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ROZPORZĄDZENIE ~DY MINISTRÓW 

z dnia 24 maja '1968 r. 

w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o do
konywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. 
Nr 6, poz. 48) zarzgdza się, co następuje: 

.§ 1. W ~ojewództwie łódzkim wyłącza się: 

1) z gromady Ruszczyn w powiecie bełchatowskim wieś Ku
rzymąka, wieś i ąsadęPiła Ruszczyńska or.az wieś i ko
lonię Ruszczyn i włącza się je do gromady Kamieńsk w 
powiecie piotrkowskim; 

2) z gromady Rdutów w powiecie kutnowskim wieś 1 osa
dę Rycerzeworaz wsie Piotrkówek, Nowa Wieś, Pod
gajew i Radzyń i włącza się je do gromady Sobótka w 
powiecie łęczyckim; 

3)z gromady Lubianków 'w powiecie łowickim wies Roz-
4zielna, wieś, osadę i parcelę Wiesiołów oraz wieś Zaj-

rzew i włącza się je do gromady Dmosin w powiecie 
brzezińskim; 

4) z gromady Górki Małe w powiecie łódzkim przysiółek 
Budy Tążewskie, wieś Lesieniec, wieś i kolonię Tążewy 
oraz kolonię Władysławów .1 włącza się je do gromady 
Dłutów w powieciełaskim; 

5) z gromady Krokocice w powiecie sieradzkim 'wieś Ste
fanów i włącza się Ją do gromady Zygry w 'po'wiecie pod
dębickim. 

§ 2. Wykonanie' rozporządzenia porucza sięPrezęsowi 
Rady Ministrów. 

'. 

§ 3. Rozporządzenie ' wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1968 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 24 maja 1968 r. 

w sprawie zmiany granic miasta Krośnłewic,e w powiecie kutnowsklm, w województwie łódzkim. 

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

. . 
§ 1. 1. Z gromady Krośniewice w powiecie kutno wsk im, 

województwie łóq.zkim wyłącza się grunty o łącznej po
wierzchni, 62,64 ha i włącza się je do miasta Krośniewice w 

. tymże poWiecie i województwie. 
2. Nowa .granica miasta Krośniewice i gromady Krośnie

wice biegnie od punktu położonego na styku gruntów mia
sta Krośniewice i PGR Błonie przy ul. Targowej w kierunku 
północnym około 475 m zachodnim skrajem targowicy miej
skiej do południowego brzegu autostrady Warszawa-Poznań; 
od tego punktu granica biegnie autostradą w kierunku 
wschodnim około 120 m, przecina autostradę i dobiega do 
punktu położonego po południoWej stronie autostrady na sty
ku grunŁówPGRBlonie i: miasta Krośniewice, następnie oko
ło - 7ÓÓm miedzą w kierunkll północnym do południowo-za
chodniegobrzegu drogi Krośniewice:--Dąąrowice, następnie 
tyinże . brz~giem W kieninku ć północno-zachodnlm około 86 .m 
do grańi"y . działki państwowego . Przedsiębiorstwa Remonto
W9::Budowlaneg9i dalejgranicabiegIlie od drogi ' Krośniewi-

• ce--Dąbrowice w kierunku p6łnocno:wschodnim około 170 m 
; <północno-zachodnią granicą działki Państwowego Przedsię-
. biorstwa Reri:J.ontowó-Budowlaneg(j .,do gruntów PGR . Błonie, 

zał<ltnując się , wkierunkupółudniowo-wschodnim, i biegnie 
okóło 217 ID, przednatorkolei wąskotorowej Krośniewice
Ostrowy i dalej biegnie w kierunku wschodnitn okolo 95 hi 
połudn'iowym . brzegiem toru kolei wąskotorowej cdo gr~icy 
nieruchomości · Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnic
twa; stąd skręca w kierun~u południowym . i biegnie około 

220 m wschodnią granicą tejże nie rul,:hom oś ci do północnego 
brzegu ul. Parkowej i dalej w kierunku wschodnim około 
120 m północną stroną ulicy Parkowej do ul. Toruńskiej; od 
przecięcia się ulicy Parkowej . z ulicą Toruńską granica bie~ 
gnie w kierunku północno-wschodnim na długości około 
420 m linią przeqłużenią południowego brzegu ul. Parkowej 
do granicy z gruntami PGR Błonie; następnie biegnie wzdłuż 
granicy parku wschodnim brzegiem rowu w kierunku połud
niowym około 677 m, załamując się w kierunku południowo
wschodnim na długości około 170 m, dobiega do styku ul. 
Kutnowskiej z gruntami PGR Błonie i szosy Krośniewice-Ła
nięta, stąd biegnie dotychczasową granicą miasta do rowu 
biegnącego po południowej stronie rzeźnr miejskiej i ut Mi
czurina i dalej w kierunku południowym około 423 m wSchod" 
nią stroną przedłużenia ul. Miczurina, załamuje się wkierun
ku wsch'odnim na długości 3 m" następnie południowym na 
długości około 31 m i .zaćhodnimna długości około 385 m 
i dobiega do zetknięcii'l się wschodniej granicy. nieruchomo
ści Wytwórni Proszku Mlecznego z dotychczasową granicą 
miasta Krośniewice; od tego punktu granica biegnie VIi kie
runku południowym na. długości około 410 mdo . północnego 
brzegu drogi ' do wsi Pawlikowice, załamuje się wkieiullku 
zachodnim i biegnie . około 180 In północnym brzegiem drogi 
do sz'osy Łęczyca-Krośriiewice; dalej wschoonim brzegięm 
szosy w kierunku północńym na. długości około 370 m i .do
biega do dotychczasowej granicy miasta Krośniewice. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1969 r. 

Prezes Rady Ministrów: J . . Cyrankiewic~ 

" 

... 


