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. § 1. W województwie łódzkim włącza się do miasta 
' Zduńska }\Tola: " 

1) z powiatu ·sieradzlde~o: , ' . . 
a) {:zęść obszaru zniesionego . osiedla Karszn~ce,obejmu

j'ącą osiedle .mies,zkariiowe Karsznicei ko1.onię Karsz~ 
nice, 

b) ~bszar sołectwa Krobanówekó powierzchni i 05;00 ha, 
: . 

c) części obszarów wsi Henryków o powierzchrti 60,00 ha 
, i wsi Kmbanów ó powierzchni 25,00 ha; · 

- • . • - " J, 

2) z powiatu łaskieg,oczęść obsżaru wsi Marzenin o po-
wierzchni około , 7,5 ha oraz wsi .. Bilewopowierzchni 
17,2 ha. 

§ 8; W woj~wództwie opolskim: 
1) do miasta Brzegu .włącza się z powiatu brzeskiego obszar 

WSI Rataje , oraiz części , obszarów' wsi Pawłów" Skarbi
~m·ierz, Zie/ęcke .j Złobizna , o powierzchni ' 406,20 ha; 

2f z miasta ,Brzegu · wyłącza się obszary o powierzChni 
162,70 ha i włącza ' się je do powiatu brzeskiego; 

3) do miasta Raciborza włącza się z powiatu raciborskiego 
części , 'oószarów wsi Łęg i Markowke o powierzchni 
8~86 ha; 

ł . 

4) z miasta Radborza · wyłącza · się obsza.ry ,o powierzchni 
217,59 ha i włącza się je do po~iatu racibO:rskieg'O. 

§ 9. W województwie 'Wrocławskim włącza się : 

- 1) dÓ Illiilsta Jeleni;ej ,Góry: ,-
a) z miasta Cieplice Sląskie-Zdrój tereny zakładu prze-

mysIowego "Celwiskoza", 
-h) obszary. s.olec1w Czarńe i Goduszyn; , 

2) do miasta Legnicy obszar s.ołectwa Przybków· z powiatu ' 
legnickiego; . 

3) do miasta Wałbrzycha z powiatu wałbrzyskiego: 

a) obsza·r wsi GUnik, 
bl obszar sołectwa Lubiethów: 

§ 10. Szczęgółowego ókreśleIllia granic mIast wymi'enio
nych w §§ 1-9 dokonają w- drodte zarządzeń prezydia 
właściwych miejscowo wojewódzkich , rad , narodowych. Za
rządzenia' podlegają opublikowaniu w dzien.n.ikach urzędo
wych -wojewódzkich ~ad' narodowych. 

§ . 11. Rozporządzenie wchodzi .w życie' z dniem 1 stycz
nia 1973 r. 

Pr,ezes Rady Ministrów: P. Jareszewicz 
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ROZPORZĄDUNIE RADY MINISTRÓW 

2 dnia 3Oli~~opada1972 r. 

w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Swlnoujścłe, zniesienia ,powiatu woliń8ldego oraz zmiany granic powJatb 
kamieńsldego w województWIe szczecińskim. 

Na podstawie art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 4. luteg,o 
1950 r. o ,dokonywanju zmian . podziału . administra<:yjnego 
Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Twof'Zy się w województwie szczeci6skinJ.po; . 
wiat miejski $wirioujśc.ie. . 

2. W .skład nowo utworzonego powiatu miejskiego $wi
I!0ujście wchodzą z powiatu wolińskiego mi~sta Swinoujśc:ie 
t Międzyzdroje, mi.ejsowości Lubin, Wapnica, Wieko oraz· 

tereny Wolińskiego Parku Narodowego wraz z mi'ejs90woś~ , 
ciami Gosań i , Jaromin .. 

, , . 

§ 2. Znosi się- powiat , woliński, a jego obszar z wy
łączeniem terenów określonych w § 1 u~t. 2 ., włącza się d.o 
powiatu kamieńskiego. 

, § 3. Rozporządz~nie wchodzi w życie z dniem i· stycznia 
1973r. - - ~ . 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

.. 

ROZPORZĄDZENIE . PREZESA RADY MINISTRÓW 

2 dnia 30 listopada 1972 r. 

w sprawie utwouenia, zniesienia l zmiany granic niektórych miast. 

