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ROZPORZ1\DZENIE RADY ~nNISTRÓW ' 

z dn ia 14 grudnia 1950 1. 

w sprawie zm.iany granic miasta Rrakowa. 

Na pod s ~ nwie a r t. 5 u st. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o dok onvvw nlu z\"'1 \,m p8d%ic:łu Hdministracy j
n e.;,;O Państwa (Dż. U. R P. Nr 6, p az. 48) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Z po\viatu krakow!"kiego w w ojewództ wie k r a
k owskim wyłącza się: 

1. gminę l\logi ła z wyłączeniem grome.dy Prusy, 
którą włącza si ę do gmin y Węgrzce, 

2. część gm iny Ruszeza a mianowicie gromady: 
Ft')SZCZ3 , V/3.()";\~l i Bra~1ic z Vj Y].C:CZ' .. :: lT~ ~rn obszaru 
położonego na południe od środka koryta rzeki 
Wisły (parcela Nr kat . 1713/1), ktary włącza się 
do gm iny Wichczk a, 

3. z gminy Wieliczka część gromady Przewóz 
a mianowicie obszar położony n a północ od środ
ka koryta rzeki Wisły (p ar cela Nr kat. 808/3) 

i włącza sIę je do miasta Krakowa w tymże wojewódz
twie. 

§ 2. Wykonanie róz.porządzenia porucza się Preze
S<)wi Rady Ministrów. 

I 

§ 3. Rozporząd'zenie wchodzi w ~~ycie z dniem 1 sty-
cznia 1951 r. . . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyra.nkiewic;z 

509 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dn1.a 14 grudnia 1950 r. 

w sprawie zmiany granic miast \Vałbrzycha i Wrocławia. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4' lutego 
1950 r . o dokon ywan:u zmian p odzialu administracyjne
go Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza ~i ę, co 
następuje : . 

§ 1. V!ł ącza si ę do miasta Wałbrzycha w w ojewó
d ztwie wrocławskim z powlatu wałbrzyskiego w tymże 

wO,jewóc1 7. i wie następujące obszary: 
1) obręby katastralne : B Lały Kamień, Poniatów 

i Rusln ow a, 
2) a) część obrębu katastralnego Glinik a miano

w icie z k ar ty r par cele oznaczone Nr Nr kat.: 
297/90 , 300/234, 298/216, 2~J6/91, 301/ 234, 
299/216, 92, 452 /93, 453/9 3, 94a , 94b, 95, 228, 
239189, 83, 84, 229, 85, 86, 87, 241/89, 242/89, 
238/38, 2:3 7/83, 'i.A3 /ti 9, 2 ~10/8 9 .. 414/243 w częś ci 
położonej n a północny zachód od linii przedłu
żenia p Ć'l!nc2Eo 'wschcdilieh gr an ic par cel Nr 
Nr k at .: :240/ 89 i 239/89 oraz 215 w części poło
żonej n a pólno c:n y zachód od linii przedłuże
n ia w kierunku południowo-zachodnim gra
n icy par cel Nr I'ir k at. : 95 i 228, 

b) część cbrębu k at8.str aln ego Podgórze a miano
w icie z karty 1 parcele m:n aczone Nr Nr kat.: 
830/ 175 , 833/176, 835/0, 175, 554/175, 832/0, 
1 i:'5 , 

3) cz ęś ,~ ob rębu k c:tastr ah1ego Kuźnice ŚwidnicJde 
a mianowicie z k arty 1 p arcele ozn aczone Nr Nr 
k ::-lt. : L4·0, ~::-;~ l . 0J8/~ !19 oraz 7: karty 2 P'7ii.-c.::1e 
oznaczone Nr Nr kat.: 140/2, 139/ 3, 138/ 1, 166/5, 
144/55, 171/5, 278/10, 279/ 10, 147/ 53, 150/53, 
149/59, 152/53, 151 /53, 259/11, 258/11, 

4) część obrębu k a tastralnego Sobięcin a mianowi-
cie: ;. 

a) obszar objęty .kartą 1, 
b) z 'karty 2 obszar położony na wschód od za

chodnich granic parceloznaczonych Nr Nr, 
k at.: 120/ 42, 124/42, 121/ 42, 123/42, 131139, 
132/23, 133/23, 125/42, 

c) z karty 3 obszar położony na wschód od za
chodnich granic parcel oznaczonych Nr Nr 
kat.: 375/ 101, 393/101, 379/101, 378/101, 365/ 94, 
4 19/94, A2 1/ 97, 362/9-1, 357/94, 356/16, 354/ 16, 
347/ 16, 352/16, 351/16, 350/16, 349116, 372/ 16. 

Pozostały obszar obrębu .katastralnego Sobięcin włą
cza się do miasta Boguszowo w powiecie wałbrzyskim, 
woj Gwództwie wrocławskim. 

5) Część obrębu katastralnego Konradów. Granica 
miasta Wałbrzycha w tym obrębie katastralnym 
przebiega zachodnią granicą p arcel Nr Nr kat.: 
5,n / 17, wschodnią granicą par c::;U Nr k a t.: 12, po
łudniowymi granicami parcel Nr Nr kat.: ::'4, 104, 
102, 1421/108, 109, 110, zach odnimi granicami 
parcel Nr ~r kat. : 118, 364/ 119. północną granicą 
parcel Nr Nr kat.: 291 /92, 292/92, 933/94, dalej 
zachodni ą granicą parcel Nr Nr kat.: 933/ 94, 
:!22/D2, (H/ l , 82;;:/86, 8:.1 /35 d o gn:n icv obrębu k a
ta stralnego Szczawno Zdrój (karta 9). Od połud
n :Jw:-z8.ci10dr, e ,'(o n :.l fiY;rl- ~~ 3. r-~rceli Nr kat.: 
1357/266, graniczącej z kartą 9 obrębu katastral
nego Szczawno Zdrój , granica miasta Wałbrzycha 
przebiega połudn : ową granicą parceli Nr kat.: 
12381172 i przecinając drogę biegnie jej wschodnią 
granicą do narożnika parceli Nr kat.: 1345/186, 
n :o.s tępai. e poludnio'vvą gnmicą p ar cel Nr Nr kat.: 
1344/ 185, 562/ 184, 560/184, 559/184, 780/183, 
788/183, 1047/ 183, 1046/183 i przecinając drogę 
Nr kat.: 546/197 dobiega do granicy obrębu ka
tastralnego Opoka. 
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