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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-

>. 
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b) 

więta, Jarniołki-Swietliki, Kłosy, Noski Snietne, Raw-
. ki, Rzące, Stare Racibory, Stare Snietne i włącza się 

je do powiatu łapskiego, 
obszary wsi Kozarze, Nowodwgry oraz obszar lasów 
państwowych Nadleśnictwa Rud\{a o powierzchni 
16'2,63 ha obejmującego oddziały' nr nr 236-242 i włą
cza sję je do powiatu siemi-atyck.le.go, 

c) obszar wsi Krajewo Białe i włącza się go do powiatu 
zambr-owskiego. 

§ 2. W województwie bydgoskim wyłącza się: 

1) z powiatu bydgo.skiego: -
a) obszar sołedwa Dzi·edno -i włącza się go do ' powiatu 

.. sępoleńskiego, 
b) część obszaru s·ołedwa Sokole Kuźnioa o ' powierzchni 

1.056,50 ha obejmującą z obrębu Sokole Kuźnica par
cele gruntowe z ka'rty mapy 1 nr nr 1:-~, z karty 
mapy 2 nr nr 6--22 oraz z karty mapy 3 nr nr 75/3-
75/6,76--83 i włącza się ją d9 powiatu tucholskiego; 

2) z powiatu żnińskiego obsżar sołectwa Ml.asŁowice- i włą
cza się go do powiatu szubińskiego. 

§ 3. W wojewódz-twiegdańskim wyłącza się: 
1)z powjatu elb \ąskie,go obszar osiedla Krynica Morska 

i włącz-a srę go d.o p-owiatu nowodworsko-gd il ńskiego; 

2) z p owi,a tu kartuskiego obszar sołectwa Kłobuczyno 
i włą;,<;za się go cIo powiatu ko~śc:ierskiego. 

§ 4. W · województwie ka,towickim wyłącza się: 

1) z powi a t.u cieszyńskiego : 

a) część opszaru obrębu Brenna o powi.erźchni 10,67haj 
b) część obszaru obrębu Kowale o powierzchni 9,55 ha 
,i włącza się je do powiatu bie lskie'go; '. 

2)z powiatu kł,obuckiego części obszarów miejs,cowości 

Czarny Las i Kopie,c o po wi,elr z-c hni 16,19 ha i włącza ' się 
je do powiatu częstocP-owskiego; 

3) z powIatu myszkowskieg·o obszar ' obrębu Dzibice -i włą-~ 
. eza się go _do powiatu zawierdańskiego; 

4) z powiatu tamogórsk,iego część qbszaru obrębu Zendek 
o powierzchni 80,0273 hit i włącza .się ją do powiatu 
zawierciańskiego--! 

5) i powiatu rybnickieg·o: 
-a) część - obszaru miast.a Niedobczyce o powierz-chni 

25,1895 ha o'bejmującą z karty mapy nr l obrębu 

Marklowice Górne parcele nr nr 16/1, 18/3, 20/1,21/1 
oraz z karty mapy nr 4 obrębu Popielów parcele 
nr nr 123/2, ' 248/1, 250/3" 253/3, 253/4, 254/4, 255/7, 
258/7, 259/q i włącza się ją do miasta Radlin, --

b) część obszaru miasta Rydułtowy o . powierzchni 
36,8704 ha a:bejmującą z karty mapy/ nr l parcele nr 
.nr 95/35, 96/35, 100/36, 156/69, 157/60, 158/60, 159/60, 
160/60, 166/37, 167/.37, 168/36, 169/37, 273/36, 274/36, 
27.5/34, . 301/61, 302/61, 303/61, 328/36, 329/36, 330/36, 
331/36, 332/36 i włącza się ją do miasta Pszów 

w powiecie wodzisławskirn; 
• • ! 

6) z powiatu wodzisławskiegoczęść obszaru miasta Pszów 
o powierzchni 18,9844 ha obejmującą z karty mapy nr 4 

_ obrębu Pszów-Dwór parcele nr nr 109/11, 147/11-168/11, 
-180/11, 202/11-212/11, 217/11~236/11 oraz z karty mapy 
nr 6' obrębu Krzyżkowice parcele nr nr 1-11, 14, 100/21, 
101/21, 157/18, 158/18, 159/19, 160/1~, 161/15, 173/13, 

:' a) Augustów, Budy August.owskie, Dąbrowki, Helenów 
i włącza się je do powiatu kmienickiego, 

, j))Długi:e;:. Pł.!lska Wolai Kacperków, Kozieniec, Ulów 
i. Ulów A 'j włącza się je do p~wiatu przysuskiego; 

2) z powialu . buskiego obszary sołectw Brzozówka, Chałup
ki Grzymalskie i Kargów i włącza się ' je 'do powiatu 
staszowskie-go; 

3) z powiatu ilZeckiego wyłącza' się obszary s·ołectw: 

a) ' Borów, ' Dębniak, Kowałków, K~alk.ów;J{ola:nda, 
Ostrownica, Ostrown,jca-Kolonia, Oslrówka1j Wólka 
Gonciarska bez wsi Wólka Jedlańska i włącza się . je 
do powiatu zwoleńskiego, : 

b) Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna i Mostki wlą~ 
się je do powiatu kielecki'ego; 

