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ROZPORZĄDZENIE

PREZESA

RADY

MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 1950 r.
w sprawie zmiany granic miast Góra i
Na podstawie art. 5 ust. l ustawy z dnia 4 lutego
1950 r . o dokonywani u zmian podziału administracyjn ego Pailstwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co

Namysłów.

§ 2. W powiecie namysłowskim, województwie
opolskim włącza się do obszaru miasta Namysłowa obręb
katastralny Stare Miasto.

następuje:

§ 1.

W powiecie -górowskim, województwie wro-

cławskim włącza się
Kajęcin.

do obszaru miasta Góra

obręb

§ 3. Rozporządzenie wchodzi
1 stycznia 1951 r.

życie

w

z

dniem

kaPrezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

tastralny
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA

RADY

MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 1950 r.
w sprawie zniesienia gminy Dzieduce, zmiany granic niektórych gmin oraz nadania ustroju miejsldego gmirue
Czechowice.
Na podstawie art. -4: i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W powiecie biel'3kim województwie katowickim znosi się gminę Dziedzice, a obszar jej włącza się do
gminy Czechowice.
§ 2. 1. Z gminy Czechowice w powiecie bielskim
województwie katowickim wyłącza się obszar 23.3283 ha
i włącza się go do gminy Ligota w tymże powiecie i wcje\vództwie.
2. Nowa granica .gmin Czechowice i Ligota biec bę
dzie od punktu stycznego drogi Nr kat. 1332 i obecnej
granicy gminy Czechowice z północno-wschodnim naroż
nikiem parceli Nr kat. 1218 w kierunku połudndowym.
zachodnią granicą drogi Nr k at . 1332, a
następn i e po
przecięciu rzeki !łownicy po przedłużeniu zachodniej

granicy tej drogi 227.

zachodnią granicą

parceli Nr kat.

§ 3. 1. Z gminy Ligota w powiecie bielskim województwie katowicltim wyłącza się osiedle Podkępie o obszarze 57.7275 ha i włącza się je do gminy Czechowice
w tymże powiecie i województwie.
2. Nowa granica gmin Ligota i Czechowice biec
będzie środkiem koryta rzeki !łownicy, oznaczonego Nr
kat. 5326.
§ 4. Gminie Czechowice w powiecie bielskim województwie katowickim nadaje się w;trój miej ski.

§ 5. Rozporządzeni e
1 stycznia 1951 r.

wchodzi w

życie

z

dniem

PreZES Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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R07.PORZĄDZENIE

PREZESA

RADY

MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 1950 r.
w spraw~e utworzenia gminy W'ilamowice.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r.
o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Pań
shva (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
•
§ 1. W po'wiecie bialskim województwie krakowskim wyłącza się:
1) z gminy Bestwina: gromady Dankowice i Stara
Wieś,

Kęty: gromadę Pisarzowice i z obszarQw
tych gromad tworzy się gminę Wilamowice z s iedzibą gminnej rady narodowej w Wilamowicach
w tymże ipOwiecie i województwie:
§ 2. Rozporządzeniewchodzi wżycie z dniem
1 stycznia 1951 r.

2) z gminy

Prez.es Rady

MIlllSLrOW;

J. CylUnidew lcz

