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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

. li: dnia 30 listopada 1972 r. 

w sprawie zmiany granIc miast Krakowa, Poznania I Wroc;ławla. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4, lutego 1950 r. 
'c" dokonywaniu zmian podziału ,administracyjnego ' Panstwa 
(Dz. U, Nr 6,poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do miasta Krakowa włącza się z powiątu bakow
skiego w województwie krakowskim obszary wsi ,Bieżanów .. 
Kosocice, Kościelniki, Łuczanowice, Mydlniki, Olszanica, 
Opatkowice • . Przewóz, Przylasek Rusiecki, PrzylaseK . Wyciąs
ki, Rajsko, SidziIla, Soboniowice, 'Swoszowice, Tyniec, Woli
ca, Wróblowice,' Wyciąże oraz części obszarów wsi Batowice 
o powier.zchni 50 ba, Libertów o powierzchni 65 ha, Lusina . 
O powierzchni 70 ba, Zbydni~wke o powier'lichni 20 ha:. 

i 2. Do miasta Poznania wlączasię z powiatu poznan
skiego w województwie poznańskim ' części obszarów wsi Ko-
2iegłowyo powieiżchIlli91,00 hel, Piątkowo o powierzchni 
605,00 ba i Suchy Las o powier.zchni 111,00 ha . . 

§ 3. Do miasta Wrocławia z wojew6d7łwll wr,odawskie
go "'.~ąC7.>d się: 

1) z powiatu wrocławskiego pbszary wsi Jamołtów, Jerz- 
manowo, Osiniec, Str,achowice, Kłokoczyce, Lipa Pio-
trowska, Polanowice, Rędzin, Swiniaryi Widawaj - . . 

2) z . powiatu średzkiego obszary wsi Marsz.owice, Mokra 
i !ar. .' 

§ 4. Szczegółowego określenia . granic miast wymienio
~ych w §§ 1, 2 i 3 dokonają w drodze wspólnych zarządzeń 
prezydia wojewódzkich r,ad narodowych i Rad Narodowych 
miast Krakowa, Poznania i Wrocławia. Zarządzenia podlegają 
ogłoszeniu w dziennikach . urzędowych zainteresowanych rad. 
narodowych. 

§ ,5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1973 r. . 

Pre.:res Rady Miilistrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTR()W 

% dn:ia30 listopada 1972 r. 

w .prawle 'Zmiany granic niektórych poWiatów. 

Na podstawie art. 2 . i art. 5 ust. 1 ustawy z<wia 4 lute
go 1950 r. o dokonywanIu zmian podziału administracyjnego 
PaństW$! (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, (;,0 następuje: 

§ 1. W województwie biaIostotkim wyłącza się: 
l) z powiatu ,bielskiego obszary wsi: 

a) Ciełuszki, Kaniuki, Dawidowicze, Pawly, Ryboły, 
Rzepniki,Wojśzk.i i włącza się je do powi.atu bialo-
stockiego, . , 

h) Biełki, Chańki, Kościukowicze, Sohialyno 1 włącza 
się je do powiatu siemiatyckiego; ' . 

2)z . powiatu , dąbrows~iego . obszarY wsi KizielewszczY'Lna, 
Skindzierz I włącza się je do powiatu sokólskiegoj 

3) z powiatu . ełckiego ' obszar Państwowego Gospodarstwa 
R:olnego Borki i włącza się ,go do ·powiatu grajewskiego; 

4) z pow:iatugrajewskięgo obszary wsi Budhe, Osowiec, 
Płochowo, Wólka Piaseczna ora'z obsZar rezerwatu Czer
wone Bagno i włącza- się· je- do powiatu monieckiegoj 

5) z powiatu łapskiego .obszary wsi Gajowniki, Mińce, Nie~ 
wodnica Korycka, Zaczerlany i włącza się je do powiatu ' 
białostockiego: : 

6) z powiatu łomżyńskiego obszary wsi Barwiki, Brychy, 
Czachy, LoJe-Awissa, R~cibory, Szlasy i włącza się. je do 
powiatu grajewskiego; . '. 

7) z powiatu .monieckiego · ohszary . wsi Kiślaki;Krosny, 
Łaziuł,{i, . Łazy . Duże, Łazy Małe; . Piaski, Słomianka, Ta

ł lary . i luki oraz obszar lasu państwowego Nadleśnictwa 
. Trzcianne obejmującego oddziały nr nr 01-186 i włą-

I czasię' jedo powiatu białost~ltiegol . 

8) z pawia'tu sejneńskiego: 
a) obszary wsi Macharc~, Mołowiste, Podmacharce, Ser

ski Las, Strzelcowizna oraz obszar lasów państwo
wychopowierzcłmi 27 ha i włącza s·ię je do powiatu 
augustowskiego, 

bl obszary wsi CzerwonY Krzyż, Mikołajew,o, Rosocha
ty Róg oraz obszar lasów państwowych o powier:och
ni .445 ha, obejmujący oddziały nr nr 2-4, n; 12, 
20, . 21, , 38, 38A, 39A, 40A, 40B, 41A, 41a, 62 i 63, 
r włącza się je do · powiatu ' s'uwalskiegoj 

9) z powia t,u s'iemiatyckiego: 
a) obszar wsi Siedlece oraz obszar lasów państwowych 

Nadleśnictwa Rudka o powierzchni 1.030,50 ha obej
mujący oddziały nr nI' 48-50, "53--c-55, 59-66, 71-
78, 84-92, 97~102, 114-117, 128 i włącza się ' je do 
powiatu bielskiego,; 

b) obszary wsi Bobrówka, Jancewicze, Zubacze i wfącza 
się Je do powiatu hajnows).dego; 

10) z powiatu sokólsk:ieg'o abszary wsi Brz02ówka Koronna, 
Brzozówka Strzelecka, Brzozówka . Ziemiańska, . Jerie
rzysk, Łażnie i Sokołda wraz z miejscowościami Łapczyn, 

_ Niemczyn, Ośrodek, Surażkowo, Woronkże i Zamczysk 
li włącza , się je do powiatu białostockiego; 

11) z powiatu suwalskiego obszary ws-iJegliniec, Linąwek, 
. OrUnek i włącza . się je dopow~atu sejneńskie,goi 

12) z powiatu wysokomazowieckiego: 
a) obszary wsi Btuszewo" Bl'uszewo-Borkowizna, Bujny, 

Jamiołki-Godzie!>y, Jamiołki-Kowale, Jamibłki-Piotro-

>. 