4) z powiatu kieleckiego obszary sołectw: ' 

a) Czarna, Holendry, Skrzelczy,ce, Ujny włącza się je 
do powiatu buskiego, 

b) część sołectwa Wojkowiec o nazwiefelikspwka 
i Gajówka oraz część sołectwa Wesoła {) nazwie Ko
paniny i Wrzosówka i włącza się je do powiatu 
jędrzejowski'ego, 

e) Bostów i włącza się go do powiatu iłżeekiego, 
d) Kopcie, ~ucębów, . Nqwy Odrowązek i Odrowążek 

i włącza się je do powiatu kaneckiego, 
e) Koziel, Nowa Huta Cisowska,- Ociesęki i Wólka Po

kłonna.i włącza się je do powiatu staszowskiego, 
f) Bliżyn, Bugaj, Brzeście, Drożdżów, Gilów, Gostków;-'-" 

Jastrzębia, Sbrbin, Ubyszów; Wojtyniów, Wolów, 
Zbrojów i Zagórze oj włącz,a się Je do powiatu - szydło-
wie'ckiego; -

5) ,z powiatu koneckie-go: 
a) ' obszary sołe-ctw . Brzevie, Dąbrówka, Maików, Nowy 

Reczków, 'Skotniki, Soczówki, Sta~a; Stara-Kolonia, 
Szarbsko, Wacławów, Wierzchowisko, Wólka Skot~ 
nicka oraz część obszaru sołectwa Stary Józefów 
obejmującą ' miejscowości Nowy Józefów i Przykopy 
i włącza się je do powiatu opoczyńskiego, 

b) sołectwo Górki i włącza się go do powiatu szydło
wieckiego; 

6) i powiatu ko,ziooickieg-o: 
a) obszary . sołectw Lewaszówka, Nowe . Mąkosy i Stare 

. Mąkosy i włącza się je do powiatu radomskiego, ' 
b) część obszaru sołectwa ' Suskowola określoną W. dziale 

drugim mapy geodezyjnej nazwą Łąki pod Bielinami 
i włącza się ją do powiatu zwoleńskiego; . 

7) z powiatu opatowskiegoobszary , sołectw: 
a) Adamów, Aleksandrów, Bronisławów, BT-Zozowa, Ce

gielnia, Dąbrówka , Duranćw.Juljanów , Lemierz,. Łu
bowa, Maksymilianów, Maksymów, MieC'?:ysławów, 
Słupia Nadbizeżna, Słupia Nadbrzeżna-KoJ()nia, Ta-. 
de uszów, TeÓfiJów, Wólka Lipowa i Wycinka i włą
cza się je do powiatu lipskiego, . ~ 

b) Jeleniów, Pa pr ocice , Stara Słupia i Zamkowa Wola ' 
i włącza się je do powiatu kieleckiego.; 

c) Beradz, Łownica i Płaczkowice i włącza się je do po
wiatu sandomierskiego, 

d) Bardo, Dębno, DrogowJe, Jamno, 'Lipiny, Pągowiec, 
Radostów; Raków, Rembów, Szumsko, , Szumsko-Kolo
nia, Wola WąkQpna i ,Zalesie i włącza się je -do po
wiatu staszowskiego; 

193/17, 194/15, 195/15, 196/16, 281/13, 282/13, 298 /88, 8) 
299/88, 300/15--3031t5, 304i18, - 305/18, 306/19, 307/19, '" 
308/23, 309/23, 310/22~31Ś/2?, 322/15; 323/89 i. włącza się 

z powiatu opoczyńskiego obszary s-ołectw: . 

ją do, mias!aRydultowy Vi powiecie rybnić.kim. 

§ 5. W województwie kieleckim wyłącza 'się: 
1) z powiatu bialobrzeskieg'o obszary "so.leCt w': ' :',:; 

a) Bernów, Kamienna Wola, " Kufzacze; Machory, Ma.le
nioc, > Papiernia, Sulborowice i Tama i 'włącza się je 
do powiatu koneckLego, 

h) Huta, Kotfin,·Rozwady, Sołtysy i Snarki be-z wsi 
Brzuśnia i włącza się je do · powiatu przysuskiegoi ' 
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29) z powiatu przysuskiego obszary sołectw . Nadolna, Skło
by i Stefank6w l włącza się je do powiatu' szydłowiec
kiego; 

) :10) .z powiatu radomskiego obszary sołectw: 

~: i 

a) Kasz6w, Mokrosę'k, Tuisk i ZablaWolą i włąeza się 
Je do powiatu. biaIobrzeskiego, 

b) :Czarna, Helenów, Tadeuszów i. Wincentów i · włącźa,·· . 
się je do powiatu kozienicki.e~ó, 

c} Kopiec, NiedarĆ'Zów Dolny~Kolonia, Nioedarczów Dól
!ly'Wieś, Nie<larczów Górny-Kolonia, Nie<larczów Gór
ny-Wieś, Rawica, Ruda, Tynica, Zakrzówek-Kolonia, . 

, Zakrzówek~GQrki i · włącza się je do powiatu zwoleń-
.. : skiego; , 

Jl) : .ż' powiatu sandomierskiego obszary sołectw Bińkowice, 
Jakubówice, ;Janowice, Pisary bez wsi Józefków, Prusy, 
Przybysławice i. Sobótka i włącza się je do powiatu . opa
towskiego; 

12) , ż 'powiatustas~owskiego abszary sołectw: 

a) Borki, Bydłowa, Góra, Wilkowa i Wo1i<;a { wlącza 
. się je do powiatu bus~iego, . 

b), Nowa Wieś i włącza się go do powiatu sandomier
skiego; . 

