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DziennIK Ustaw Nr 6' - 75 -- Poz. 58, 59, 60 i 61 

4. Student, który nie złoży egzammow w termi
nach i trybie określonym w ustępach poprzedzających, 
pozostaje na tym samym roku studiów. 

§ 12. Organizacja i plan studiów drugiego stopnia 
zostaną uregulowane o~;6bnymi przepisami. 

§ 13. 1. Przepisom rozporządzenia mmeJszego pod
legają studenci, którzy rozpoczynają studia w roku 
akademickim 1949/50 i w latach następnych. 

2. Przepisy §§ 2, 7, 8, 9, 10 i 11 stosuje się rówmez 
do studentów, którzy odbywają studia według przepi
sów dotychczasowych. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 'września 
1949 r. 

Minister Oświaty: w z. E. Krassowska 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z' dnia 1 lutego 1950 r. 

w sprawie zmiany granic miasta Rypina w powiecie rypińskim, województwie pomorsldm. 

Na podstawie art. ) ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. 
w przedmiocie zaliczenia osad wiejskich w poczet miast 
oraz zmiany granic miast (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr 19, 
poz. 92 i z 1932 r. Nr 109, poz. 895) zarządza się, co na
stępuje: 

§ l. 'VI powiecie rypińskim, województwie pomor
skim wyłącza się: 

l) z gminy wiejskiej Starorypin: 
a) część gromady Rusinowo, stanovdącą kolonię 

Piaski, 
b) częsc gromady Rypałki, stanowiącą kolonię 

Bielaw!d, 
c) część gromady Starorypin, stanowiącą osiedle 

Wójtowstwo, 

2) z gminy wiejskiej Pręczki - część gromady Gło
wińsk, stanowiącą folwark Pieldełko 

i włącza się je do miasta Rypina w tymże powiecie 
i województwie. 

§ 2. Z miasta Rypina w powiecie rypińskim, woje
wództwie pomorskim wyłącza się część obszaru noszą
cą nazwę Puszcza Miejska i włącza się ją do gminy 
wiejskiej Pręczki w tymże powiecie i województwie. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniemogł0-

szenia. 

Minister Administracji Publicznej : Vii. Wolski 
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ROZPORZĄDZENTZ MINISTRA ADMINISTRAC,n PUBLICZNEJ 

z dnia 1 lutego 1950 r. 

w sprawie zmiany granic miasta Terespola n/Bugiem w powiecie bialskim, województwie lubelskim. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w po
czet miast oraz zmiany granic miast (Dz. U. R. P. 
z 1920 r. Nr 19, poz. 92 i z 1932 r. Nr 109, poz. 895) 
zarządza się, co następuje: 

§ l. Z gminy wiejskiej Kobylany w powiecie bial
.kim, województwie lubelskim wyłącza się gromady: 
Błotk6w Mały, Kolonia Łobaczew Mały, Kolonia Ło
baczew Duży oraz część gromady Błotków Duży o ob-

szarze 7.012D ha obejmującą nieruchomości zapisane 
w tabeli likwidacyjnej wsi Błotków pod Nr 12 do 25 
i włącza się je do miasta Terespola n/Bugiem w tymże 
powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 

Minister Administracji Publicznej: Wi. Wolski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 3 lutego 1950 r. 

w sprawie zlJ1iany granic miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w powiecie wadowiekim, województwie ·kra
kowsldm. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 
1923 r. w przedmiocie dokonywania zmiany granic 
miejskich (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr 92, poz. 719 
i z 1932 r. Nr 109, poz. 895) zarządza się, co nastę
puje: 

§ l. Z gminy wiejskiej Kalwaria w powiecie wado
wickim województwie krakowskim wyłącza się: 

1) część gromady Brody stanowiącą przysiółek Błaż

kówka o obszarze 164,4909 ha, 

2) część gromady Zebrzydowice stanowiącą przysiółki: 
Czerna, Podlesie i Si korówka o obszarze 297,1448 ha 

i włącza się je do miasta Kalwarii Zebrzydowskiej 
w tymże powiecie i województwie. 


