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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 
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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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... Pozostały obszar obrębu katastralnego Konradów 
włącza się do miasta Szczawna Zdroju w powiecie wał-
brzyskim, woj ewództwie wrocławskim. lO 

6) Część obrębu katastralnego Szczawno Zdrój 
a mianowicie: 
a) z karty 9 parcele oznaczone Nr Nr kat.: 

211 /64 , 206/59, 207/59, 227/56, 226/ 56, 158/64, 
96164, 159/ 64. 348/64. 212/64, 228/64, 274'/64, 
275/64, 256/64, 263/64, 272/64, 261/64, 
Hi 'G4 , 15MB, 152/6·1, 189/64, 177/6J- 181 /64 , 
133/64, 95/64, 350/64, 104/66, 349/64, 202 /66, 
208/64, 203/ 66, 108/66, 187/64, 188/64, 351164, 
20 1157 . 2) 0.'3 1, 205/57. 271/6,1, 273/6 L J 86 :84, 

b) z karty 7 obszar położony na południowy 
wschód od nowej granicy m iasta Wałbrzycha 
biegn 8.cei od północnego narożnika parceli Nr 
kat.: ~8/134 linią prostą W kierunku pół
n ocno-wschodnim do punktu położonego na 
pó lnocno··wschodn iej granicy parceli Nr k~t.: 
141 w odległości około 20 m od północnego 

narożnika parceli Nr kat. 140. Od tego runktu 
gran ica skręca w kierunku wschodnim i bieg
nie linią prcstą do północno-zachodniego na
rożnika parceli Nr kat. 451/45. Od t ego naroż
.nika granica bicenie północną gran.icą p <" r cel 
Nr Nr kat.: 451/45 -i 447/37. Od północno
wschodnie.go narożnfka parceli Nr kat. 447/37 
granica skręca w kierunku północno-zachod
nim i biegnie południowo-zachodnimi grani
cami parcel. Nr Nr kat.: 643/1 6,644/13, 495/12, 
496/12, 6.39 .' 12, 641 /12, 626/ 12, 627/ 12 i za
chodnimigranicami p arcel Nr Nr kat.: 
627 /12 i 590/0.12 dobiega do drod którro urzc~ i
na linia przed~użenia granicy '''t~ch p~;cel do 
południowego narożnika parceli Nr kat. 
979/~72 l ',,;'qcei \", granicach k arty 5~ 

c) z karty 5 obszar położony na południowy 
wschód od n owej gr anic::y biec!nące.i od połud 

niO'.Nego narożnika parcel i Nr k at. 979/272 
granicą zachodnią i południowo-zachodnia 
t e j parceli, nast~pnie południowo-zachodnimi 
granicam i parcel ]',Ir Nr kat.: 228/2 i 229. Od 
południowo-zachodniego narożnika parceli Nr 
kat. 229 nowa granica biegnie w k lerunk u 
północno - wschodni m północno - zachodnimi 
granicami parcel Nr Nr k at. 229, '220, 493/176 
i p rzecinaj ąc lin ią prostą parcele Nr Nr k at.: 
4D2/17i3 4'l8 i 176. 431 / 176. 1<3 1, 127, 128, 
11 85/1?'9, 105, 106, 104, 11 26175, 101 9/72, do
biega do punktu granicznego położonego na 
pOłudniowo-wschodniej granicy parceli' Nr 
k:::t. 1~1 9 !72 w odległości około 70 m od 
północnego narożnika parceli Nr kat. 1018/12. 
Od tego punktu granicznego g ranica b iegnie 
dal ej w kierunku północno-wschodnim linią 
prostą i przecinając parcele Nr Nr kat . . 514/60 , 

573/57, 1120/53 dobiega do punktu graniczne
go położonego n a gr an icy obn;bu katastralne
go Szczawlenko i parceli Nr kat. 1120/53 
w odl e '{{ości około 118 m od wschodniego 
narożn i 1 ;:a parceli Nr kat. 52 obrębu katastral-
n ego ~zczawno Zdrój. , 