13) z powiatu szydłowieckiego obszary sołectw Koryciska . 
i Pogroszyni włącza się je do powiatu przysuskiego; 

, -
14) z · powi,atu włosz.cz'Owskiego obs2iłr sołectwa Ewelinów 

, włącza się go do powiatu kieleekiego; . . 

1S) z powiatu iwoleńskiego obszary sołectw: 

a) Garbatka Długa, Garbatka Dziewiątka, Kociołek, 
Mieścisko; Samów, Stara Zwola i Wólka Bachańska 
f włącza się je do powiatu kozienickiego, _ 

h) Ciepielów-Kolonia, Pcin i Ranachówi włącza się je 
do powiatu lipsI?ego. 

§ 6. W województwie koszalTńskim wyłącza się: 

1) z. powiatu białoga~dtkiego obszar . sołectwa Sidlowo 
i wł<icza się go do powiatu świdwińskiego; 

2) z pawiatu koszalińskiego obszar sołectwa Pobądz i włą
cza się go do powiatu bialogardzkiego; 

3). z pawiatu miasteckiego obszary sołectw. N<>"Vy Zelibórz 
ł Rochowo i włącza się je do powiatu sławieński€go; 

4) z.powiatu s2Czecineckiego obszary ' sołectw Biała, Bie
lica, Dyminek, Drzonowo i Stepień i włącza się je do 
powiatu miasteckiego. 

§ 7. W województwie krakowskim wyłącza się: 

.1) z powiatu myśletiickiego obszar s,olectwa Skawa i włą

czasię go do powiatu nowotarskiego; 

2) z powiatu proS'zowickiego obszary sałec-tw Goszyce 
/ . 

aRawałowice i włącza się je do powiatu krakowskie'go. 
~ . ,-:,. 

§ 8. W województwie lubelskim wyłąC2a się: 

l} z powiatubełżyckiego obsza.ry sołectw 
nowska, Poniatowa,', Poniatowa-Kolonia 
się je d{) powiatu opolsko-lubelskiego; 

Dąbrowa Wro
Plizin i włącza 

2) z powiatu bialskiego obszary sołectw Jabłe'czna, Krzy
wowólka, Krzywowólka·Kolonia, ' Nowosiółki, Parośla; 
Sajówka, Terebiski 'i Zańk6w i włącza się je do powiatu 
W'łoda wskiego; 

3}z powiatu chełmskiego obszary sołectw Borysik, Grab~' 
Diak i Sumln iwłqcza się ' je do powiatu'Wlodawskiegol 

4) , z powiatu hrubieszowskiego obs'lia,ry sołectw Budyniu, 
Machnówek, r{abr6ż, Nabróz-Kolonia f Oserdów i , włą;. 

" cza się je do powiatu tomasiowskiego; 

5) 'z poWiatu krasllOstawsf.iego wyłącza się obszary sołectw: 

al Antoniówka,Baraki, Biskupie; Biskupie~Kolonia, Dra
gany, Guzówkil, Jablonowo', Ł.osień; Nikodemów, No
wy Dwór, Nowy Madejów, · P.onikwy, . Rezerwa, So
hieska Wola Druga, Sobieska Wola Pierwsza, Spła
wy,Targowisko, Ta.rgowjsko-K«>lonia, Tamawka 'Dru
ga, -Tamawka Pi,er:ws-za, Wólka Ponikiewska" Wyso
~de, Zabłocie, Zakrzew i . Zakrzew-Kolonia i ' włącza 
się je do powi.atu bychawskiego, 

b) Czechów Kąt, Elżbi ecin, Oleśniki, Wola Gp,rdZ:ie,nicka, 
ZagTódy d Zegetów ,i włącza się je do'. powiatu lu-
belskiega, . 

e) . część o()bsia.ru solectwa Gródki ~ powi,erzchni 250 ha: 
. i włącza się ją do powiatu bił,gorajskie,goi 

6) z powiatu , kraśnickiego obszar sołectwa. Zarajeei włą- ) , 
c~a się go do powiaJu ja.oowski-ego; 

7) z pawiatu Iubartowskiego obszary sołectw: 

a) Nasutów, Nieme,e, Nowy Staw, Rudka Koozlowieockai 
Wola Niemiecka i Zalesie i włącża się · je do powiatu 
lubelskiego, '-. 

b)~ąkoći włącza się go .do powiatu puła~s~l~go; 

8) z powiatu opolśko-Iubelskiego 'obszarysoleCtW' Anto
nówka, Godów, Granice i Swidno' i włącza się je do po
wia:tu bełżyckiego; 

9) z 'powiatu 'parczewskiego obszary sołectw Hola i Krzy
' wowierzba i włącza się je do powiatu włodawskiego; 

10) .z powiatu radzyńskie.go obszary sołectw Ń;qwa · Ruda .. 
{ Wola , Bukowska ri włącza się je dopowi.a:tu łukOw-

''1 skiego; 

11) z powIatu zamojskiego' obszary s,?łectw: 

a) ·Honiatycze, HOInia,tycze-Kolonią, Honi,atyc2ki, Kotliee, 
KotIice-Kolonia, Niewirków, Niewirków-Kolonia i Pod- . 
dąbrowa i włącza . się je do powiatu' hrubieszow
skiego, 

. b) Tomaszówka i włącza się go do powiatu tomaszow
skiego .. 

