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- zetknit,_.a się · parceli nr 161/52 z torem kolejowym PKP Ze,
792 m, , przecina rów, załamuje się w · kierunku ,z achodnim
brzydowice-Moszczenica, następnie skręca w kierunku za~
i południowym brzegiem rowu biegnie okolo 1.184 m linią
chodn.im, biegnie północną granicą · tego toru do zetkn.ięcia
prawie prostą do pasa kolejowego międ'z y działkami nr 480
się z parcelą nr 164/58, skręca w ,kierunku północno-ząchod
i 512; stądhlegnie południową graniCą pasa . kolejowego w
nim, następnie , północnym i biegnie wzdłuż wschodniej gra- kierunku wschodniin około 300 m, załamuje s i ę w kierunku
połlldni,owyrp, przecina p.a s kolejowy i bie gnie wschod nią
nicy bocznicy kolejoweJ kopalń węgla kamiennego "Moszczenica"-"Jastrzębie:' do punktu zetknięcia się tej bocznicy
granicą działki nr 1363 przy Mieniu Rolnym miasta Mordy.
z północno-zachodnim nar-o.żnikiem parceli nr 288/90 pół (kar- !przecina szosę Siedlce-Mordy. biegnie północnym hrzegiem
ta mapy 9 obrębu Moszczenica - rzeczka Sz,o tkówka), na- szosy Siedlce-Mordy w kierunku wschodnim około 1295 m,
po przecięciu rówugranica biegnie północno-wschodnim
stępnie załamuje się w kierunku wschodnim ' i północną grabrzegiem rowu w kierunku północno-zaclwdnim &oło 527 m,
nicą te j parc~li dobiega do północno-wschodniego jej naroż
nika, połtoż,onego na dotychczats owej gTanicy miasta Jastrzę stąd na północ oOk01-0 260 m, a następn i e przy działce nr 1005
załamUje się na zachód i biegnie południowym brzegiem
bie-Zdrój i gromady Moszczenica.
§ 3. Z 'gromady Lesko w powiecie leskim, województwie . drogi w kierunku zachodnim około 300 m i da:ej na północ
ny zachód granicą działki nr 887, następnie zachodnim brzerzesżowskilll wyłącza się część wsi Posada Leska, ,obejmugiem drogi około 970 m, przecina drogi Mordy-Czołomyje 
jącą działki gruntowe oznacz,one nr 251, 219/1, 253-259, 159,
163/ 1, 260, 261, 170-173, 160, 166/1, 195, 188~191, -155, 154, i Mordy-Olędy, skręca i biegnie wschodnim brzegiemdrogi z Olęd do miasta Mordy w kierunku południowo-wschod
150, r46, 142, 138, 134, 130, 129, 133, 137, 141, 145, 149; 152,
153, .148, 144, 140, 136, 132, 128, 127, 131, 135; 139, 143, 147, nim około 500 m, skręca na północ i biegnie zachodnim brzegiem drogi na odcinku okol!} 280 f i d,o działki nr 332. stąd
151, 118--126, 101, 198/1, 45/1, 47/1, 35-40, 42-44, 178, 179,
w kierunku wschodnim na długości 880 {Il do droOgi Mordy, /115/2, 156/1, 116/1, 157, 50/1 o ogólnej powierzchni 65,1363ha,
i włącza się ją do miasta Leska w tymże powiecie i 'Yoje- GłuchÓ w ek południową granicą dział k i nr }60, przecina dro- ·
gę, skręca na południe i biegnie wschodnim brzegiem drogi
wództwie.
IOkoło 85 m i dalęj linią łamaną granicami działek nr 362,
§ 4. 1. Z gr,omady Kąty w powiecie piaseczyńskim wo366 i 368, stąd na ,poludniezachodnim brzegiem drogi 370 m,
jewództwie warszawskim wyłącza się CZEjŚĆ obszaru PGR.
skręca na wschód i biegnie południowym brzegiem drogi
Moczydłów ,o powierzchni ).7 ha oraz część wsi Mikówiec
ok,olo 350 m do gruntów wsi Głuchów. którymi biegnie bez
10 powierzchni 7 ha: i włącza się je do miasta Góra Kalwazmian do gruntukościeJnego położoneg'o na północnym brze- .
:ria w tymże powiecie i województwie.
'
gu sźosy Mordy-Łosi ce , stąd od południowo-wschodniego
2: Nowa granica miasta Góry Kalwarii i gromady Kąty
narożnika gruntów k,ościelnych biegnie wschodnią granicą
biegnie od wiaduktu nad szosą Góra Kalwaria~Piaseczno
tych gmntów w kierunku 'Południowo-wschodnim, przecina
północno-wschodnim skrajem r;ówu przy kolejce wąsk,otoro
szosę Mordy-Łosice i, dalej biegnie w kierunku zachodnim
wej Warszawa-Góra Kalwaria w kierunku- północno-zachod~
brzegiem drogi polnej granicą działki nr 191 do przedęcia
nim, skręca na z,a chód i biegnie północnym skrajem ' rowu
pasa ,kol~jowe~o, stąd południową str,oną 'Pasa 'k:.oleJoweg,o
melioracyjneg,o rozgraniczającego grunty PGR Moczydłów
do dr,ogi Mordy-Wielgorz.
'
! wsi Mikówiec, stąd skręca w kierunku pełudniowym i bie§
6.
Z
gromady
'Mł,odzieszyn
w
powiecie sochaczewskim, '
gnie wschodnim - brzegiem te'g o' rowu, dalej przedłużeniem
województwie waiszawsk,im wyłącza się część obszaru wsi
rowu do bocznicy ko:ejowej i następnie póhwcno-zachodnią
Żukówkapod nazwą "Nadrzecze" 'o powierzchni 25 ha i włą
granicą bocznicy PKP do dr,ogi biegnącej wzdłuż miejscowocza się ją
miasta Chodakowa w tymże p9wiecie i woje- ści Rybie, gdzie łączy się ~ dotychczas,ową · granicą miasta.
wództwie. Nowa granica miasta Chodakowa i gromady
§ 5. 1. Z miasta Mordy w powiecie siedleckim wojeMłodzieszyn biegnie od ' rzeki Bzury gra.nicą gfuntów wsi Ga•. wództwie warszawsk im wyłącza się tereny wlne o powłów do traktu Gawłów-:-Mistrzewice, następnie wschodnim
wierzchni 1.363 ha oraz tereny leśne pod nazwą Las 'Barbabrze'giem teg,o traktu w kierunku .północno-wschodnim, przeryńskio powierz,c hni 393 ha i włącza srę je d,o gromady Morcina szosę Młodzieszyn-Chodaków, skręca .w kierunku p'0~
dy w tymże powiecie i województwie.
,
łudniowo-wschodnim do punktu ,poligonowego .oznac~onego
2. Z gromiIdy Mordy w powiecie siedleckim wyłącza się
nr 53 i dalej wzdłuż traktu Gawłów-Mistrzewice 8 m, skrę
.. część obszaru wsi Klimonty o powierzchni · 46 ha i włącza się
ca w . kierunku południowo-wschodnim i linią prostą dobiega: ją do miasta Mordy w tym~e powiecie ..i województwie . . ·
do rzeki Bzury.
3. Nowa granica miasta Mordy i gromady Mordy bie§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
styczgnie od południ/owo-zachodniego narożnika przecięcia się' dronIa 1969r.
gi Moroy-Wielgorz z pasem kolejowym · zachodnim brzePrezes. Rady Mi.nislrów: J.. CyrankJewicz
giem dr,agi Mordy-Wielgorz w kierunku południ'owym

