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ROZPORZĄDZENIE

z dnia 6

RADY MINISTROW

października

1972

.•...,

I.

~ ' IIpr:aWłe,""u~~,ó:,powletu ,'bleszczadzkiego l powiatu ·mlejsklego:' Sanok. ora'z ZlIliany ' granicniekłórych powlató~,
,
'Y województwie rzeszowskim.
\

/

.

2) miasto Rymanów oraz gromady ; Besko, Jaćmieq:, Jaśli.ą~
ka, Nowosie\ce, Pos.ada Górna, Sieniawa, Wróblik S~lil.'
checki,Zarszyn do powiat'ukroś.nieńskiego,
' .
3) 'wsie Lalin i Pakoszówka z gromady .Jur owce' do groma~
dy GrabownicaStarzeńskaw powiecie brzozowskim.

Na podstawie art. 2 i art. 3 ustawy z dni,a 4 lutego
1950 r. ódokonywańiu zmian pod~iału administracyjnego
Państw,a (Dz. U; Nr 6, poz. 48) ' zarządza się, co ' następuje:
§ 1. 1. " Tworzy się powiat bieszczadzki z
w:iatowej rady narodowej w Lesku.

siedzibą po~

)§'

2. Znosi, się powiaty leski iustrzycki, ' a ich obszary
:włąoza się do nowo utworzonego powiatu bieszczadzkiego.

powiat sanocki I włącza się:
Bukowsko, Jurowce, Komańcza, Markowce,
Mrzygłód, Niebieszcz~ny, Nowotaniec, Olchowce, Szczaw,ne, Tyrawa Wołoska .do powiatu bieszczaazkiego,
3.

Znosi~ się

'J)gromady

2. Z miasta Sanoka tworZy się powiat miejski Sanok.

rozporządzenia poruc~a" się Prezesci"~

§ 3. Wykonanie
Rady Ministrów.

" § 4. " Rozporządzenie wchodzi w życie

...
,z, ' dniem 1 'Usto..

pada 1972 r.

. -s:'

Prezes Rady Ministrów: P.Jaroszewicz

,>
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ROZPORZĄDZ~E PREZESA RADY MINISTROW

. z dnia 6

października

1972 r.

w sprawie zml'any granic miasta Sanoka w województwie rzeszowskim.
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:

, ",

'.

f 1. W powiecie sanockim, województwie rzeszowskim,

:wiącza się do miasta Sanoka:

1) osiedle Zagórz,
2) wsie Olchowce

t

Zahutyń

z gromady

Olchowce.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w źycie ' z dniem 1 1isto~
pada 1972 r.
Prezes Rady Ministrów: P. JaroszewiCz ,

Reklamacje z powodu ,niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawni.ctwUrzędu' Rady tvfl~
. nlstr6w (Warszawa 34. ul. Powsińska 69/71 -skrytka pocztowa nr 3) ~ terminie 10 ,do 15 dni od daty wydania "następnego kolejnego numeru.
' . \ .'
" Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 100,- zł, p'ółrocznle 60,- zł.-
Opłata

za

prenumeratę

załącznika

do Dziennika Ustaw wynosi: ro.cznle 45,-

zł,. p6łrocznle

21,-

zł.

Prenumeratę na rok ;astępny (rocwll ,lub p6łroczllll) priYJmuje się do dnia 30 llsto-,
pada,- ,Prenumeratę. można . zgłaszać wstecz za I półrocze blet.llcego roku do ' dnia
31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 , wrześni L Do abanentów,kt6rzyopłaćlI prenumerlltę po tych terminach, wysyłka pie,wizycb , numerów
dokonana zostanie z opóźriienlem, a ponadto zostaną .pollczone koszty przesyłkL Opła- ,
ta za ' prenumeratę powinna być dokonana Przelewem lub trzyodclnkowymprzek'azem '
pocztowym na konto , Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodo- '
wym Banku Polikłm <IV Oddział MieJski, Warszawaor 1528-91"43145. 'Rachutik6w ta ',
prellumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty . nalały podać dokładną' nazwę ' ln- '
stytucJI' (bez skrót6w), n'az\Vę I numer 'doręczającego ,'urzędupocżtowego (jak ,Wauza- ',
wa 10,Poznad 3 Itp.), poWiat, ulicę, nr domu, nr skrytkl pocztowej orazUcźbę, zama- "
"
wlanycl) egze~plarzy DZiennik, Ustaw. '
Pojedyncze egzeIIlplaue Dzlenn~ka " Ustaw " nabywaĆ ,· moina ,w" punktacb " Iprzedały
":" Warszawie: al. I ArmII Wojska Polskiego 2/4, "Dom...·Ksllłżkl" .- , Kslęgar,nlll , :Pra,w.~",
no-Ekonomiczna -ul. Nowy' Sw1at .t, 'kiosk "pom,u Książki" w, gmacbusądów "':"". , "
al.· Gen. SwI~lczewsklego t27,w kasach Sądów Wol!łw6dzklcbwl, BIĄ.YQlSłOkU, ~ata-'"
" , wicach, . KoszalinIe, Łodzi, OlsztynJe, OpoJu, .. R.zeszowJe, WrocłaW:lu ·1 . ZleJonel G6rze '.
oraz w kasachSąd6w Powiatowych w: Bydgoszczy; ' Częstochowie, Gda~sku, ' Gdyp1,
Gliwicach, Krakowla,Lubllnie, Ostrowie Wlkp" Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Tar-: nowle I TOTunlu.
.' ' .
RedakcJa: Urząd Rady Mlnlstr6w - BIuTO Prawne, Warszaw"al.UJ":;zdowskle,' IIi
AdmlnistracJa'1 Admlpl,traCla Wydawnictw Unędu Radv .Mlnlstrów, War~zaw. 3'"
ul. Powslńska 69/7t (skrytka pocztowa nr 3).
.
w

Zakładach

Zam. , 1788
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Tłoczono! polecenia Pre7euRady Ministrów .'
Graficznych ..Tamka'\ Za.kład nr l, Warsza'wa~ ul. Tamka 3.

Cena2,40.... ,,z.. l
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