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l P?łudn1owo-wschodn i m

do Nowej Drogi, prowadz ącej z Rado Ciechocinka, a n as t ępnie tą dr og ą do ulicy Nieszawskiej ,i dalej dotychc zasową granką mi asta ; od punkt u
z e tkni ę cia się granicy z trakte m p ro wadzą cy m do rzeki Wis ł y
granica biegnie traktem przy działce nr 191, a na;,h;pni~
~,ała muje się w kierunku północuo·zadlOdIlim i ·biegnie drogi}
do działki nr 189, tu skr·ę ca w k i·erunku połud ni,owo-z achod
nim i dobiega do rowu, a n a stęPIł i e skr ęca w kierunku pół
nocno··zachodnim i biegnie rowem do p rzecięcia się z przed łuż eniem uli cy Mickiewicza; w tym miejsc u granica skręc a
w kierunku po łudniowo-zacho clninl i dobieg a do rowu, d nn!;l ęp nie załamuje się i dobiea a do ulicy T rau gutta, wJ 'lc zająC
do miasta Ciechocinka dzialkę o z na czoną nr B3 o p owie rzchni
13,63 ha położoną przc d wal-enl bi(~lnącyffi w kierunku i· ętni.
Od strony pólnoc no- ŹilcI-lodniej gIanica bie gnie przedlu7.e niem
ulicy Wołuszewskiej, pwwadzącej w kie runku Otłuczyt,a do
miejsca przecioęcia się z drogą prowadzącą w kierunku pólllocno-wschodnim i tą drogą do granicy wsi Słońska DolneHo
z Wołuszyrrem; od tego. pUl\ktu gr.a nlca s:kr~ca na pO!ll{.lniowy-wschód i hiegnie rowem stanowiącym granice wsi Slońska Dolnego ze w5i.ą Woiuszewo . do granicy miasta Ciedwcinka.

ł ożony

cJąż ka

a)

działkami

(d cl'wni e j Cmentarna) z prz y legły
oznaczonymi nr nr 39, 41, 42, 43, 44,

46,

l

b) teren z a bu cl.owil ń p o foJwcl rcznych wraz z podwó rzem
i ogrodami Alei Lip owe j, położony mi ędz y ul ką Brz€8k'l ( Kości u s zk i, OTi\Z te ren Z<lJ mowany przez szk-olę
ogóln oks ztałc ą cą s topr:ia li ce alneuo , zakład mlecza rski, betoniarni ę i Pań s tw ową Le cz nicę Zwierząt.
§ 4. Z gromady Luchowo w po wiecie wyrzyskim, wojewódZtwie bydgoskim wyl ąna się:

1) z obrębu LudlOWO:
a) karta mapy 1 pnrecle nr nr k.lt: 1-3, 4, 9-l{), 42,
83/l 1-85i 11, 87 /40, 88/ 41 i 108/88;

b) karta mapy 2 parcele nr nr kat.: 1-1'9, 37. 40, 41 i ·1,

'

a) grunty stanowi ące własno ś ć skarbu Państw a Q nazwie
Grodztwo Kowa l-Folwcuk, o powie rzchni 17,44 ha;
część

ulkę Nowomi ej ską

mi
45

§ 2. Do miasta Kowal w powl'ecie .włocławs kim , województwie bydgoskim włącza się .zgromady Kowcll VI tym~le
powiecie obszar gruntów o łącz'nej powi erzdmi .2 \ ,36 ha , położ o ny przy południowo.-wschodniej granic y l'uiasta Kowal,
a mianowicie:

h)

przy wschodnie j gran·i cy miasta Lubran iec, a miano-

wicie:

gruntów o nazwie Probost wo, o p owierzchni

(CZl~ŚĆ ) ;

2} z obrębu Riltaje:
aj karta mapy 1 piUC€]e nr nr kilt.: 22, 23, 25,31. 44,
4:ii40, 47(\5, 43/32, 51 /37-53/37 , 55/38- 58/38, 59/3C>,
6O/38- 67/3B;
b) ki1rta mi'lpy 2 parcele nr nr kat: 87/ 28-89/28, 117/34-n1i3.i, 136/31-141/31, 142/50, 143/34, 145/52, 147/29 - 153/ 29, 154/53, 157/53--1 6 1/53, 201 /22-21 5/22, 222/48,
224/45
w łącza się je do miasta Łob żcn i cy w tymże pow iecie
wojew ództwie.

3,92 ha.
§ 5.
§ 3. Do miasta Lubraniec w powieci e włocł,1\vskim, wo)ewództwie bydgoskim włącza się z groITli1dy Lubra,J).i ec w
tymże powiecie obszar gruntów o powierzcłmi 44,5U ha po-

dnia

1~ 5!J

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem 31 {Jru-

r.

Prezes Rady Ministrów: J. Cymnkiewicz

ROZPORZĄD.ZENIEPREZr:'SA RADY M1NISTROW

z dnia <4g.m dnia 1959 r.
w sprawie' zmiany granic mlast ł.abędy l Pyskowice w powiecie gliwickim. województwie katowickim.
Na podstawie art. 5 ust. t ustawy ·z dnia 4 lutego 1950 r.
ł> dokonywaniu zmian podziałuarlministracYJnego Pał1stwa
. .(!?z. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
,..

§ 1.

W powiecie gliwickim, województwie katowickim

włącza się:

ł)

d<l miasta Łebędy obszar gromady Czechowice or,az częsc
obszaru gr-omady Dzier,żno, obejmującąprzys.iólek Czerwionka, w skład któf€go wchodzą z obrębu kati35tralnego
DzieTŻno karta mapy 5 i z k arty mapy 7 parcele ' nr nr
kat.: 7, 9, 11, 13, 24, 27, 32/8, 33/5, 37/ 17, 39/ 16, 42/17,
,46/ 17, 5 >l/25 , 52/ 17, 56/ 17, 57/ 17, 59/16, 70.' 18, 71 / 17, 73i lG!

75 /8, 76/8, 77/8, 78/6, 79/8, 82/26, 83!17, 87/ 17, 93 / 17.
98117, 99/l7. 100/16, 102/17, 103/ 17, 105/ 17, 106/ 17, 107/0.6,
108/0.6,109/6,112 / 17-126/ 17,129/ 16,143/17-148/ 1'1,
149/16-166 /16, 169 110, 169/16, 170/ 10, 171/23, 172/23,
173/16, 174/16, 175/2ll, 176/28, 177/'0.8, 118/0·8,
2) do miastaPyskowice obszar gromady Dz ie rżno
czeni~m 'przysiółka

z

wyłą'

Czerwionka.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 '9rudnia 1959 r.
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