do

~
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ROZPORZĄi>ZENIE PREZESA 'RADY MINISTRÓW
z dni,a 17 grudnia 1968 r;
'-

w sprawie utworzenia l połączenia niektórych miast w województwach warszawskim l katowickim.

-

Na podstawie art. 5 ust l ustawy z dnia" lutego 1950 r.
o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
.
§ 1. W województwie ~arszawskim tworzy się miasta,:
'1) . Łaskarzew w powiecie garwolińskim · z obsźaru osiedła
Łaskarzew,
.
.
'
~) Podkowa Leśna w powiecie pruszkowskim z obsułl;;U
osiedla P,odkowa Leśna,
'l :Wesoła VI. powiecie 9tW-9Cki!!! z obszaru osiedla Wesola.

4) . Kobyłka w powiecie wolomińskim z
Kobyłka,
.

obszaru '· osiedla

5) Łochów w powiecie węgrowskim z obszarów osady
i w's i Łochów oraz miejscowości Baczki obejmująceJ tereny fabryki "Proma" z gromady ŁochÓw. Granicamiasta - Łochowa biegnie od styku południ.owo-wschodniej
granicy wsi Barchówz torem kolejowym linii War sza- wa-Białystok w kierunku północn.o-wschodnim do ro~
. :wu i .dalej :zachpd.ni!!! .brzegie!!! rowu do północnegó
,

~

,

.~.
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brzegu rowu dopływoweg,o, stąd południ,owym brzegiem
rowu w kierunku południowo-wschodnim na długości '
50 m,skręca w kierunku północnym i linią prostą Ziichodnim 'brzegiem rowu biegnie do północnego brzegu
szosy Wyszków--Węgrów, ' skręca w kierunku północno
zachodnim i biegnie półn~nym brzegiem szosy do dro:
gl wl'odącej do wsi Jaslorówka i zachodnim ' brzegiem
tej" drogi do skrzyż·owanla dróg przy granicy wsi Jasiorówka, stąd ,północnym brzegiem drogi w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia się z torem koleJowym Warszawa-Białystok i biegnie do północnego
brzegu szosy, skręca w kierunku północno-wschodnim,
dobiega do bocznicy kolejowej, przecina ją i północnym
brzegiem bocznicy biegnie do granicy wsi Łopianka
i Wymysły, następnie w kierunku wschodnim do wschodniej granicy działki nr' 534, stąd zachodnią granicą tej
działki w kierunku północnym do jej załamania w kierunku wschodnim, dalej w kierunku północnym do rowu meHoracyjneg,o i południowym brzegiem rowu w kierunku wschodnim do drogi, Baczki-Wymysły,prz'ecina
drogę i biegnie griinicą działek nr ,332 i 333 w kierunku
północno-wschodnim, następnie południowym i granicą