7) Częś,; ol)r,;bu k atQstra;nego Opoka a mia nowicie 
z ka rty 3 parcele położone na południe od grani
cy biegnącej południową granicą parcel Nr Nr 
k at. ' 572/28 i 278 /32 oraz wschodnią granicą par-
celi Nr kat. 484/33. • 

Pozostały obszar obrębu katastr.-alnego Opoka włącza 
się do miasta: Szczawna Zdroju w powiecie wałbrzyskim, 
województwie wrocławskim. 

8) Część obrębu katastralnego Szcza\vhmko a mia
nowicie z k arty 2 obszar położ<iny na wschód od 
gran icy biegnącej wschodnią granicą parceli Nr 
kat. 429/ 306, południową grani.cą par celi Nr kat. 
833/306 oraz od j e j pun ktu styczn ego z parcelą Nr 
kQt. 844/ 251 w kicrU" h.l n ,:)i'n ~,-,n"lTl z"l. chod11i ą 

granicą parceli Nr kat. 844/25 1, 60·1/58 do punktu 
stycznego tej parceli z granicą obrębu k atastral
n ego Nr 65 .. 

Pozostały obszar obrębu katastraln ego Szczawienko 
włącza się do ~iasta Szczawna Zdr oju w p~wiecie wał
brzyskim, woje~ództwie wrocła'Nskim. 

9) Obręb katastralny Nr 65 z wyłączen ierl1 narcel 
położonych na zachód od zachodnich irani~ par
cel Nr Nr k ot. : 573/100. 575 /93, 575/97. Wyłączo
ne p arcele włącza się do miasta Szczawna Zdroju 
w powiecie wałbrzyskim, województwie wrocław
skim. 

10) Część obrębu k atastralnego Lubiechów a mia
nowicie z k arty 2 parcele położone na południe 
i zachód od granicy biegns;cej północną grani cą 
parceli Nr kat. M, wschodnią gra::'l.icą p arceli Nr 
kat. 53, północną granicą paITel Nr N" b .t. : GO, 
148/21, (przez tor kolejowy) północną granicą 
parcel Nr Nr kat.: 147/21, 167/61, 168/78, 62 
~.r$ :hGdnir-) l ?,yon.;,:::nm i parcel 1'11.:" Nr kat.: 168/78, 
79, 80, 178/77, 209/ 74 do jej południowo-wschod
n iego narożnika, polożonego przy par;:eli Nr kat. 
75 (droga). 

. § 2. Włącza się do m iasta Wrocłav"ia w wojewódz
tWIe wrocławskim: 

1) z powiatu oleśnickiego w w ojew('idzhvie wrocław
skim obręby katastralne Zakrzów i Zgorzelisko, 

2) z p owiatu wroe;ł ,nvskiego w województw'je wro
cławskim obręby katastralne : Broch ów, I(]ecina, 
:M.uehobór Wielki , Oporów, Ołtaszyn, Sołtyso\vice, 
W oj nów i W ojs7.yce. 

§ 3. W ykonan ie rozporządzenia porucza się Preze
sowi R ady Mini;;trów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1951 r. 

P rezes Rady Mmistrów; J. CyfQn !uew1Cz 
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ROZPORZĄDZENIE RAny MiNISTRÓW 

z dnia 14 grudnia !J5() r. 

w sprnw.ie zmiany granic powIatów babimojskiego, świe bodzińskiego i zielonogórskiego 
w ratu babimojskiego. . " 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o dokony-waniu zmian podziału administ racyjn ego Pań- § 1. 
st,,:,a JDz. U. R P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co naste
pUJe: 

W województwie zielonogórskim wyłącza się: 

1) z powiatu świebodzińskiego miasto Sulechów 
i gminy Cigacice, Krężoły i Trzebiechów, 