I§ 9.W województwie lódzkim wył~C'Za się: 

1) ,z powiatu bełchatowskiego obszary soł-eetw Bujny Księ-: 
że, Bujny Szlache·ckie, Grabostów, Grębociny, Łobud1Ji

ce-Kolonia, Łobudzice, Mauryców, Pukawica i Si'omutka 
i włącza się je do powiatu łaskiego ; 

2) z powiatu brzezińskiego obszary sołe'ctw: 

a) Cekanów, Chorzęcin, Dąbrowa, Godaszewice, 3adwi
gów, Komorów, Kwiatkówka, Łazisko, Niebtów,Swiń
sko, Zaborów Drugi, 'Zaborów Pierwszy i Zawada 

, i włącza się . je do powiatu piotrkowskiego, 

b) Janówka i Justynów i włącza się je do powiatu . 
łódzkiego; . 

/ 

3) z powiatu łaskiego: 
. ~. 

"a) . obszary ·solectw Dziatkowice, "Mostki, Piaski i · Prza
tów i włącza s ię je ' do powiatu sieJa(jzkiegó, 

. .. I . . 
b) . obszary sołectw Kamyk. Piasld i Wrońsko i włąC'La 

się je do powiatu wieluńskiego, . .--/ 
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4) z powiatu łódzkiego obszary sołectw: 
a) Kontrowers, Kuciąy, Oleśn.ita, Samów i · Sarnówek' 

i włącza' się je do powiatu . poddęhickiego, 
b) Nowosolna, Mileszki, Wiączyn" Dolnyi Wic\czyn Gór~ 

ny i włącza się je do powiatu brzezińskiego, 
c) Krzeszew, .orła, Pustkowa .GÓra. Tkaczewska Góra 

i włącza się je do powiatu łęczyckiego; 
5) z powiatu pajęczańskiego obszar sołectwa Głuchów 

I włącza się go do powiatu wieluńskiego; 
6) z powiatu piotrkowskiego obszirysołectw: . 

aj Postękalice-Kqlonia i włącza się go' do powiatu beł-
cha towsk iego, . 

b) Podolin i włącza się go do ' powiatu łódzkiego; 
7) z powiatu . poddębickiego oQsżary sołectw Dąbrowa, Do~ 

manin, Chorzepin, Chwalborzyce, Kozanki Podleśne i To
lów i włącza się je dopowićltu łęczyckiego; 

8) z powiatu radomszczańskiego obszary sółectw Bąkowa 
Góra, Będzyn, Dęba, Majkowice, Kotków, Krosno, Krze
mieniewice, Krzemieniewice:Kolonia, Marianek i ' Wola 
Kotkowska i włącza się je do powiatu piotrkowskiego; 

9)z powiatu rawskiego ob~zary ' sołectw Zglinna Duża 
i Zglinna Mała i włącza się je do powiatu ' skierniewic
kiego; 

10) z. powiatu skierniewickiego obszary sołectw Aleksan
drów, . BiałaWieś, Białogórne, Blażejewice, Byki, Dan
ków" Franklin, Grzymkowice, Niemirowice, Orla Góra, 
Pachy, Podlesie, Podsędkówice, Rzeczków, Tuniki i Wil
cze Piętki i włącza się je do powlat]Jrawskiego; 

11)' z. powiatu wieluńsklego obszary s.ołettw D~ietrzkowice 
i Dzietrzkowice-Kolonia i włącza się je dop'owiatu wie-
ruszowskiego. ' 

§ 10. W.wo·jew6dztwie olsztYilskim wyłąc'zasię: 
1) z powiatu ba-rtoszyckiego obszary sołectwSułowo, War

mi'any i Wozławki i włącza się je ' do' powiatu bi.skupiec~ 
lc.iego; 

2) ż powiatu biskupieckięgo: . 
aJ miasto Resrel, obszary śołectw Dębnik, Kępa Tolnic

ka, Klewno, Leginy, Mnichowo, Robawy, Worpławki 
i Za widy oraz obszary miejscowości Łężany, Tolniki 
Małe i Wóla i włącza się je do . powiatu kętrzyń-
skiego, ' ' 

9) .. obszar sołectwa Popowa Wola i włącza się go do po- '
wiatu szczycieńskiego; 

3) ' z powiatu braniewskiego obszary sołectw Błudowo, Kar. 
szewo, Kurowo Braniewskie, Stare Monasterzysko i Włó
czyska oraz obszar miejs,cowości Rucianka· i włącza się 
jedo powiatu pasłęckiego; 

4} z powiatu działdowskiego obszary sołectw Ostaszewo, 
Rynek i Trzcin i włącza się je do powiatu ńowomi ej

skiego; 
5) z powiatu giżyckiego obszar sołectwa Lipowo i włącza 

się go do powiatu węgorzewskiego; 
6) z powiatu iławskiego obszary sołeclw Biskupiec, Piotro

wice, Piotrowice Małe, Podlasek, Podlasek Maly, Slupn'i
ra i Tymawa Wielka i włącza się je do powiatu nowo
miejskiego; 

