Dziennik Ustaw. Poz. 162, 163, 164, 165 i 166.

Nr. 18.

162.

164.
Rozporządzenie
Wewnętrznych

Rozporządzenie
Wewnętrznych

Ministra Spraw

Ministra Spraw

z dnia 28 lutegO' 1929 r.

z dnia 26 lutego 1929 r.
o zmianie granic gmin Radzików i Helenów w powiecie błońskim, województwie warszawskiem.
.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
t922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwi ązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na: Dbszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackie~o (Dz. U. R. P. Nr. 86,
poz. 770) zarządzam CD następuje:

§ 1.

Z gminy wiejskiej Radzików w powiecie
błońskim, wDjewództwie warszawsk iem wyłącza się
wieś Giełżew i włąc za się ją do gnliny Helenów
w tymże pO'wiecie i wO'jewództwie.

§ 2. RDzporzą dzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwie,tnia 1929 r.

281

ży

o zmianie granic gmin Jeziorko i Bąków w powiecie
łowickim, województwie warszawskiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wa'nia i tworzenia gmin wiejskich na 0bszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86,
poz. 770) zarząd zam CD następuje:

§ 1. Z gminy wiejskiej Je ziorko w pDwiecie ło
wickim, województwie waTszawskiem wyłącza się
wieś Szcwdłów i włą cza ,się ją do gminy Bąków
w tymże p owiecie i województwie.
§ 2. Ro zp orządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwielnia 1929 r.
Minister Spraw Wewnętrz'nych: Slawoj Składkowski

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Skladkowski

165.
Rozporządzenie

Ministra Spraw

163.

z dnia 6 marca 1929 r.

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych

o zmianie granic gmin wiejskich Wodynie i S~órzec
w powiecie siedleckim, województwie lubelskiem.

z dnia 27 lutego 1929 r.
o zmianie granic gmin wiejskich Ratowo i Unierzyż
w powiecie mławskim, województwie warszawskieJn.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
~a' nia i tWDrzenia gmin wiejsk ich na Dbszarze b. zaborów rosyjskiegO' i austrjackie go (Dz. U. R. P. Nr. 86,
poz. 770) zarządzam co następuje:

§ 1.

Z gminy wiejskiej Ratowo w powiecie

mławskim, w województwie waris zawskiem wyłącza
się miejscowości: wieś Giełczyne k , wieś i folwark Marysinek, wieś i folwark Radzimowice, kolDnje : Budy
Zofijki oraz Budy Budzkie i włącza się wymienione
miejscowDści dO' gminy wiejskiej Unierzyż w tymże

powiecie i województwie.

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

Wewnętrznych

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tWDrzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskie go i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86,
poz. 770) zarządzam co następuje:

§ 1. Z gminy Wodynie w pDwiecie siedleckim,
województwie lubelskiem wyłącza się wieś Zebrak
i włącza się ją go gminy Skórzec w tymże powiecie
i województwie.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.
Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski

166.
ży

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Składkowski

Rozporządzenie
Wewnętrznych

Ministra Spraw

z dnia 8 marca .1929 r.
o zmianie granic gmin wiejskich Tyniec i Opatówek
w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 wrześ
nia 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rDzwią-