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: 

., § 1. W województwie białostockim: 
1) do miasta Auguslowa w powiecie augustowskim włącza 

się obszary wsi Sajenek, Studzieniczna, Swoboda i Woj
ciech oraz obszar lasów państwowych o łącznej po
wier'.zchni 1.647 ha wraz z jeziorami Białe·, Sajno, Saje
nek, Jeziorko,Saje.~ek Staw, Studzierucznei Rospuda; 

., 

2) z miasta Supraśli w powiecie białostockim wyłącza się 
obszar lasów państwowych o powierzchni 7,246 ha; 

3) do miasta Dąbrowy Białostockiej w powiecie ąąbrow

skim Włącza -się obszary wsi Jasi(;mówka i Małyszówka 
o łącznej powierzcbni L373ha; 

4) do miasta Ełku w ' powiecie .ełckim · włącz~ się część 
gruntów . Państ~owego Ośrodka Hodowli Zarodowej · o 
poWierzchni 45;78 ha; . . 
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5) ' w powiecie sejneńskim: 
a) .2: miasta Sejny wyłącza się obszar Q powierzchni 

484 ha, 
b) do. miasta · Sejny -włącza się · obszar o powierzchni 

.185 b.a. . . ~, 

§ 2. W powiecie wyrzyskim w: województwie bydgos
kim znosi się miasto Miasteczko Krajeńskie. 

>§3. W województwie gdańskim: 
1) z obszaru osiedla , J,astarnia w powiecie puckim · tworzy ·· 

si,ę miasto Jastarnia; . 
2) do miasta Władysławowa w powiecie puckim włącza się 

. obszar os.iedla Jastrzębla Góra oraz części obszaru m iej
SCQw,ości Chłapow() i Tupadły o powierzchni 1.045,62 ha · 
i Swarz€woo poWieI"7fhni 66,60 ha. 

l 4. W województwie kalowickim: 
1) tworzY się: ' 

a) -z obszaru osiedla Szczyrk w powiecie bielskimmia
sto Szczyrk, 

b) z obszaru osiedla Ogrodzi~niec /w powiecie zawier
c.iańskimmi .asto Ogrodzieniec, 

. e) z obszaru oOsiedla Poręba W powiecie zawierciańskim 
miasto Poręba; 

2) w powiecie będzińskim włącza się: 
a) d~ miasta Kazimierza Górniczego obszar miasta Po

lI'ąbka' i obs,zar osie.aIa Maczki, 
b) do miasta Strzemieszyce Wielkie obszar sołectwa 

Strzemieszyce Małe; .. 

3) do miasta Ustronia w powiecie cieszyńskim włącza się 
<lbs:nary sołectw Lipowie·c i NieI"odzimj , 

4) do miasta Blachowni' w. powiecie częstochowskim włącza 
się obsza:ry sołectw Brzózka, Os tro\\'.y , Ottonów i Trze
pizury oraz część obszaru las6wpańśtwow.ych Nadleś
nictw;a Herby o łącznej pOWlier1Jchni 1,228 haj 

5) w powiecie lublinieckim~ włątza się: 
a) do miasta Kalety obszar sołectwa Miotek, ~ 

b) do miasta Woźniki obszary sołectw Czarny Las, Dyr
dy i Ligota Woźnicka oraz obszar wsi Koloni·a Woź
nickaj 

.6) do miasta ,Mys zk owa w powiecie · myszkowskimwłącza 
się obs'zar s'olectwaNowa Wieś żarecka; 

1) w po·wiecie rybnickim: 
a) włącza się do miasta Boguszowice obszar s·ole.ctwa: 

Gótartowice, 
h) wyłącz'1lsię z miasta Leszczyny ob.Sz~r obrębu Prze

gędza o powierzchni 1.538 ha; 
8) w powiecie tarnogórskim włącza slię: 

d) do miasta Brzezmy Sląskie obszar mia!\ta Brzozowice-
Kamień i obszar osiedla Dąbrówka Wielka, . 

b) do miasta Miaste,czk·o · Slą'ikie obszary · sołectw Blbie-
la, Brynka,Zyglin i Zyglinek, . 

c) do miasta Piekary Sląskie obsziłr ws.i Kozłowa Góra, 
dl do ini.asta Radz:ionkowa obszar wsi Sucha Góra, 
e) do miasta S1rzybnicy obszary sołectw Bor'uszowice, 

Hanusek, Mikołeska i Pniowiec, 
.. f) do ' miasta Tarnowskie G6ry obszary s·olectw Bobrow

niki i Repty; 
9J w powiecie tyskim: 

a) włącza się do miasta Lędziny obszary sołectw Goła
wiec i Górki o łącznej powier~chni 710 ha, 

ll) wyłącza się z miasta Lędziny obszar osady Ławki 
o powierzchni 239 ha i włącza się go do miasta We
solej, . 
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c) w1ącza się do miasta Łaziska Górne obszaros iedJa 
Łaziska Srednie i częśĆ obszaru wsi Mokre, · sta'nowią
cą m.iejscowość Kolo:nia Leśna (, powierzchni 82 ha, 

'C d) włącza się do. miasta Orzesre obszar sołectwa Za
" ; , . 'żdrość ' o powierzchni 138 ha; 

!O) y; powie~ie ~odzisławskim włącza się: 
a} do miasJa JQs~zębie-Zdrój obszar sołectwa · Jastrzę

bie Górne, 
b) do miasta Pszowa obszary sołectw Kokoszyce i Za

wada, 
c) do miasta Wodzisławia Sląskiego . obszar sołectwa 

Wikhwy, obszary miejscowości · łyfarusze i Turzyczka 
'o powierzchni 243,72 ha oraz obszar o pOwierzchni 
86 ha połoiony przy ul. Marklowickiej,. który' wyłą-
cza sję z miasta Radlin. . 