7) z powiatu morąskiego : 
a) . obszary sołectw Florczaki, .Kotkowo, Liksajny, No

war ·zyzna i Winiec i włącza się je do powiatu ' 
ostródzkiego, 

b) ohszary sołectw Brzy,dowo, Kalisty i Włodow;o i włą
cza się je do powiatu lidzbarskiego, 

c) , obszar mi~jsc0"Y0ści , Lepno włącza się . go do po- , 
wialu pasłęckiego; 

8) z ,powi·atu mrągowskiego obszary sołectw Gałkowo, 
Itnota ,< Ładne Pole, Nowa Ukta, ' Osiniak, . Ukta, Wojrio
wo, Wólka i Wygryny i włącza się je do powiatu pis" 
~ego t -

9) z powiatu nidzickiego: , i :, 

a) obszary solectw Kurki, Swaderk(i Ząbie ora'Z obsza,r 
miejscowości Marązy, Nadrowo i Selwa i włącza się 

. je do powiatu olsztyńskiego, . . 
h) obszar sołeet~a Kot i włącza się . go' do ,powiatu 

szczy cieńskiego ; 
10) .~ powiatu olsztyńskiego obszary sołectw .Dere ' i Kier

sztanowo i włącza się je do powiatu ' biskupieckiego; 
11) z powiatu o,stródzkiego: 

a) . miasto Olsztynek, obszary sołectw Biesał, Dłużki, 
Elgnówko; Gaj" Guzowy Piec, Jadaminy, Jemiołowo, 

Królikowo'cKunki, Lichtajny, Łęciny, Łutynowo, Mań
ki, Makruty, Mierki, Mycyny, Nowa Wj(~ś Ostródzka 
Parwółki, "Pawłowo; Rapaty, Samagowo, Sródka i Swier~ 
kocin, Tomaryny, Tomaszyil, Zezuty, ' obszary . miei~ 
scowości Ameryka, Jagiełek, Sudwa, Swiętajny i WiJ
kowo i włącza się je do powiatu olsztyńskiego, 

b) ~bszary sołectw Czerlin i Lubstynek i włącza się je 
do pOwiatu now~Qmiejskiego; 

12) z powiatu pasłęckiego 'obszatmiejscowości Zduny i . włą-
cza się go do powiatu morąskiego; . 

13) z powiatu piskiego obszar sołectwa . Spali.ny Małe włą- ' 
eza się go do powiatuszczycieńskiego. . 

§ 11. W województwie 'Opolskim ' wyłącza się: 
1) z powial'u kozielskiego: 

a) : obszarsołectwa Szczyty i włącza się go do powiatu 
glu bczyck iego, 

b) obszar sołectwa Jastrzębie j " wł~czasię ' go do powia-
tu raciborskiego; ' . I ' . 

2) z powiatukrapkowickiego obszar sołeCtwa Nowe Kotko
wice oraz obszar przysiółka Cbudóbai włącza się je do 
powiatu . prudnickiego; 

3)z poWiatu prudrikkiego obszar przysiółka Burawa i włą-
cza się go dópowiatu krapkowickiego; . . 

4)z powiaturacibo'Tskiegbobszary przys iółków Kopanina 
i Rogów i włącza się j.e do powiatu głubczyckiego. 

§ 12. W ' w9jewództwie poznańskim wyłącza się: 

l) z powiatu ' krotoszyńskiegoczę.ść obszaru wsi Swinków 
o pÓwierzchni63,97 ha obejmującą dz-iałki nt nr 1-11, 
18/1, 18/2, 19-21 i włącza się ją do powiatu .ostrow~ 
sklego; , 

2) z powi.atu ... słupeokiego obszar wsi Radwaniec i włącza 

się go do powiatu konińskiego; 

,3) z powiatu ' szamotuisk iego część wsi Niewlerz o po
wierzchni 10,39 ha obejmującą działki nror 69-73, 
74/1, 74/2, 98/1, 99/1, 100-105, to9/1, t 13-116 i , 573 
i włącza się ją do powiatu nowo-tomysk iego; 

4) z powiatu śremskiego obszary sołectw Borkowice, Kon
stantynowo, Nowinki i Pecna i włącza się je do powiatu 
poznańskiego. 

§ -'13, W wojewóazlwi.e rzeszowski~ wy łącza s i ę: 
l) z powi atu jasie lskiego część obszaru wsi Dęborzyn o po

wierzchni 92,38 ha i włącza się ją do poWiatu dębickiego! 
2) ' z powi atu k roŚnieńsk ie.go obslary wsi Ctechiln ia, Huta 

Po l a ń s k a , Myscowa i Polany I wlącza . się ,je do pow-iatu 
jas ie Isk iego; , 

3) z pQwia tu n [żań skiegp . częsc pbszaru ws i Kam ień o po
w ierzc:hni 25,00 ha i włącza się ją <lo. powiatu k.ollHlszow
skiego; ;.. 
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4) .z powiatu rzesżowskiego. " , obszary . wsi . Jaworntk ; Polski 
f Jawornik-Przedmieście i włącza .się je do powi,atu prze-
worskiego. . 

