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Dziennik Ustaw Nr 1:1 

wickim, wojewodztwie wrocławskim wyłącza się .miejsco
wość Byczeń i włącza się ją do gromady Kamieniec Ząbko
wieki w tymże powiecie i województwie. 

§ 3. Wyk"Onan'i~ rozl'on:ą-Clzceniapnruczasię Pr-ezesowi 
ltatły MinistrÓw. 

_____ P_oz. 133, 134, 135 i 136 

§ 4. RozPQuądzenie wchodzi w życie z dniem l~tycz
. .ni<'l 1969 r. 

Prcezes R<'ldy MinłstroÓw:J. Cyl4nkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

"Z -dnia 24 czerwca 1968 r. 

w sprawie utworzenia I zmiany p8Dk:nleld6rycll miast w województwie wrocławskim. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o 'dokonywaniu zmian podziału edm1nistracyjnegoPaństwa 
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co .następuje: 

§ 1. W wojewÓdztwie wFocławskim twony sj,ę: 

t) miasto Lawidów w powiecie lubańskim z obszar.u osie
dla Zawidów, 

2) miasto Bardo w powiecie ząbkowicklmzobszaru osie-

1) 

2) 

dla Bardo. 

§ 2. W województwie wrocławskim wylą~zasię 
z mi.asta Lubina w powiecie lubińskim: 
a) przysiółek Gola i włącza się .go do gromady Ląbin 

w tymże powiecie, 
b) przysiółek Lubk6w i włącza się go do gr{)ID.ady SzkJa

Ty Gócne w tymże powiecie, 
z miasta Mieroszowa w powiecie wałhrzYśkim miejsco-

wościSokołowsko i Kowalowa i włączasłę jedngroma
dy Mieroszów w tymże powieci.e; 

3) z miasta Jedlina-Zdrój w powiecie wałbrzyskim mleJ
SCOWO&Ć Olszyniec i włącza się ją do gromady Zagórze 
Sląskie w tymze powieCie; 

4)z miasta Sobótka w powieciewroc!awskim miejscowość 
-Garncarsko i włącza 'SIę ją do gromady Rogów Sobócki 
w tymże powiecie; . 

5)z miasta Bardo w powiecie ząbkowickim miejscowości 
Pębowina i Opolnica i , włącza się je do gromady Przy
łęk w tymże powiecie. 

, § 3. Ro.zporządzenie wchodzi w żyCie z dniem 1 stycz
nIa 1969 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
./ 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 15 czerWca 1968' r. 

zmieniające rozp~.1ządzenle w sprawie opłat ,za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali. 

Na podstawie 'art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 30 stycznia 
1959 r. ~ Prawo lokalowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47: poz. 227) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodinki Komunalnej 
z .dnia 14 sierpnia 1962 r. w sprawie opłat ;za urządzenia uzy
sldwane przy zamianie lolulli ,(Dr.. U. Nr 52, poz. 257) wpro
wadza się następujqcllzmianę: 

ł '2otnymule brzmienie: 
.,§ 2. 1. W przypadkach wyjątk~wycb., l1~asadnk>nych 

,szczególnie ciężką sytua<:Ją tlnansową osoby do
końująee{ zud~y łokalu miesZkalnego, organ 
dosptaw lokalowy<:h pl'ezyd.ium właściwej .rady 

narodowej może opłaty wymienione w § 1 rozło-
żyć na raty płatne w ciągu 'jednego roku lub ob:' """' ,--- , 
niżyć je w granicach do 500/0. . 

2. W razie zamiany lokalu przez osobę, 'której 2ró
dlem utrzymania jest emerytura, renta inwalidz
ka lubr.odzinna albo stały zasiłek opieki spo
łecznej, organ, o którym mowa w ust. l, może 
%wolnit tę osobę w całości lub w części od 'OPłat 
przewidzianych w łl." 

§:2 :R9Zponądzenie wchodzi w 'tycie % dniemogł0-
nenia. 

Minister Gospodarki Komunalnej: A. .,(3ieJU . 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWlEDLlWOSCI 

z dnia 14 czerwca 1:968 r. 

w sprawie utworzenia Wydziału dla NIeletnich (Sądu ella Nleletnlch) w Sąd~le Powiatowym w Otwocku. ( 

Na podstawie -art. 6 :§ l , Prawa o ustroju sqdów po
wszechnych (Dz. U, z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się:, co 
Jlastępuje: . 

ł t. TW<J(zy się w ;wojew.ód:ztwie w:arszawSkim w Są-
\ . '. 

dzie Powiatowym w Otwocku -W:ydział dla · Nieletnich (Sąd 
, dla Nieletnich) dla o"kręgów Sqdów Powjatowych w Otwóc
ku i Wołominie. 


