wch8dzi w życie z dniem " ogło
szenia z mócą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r.

l) obrę1t katastralny Knieja o obszarze 45, 0700 ha,
2) obręb katastralny Huta, karty mapy 1 do 7 o łącz

nym obszarze 871,0355 ha,

Minister Administracji Publicznej:

Wł.

Wolski
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ROZPORZĄDZENIE

l\fINISTRA SPRAWIEDUWOSCI

z dnia 26 stycznia 1950 r.
o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Chmielniku i Stopnicy.
Na podstawie art. 4" ustawy z dnia 27 kwietnia
1919 r.
zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237) zarządzam, co na-

okręgu Sądu ' Grodzkiego w Chmielniku.

stępuje:

z dniem' l marca 1950 r.

§ 1.

Wyłącza się

z

okrę~u Sądu

gminę

nicy

°

. § 2.

Grodzkiego w Stop:-

Minister

wiejską

Potok i

Rozporządzenie

Sprawiedliwoś::i:

,

gminę

tę

włącza

niniejsze wchodzi w
H.

$ę

do

życie

Swiątkowskl

,
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ROZPOItZĄDZENIE

MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 27 stycznia 1950 r.
ł

zmieniające rozporzlłdzenie Ministra Odbudow'

o egza minach

wy",aganych do uzyskania p,.wa ,kierow....ia

robotami budowlanymi i wykonywania projektów (pl a nów) tych robót.
."

/

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 4 rozporządzeniaPre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. () prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
z 1939 r. Nr 34, poz; 216 i Nr 77, poz. 514, z 1946 r. Nr 16,
poz. 109, z 1948 r. Nr 35, poz. 240 i z 1949 r. Nr 4; poz. ~O)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Odbudowy z dnia
18 sierpnia 1945 r. o egzaminach, wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych · robót (Dz. U. R. P.
Nr 29, paz 175) wprowadza się zmiany następujące:

l) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

h)

c)

d)

e)

wództwa warszawskiego, .1uhelskiego, m . . Łodzi,
woj. łódzkiego i białostockiego,
'
przy urzędzie wojew6azkim śląskim dla osób zamieszkałych na terenie wojew0dztwa śląskiego,
krakowskiego, kieleckiego i rzeszowskiego,
przy urzędzie wojewódzkim poznańskim dla
osób zamieszkałych na terenie województwa
p€>znańskiego i szezeCińskiego,
przy urzędzie wojewódzkim gdańskim dla osób
zamieszkałych na terenie województwa - gdań
ski~go, olsztyf.skiego i pomorskiego,
przy urzędzie wojewódzkim wrocławskim dla
osób zamieszkałych na terenie województwa
wrocławskiego.

,,(1) Do przeprowadzenia egzaminów, przewidzianych

wart. 361, 362, 363 i 364 rozporządzenia Prezydenta RzeczYpÓspolitej z dnia 16 lutego 1928r. o prawie
budowlanym i zabudowaniu Osiedli (Dz. U. R. P.
z 1939 r. Nr 34, poz. 216 i Nr 77, poz. 514, z 1946 r.
Nr 16, poz. 109, z 19-18 r. Nr 35, poz. 240
i z 1949 r. Nr 4, poz. 20), ustanawia się komisje
egzaminacyjne:
a) przy Ministerstwie Budownictwa dla osób zamieszkałych na 'terenie m. st. Warszawy. woje-

,

i pokomisji przy Ministerstwie Budownictwa mianuje Minister Budownictwa z grona urzęd ..
ników Ministerstwa Budownictwa lub też z poza ich g!"ona
na okres trzyletni, przewodniczącego Laś, zastępcę przewodniczącego i potrzebną ilość członków komisji przy
urzędzie wojewódzkim mianuje właściwy wojewoda z grona urzędników urzędu wojewód~kiego lub też spoza ich
grona również na okres trzyletni."
Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego

trzebną

ilość

członków