§ 5. Do miasta Pińczowa w poWieCie pińczowskim w 
woje'wództwie kieleck.im włącza · się obszar wsI' Nowa Wieś. 

§. 6. W województwie koszalińskim wpowiec1e zlotow
s~im znosi się miasto L~dyczek. 

§ 7 . . W województwie krakowskim: . 
1) z obszaru osiedla' Jeleń w powiecie chrzanows.kim two

rzy się miasto Jeleń ' w tymże powiecie·; 
2) do miasta Bochni w powiecie bocheńskim włącza sIę 

oObsz,ary wsi _Chodenice, Dołuszyce, Kolanów oraz qęści 
obszarów wsi: Brzeźnica o ,powierzchni 19 ha, · Gorzk6w 
o powierzchni 5 ha, Krzecz6w o powierzchni 285 \ha, 
Krzyżanowice o powierzchni 114 ha, Kurów o powierzch
ni 348 ha i Słomka o powierzchni 33haj 

3) do .miasta Ska winy w powiecie krakowskim włącza się 
obszar wsi Korabniki; 

4) do miasta Wieliczki w powiecie krakowskim włącza się 
obszar wsi Krzyszkowicej 

5) do miasta Grybowa w powiecie nowosądeckim · włąc1Ja 
się obszar ws i Biała Wyżnaj 

6) do miasta Olkusza w powiecie olkuskim włącza się 

obszar wsi Skalskie o powierzchni 1.y ha,część obszaru 
wsi Sieniczno obejmującą łasy państwowe Nadleśnictwa 
Olkusz, grunty PKP,enklawę gruntów wsi Sieniczno o 
łącznej powierzchni 157,89 ha, część obszaru wsi Olewin 
obejmującą tereny folwarku Parcze-Marysin o powiench
ni 16,73 ha, część obs-zaru wsi Witeradów obejmującą 
przysiółek Dodatki Witeradowskie "Kocotówka",lasy 
państwowe Nadleśnictwa Olkusz, północną część nieużyt
ków wsi Witeradów o łącznej powierzchni 333,07 ha 
i część obszaru wsi Zurada stanowiącą przysiółek Ka
myk o powierzchni 39,12 ha oraz część obszaru wsi Po
morzany obejmującą Stary Olkusi, Dodatki Pomorskie, 
Piaski, Stoczki, grunty PKP i lasy państwowe Nadleś· 
n i<:twa Olkusz o łąqnej powierzchni 574,85 ha; 

7) do miasta Wolbromia w powiecie olkuskim włącza się 
obszar wschodniej części wsi Zabagnie, stanowiącej te-

' ren o nazwie · Majorat "Nowa Łąka" o powierzchni 
7,04 ha, ograniczoną prze·dłużeniem linii prostej w kie
runku południowym dotychczasowej granicy miasta do 
przecięcia s'ię z istniejącą granicą w obrębie Majoratu 
"Nowa Łąka", 

8) do miasta Szczawnicy w powiecie nowotarskim włącza 
się ()bszar osiedla Krościenko. Nazwę miasta Szczawnica 
2mienia się na Szczawnica-Krościenko. 

§ 8. W województwie lubelskim,: 
l) z miasta Bełiyce w powiecie belżyckim wyłącza się 

obszar użytków ,rolnych o Pow{erzchni 810 ha . ~az 
1Z miejscowościami Podole {>i:ugie i Podole . PierwsZ€" 



. , 

DzIennIk ' Ustaw Nr 50 = '522= 

2) w powiede bialskim: 
a) z miasta Białej Podlaskiej wyłącza: 'się tereńy O ' pó~ 
wle~zchnd 491. ha st imowiące pó'łenklawę 'połaż,ooq 
między wsiami Rakowiska i Slawadnek! '. : .oC.", •• 

bl do mi,as1.a Białej Podlaskiej włącza się' część ' obsiil:rti 
wS1i$idorki o powierochnr147 haj ~ ... '~:' 

