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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 sierpJiia 1~53 r. 
' / 

w sprawie zmiany granic miasta Gdyni w województwie gdańskim. 

Na podstawie art. 5 ust. l ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnęgo 
Państwa (Dz. U. Nr6. poz. 48) zarządza się, co oastępuje : 

§ 1. Z gminy Chwaszczyno w powiecie wejherow
skim, województwie gdańskim wyłącza się gromadę Wiel
ki K~ck i włącza się ją do miasta Gdyni w tymże woje
wództwie. 

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

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministr ów: B. BieHlt 
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ROZPORZĄD~,EWE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 sierpnia 1953 r. 

w sprawie zmiany granic miast Gdańska i Sopotu w województwie gdańskim, 

I 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 !utego 
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego 
Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Z powiatu gdańskiego w województwie gdal1-
skim wyłącza się: 

1) pbręby katastralne Niegowo nr 54, Migowo nr 51, 
Lipce nr 27. Oliwa Leśna nr nr 21, 49, 56, 78, BO, 
Piecki nr 60, Płonia Mała nr 47, Święty Wojciech 

nr l, 73 oraz obręby nr nr 18, 36 i włącza się je do 
miasta Gdańska; 

2) obręb katastralny Oliwa Leśna nr 67 i włącza' się go 
do miasta Sopot w tymże województwie. 

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

§ 3. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem 
1 stycz:1ia 1954 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Bierut 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINIST RÓW 

z dnia 22 sierpnia 1953 r. 

w sprawie utworzenia powiatu nowodworsko- gdańskiego w województwie gdańskim. 

I Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Pań

stwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuj e: 
§ 1. t. W województwie gdańskim tworzy się po

wiat nowodworsko-gdański z siedzibą powiatowej rady 
narodowej w Nowym Dworze Gdańskim. 

2. W skład nowo utworzonego powiatu nowtJdwor~ 
s~o-gda.ńskiego w województwie gdańskim wchodzą: 

1) z powiatu gdańskiego w tymże województwie: 
a) miasto Nowy Dwór Gdański, 

h) .gminy: Drewnica, Marzęcino, Nowy Dwór, Osta-
/ szewo, Stegna i Sztutowo; , 

2, z powiatu malborskiego w tymże województwie 
obręby katastralne: Czesławiec nr 106M, Luhieszewo 
nr 85M, Lubstowo nr 31 E, Nidowo nr 111M, Tuja 
nr 147M, Wierciny nr 44E. 

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

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1954 r. 

Pteze5 Rady Ministrów: B. ~~erut 


