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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

rl dnia 18 lipca 1968 r. 

w sprawie zmiany granic powiatów nyskiego, i prudnickiego w wojewód~twie opolskim. 

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

§ L Z gromaqv GhH:hołazy w powiecie nyskilll, '}'l,oje
wód.ztwie opolskim wyłącza się wieś Jarnołtówek L. włącza 

się ją do gromady Moszczanka w powięcię prudnickilll w 
tymże województwie. ' 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza ' się Prezesowi 
Rady Ministrów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życię z dniem 1 stycż. 
nia. 1969 r. 

Prezes Rady Ministr~",: J. Cyrankiewicz 
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ROlPORlĄDZENIE RADV MINISTRÓW' 

rz dnia 18 lipca 1968 i. ' 

w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim. 

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

§ 1. W. województwie ~ubelskim wyłącza się: , 

1) z powiatu bełżyckiego gromadę Radawiec DużY' włą-
cza się ją do p'owiatu lubelskiego, 

2) z gromady Bukowa Wielka w powiecie chełmskim wieś 
Mszanna i włącza się ją do gromady Wola Uhruska w 
powiecie włodawskim, 

3) z gromady Łowcza w powiecie chełmskim wsie: 
a) Bukowski Las i Rudka Łowiecka i włącza się je do 

gromady Hańsk w pow'iecie włodawskim, 

b) Piaski i włącza się ją do gromady Wola Uhruska w 
w powiecie włóda wskim, 

4) z gromady Wołoskowola w powiecie włodawskim wsie 
Hola i Pieszowola i włącza się je do gromady Sosnowi· 
ca w powiecie parczewskim. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz:' 
nia 1969 r. ' 

Prezes Rady Ministrów: .1. Cyranldewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW-

IZ dnia 18 lipca 1968 r. 

w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie bydgoskim. 

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

§ ,l,W województwie bydgoskim wyłącza się: 

l) z ' powiatu świeckiego gromadę Serock i włącza się ją 
do. powiatu bydgoskiego, 

2) z gromady Ryńsk w powiecie wąbrzeskim wieś Sierako-

wo i włącza się ją do gromady Kowalewo w powiecie 
golubsko-dobrzyńskim. 
§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 

Rady ~inistrów. 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 ,stycz

nia 1969 'r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA ' RADY MINISTRÓW 

z dnia' 18 lipca 1968 r. 

w sprawie zmiany granic miasta teby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim. 

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

§ 1. Z miasta Łeby w powiecie lęborskim, woje wódz-
1wie gdański lI! wyłącza się miejscowości: Bryle, Lucin, No~ 

węcin, Żarnowska i włącza się je do gromadyWicko w tym. 
że powiecie i województwie. 

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

Prezes Rady Ministrów: J . . Cyrankiewicz 
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