3) do mias'ta BiłgCl'raju w pawiocie bfłgorajskim włąc~ '~Ję 
części obszarów wsi Dereźnia Solska ' ° powier:z!=!lni 
30,36 ha, Dereźnia-Zagrody o powierzchni 22,52 ha," 'Koi~ 
czów o powierzchni 9,45 ha d Podle;;ie -- o powieTzclini 
35,07 ha; " -~) w powiecie bycha1wskim: 
a) z miasta Bychawy wyłącZ!a się części obszarów ws'i 

Marysin o powierzchni 192 hą, Łęczyca <i powierzchni 
. 492 ha, Podzamcze o powierzchni 311 ha, Wa,n·dzin .0 

powierzchni 295 ha, Zadębieo pnwie,rzchni 197 ,ha, 

b) do miasta Bychawy włąc.za - się obszar o powie.rzchni 
20 ha stanowiący tereny Zas.adni.ozej Szkoły Mecha
nizac}i Rolnictwa; 

5) z miasta Jainowa Lubelskiego w powiecie j8Juawskim wy
łącza się obszar ~ użytków rolnych wraz Ż mle]sc.owoscla
mi Borownica, Borownica-Kopce i Laski o · łącznej po
wierżchni 590,73 ha; 

6) w po'wiede kra5'Ilostawskim: 
a) z miasta Krasnegostawu wyłącza się obszar użytków 

rolnych o powierzchni 1.003,93 ha z miejscowościami 
Łany i Zastawie-Kolonia, 

b) · do miasta Krasnegostawu włącza się obszar sołectwa 
Rońsko-K01oui a ° powierichni 271,22 ha; 

7) w powiecie k'raŚnickim: 
a) ~mia.sta Kraśnika wyłącza się ol>Śzary mle]s'cowOSCl 

BojanówKa, Dąbrowa, Góry, Lasy, ' Mikulin, Ośrodek 
Wyżnic·a, Pas ieka, Pasieka-Kolonja, Pi,aski, SpłaWy, 
Suchynia, Podlesie, Zarzecze Drugie o łącznej po
wje'rzchni 4.245 ha, 

b) do miasta Kraśnika Fabrycznego włącza się CZęSCil 

obs.zarów wsd .Wodne o. powierzchni 27 ha i Wyżn:ian
ka-Kolonia o powienchni '117 ha, 

c) z miasta Kraśnika wyłącza się część miejscowości ' 

Budzyń o powierzchni 150 ha i włącza się ją do mi a- ' 
staKraśnika Fabrycznego; 

8) vi pOwiecie lubartowskim: 
. a) z miasta Lubartowa wyłącza sdę obszar ° p9wi,erzchni 

185 ha, f 

b) dO' ·miasta Luba:rtowa włącza się cżęśCi obs:zaru wsi 
Łucka o powierzchni 104 ha, Wincentów o powierzch
ni 67 ha i Szczekarków. o powi-erzchru 38 ha; 

. ~r w powiecie opolsko';lubelskim: 
. a) . z miasta Poniatowej wyłącza się miejscowość Leśni

czówka o powierzchni 121 ' ha, wieś Henin o p'o
wie'r~chni 179 ·ha, wi eś Młynki o powierzchni 147 ha; 

b) do miasta Opola Lubelskiego włącza się część obsza
ru .wsi Niezdów o powierzchru 86 ha; 

JO) do miasta Stoczka Łukowskiego w powiecie łukowskim 
włącza się część obsJzaru . wsi Zgórzni~a 0 _ powierzchni 
33,40 ha; 

\!J) z miasta Parczewa ,w pow'iecie parczewskim wyłącza się 
obsza:r 'o powierzchni 1.973,05 ha wraz. z mjejs'cowośc~ą 
Szytkil , 

12) w powiecie radzyńskim : 
a) z miasta 'Radzyn·ia Podlaskiego wyłączas-ię , obszary 

miejscowości _ Kąty, Kobyle Ługi, Lędzinek' o łąqnej 
powierzchni 1.001,20 ha, 

b) do ~iastaRadzynja Podlaskiego włącza 's ię ~ęść ~ 
obszaru wsi Biała o powierzchru 14D,06 ha i' Białka . 
o powieir:ochni '5,15 ha, ' 

c) z mia·st.a Międzyrzec . Podlaski .' wyłącza się obszary 
miejs.cowoścL Tulilów o powierzchni 795,03 ha, ' Rzę

czyca o powieJIzchn.i 1.13'6,21 ha, Zaścianki, Błonie, 

Sta.re o łącznej powie~chni 2.375,02 ha olfa:ż część 

obszaru wsi Wys.ok-le o powieTzchni 482,66hai 

13) do rrui.as'la Włodawy w powiecIe wlodawskim włącza się 

obszar wsi Orchówek ,i teTen .stacJi kolejowej Wl-odawa 
o łącznej powierzchin!i J,46q ha. 