Poz. 343, 344, 345 i 348
----------------------tych

działek

do drogi , polnej

wiodącej

do lasu,

skręca

nil południe i biegnie granicą działek nr 375 i 385 d,o
!północnej

granicy gromady Kamionna, północną gr.cmitej gr,omady do g,r anicy wsi Łochów I tą granicą do
rzeki Liwiec,przecina ją i lewym brze'giem tej rzeki
biegnie do granicy wsi, OwsIanka, przedna tę rzekę
i południowym brzegiem drogi biegnie do szosy Mińsk '
Mazowiecki-Wyszków, przecina ją i zachodnim brzegiem tej ,SlOSy biegnie w kierunku północnym do rowu,
a nastę,pnie w kierunku północno-zachodnim południo
wym brzegiem 1'0WU i dobiega do styku granicy wsi
Barchów z torem kolejowym linii Warszawa-Białystok.
§ 2. Miasta Jeziorna I S~olim'ów-Ko-nstancin w powiecie
plaseczyńskim ' w województwie warszawskim łączy się w
miasto o nazwie Konstancin-Jeziorna.
'
§ 3. Z obszaru gr,o mady Łagisza w powiecie będzińskim,
województwie katowickim, tworzy się mias!o Łagisza. _
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.
' cą

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dni,a 20 grud ni'a 1968 r.
w sprawie utworzenia niektórych miast
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 luteg,o 1950 r.
o dok,onywaniu, zmian podziału administracyjnego Państwa
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje :
§ 1. W województwie zielonogórskim tworzy się :
l) w powiecie szprotawskim miasto Małomicez obszaru
osiedla Mał,omice;
'i!
2) w powiecie żieJ.onog6rŚkim miasto Czerwieńsk z obszaIlloiiedla Czerwieński

w
3)

województwie zielonogórskim.
w powiecie żarskim:
a) miasto Kunice Zarskie z ,obszaru osiedla Kunice Zarskie,
b) miasto Łęknica z obszaru ,osiedla Łęknica .

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
nia 1969 . r.

życie

z dniem 1 stycz"

Pre zes Rady Ministró'i.v: J. Cyrunxlewicz
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

z dnia 3 grudnia 1968 r.
zmieniające

rozporządzenie

w sprawie przejmowania budynków w

przej ęciu w zarząd budynków -położonych w osiedlach i gromadąch - ,o rgany do spraw gospodarki mieszkaniowej prezydiów powiatowych rad nar'o dowych," ;
2) w § 7 skreśla się ust. 2;
3) w § 10 ust. 2 na końcu dod aje się zdania w brzmi eniu:
- "Dec yzję
przywróceniu zarządu budynk iem wydaje organ do spraw g,os podarki mieszkaniowej wymieniony
w '§ 3. Przekazanie bud ynku właścicielowi następuje na
podsta wie prot o k o łu zdawczo-odbi,oTczego".

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia
1959 r. Pr aw.o lokal,owe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227)
zarząd z a si ę , co następuje:
§ 1. W, rozporządzeniu Ministra Gospodarki KomunallIlej z dnia 9 .czerwc.a 1959 r. vi sprawie przejmowania budynków ," zarząd państwowy (Dz. U. Nr 38, poz. 237) -wprowadz,a s ię n as t ę pujące zmiany:
1) § 3 otr zymuj e brzmie nie :
,, § 3, O prz e j ęciu w za r z ąd bud ynków położon ych w ,
, m :1l stach ,orzeka j ą organy do spraw gospodark i
m ieszkaniowe} pre zydiów mie jskich rad nar odowych (w miastach w y łąc zonych- z- wojewódz tw pre zyd'iów d zicJ n i cowy ć!l rad narodowych), a o

zarząd państwowy.

°

§ 2.

Rozporząd ze n i e

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

szenia.
Minister Gospodarki Komunalnej: A. Giersz
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ROZPORZĄDZENIE

MIN!STRA
,7

w sprawie

bezpieczeństwa

PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I

SKUPU

dnia 12 grudnia 1968 r.

i higieny pracy w

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca
1965 , r. o , bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr '\3,
IPIOz. 91) za.rządza się, C-Q następuje:

zakładach

przemysłu

koncentratów

spożywczych. '

§ 1. Przepisy r-ozporządzenia d,otyczą bezpieczeństwa
i higieny pracy osób za.trud,ni-onych w zakładach przemysłu
koncentrató>y spożywczych i środków odżywczych, zwanyc~
"!' 'i jalszym ciągu rozpo,rządzenia "zakładami",