' § 14. W ' województwie szczecińskim wyłącza się: 

l) z powiatu gryfickiego ,ohszarysolectw ,Imno i Unibórz 
t włącza się . je do powiatu kamieńskiego;, 

2) z powi atu ,kamteńskiego obsza'~y sołectw Niczonów i Po
bierowo 'i włącza się je do powiatu gryficki.ego; 

3) z powiatu pyrzyckiego obszary Państw:owych Ośrodków 
, Hodowli Zarodowej o powierzchnF 3.543,90ha z miejsco
wościami Bronimie; Brzyczno, Kukadło, Lubiana, Lubian
ka, Nadarzyn, PJotno, Sułkowo i włącza się je do powia-
tu myś1iborskiego. ' 
\ ' 

§ 15. W województwie wa'rszawskim wyłącza , się: 

l) :'ż ,powiatu ciechanowskiego obszaryS()łectwKu~hary 
r Rtyi włącza się je do powiatu płońskiego; 

' 2) 'z poW:iatu' garw'olińskiego , obsz~ry sołectw Augustówka, 
Nowe Kościeliska i Stare Kościeliska i włącza się je do 
powiatu otwockiego; 

3) z powiatu 'gró-j.eckiego obszary sołectw POOosowa i P.o
tycz i włącza się j1! do powiatu piaseczyńskiego; , 

4) z ~p<YWiatu . łosickiego obszary_ sołectw , Ptaszki, Sosenk~
Jajki i Wólka Soseńska i włącza się je do pow;iatusie-
dleckiego; , 

5) z powiatu , mińSkiego obszary sołectw: 
~ a) Iwowe, Lą1iny i Łopacianka oraz część obszaru so

łectwa Gołe Łąki stanowiącą .. Kolonię Górlq j włącza 
się je do powiatugarwo\ińskiego, 

h) Dobtzyniec, Oleksin, Rudno, i Rudzienko koło Koł-
bieli i włącza ~ię je do powiatu otwockieg'o; , . 

6) z powiatu ostrowskiego ooszarys.ołectw Dudowizna; P.o
ręba-Kocęby Poręba Sredn.ia, Udrzyn, Udrzynek d włą
cza się je do' powiatu wyszk.owSkiego; 

7) z powiątu otwockiego obszary sołectw Brzeziny, Chobot, 
Cisie, Des no, Długa . Kościelna, Grabina, HaliJnów, HipoH~ 
tów, Jqzefio, Kazimierów,Krzewina, Mrowiska, Nowy 

-Konik, _Stary Konik, Teresław; Wielgolas , Brze'Linski, 
Wielgolas Duchnowskii Zwirówka oraz z ' miasta Sule
jówek obszar miejscowośc.i Długa ' Szlachecka i włącza 
~ę je do powiatu mińskiego; 

* 8) z powiatu płońskiego obszary sołectw: 
a) Emolinek, Henrysin, ' Mochty, Nowe Trębkj, Smoły, 