§ 9. W woje~ództwie łódzkim włącza się: 

1) do miasta Łaska w powi€·cj,e łask im obsz,aJf osiedla Ko
lumna, części obszarów wsi Wiewiórczy n 'o powierzchni 
124,93 ha, ' wsi Ostrów ° .powierzchni 22,96 ha, wsiWro
nbwice o powierichni 61,18 ha oraz lasy państwowe 
o powierzchni 157,85 ha, . 

2) do miast a ·. Wieruszowa w powiecie wi,erusz.owskjm część 
obszaru wsi Podzamcze o . powie'rzchni 60S ha. 

§ 10. VV województwie. olsztyński~ · tworzy Ś1Ej: ' 
l) z obsza,ru O's,iedla Pie'lliężno ' w 'powiecie b~aniewskjm 

miasto Pieniężno, . " _ : " . 

2) i obsza:ru os.iedla Sępopoi w pawieciebcirtoszy'cklm mia-
sto SępopoI. -" 

§ 11. W województwie opolskim: 
l) w powiecie głubczyckim wyłącza Siię: 

a) z rni,a~ta Baba:rowa ob~::oor ' o póW'ierzćhni 113;21 ' ha, 
bl z miasta Głubczyceobszar o pow ie;ichnl '~73,61ha, 
ej z mi.asba ' -Kietr~~ obszaJf o powier-zchini 425,67 ha, 

2) w powiecie grodkowskim: ' . 
a} do miasta Grodk9wa włąc~a ~ię obszar o ·Powi·e,rz,chn.i 

659,00 ha obejmujący wieś Półwiosekoraz częśt ;wsi 
Tarnów Grodkowski, . . . 

b) z miasta Grodkowa wyłącza się obsza,r o' powierzch-
ni 888,52 ha; ' .. 

3) w powiede kluczborskim: , 
a) z miasta Byczyny wyłącza się obszar ej powierzchni 

331,86 ha, 
b) do miasta Kluczborka włącza się część obszaru wsi 

Kuniów o powierzchni 73,98 ha; 
4) w powiede kozielskim: . 

a) z obszaru osiedlfi Kłodnica twony się mrasto Kloo-
nica, 

b) Z. obszaru ~osiedla Slawięcice tworzy się iriiaS'to Sła
więdce, 

c) do miasta Kędzierzyna włącza ' się oosza:r ' ws·i · ,BIa
chowlliia Sląska o powierzchni 1.1-16,00 ha, 

d) z mi,asta. Koźla ' wyłącza się obsz.ar o powierzchni . 
302,62 ha; . 

5) w powied-e krapko'wickim wyłącza się ; 

a) z miasta Gogolina obszar o -powierzchni 558;66 'ha, 
h) z miasta Krapkowice obszar o powierzchni 123,60 hai 

6) w 'powiedenyskim: 
a) 'z miasta Głucholazów wyłącza się obszar o' powierzch-

ni 319,00 ha, . 
b) do .miasta Głuchołazów włącza się ; częścL ,obszarów 

wsi . Bodzanów· i . Konradów ' o łącznej powierzchni 
. 34,00 ha, .. 

" 

-,co 

. , 
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c) z miasta Paczkowa wyłąC'LasIę obszar o powierzchni 
386,00 ha; " 

7) z mi'asta Olesnn w powiecie ole.skim wyłącza się obszar 
. o powierzchni 2.489,77 ha,; 

8) do miasta Ozimka w powiecie opolskim włącza się 
części .obszarówws( Antoniów, Krasiejów, Nowa Schod
nia. o łącznej powierzchni 86,96 ha; 

9)' z ,obszaru osiedla Kolonowskie w powiecie strzeleckim 
tworzy się miasto ' Kolonowskie. 

§ 12. W woj.ewództwie pazn<lńskim: 
1) w Powiecie kolskim tworzy się: . 

a) z obszaru osiedla Sompolno miasto S6mpolno, 
b) z obs'zaTu osiedla Izbica Kujawska miasto lt<bica Ku

. jawska; 

2) do miasta Czamkowa ' w pO'wiecje czarnkowskim włącza . 
się części obszarów wsi ' Dębe o powierzchni 31,39 ha, 
Góra nad Notecią o powierzchni 5,54 ha, Romanowo 
Dolne o poWierzchni 4,27 ha; , 

3) w powiecie jarocińskim włącza się: 
a) do miasta Ja,rocina część obszaru wsi" Annapol o ' po

