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§ 3. Rozporządzenie nInIejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

ży

§ 3. Rozpor zą dzenie nmlejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

ży

Pre zes Rady Ministrów: K. Barlel

Pre zes Rady Ministrów: K. Barlel
Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Skladkowski

Minister Spraw

We1wnętrznych : Sławoj Składkowski

156.
154.
Rozporządzenie

R~zporządzenie

Rady Ministrów

Rady Ministrów

z dnia 16 marca 1929 r.

z dnia 16 marca 1929 r.

O

o zniesieniu obszaru d/worskiego Kamionka w powiecie kartusk im, województwie pomorskiem.
Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o organizacj i i zakresie dział a nia władz administracji ogólnej (D z. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza ;;ię
co następuje :

§ 1. Ob szar dworski Kamionk a w powE~~ ie
kartuskim , województwie pomorskiem znosi s ię, a terytorjum jego włą cza s ię do gminy wiejskiej Gowidli no w tymż e powiecie i województwie.

zniesieniu obszaru dworskiego Kamienica w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.

Na podshwie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo spolitej 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. Obszar dworski Kamienica w powiecie
tucholskim, województwie pomorskiem znosi Się,
a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Kamienica w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza s ię Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 2. Wykonanie niniej szego rozporządzenia
porucza się Minishowi Spraw Wewnętrznyc h .

§ 3. Ro z porządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

§ 3. R oz por zą d z enie niniejs ze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Bar{t:;i

ży

ży

Minister Spraw We1wnętrznych: Sławoj Składkowski

Pre zes Rady Minis trów : K. Barle!
Minis ter Spraw

Wewnętrznych : Sławoj Składkowski

157.
Rozporządzenie

155.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 16 marca 1929 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Morawina oraz
gmin wiejskich Wygoda Plugawska i Mieleszówka
w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznań
skiem i włączeniu ich terytorjów do gminy wiejskiej Ska rydze w w tymże powiecie i województwie.
N a pods ta wie art. 104 rozporządzenia Prezydenta R zeczy'pospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o organi zacji i zakre sie działania władz administracji ogólnej (D z. U . R. P. Nr. 11, po z. 86) zarz ą dza s ię
co następuje:

§ 1. Obszar dworski Morawin oraz gminy
wiejs kie W yg oda Plugawska i Mieleszówka, w powiec·ie ostrzesz owskim, w.ojewódz twie poznań s kiem
znosi się, a terytorja ich włącza s ię do gminy wiejskiej Skarydzew w tymże powiecie i województwie .
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznyc h .

Rady Ministrów

z dnia 16 marca 1929 r.
o zmianie granic miasta Białej w powiecie rawskim,
województwie warszawskiem.
Na po-dstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 luteg'O 1920 . r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich
w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b . zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19,
po z. 92) za rządza s ię co następuje :

§ 1. Z gminy wiejskiej Marjanów w powiecie
rawskim, wojewód ztwie warszawskiem - wyłącza
się folwarki: Biała, Lipie, Emilówka, oraz wieś Goślinki - Du że i włącza się je do miasta Białej w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Wykonanie niniej szego rozporzą dzenia
porucza się M,i nistrowi Spraw Wewnętrznych .
§ 3. Ro z porządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r .

ży

Pre zes Rady Ministrów: K. Barlel
Minister Spraw We'wnętrznych: Sławoj Skladkowski

