
I -

Dziennik Ustaw Nr 45 - 504 p.oz. 328, 329 i 330 ------

goO narożnika , parceli nr 141/2 (katta mapy 7 obrębu , § 2. 1. Z miasta Bielska-Białej w województwie kato
Komorowice Krakowskie), dalej w kierur.ku wschod- wic"kim wyłącza się · część obrębu Aleksandrowice o po
nim południową graniCą parcel nr 139/2 i -139/4 powierżchnt 81',1254 ha i włącza się .ją dogromadyWapienica 
północnym brzegu potoku Krzywa, przecina parcelę w powiecie bielSkim,w tymże woj~wództwie. ,/ 
nr 2202/2, skręta w kierunku północno-wschodnim 2. Nowa granica miasta Bielska-Białej i gromady Wa-
t biegnie północnym br7egiem potoku Krzywa do mo- plenica biegnie od punktu zetknięcia się półńocno-zachod-
stu (parcela nr 2239-d~Oga), a od tego mo.stu w niego. nar.ożnika parceli nr 225/17 o.brębu Aleksandrowice 
kierunku północnym zachodnią granicą tej parceli :2: parcelą nr 217/18 w ki~runku północno-wschodnim zachód'
do południowo-wschodniego naroźnika parceii nr 145, nią granicą parcel nr 225/17, 221/2, 221/1, 22016; 220/5, 220/4, 

• przecina parcelę nr 2239/1 (droga) Vi kierl\nku wschod- 220/3, 220/2, 220/7, 220/11, 2,20/10, 22019, 220/8, 1022 do. ul. 
nim do połudIłiowo-zachodniego narożnika parceli Cieszyńskiej, następnie północno-zachodnim ' brzegiem . ul. 

- nr 15517 , i 'dalej w kierunku wscl1,odnim północną gra- , Cieszyńskiej wkiemnku wschodnim do ul. Spadzistej, linią 
niCą parceli nr 2350/1 do południowo-wschod,niego na- . priedłużenia tej ulicy przecina ul. ~ieszyńską w kierunku 
różnika parceli lU 1969 (karta ma'py8 oObrębu KomO-południowym do wschodniej granicy parceli nr 205/7 i wschod
rowice Krakowskie); oOd te.go narożnika granica skrę- nimi granicami parcel nr 20517, '205/4, 205/6, 154/2, 755/1. 
Cd w kierunku południowym, .przecina parcelę nr 2350/1 100511, 204/1, 202/~, 185 w 'kierunku półudniowym do P9ł-
(droga) .i biegnie' wschodnią granicą parceli nr . 2018 nocnej granicy parceli nr 191/1. i tą granicą w kier1:lnku · 
doO jej połu4nloOwo-wschodnie.go naro~riika,a stąd wschodnim, następni~południowo-wschodnim grankami ' par
wschodnią gran~c4 parc-eli nr, 2351 (droga) do połud- cęl nr 191/1 i 195 d'opunktu zetknięcia się z d~ychczas'o'Yą 
nlowo-wschoOdniego narożnika parceli nr 203b, p~zeci- granic~ gro.mady Kamienica przy ul. Wapienickiej. 
na parcelę nr 2351 i biegnie w kierunku zachodnim, 

, następriie . południowym wschod.nią granicą par~eli 
nr 2034 (dr'oga) do zet~nięciasię z parcelą nr 2359 

. (droOga), a stąd w kierunku wschodnim północną gra
·niell parcel nr 2359 (droga) i 2358 do dotychczasowej 
grltnicy miasta Bielska~Bialej (Lipnik). 

. § 3. Wykonanie r'ozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady MinistrÓw. 

\ . 
. § 4. 'Rozporządzęnie wchodźi w życie z dniem 1 stycz-

nia 1969 r~ . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE' RADY MINISTRQW 

% dnia 10 grudnIa J968 r. 

w sprawie zmiaDy graDlcpowtatów Itrzelecklegow wojew6drlwleopolskłm ł gliwickiego w województwie katowickim. 
i __ 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o dokonywaniu zmian podziału administracyjneg,o Państwa 
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się,· co 'lBstępuje: 

§ 1. Z gromady Kielcza . w powiecie strzeleckim, woje
wództwie oOpolskim, wyłącza siEl. wieś Borowiany i włącza 
.ię ją do ' gromady Wielowieś w powiecJe gliwickim, woo-
jewództwie katowickim. . 

§ 2. Wykonanie , rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady MinistrÓw. 

§ 3. Rozp,orząqzeniewchodz! w żyde z dniem l stycz
nia 1969 r. 

Prezes Rady MinistróW: J. Cyra,nkiewicz 
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ROZPORZĄDUNIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 grudnia 1968 r. 

w sprawie zodany granic niektórych miast w :województwie bydgoskIm. 

Na podsta~ie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 19.50 r. 
o doOkonywaniu zmiall podziału admi,nistracyjnego Państwa \ 
(Dz. U. Nr 6, pbz; 48) zarządza się, co następuje: 

. / 

§ 1. W powiecie aleksandrowskim,' w wojew~ztwie byd-
goskim' wyłącza się: ( 
.1) z mias~a 'Aleksandrów Kujawski grunty r'olne Q po

wierzchni ogólnej 31,43 ha obejmujące na karcie ma
py nr 5. "AIeksandrów~ działki nr 1028-1031, 1045-
1048, 1059-1061, 1068--1081 włącza się je doO groma
dy Ośno, 

/ 

2) z gromady: \ 
al Ośno gmnty o p()wierzchni ogólnej 41.46 ha <;bej-

. mujące: I 

- na karcie mapy nr 1 .,Stawki" dziaiki'nr 5-9, 4/1', 
A/2, 6/1 i 6/2, 

- na karcie mapy nr l "Ośno II" ,działki nr ' 32, 65-
67, 69-71; 74,76, 78, 79, 154, 

bl Służewa grunty c powierzchni ogólnej 3{),73 ha oObej
mujące na' karcie mapy nr 2 "Rożno-Parcele" dział
ki nr 59-60, 79-102, 144, 145, 200-202 

i włą~za się je 'do miasta Aleksandrowa Kujawskieg,ó, 

" 
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