Wierzchni ·71,59 ha oraz ' część obszaru WsLBachorzew 
o powierzchIli 6,20 ha, 

_ b) do miasta Ze.rkowa częśĆ obszaru wsi Zółków o IlO
wie~li.ni 36,62 'ha, 

e) z miastą Zerkowa wyłącza się obszar o powierzchni 
102,28h~; 

4) do miasta -Krzywinia w powiecie kościańskim włącza 
się aęść obszaru wsi Nowy Dwór o powierzchni 4,70 hał 
. .., 

5) w powi:ecie noWotomyskim włącza się: 
a) d'Q miasta Grodziska Wielkopolskiego część obszaru 

wsi Grąblewo ' o powierzchni 59,22 ha oraz część 
obszaru wsJ Kobylnik,i () powierzchni 9,72 ' ha,' 

b) do miasta Nowy Tomyślczęść obs'Laru ,wsi Glioo'o 
o Powierzchni 42,61 ha oraz część Qbszaru wsi Paproć 
o powie.ru:htlli 54,83 ha; . 

6) . w pb-mecie ostrzesz.owskim ";łącz.a się: 
a) .do miasta Mikstatu ' część obs·zam wsi Kaliszkowice 

Kaliskie (, powierzchni 0,31 ha,część obsZdru wsi 
Kotłów o powierzchni 0,88 ha oca.'l część obszaru wsi 
MikstatPustkQwie o po,wieIf'LChnd 14,87 ha, ' 

hl' do miasta Ostrzesrowa część obszaru wsi Ośtrze:szów 
Pustkowie o',powierzchni 101,33 ha; 

7) do mi~sta Rawicza w powiecie rawickim włączas.ię 
Część cbs.zaru wsi Sarnówka Q powierzchnd 82,85 ha, 
część O'bszaru wsi SierakO'wo opowierzćhni 129,24 ha 
oraz obszar miasta Sarnowa; 

, , 

8) z mi,asta Pyżdry W powiecie wrzesińsldm Wyłącza się 
obszar wsi Tar nowa o , powierzchni 576,60haj 

9) w powiecie ' krotoszyńskimZnosi się miasto Sulmierzyce •. 

§ t3. W województwie rzeszowskim: 
1) tworzy się : 

, a) z obszaru osiedla Nowa Sarzyna w pcwiecie leżaj
skim · miasto .Nowa Sarzyna, 

h) z .obszaru .osiedla ~ Iwonicz-Zdrój w .powieciekrośnień
skjm mIasto Iwonicz-Zdrój; 

2) do miasta Jasła w powiecie .. jilslelskimwłącza się , obsżar 
wsi Hankówl,{a i Gądkioraz części obszarów ' wsi Kcwa
l~wy, Niegłowice. SO'bniów ' i Zółków ' Q łącznej pc
wierzchni 1.001,38 hai 

3) do miasta Krosna w powiecie krośnieńskim wfącza się 

obszar wsoI Turasz<?wka. o powie~zchni5O(i ha; 

4) . do miasta Mielca w . powiecie mieleckim włącza się 
części .obszarów wsi . Chorzelów, ' Cyranka, Mościsk3, 

Smoczka, . Trześń, Wojslaw i Zlotniki o łącznej po
wierzchni 1.383 ha, 

5) do . :miasta Tarnobrzega w powiecie tarnobrzeskim ' włą~ 
Cia się część .obszaru , wsi Mokrzyszów Q powierzchni 
22 haj 

6) do miasta Ustrzyk polnych w pow,iecie . bieszczadzkim 
włącza się cZęści O'bszarów wsi Ustianowa GÓI'na i Strwią
żek o ' łącznej powierzchni 280 ha. 

§ 14. W województwi·e szczecińskiin: 

1) w powiecie Ibbeskim wyłącza się: 

a) z miasta Lobez obsżary o powierzchni- \'399,75 ha 
.wraz z miejscowościami Kolno, Kołdrąb i Raczkowo, 

b) z mi,~sta Reską obszar o pcwierzchni 162,87 ha, 

c) z miasta~ Węgorzyno obszar o powierzchni 228,74 ha 
wraz z miejscowością Wierzbina, 

d) z gromady Resko tereny po9 nazwą Smólsk.o · .o P.o
wierzchni 6,71 ha; 

2) , do miasta Poiice W powiecie szczecińskim włąrza się 
q;ęść ,obszaru wsi Jasieni·ca Q pówierzchni 1.283 ha, , 
części obszarów wsi Trżeszc'zyn o powierzchni 8 ha . i Ta
tynia o powierzchni 22 ha. 

