
, . 

Dzierl nik Ustaw Nr 42 - 500 Poz. 196, 197 i 198 

cel nr nr kat. 279, 278, 287/3, skręca w kierunku południo
wym ' i południowo-wschodnim i biegnie wschodnimi grani
cami parcel nr nr kat. 260, 258 i dalej północno-wschodni
mi granicami parcel nr nr kat. 259 i 258, do drogi ozna-, 
czonej nr kat. 13799, a dalej wschodnią stroną drogi nr kat. 
13799 i wschodnią granicą parceli nr kat. 219 do południo
wo-wschodlllego narożniRa tej parceli, skąd skręca w kie
runku południowo-zachodnim i biegnie wschodnią grani cą 

drogi oznaczonej nr kat. 13793 do północno-wschodniego 

narożnika parceli 14/6; od tego punktu granica skręca na 
zachód i biegnie północnymi granicami parcel nr nr kat. 
14/6 i. 15/2 do wschodniego brzegu rzeki Raby. 

§ 2, 1 . . Z in iasta Grybów w powiec.ie nowosądeckim 

województ wie krakowskim wyłącza się przysiółek Zofinów 
o pow ierzchni 268,28 ha i włącz a się go do gromady Gry
bów w tymże puwiecie, 

2. Nowa. granica mitisla Grybów i gromady Grybów bie
gnie od północno-zachodniego narożnika parceli nr kat. 
1979/3 VI kierunku wschodnim północnymi granicami parcel 
nr nr kat. ' 1979/3 i 1979/9, przecina drogę Grybów-Siołko- ~ 
wa i biegnie dalej w tym ' samym kierunku południowymi 
granicami parcel nr nr kat.: 1857/2, 1856/2, 1855/ 2 do po
łudniowego narożnika parceli nr · kat. 1852; od tego punktu 
granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie 
południowo-wschodnią granicą parceli nr ka t. 1852, a następ
nie w kierunku północnym wschodnią g.runicą parceli nr kat, 
1554 do. punktu zetknięcia się z granicą gromady Grybów. 

. § 3, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniemoglo
szenia. 

Prezes Rad y Ministrów: J. Cyranliiewicz 
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ROZ~ORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 sierpnia 1957 r. 

w sprawie zmiany granic miasta Starogard Gdański w powiecie starogardzkim, wojewódz!wle gdańsldm. 

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

§ 1. Z gromady Rokocin w powiecie starogardzkim, wo
jewództwie gdań sk im, wyłącza si ę część obsza ru wsi Nowa 
Wieś " o powierzchni 4 ha, obejmującą parcele nr nr kat. 

120/35, 118/35, 116/35 i 119/35 karty mapy 1 obrębu Nowa · 
Wieś i włącza się ją do miasta Starogard Gdańsk i w tym
że powiecie . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życi e z dniem ogło

szenia, 
Prezes Rady Ministrów: J. Cywnkiewicz 
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CSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 24 lipca 1957 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Francję i przystąpienia Kanady do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do 
podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. 

Podaje się niniej szym do wiadomości . że zgodnie z alt. IV 
i art. V Konwencj i o prawach politycznych kobiet, otwartej 
do podpisu w Now y m Jorku dnia 3 1 marca 1953 r. IDz. U. 
z 1955 r. l"l"r 16, poz. 86), niżej wymienione państwa zlnżyly 
swoje dokumenly ratyfikacyjne i dokumenty p'rzystąpienia: 

Francja. 

Kanada. 
. z następującym zas trzeżeniem : 

• dnia 22 kwietnia l ą5 -/ r " 

dnia 30 stycznia 1957 r. 

"Wobec tego , że w kanadyjskim systemie konstytucyj
nym władza ustawodawcza w zakresie praw politycznych po
dzielona jest pomiędzy prowincje a Rząd Związkowy, Rząd 

Kanady, przystępuj ąc do ,niniejszej Konwencji, zobowiązany 
jest uczynić zastrzeżenie w odniesieniu do praw przysługują-

cych władzy ustawodawczej prowin~ji". . 

Minister Sp raw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 

1łoczono z po lecenia Prezesa Rad v Ministrów w Dr ukarni Akcvde nsowej w WMsziłwie . ul. Tamka 3 
) 
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