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2) z powiatu zielonogórskiego gminy Bojadła i Kol
sko i włącza si~ je do powiatu babimojskiego 
w tymże województwie. 

§ 2. Ustala się siedzibę powiatowej rady narodo
w ej powiatu babimojskiego w wojew ództwie zielonogór.;. 
ISkim w mieście Sulechowie. 

§ 3. Nazwę powiatu b abimojskiego zmienia się na 
~;ulechowski. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze.., 
sowi Rady. Ministrów. 

" 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sty

cznia 1951 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY I\UNISTROW 

z dnia 14 grudnia 1950 r. 
v 

w spr awie zmłany granic powiatów tureckiego w województwie poznańskim i sieradzkiego w województwie 
łódzkim. 

Na podst<.\wie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o dok onywaniu zmian podziału administracyjnego 

Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, CO na-

stępuje: 

§ 1. Z gminy JeZliorsko w powiecie tureckim, wo
jewództwi~lPoznańskim wyłącza się gromadę Glaniszew 

i włącza się ją do gminy Bartochów w powiecie sieradz
kim, województwie łódzkim. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze
sowi Rady Ministrów. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnrLa 14 grudnia 1950 "t". 

w sprawie zmiany granic miasta Grybowa. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
19;'0 r . o dokonywaniu zmian podziału adm imstracyjnego 
Państwa (Dz: U. R. P . Nr 6, poz. 48) zarządza się, co na

. stępuje : 

§ 1. Z gminy Grybów w powiecie nowosądeckim, 
województwie krakowskim wyłącza si ę część gr omady 
Siełkowa obejmuj ącą przysl ółek Zofin ów i włącza się 

j e do miasta Grybów w tymże powiecie i w ojewó
d zt wie. 

§ 2. Now a granica miasta Grybów i gminy Gry
b ów n a odcinku gr omady Siełkowa biec- będzie od pun
k tu stycznego dotychczasowej gr anicy miasta Grybów 
i gromady Siełkowa, leżącego u styku granic p arcel ozna-

. cJ.onych Nr Nr kat. : 1646/ 6, 1646/7, 1646/16, północno:'" 
wschodn i ą grańicą parceli Nr kat. 1646/ti i po przecięciu 
po linii przedłużenia t ej gran icy dr ogi Nr kat. Hi46/14 
b iegnie północno-wschodnią grani cą parceli Nr kat. 
1646/19. Następnie now a linia graniczna przecina po linii 
przedłużenia granicy tej p arceli drogę Nr kat. 2129 
i b iegnie jej północno-zachodni ą granicą do zetknięcia się 
z oarcelą Nr ka t. 1666. Stąd nOwa granica b iegnie wschod
n ią i północną granicą parceli Nr ka t. 1666 i po przedłu
żeniu w kIerunku południowo-zachodnim t ej granicy do
biega do środka koryta potoku Siełkó~vka '(parcela Nr kat. 
2152). Nowa granica biegnie dalej w kierunku północno
zachodnim środkiem koryta tego potoku aż do punktu 
t_-, ~~ ... 2';O ~R l~.nil !?Q.: edłużen :~ \V l\.ierul'lku v..~5.C :·~_O.c~1~~JI: .;i' §.- . 

nicy parcel Nr Nr kat. 1684 i 1685. Od tego punktu grani-

ca biegnie w kierunku póhlOcnym i zachodnim granicami 
par cel N t Nr k at. : 1684, 1688/4, 11338/5, 1689/2 i DO linii 
przedłużenia w kierunku zachodnim parceli Nr kat. 
1689/2 przecina drogę Nr kat. 21 35. Stąd granica skręca 
na południe i biegnie zachodni ą granicą d rogi Nr kat. 
2135 do zetkni ęcl a się z północno-wschodnim narożni
kiem jparceli Nr kat. 21 32/ 20. Od tego narożnika nowa 
granica skręca w kier unku zachodnim i biegnie półno
cnymi gran icami p arcel Nr Nr kat.: 2132/20, 2132/19, 
2132/18, 2132/17, 2132/16, 2132/15, 2132/14, 2132/ 13, 
2132/ 12, 2132/11. Od północno-zachodniego narożnika 
parceli Nr k at. 2132/11 granica skręca na południe i bieg
n ie zachodnim i granicami parcel Nr Nr kat. : 2132111, 1833, 
2132/2, południowymi granicami parcel NrNr kat. 2134/2, 
21 34/3, 21 34/4 i zachodnimi granicami parcel Nr Nr kat.: 
1974/3, 1979/1. Po przecięciu drogi Nr kat. 2138 Po linii 
przedłużenia w kierunku południowym zachodnie j gra
nicy parceli Nr kat. 1979/ 1 nowa granica skręca na za
chód i b iegnie pc·łudniową granicą d roQi Nr kat. 21:la 
do północno-za chodniego nąrożn i ka parceli Nr kat. 1981/1 
skąd skręca na południowy wschód i południowo-zachod
n im i gran icami p arce! Nr Nr ka t. 198111, 1978 dobiega do 
granicy m iasta Grybowa. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sty
cznia 1951 r . 

Prezes Rady Mmistrów: J. Cyl'QIIkwWJCZ 