§ 15. W wcjewództwie warszawskim: 

1) do miasta Ci€cha,ncwa w powiecie . ciechanowskim włą
eza się obszary części ' sołectw Gostkowo Q ' p'lwle;rzchni 
21,11 ha, Kargoszyn o powierzchni 20,21 ha,. Nieeho
dzin o powierzchni 82,64 . ha, Pęcłicin o powierzchni 
t,63 ha, Szczurzynek ' o powierzchni 33,52 ha i ' Stary 
Sniecin o pOWierzchni 120 ha; 

' 2) w powiecie grójeckim: 
a) z miasta Grójca' wyłącza się obszar o powie.rzchllii 

190 ba, 

b) dp iniasta Grójca włącza się części obszarów . wSI! 
Cierniówka o powierzchni 13 ha, Krobów 0- po
wierzchni 22 ha, WoJa Worowska Q pO'wierzchni 
50 ha, Worów o powierzchni 10 ba; 

3) z miasta ' Losic w powiecie łosickim wyłącza się obszar 
o powieruhni 1.196 ha; . _' 

4) WPO'wiecie m/awskim: 
a) z miasta Mławy wyłącza się obSzar użytków rofnych 

{) powierzchni 256 ha i ouszar . lasów państwowych 
Q powierzchni 595 ha, 

b) do . .miasta Mławy włącza się obszar (, poWierzchni 
153 ha; 

5) z miasta Różanu w powiecie makowskim wyłącza się 
, O'bszar o powierzchni 647 ha; . 

6) z miasta Ostrowi Mazowierkif'j w powiecie ostrowskim 
wyłącza się obszar o powierzchni 1,525 ha; 

7) z miasta Raciąża w powiecie , 'sierpeckim wyłącza się 
. obszar o powi.erzchni 1.275 ha; 

8l w powiecie płońskim: 
a) z miasta Płoń$ka wyłącza się obszar użytków rol

nych o ,powierzchni 202 ha, 

b) do miasta PI·ońska włącza . się 9bszaro powierzchni 
30 hai 
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9) z miasta Błonia w 'p~~ie.cie pruszkowskim rwfłą~z~: się .f 
obszar o powierzch'nL 820 ha; 

:tO) W powiecię wyszkowskim: '. . 
a) " ~ mla~ta Wyszktwa ~yłącza się ' Clbśz~; :6 ~O~i~~.zCh-· 

ni 280 ba, 
h) dp miasta Wys.zkowa · włącza się. obsż'ai- , 'leś~y wraz 

'z "Motelem" o 'pówierzchn:i 3 ha~'r 

:§ 16. W województwie wIodawskim: 

b) fdo miasta ' Piechowic . obręby 
stÓWj 

wsi 

7) ·w powiecie kłodzkim włącza się: .,"' , , 
a) do IIiiastaKildówy-Zdroju obręby wsi Brz~ż'o:wie, Bu

kowiną. Kłodzka, Jak ubowlce, Pstrążna; ,Slone, 
b) go miasta Duszniki·Zdrój obręb wsi ,Wapienniki, ; 
c) do miasta Polanicy-Zdroju obręby Sokołówka i Nowy 

Wielisław; 

~1) twolrzy się: : .. ) 8) w powiecie lubańskim włącza się: 
a) do miasta Lubania część obszaru. obrębu wsi Unie''(' a) z obszaru osiedla Szczytna miasto Szc.zytna w powie-

cie kłodzkim" 
b) z obszaru osiedl? Wojcieszów miasto Wojcieszów w 

powieciezłotory jskimj 

gószcz o powierzchni 169,08 ha, ' 
b) do miasta Zawidowa obszar ,obrębu wsi Ostróżnoj 

się 

2) do miasta Bolesławca w powiecie bolesławieckim włącza 
się· częsc obszarów wsi Bolesławice op?wierzchni 
526,84 ha; 

9) do miasta Oleśnicy w powiecie oleśnickim - włącza 

obręb wsi WądołYj 
10) do miasta Oławy w powiecie oławskim włącza · się 

obręby wsi Górnik i Nowy Otokj 

3) do, miasta Nowa Ruda w powiecie noworudzkim włącza 
się miasto Słupiec~ 

11) do miasta Swiebodzic w powiecie świd!lickim włącza : 
się obręb wsi Cierniej 

~) do miasta Boguszowa w powiecie wałbrzyskim włącza 
się obszar osiedla Kuźnice Swidnickie oraz miasto Gorce; 
nazwę miasta Boguszów zmienia się na Boguszów-Gorce; 

12) w powiecie ząbkowickim włącza się: 
a) do miasta, Bardo część 9bszaru obręb,u wsi Przy lęk o 

powieTzchni 42,89 ha obejmującą parcele' nr nr 418, 
438/1-438/5, 512/1, 514/1, 516/1-516/5, 678, 679/1, ' 5) do miasta Pieszyc w 'powiecie dzierźoniowskim włącza 

się obs'zarymiejscowo'ści Kamionki, Lasodni Piskorzów 
li Rościszówj 

b) do miasta Ząbkowic Sląskich obręb wsi Sadlq~, 
c) d~ miasta Ziębic obręb wsi Nieszk6w. 

