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115. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z; dnia 25 lutego 1929 r. 

o zmianie granic gmin wiejskich Lubania i Regnów 
w powiecie rawskim, województwie warszawskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy Z; dnia 22 wrz;eśnia 1922 r. 
w prz;edmiocie z;miany granic oraz; roz;wiązywania i two
rz;enia gmin wiejskich na obsz;arz;e b. z;aborów rosyjskie
go i austrjackiego (Dz;. U . R. P. Nr. 86, poz;. 770) z;a
rz;ądz;am co następuje : 

§ l. Z gminy wiejskiej Lubania w powiecie raw
skim, wojewódz;twie wars~wskiem, wyłącz;a się Wles 
Gacpary i włącz;a się ją do gminy wiejskiej Regnów 
w tymże powiecie i wojewódz;twie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsz;e wchodz;i w życie 
Z dniem l kwietnia 1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrz;nych: Sławoj Składkowski 

116. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 25 lutego 1929 r. 

o zmianie granic gmin Gradzanowo i Stawiszyn 
w powiecie sierpeckim, województwie warszaw

skiem. 

Na mocy art. l i 4 ustawy Z dnia 22 września 1922 r. 
w przedmiocie zmiany granic oraz; roz;wiąz;ywania i two
rz;enia,gmin wiejskich na obsz;arze b. z;aborów rosyjskie
go i austrjackiego (Dz;. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) za
rządzam co następuje: 

§ L Z gminy wiejskiej Stawisz;yn w powiecie sier
peckim, wojewódz;twie warsz;awskiem wyłącz;a się miej
scowość Siemiątkowo-Kosmy i włącz;a się ją do gminy 
Gradz;anowo w tymże powiecie i wojewódz;twie. 

§ 2. Z gminy wiejskiej Gradz;anowo w powiecie 
sierpeckim, wojewódz;twie warszawskiem wyłącz;a się 
miejscowość Borki i włącz;a się ją do gminy wiejskiej 
Stawisz;yn w tymże powiecie i wojewódz;twie. 

§ 3. Roz;porządz;enie niniejsze wchodz;i w życie 
z dniem l kwietnia 1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrz;nych: Sławoj Składkowski 

117. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewli.ętrznych 

z; dnia 25 lutego 1929 r. 

o zmianie granic gmin Boguszyce i Czerniewice 
w powiecie rawskim, województwie warszawskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 wrz;eśnia 1922 r. 
w prz;edmiocie zmiany granic oraz; roz;wiązywania i two
rz;enia gmin wiejskich na obsz;arz;e b. z;aborów rosyjskie
go i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) za
rządzam co następuje: 

§ L Z gminy Bogusz;yce w powiecie rawskim, wo
jewództwie warszawskiem wyłącza się miejscowości: 
wieś Zielonka i kolonję Dz;ielnica i włącza się wymienio
ne miejscowości do gminy wiejskiej Czerniewice w tym
że powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporz;ądz;enie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Mi nister 'Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 
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