
" 

I I 

. , 

276 Dziennik Ustaw. Poz. 143, 144, 145 146. Nr. 18. 

ROZPORZf\DZENIf\ MINISTRÓW: . 

Poz.: 163-Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ratowo i Unie-
rz yż w powiecie mławskim, województwie warszawskiem . 281 

164-Spraw Wewn :trznych z dnia 28 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin Jeziorko i Bąków w po-
wiecie łowickim , województwie warszawskiem. 281 

165-Spraw Wewnętrzn ych z dnia 6 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wodynie i Skó-
rzec w powiecie siedleckim, województwie lubelskiem . 281 

166-Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Tyniec i Opa-
Łówek w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem. 281 

167-Spraw Wewnę trzn ych z dnia 8 marca 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Nałęczów i o zmia-
nie granic nieldórych gmin wiej skich na obszarze powiatu puławskiego, w województwie lubelskiem 282 

168- Skarbu z dnia 25 lutego 1929 r. w sprawie zmian · w organizacji kas skarbowych w okręgu admi-
nistrac yjn ym izby skarbowej w Krakowie 282 

143. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 16 marca 1929 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Nowe Wałdowo w po
wiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem i włą
czeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Wałdowo 

w tymże powiec:e i województwie. 

. Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej ,z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i za,kres.ie działania włll.dz administra
cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Nowe Wałdowo w po
wiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem zno
si się, a terytorjum jej włącza się do gminy w;iejskiej 
Wałdowo w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie' z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: K . Barlel 

Minister Spraw We.wnętrznych : Sławoj Składkowski 

144. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 16 marca 1929 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Borzechowo Nowe, w po
wiecie starogardzkim, województwie pomorskiem 
i włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Borze-

chowo w tymże powiecie i województwie. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r . 
o organizacji i zakresie działania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. R. P . Nr. 11 , poz. 86) za.rządza się 
co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Borzechowo Nowe w po
wiecie staro.gardzkim, województwie pomorskiem 
znosi się, a terytorjum jej włącza się do gminy wiej
skiej Borzechowo w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniej'szego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie lllllle)SZe wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: K . Barlel 

Minister Spraw Wewnętrznj"ch: Sławoj Składkowski 

·145. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 16 marca 1929 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Suczyn w powiecie byd
goskim, województwie poznańskiem i wł.,czeniu jej 
terytorjum do miasta Fordon w tymże powiecie i wo-

jew6dztwie. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i za kresie działania władz a.dminislracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr, 11, poz. 86) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Suczyn w powi>ecie byd
goskim, województwie poznańskiem Z'nosi się, a te
rytorjum jej włącza się do miasta Fordon w tymże po
wiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejsze?o r.ozporządzenia 
porucza się Minis,trowi Spraw WewnęŁrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwi,etnia 1929 r. 

Prezes Rady Ministrów: K . Barlel 

Mirnster Spraw Wewn~trznych: Stawoj Skladkowski 

146. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 16 marca 1929 r. 

o utworzeniu aminy wiejskiej Kopanina w powiecie 
szamotuIskim. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organiza'cji i zakresie działania władz administracj.i 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Z obszaru dworskiego Nowa Wieś pod 
Kazimierzem w powiecie szamotulskim, wojewódz-