6) w powiecie jeleniogórskim włącza się: 
§ 17.. Do miasta Zar w powiecieżarskim ~ wojewódz~ 

twie zi~lonogórskim włącza się miasto Kunice Zarskie. a) do miasta K\arpacza część obrębu wsi .Sciegny o po
wierzchni 76,02 ha ' obejmującą parcele nr nr 359-
368, 370,371, 373; 375, 376, 378, 379, 381,382, 384-
386; 388, 391, 392, 394, 396, 397, 400/1, 400/2, ' 401, 
403, 404, 406, 408-410-; 449, 450/1, 450/2, 451/1, 4511.2, 
452,453, 454/1, 454/2, 45&-,-459, 461; 463, 464, 466, 468/1, 
468/2, 469/2, 469/3, 470-474, 475/1, 475/2, 477, 479/1, 
479/2, 481, 484, 486, 487, 489-491, 494-496, 498, 500, ' 
501, 722-727, 728/1, 728/2, 728/4,128/6, 729, 730, 765, 
766, 

. - . ł~ 

I§ 18. Szczegółowego określenia granic wymienionych w.. 
rozporządzeniu miast dokonają w drodze zarządzenia prezy
dia wojewódzkich rad narodowych. Zarządzenia podlegają 
ogłoszeniu w dziennikach urzędowych wojewódzkich ' rad 
narodowych. 

§, 19. Rozpo(ządzenie wchodzi w źycie z dniem 1 stycz
nia 1973 r. 

Prezes RadyMinistrów:p. Jaroszewicz 

--------------------------------------------~--~------~------~------~------~ I 

P , 

Reklamacje z p.ow.odu niederęczenia p.oszczególnych numerów' wnÓsić należy de Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mi, 
nistrów (Warszawa 34, ul. Pows~ńska 69/71 - skrytka p.oczt.owa nr 3) w terminie ID de 15 dni .od daty wydania następneg.o k.o-

lejneg.o numeru. ' 

/ 

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wyn.osl: r.ocznfe , 100,- zł, półr.ocznie 60,- zł. 
Opłata za prenumeratę załącznika de Dziennika Ustaw wyn.osi: r.ocznie 45,- zł, półr.ocznie 27,- 71. 

. Prenumeratę na rek następny (r.oczną 'lub półr.oczną) przyjmuje się , d.odnia 30 list.o
pada. Prenumera,tę m.ożna ' zgłaszać wstecz za I półr.ocze . bieżąceg.o , r.oku do-, dnia ' 
31 marca; za II p6łr.ocze bądż , za cały bieżący rek - do dnia 30 września. Oc abc
nentów, ktÓrzy .opła~ą prenumeratę pc tych terminach, wysyłka pierwszych n'umerów 
d.ok.onana zestanie 'l .opóżnieniem, a, p.onadt.o zestaną policzone k.oszty przesyłki. Opła

, ta za prenumeratę powinna byćdok.onana Przelewem ' łub trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na konto '.Admlnistr.acji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodo
wym Banku Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1528-91-43745. Rachunków l,a 

' prenOOlerarę p.ie wystawia się,. Na odcinku wpłaty nałeży podać dokładną nazwę In
stytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczająceg.o urzędu pocztoweg.o (jak Wars,za
wa lO, P.oznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki po c z.X}wej oraz liczbę żama

wianych egzemplarzy Dziennika Ustaw. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw n;;tbywać można " w punktach sprzedaży. 
w 'Warszawie: al. I Armii Wojska PcIskiego 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Praw
no-Ek.on9miczna - ul. N.owy Swiat l, ki.osk "D.omu Książki" w gmachu ,sądów- . 
al. Gen. Swi.erczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Kat.o
wicach, Keszalinie, ŁCldzi, Olsztynie, Opolu, Rzes7ewie, Wrocławiu i Zielonej Górze ' 
.oraz w kasach Sądów Powiatowych w Bydg.oszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, 
Gliwicach, Krakowie; Lublinie, Ostr.owie Wlkp., Poznaniu, Rad.omiu, ,Szczednie, Tar~ 

nowie, i T.oruniu. ' 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biure Prawne, Warszawa, al. Ujazd,owskie 1/3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady: Ministrów, ,WarSZawa 34, 

, uL Pewsińska 69171 ~skrytka p.oczto,wa nr .3); -

Tłeczene z pelecenia Preiesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakład nr I. W,uszawa, ul. Tarnka 3. 

Zam. 2125 Cena' 2,40 zł 
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