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- Hruskie do punktu jej przecięc i a z szosą krajową Suwałki 
- Granica Państwa (punkt topograficzy 125,9) . Dalej bieg-
nie południowo-wschodnią granicą tej drogi krajowej do jej 
przecięcia z drogą gminną Skieblewo - Dąbrowa Białostoc

ka (w punkcie topograficznym 128,6) , skręca na południe 
i dochodzi do miejscowości Lipsk. Za tą miejscowością 
granica skręca na wschód i biegnąc drogami gminnymi Lipsk 
- Dulkowszczyzna - Jaczn iki - Ponarlica dochodzi do 
drogi gminnej Bieniowce - Rygałówka, biegnie nią 800 m 
na południe, a następnie skręca na wschód i biegnąc drogami 
lokalnymi (wzdłuż punktów topograficznych 137,4, 127,4, 
135,7) dochodzi do granicy Państwa na odcinku granicznym 
1717- 1718 koło punktu topograficznego 133,7. Dalej gra
nica otuliny biegnie w kierunku południowo -zachodnim 
granicą pasa granicznego przy punkcie topograficznym 
129,6, skręca na zachód i biegnie po drogach lokalnych 
oddzielających grunty orne od łąk po punktach topograficz
nych 129,8, 125,2, 137,6, 140,3, 137,4, tu skręca na połu
dnie i biegnie po granicy lasów - punkty topograficzne 
136,3, 147,2 do miejscowości Chilmony, potem drogą gmin
ną na południowy wschód do punktu topograficznego 
127,8. Od tego punktu granica skręca na zachód i biegnie 
drogą gminną wzdłuż punktów topograficznych 129,8, 
134,8, 128,8, 127,9, przecina drogę krajową Lipsk - Dąb

rowa Białostocka i dochodzi do linii kolejowej Sokółka 

- Suwałki , biegnie jej północną granicą wzdłuż punktów 
topograficznych 130,7, 135,4, 133,9, 131 ,6 do przystanku 
kolejowego Kamienna Nowa, przecina tory i dalej drogą 
wojewódzką przez miejscowości Hamulka, Kuderewszczyz
na, Zwierzyniec Wielki, Małowista, Domuraty dochodzi do 
drogi krajowej Augustów - Białystok . Granica przecina 
drogę krajową na wysokości punktu topograficznego 127,3, 
skręca na południe i biegnąc jej zachodnią granicą dochodzi 
do skrzyżowania z drogą krajową Dąbrowa Białostocka 
- Osowiec. W punkcie topograficznym 139,8 granica skręca 
na południowy zachód i biegnie północną granicą drogi 
krajowej Dąbrowa Białostocka - Osowiec do jej skrzyżowa
nia z drogą wojewódzką Jaświły - Dolistowo Stare punkt 
topograficzny 127,1, skręca na północny zachód i docho
dzi do rzeki Biebrzy. Następnie lewym brzegiem rzeki Bie
brzy granica biegnie do miejscowości Dawidowizna punkt 
topograficzny 121,4. Za tą miejscowością ponownie wcho
dzi na drogę krajową Dąbrowa Białostocka - Osowiec 
i biegnie nią do skrzyżowania drogi gminnej Goniądz -
Downary, skręca na połudn ie i po drodze Goniądz -
Downary dochodzi do drogi krajowej Ełk - Białystok 

w punkcie topograficznym 132,5, przecina ją i dalej 

biegnie na południe zachodnią granicą drogi gminnej Dow
nary - Trzcianne do punktu topograficznego 135,5. Omija 
od zachodu zwartą zabudowę miejscowości Trzcianne, bieg
nąc po punktach topograficznych 134,6, 125,9, 119,3, 
112,8, dalej pasem linii wysokiego napięcia w punkcie 
topograficznym 120,1 dochodzi ponownie do drogi gminnej 
i zachodnią jej granicą przez miejscowości Szorce, Kryn ice 
dochodzi do wsi Wyszowate. Przy punkcie topograficznym 
124,9 skręca na południe i drogami lokalnymi wzdłuż punk
tów topograficznych 120,1 , 115,4, 110,6, 110,1, 108,3 
dochodzi do rzeki Narwi . Na odcinku tym granica biegnie 
prawym brzegiem Narwi do punktu topograficznego 104,7 
w miejscowości Góra Strękowa , skręca na południe, przecina 
Narew i dochodzi do drogi krajowej Stare Jeżewo - Łomża 
w punkcie topograficznym 105,0 koło miejscowości Kurpiki . 
Dalej granica otuliny biegnie na zachód północną granicą 
drogi krajowej Stare Jeżewo - Łomża do punktu topo
graficznego 102,2, gdzie skręca na południe i przecinając 
drogę krajową biegnie po grobli wzdłuż punktów topo 
graficznych 104,0, 104,2. Przed miejscowością Grądy Wo
niecko wchodzi na drogę lokalną punkt topograficzny 105,2. 
Dalej biegnie brzegiem lasu wzdłuż punktów topograficz
nych 115,1, 105,8 do grobli , następnie groblą w kierunku 
zachodnim i za punktem topograficznym 101 ,8 kieruje się 
rowem melioracyjnym na północ, dochodząc do rzeki Narwi. 
Przecina rzekę i wchodzi na szosę prowadzącą do Wizny 
w miejscowości Niwkowo. Dalej granica biegnie w kierunku 
północnym drogą gminną Piątnica - Wizna, a następnie 
drogą lokalną biegnącą przez miejscowość Łęg koło punk
tów topograficznych 117,0, 110,5. W punkcie topograficz
nym 121,6 przecina drogę krajową Stare Jeżewo - Łomża 
i biegnie drogą wojewódzką Wizna - Radziłów do punktu jej 
przecięcia z rzeką Matlak (w punkcie topograficznym 109,7) , 
omija od wschodu zabudowania miejscowości Radziłów 
i wchodzi na drogę krajową Radziłów - Osowiec, biegnie jej 
wschodnią granicą do rozwidlenia za miejscowością Klima 
szewn ica . Tu granica skręca na północ i biegnąc wschodnią 
granicą drogi wojewódzkiej dochodzi do miejscowości Bia
łaszewo . W punkcie topograficznym 120,4 skręca na wschód 
i drogą wojewódzką prowadzącą przez wieś Wólka Brzozo
wa dochodzi do miejscowości Ciem noszy je i dalej do Kanału 
Rudzkiego. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 15 września 1993 r. 

w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządz ie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, 
poz. 191 , Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, 
z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 
428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78) zarządza 
s ię, co następuje : 

§ 1. Nadaje się status miasta następującym miejscowoś
ciom: 

1) Kleszczele w województwie białostockim, 

2) Glinojeck w województwie ciechanowskim, 

3) Borne Sulinowo w województwie koszalińskim , 

4) Alwernia w województwie krakowskim, 

5) Frampol w województwie zamojskim. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 