Stare Trębki, Stnibiny, Wólka Smoszewska i Wygoda ~ 
Smoszewska i włącza się je do powiatu nowodwor-
~~~ , 

" b} Łempil}ek, Łempino iWitkowo i włącza się je , d:l 
powi,atu sierpeckiegoj , 

e) Ogonowo, Strzeszewo, i Wysiółka 1 włącza się je do 
powiatu ciechanowski,ego; , ' 

9) . z powiatu j'lułluskiego obszary sołectw Suwin i Zdzie- ' 
,bórz i włącza , się je 'dei powiatu wyszkowskiego;, 

10) z powiatu ryckiego obszary s.ołectw Kaleńi Kubusy 
,j włącza się je do powiatu garWolil1skiego; 

,11) 

.12) 

JJ) 

z powiatu siedleckiegoohszary sołectw: 
a) PiotroWina i włącza sięgo ;do powiahi mińskiego, 
b) Nowa Trzcianka i Stara Trzci'anka i włącza się Je ,do 

powiatu węgrowskiego; . 
z powiatu sierpeckiego obszary sołectw: 
a) Dreglin" Kondrajec PańSki, KondraJoc Szlachecki 

i .zygmunt.owo ' i włąci.a się je do powiatu ciechań<>w
skiego, 

b) Chądzyny i włącza się 'go do powiatu mławskiegoi 
z powiatu węgrowskiego o.bszary sołectw: 

a) Jaczewek, MOOeciu, Radoszy,na i włącza się je do po-
wiatu mińskiego, . 

" ,\ 

, ' b) Bo r,owe , Grądy, Kielczew bez wsi MajdanI<ielczew
ski, Pros~yń, Treblinka i włącza s,ię je de powiatu 
~ str0wsk:ego; 

14) z powiatu wołomińskiego obszary soJectw: 
a) Augustów, Br:zeziny, Grodzisk, Kąty : Grodziskie,Ko

białka, Mańki-Wojdy i Olesin i włącza się ' je do po
wiatu nowodworskiego, 

b) Budziska, Kamionek, Michałów, Okuniew i 'Zagórze 
i włącza się je do powiatu mińskiego; 

15) z powiatu wyszkowskiego obszary sołectw Gwizdały, 
Gwizdały-Kaczeniec, - Nadkole .. Nowe Łazy i POgorzelec 
i włącza się je do powiatu węgrowskiego; . 

16) z powiatu żuromińskiego obs2'Jar sołectwa Pączkowo 

d włącza się :go dq powiatu mławskiego. 

~ 16. W województwie wr'oclawski~ .'wyłąc'Za siię: 

l) z powiatu dZlierżoniowskiego obszar 'sołectwa KSięgin.ice , 
Wielkie i włącza się go do powiatu strzelińskiego; 

2) z po'W'~atu kłodzkiiegoobszary sołectw Karłów f Pasterka 
i 'włącza się je do powiatu ~,owonidzkiego; , 

3) Z powiatu jaworskiego obszar sdłectwa Swidnik ' ,i włą
cza się go do powiatu kamienn.og6rskiego" 

4) z powiatu lubańskiego : 

a) obszar s.ołectwa Wieża . i włącza slęg'o d,o powia'tu 
lwówe'ckiego, 

b) obsza'r sołectwa Cze.rnjawa-Zdrój i , włącza s~ęg,o 00 
miasta Swieradów-Zdrój w powiec,ie lwóweckim; 

5) z powiatu lwóweckiego obszary sołectw: 
a) Suszki i Zeliszów i włącza się je do powiatu bolesła

wieckiego, , 
b) Czernica i Janówek i włącza się je do powiatu jele-

niogórskiego; . 
6) z powiatu oleśnickiego obszary sołeCtw Bukowinka, Dro- . 

gos'lowicei GrahowI1O, Małe, Grwbowno Wielkie, Sosnów
ka i włącza się.je ,do powiatu sycowskiego; 

, 7) z powiatu oławskiego: ' 
a) obszary sołectw Bryłów, Bryłówek, Częstoci.ce, Gu

. łów, Jaworów, Jędrzychowice, KalLn,owa, Kłosów, ku
rów, Miechowice Oławs,kie, Qśno, Wawtzęcke iW~~ 
towice i włąc:zia się je, do powiatu strźeHiiśkiego, 

b) obsza:r sołectwa . Gr,oblice i włącu się go do po'W'iatu 
. wrocławskiego; 

8) z powiatu strze\ińskiego 'obszary . sołecŁw Bożnowice, 
Btochedn, Dobrz~nke. Jakubów. Jasienica, ' Nowina i Wi
tostowice i włącza się je do powiatu ,ząbkowickJego; 

9) ż powiąlu świdnickiego: ., .. . 
a) obsiarys,olectw Chwałów, '; poma,n.ice i ' Dzikowa 

i ' włącza . s·ię Je do powiatu wrocławskiego, . 
b) część obrębu Lubachów o powietzchni 163,24 ba obej

mującą działki nrnr ' 73/2, 196/2, 197; '198/C 198/2, 202, 
20~207; 209," 216/307, 217/306, 218/314, '219/305, ' 
220/304, 241/290, 244/356, 245/357 i ~łącza się ją do 
powiatu " wałbrzyskiego; ' , 

10) z powiatu trzebnickiego: ' 
a) obszary sołectw Koniowo iUjeździec Mały oraz część 

obszaru sołec! wa Raszowice dbejinującą miejscowość 
Szyd łów i włącza się je do powiatu milickiego, 

b) obszar przysiółka Smarków i, włącza się go do powia-
'tu ' wałowskiego; , 

U) z powiatu wał.brzyskiego obszar , sołectwa fI,1odliszów 
i włączę się go do powiatu świdnickiego; 

)2) z powiatu wołowskiego wyłącza się: . 
a) miasto Scinawaoniz .. obsza~y . sQ.łectw Brodowice, 

Buszkowice,Chelm, Chełmek Wołowski, , Chobieriia, 
CiechIowice, ' Dąbrowa ', Srodkowa, Dębiec, Dłużyce, 

,,; I>zi,ęs;ław, Dziewin, Gawr.ony. GQIzyn,- Jurcz" Kębłów, 

" , 

I 
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K1iśzów, Krzyżowo, Lasowice, Miłogoszcz, Niuoczyce, . 
Nieszczyce; Olszany, Orsk, Parszowice, Przychowa, 
Radomitów, 'Radoszyce, Redlice, Ręszów, . Siln~, Stu
dzi<lnki, Toszowice, Tym0wa, W'ądroże, Wielow:eśi' 

Wysoki~ i Zaborów i . włącza się je do powiatu lu-
bińskiego, . .' 

b) obśzar sołectwa Rościsławice i włącza się go do po
wiatu trzebnickiegoj 

