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o organizacji i zakresie działania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. R P_ Nr. 11, poz_ 86) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Obszar dworski Chmielno w powiecie kar
. , tuskim, województwie pomorskiem znosi się, a tery
.. torjum jego włącza się do gminy wiejskiej Chmielno 

W tymże powiecie i województwie_ 

§ 2. Wykonanie mmeJszego wzporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw \XI ewnętrznych_ ... , 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 T-

Prezes R ady Ministrów: K . Barlei 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

150. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 16 marca 1929 T-

w sprawie zniesienia obszaru dworskiego Karolewo 
w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 T
o organizacji i zakresie działania władz , adminis tracji 
ogólnej (Dz. U. R P_ Nr. 11, poz. 86) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Obszar dworski ' Karolewo w powiecie 
grudziądzkim, województwie pomorsbem znosi się, 
a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Liz
nowo w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie nmIeJszego rozporządzenia 
porucza się Minishowi Spraw Wewnętrznych. 

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

Prezes Rady Ministrów;, K. Barlei 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

151. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 16 marca 1929 T-

o zniesieniu obszaru dworskiego Krajenki w powie
cie tucholskim, województwie pomorskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz a dministracji 
ogólne,j (Dz. U. R P . NT- 11 , poz. 86) zarządza się 
co następuje : 

§ 1. Obszar dworski Krajenki w powiecie tu
cholskim, województwie pomorskiem znosi się, a te-

--------------------------------

rytorjum jego włącza s,ię do gminy wiejskiej Przymu
szewo w tymże po>wiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie mmeJszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw \XI ewnętrznych . 

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

Prezes Rady Ministrów: K . Barlel 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

152. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 16 marca 1929 T-

D zniesieniu obszaru dworskiego Bielawki ' w powie
cie . starogardzkim, województwie pomorskiem. ' 

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) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. ObszaT dworski Bielawki w powiecie sta
rogardzkim, województwie pomorskiem znosi. się, 
a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Rom
bark w tymże powiecie i województwie. 

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

§ 3. Rozporządzenie niniej sze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 T-

Prezes Rady Ministrów: K . Barlel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

153. 

Rozporządzenie Rady Ministrów . 
z dnia 16 marca 1929 T-

o zniesieniu obszaru dworskiego Lewino w powi~(;ie 
morskim, województwie pomprskiem i utworze piu 

z jego terytorju~ samoistnej gminy. 

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) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Obszar dworski Lewino w powiecie mor
skim, województwie p omorskiem znosi się, a z tery
torjum jego tworzy s,ię gminę wiejską o nazwie Le
wino w tymże powiecie i województwie. 

§ 2~ Wykonanie UlmeJszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 




