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§ 3. Ro:zporządzenie nmleJsze w<:hodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

158.
Rozporządzenie

Nr. 18.

Rady Ministrów

ży

Prezes Rady Ministrów: K. Barlel

z dnia 16 marca 1929 r.

Minister Spraw We1wnętrznych: Sławo; Składkowski

o zmianie granic gminy Mrzezino i obszaru dworskiego Poczernino w powiecie morskim, województwie
pomorskiem.
Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o organizacji i zakresie działania władz a dministracji
ogólnej (Dz. U. R. P . Nr. 11, poz. 86) zarządza się
co następuje:

§ 1. Z obszaru dworskiego Poczernino w powiecie morskim, województwie pomorskiem wyłącza
się parcelę 76 b. karta 1 i włącza się ją do gminy
wiejskiej Mrzezino w tymże po~iec i e i województwie.
§ 2. Wykonanie nImeJszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych .
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

ży

Prezes Rady Ministrów: K. Barlel
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

160.
Roznorzadzenie
Ministra Spraw -Wewnętrznych
z dnia 251utego 1929 r ,
o zmianie granic gmin wiejskich Błędów i Rykały
powiecie grójeckim, województwie warszawskiem.

W

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin w,iej1s kich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86,
poz, 770) zarządzam co na s tępuje:

§ 1. Z gminy wiejskiej Błędów w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem wyłącza się kolonję Modrzewina i włącza się ją do gminy wiejskiej
Rykały w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwie,t nia 1929 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

159.
Rozporządzenie

ży

Rady Ministrów

z dnia 16 marca 1929 r.

161.

o zmianie granic miasta Tomaszowa w powiecie
tomaszowskim, województwie lubelskiem.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich
vi pocżet mia's L oraz zmiany g-r anie miast na obszarze b . zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19,
poz. 92) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyłącza się
a) rz; gminy wiejskiej Pasieki w pow,i ecie tomaszowskim, województwie lubelskiem: wieś
Pasieczno wra z z młynem Pasieczno i osadą młyńską Małki o obszarze 102 ha
2208 m', miejscowość Brygadę Rogo żno
o obszarze 16 ha 9716 mi, miejscow ość Le. śniczówkę Rogożno o obszarze 22 ha
7148 m 2 ;
h) z gminy wiejskiej Majdan Górny "IN tymże
powiecie i województwie: wieś Sznury
o obszarze 148 ha 8000 m', i włącza się je do obszaru miasta T oma'szowa
w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskiem.

§ 2. Wykonanie niniejszego

rozporządzenia

porucza się MiniSItrowi Spraw Wewnętrznych .

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 26 lutego 1929 r.
o zmianie granic gmin wiejskich Mostowo i Dąbrowa
w powiecie mławskim, województwie warszawskiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiej skich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86,
poz. 770) zarządzam co następuje:

§ 1.

Z gminy wiejskiej Mostowo w powiecie

mław skim, województwie warszawskiem wyłącza się
wieś Syberja i włącza się ją do gminy Dąbrowa

w

tymże

powiecie i województwie.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

zy-

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