13) z , powiatu wrocławsKiego obszary sołectw: 
a) Bisk upite, Popowice: Pustków Wilczkowski 'j Tyniec 

nad Ślęzą '· i włącza się je do powiatu d~lerżoniow-
skiego, '. 

'h) Chrząstowa Mała, Chrząstowę Wielka, Czernica, Do
brzykowice, Gajków; Jeszkowice, Kamieniec Wro
cławski, Krzyków, Łany, Nadolice Ma/e', Nadolice 
Wielkie, Ratowice i Wojnowice i włącza się je do 
powiatu oławskiego,_ 

" . <:) . Krzyża.nowke, Psary i Szymanów i włącza . się je do 
powiatu trzebnic kiego, 

d) Boguszyce i Brzoza i włącza się je de;> powiatu strze
linskiego; 

.. 
14) ' i powiatu złotoryjskiegoobśzar sołectwa Studnica i wlą- 

eza się go do powiatu t'egnickiego. 

. § 17. " Ww()jewódthvi~ >Zielonogórskim wyłącza się: 

l) . z powiatu głogowskiego obszary sołectw BodMw i Dro
gamil i w/ąc'l:a się je do ' powiatu nowosolskiego; 

2) '- z powiatu. słubickiego obszar sołectwa P.o/ęcko i włącza 
się go do powiatu sulęcińskiego; . 

3).: i powiatu żagańskiego obszar sołectwa Zelisław iwłą
cza się go do , powiatu szprotawskiegoj 

4)i powiatu żarskiego obszar sołectwa Świbna -i włącza się 
go do powiatu lubskiego. 

§ 18, Szczegółowego określenia granicpow(atów wY
mienionych w § .4 pkt 1, 2 i A, dokona VI drodze zarządze

, nia Prezydium Wójewódz..kiej Rady Narodowej w Katqwicach. 
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku.ur~ędowym 
Wojewódzkiej Rady Narodowej. ' " . 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ' lstycz
rua 1973 r. ' 

Prezes , Rady MinistrÓW: P. Jacosże;,yiCz 

325 

}łOZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

rL dn:ia 30 listopada 1972 r. 

w sp~awie. zmiany' granic 'nlekt6rych miast stanowfącycb powiaty. 

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) 'lJarządza się, co n:astępuje: 

§ l ; W'"w:ojew6dztwie biało,st<><;kim włącza. się do miasta . 
' Biał~gos'toku z powi<dtubiałostockiego: 

l) obs;Łar, wśiBagnówka; 
2) tereny Zakładów Silikatowych ó powierzchni 108,75 ha; . 
3) obszary lasów państwowych o nazwie "uroczysko .Pie

trasze" opo\rierzchnd 419,74 ha; 
-4) obszar lasów państwow~ych o .. nazwie "urOczysko Anto-

,llIiuk" ópowie,rzchni272.06 ha; , '8 

5) obszar stawów dojlidzkich o powierzchni 101,00 haj 
6) teren cmentarza prawosławnego "Dojlidy" ci powierz~hni 

18,64 ha.. . " 

§ 2. W . wojewóditwi'e bydgoskim. włącza' się do miasta 
.Bydgoszcz z powiatu bydgoskiego obszar , miasta Fordon. 

. § 3. W województwie gdańskim włącza się: 
l) do miasta Gdańska: 

a) zl powiatu gdańskiego: 
- obszary miejscowośCi . }asień. Kiełpino Górne, Ło-

-stowice, Maćkowy, Ujeścisko i ' Zabornia oraz 
,część obr,ębu Kowate. opowierzchru 43.78 ha ,oraz 
część obrębu Szadółki o powierzchni 452,20 ha, 

'"- obszary sołectw Górki Wschodnie, Komary, Prze
galina, Sobieszewo i SWibno, 

b) z powiatu kartuskiego: . 
- ctęśćobrębu' Barnlewiceo powierzchni 134.22 ha, 

część obrębu Rębiechowo. o ' powie.rzchni 146.59 ha, ' 
część obrębu Bysewo opóWierżchrli536;06 ha, 
część obrębu Kokoszki o powietzthni616;'O'3 ha, 

2) 

- obszary miejscowoś'ci · Firogi.ł,' · Klukowo, 'Smęgo. 
rzyno, 

c) z powiatu ' węjhetowskłegoczęść obrębu Osowa . o po-
wierzchni 747.28 haj . . . . 

do miasta Gdyni z powiatu , wejherowskiego: 
a) mlejscowość:li Koloni'al Wlczlino ' o.raz . częŚć obrębu 

Ch waszczyno o . powie.rzchni 178.,43 ha. . 
.b) część obrębu Łężyceo powierz<-hni '23.H hą. 
c) część obrębu Osowa o powierzchni 111,31 ha. 

'§ 4. W województwie kiltowickimwłącza się: 
l) d<l mr'asta Będzina z pOwiatu będzinskiego obszar miasta 

Łagisza; ' . , 
2) . do miasta Bi.elsko-Biała . z powiatu bielskiego część obsza. 

ru wsi Straconka o pciwieruhni 509.00 haj ' , 
3) do miasta Cieszyna ' z powiatu cieszyńskiegoobsiary wsi 

Boguszowicę. Gu/dowy" Kalembice, Krasna, ·Móisztwo, 
Pastwiska; , ' 

4) do miasta Rybnika z' powiatu rybnicki..ego obszar miasta 
Chwalowice. orazohszary wsi Orzepowice, Rybnicka 
Kuźnia.Wielopole i Zebrźydowlce; 

5) do m.iasta Tychy z powiatu tysk lego część obszaru inia
sta Stary Bieruń o ~)wierz('hnj 320.00 ha ora.z. obszary 
sołectw rielm.ice. Jąroszpwice i Urbanow.ice. ' 

§ 5, W województwie koszalińskim włącza się do mia~ 
sta Koszalina ' z powiatukosza!-ińskiego część obsz<lru wsi 
Chełmonl~wo o pOWIerzchni 48,00 ha. 

§6 .. W województwie krakowskim, wlącza się: 

1) do miasta Jaworzno z powiatu chrżanowskiego obszar 
sołectwa Ciężkowicej 

2) do miasfa . Nowego Sącza część.. obszaru . wsi Biegonice O 

powierzchni 160.00 ·ha, czqść 'obszaru wsi Dąbrówka o po:' 
wierzchni '233;OO ha orat część obSzaru wsi Zawada o ·po-
wierzchni 195,00 ha. . " 




