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~Ol.
ROZPORZĄDZĘNIE

O

~o.

~03.

R:ADY MIl'!ISTRóW

z dnia 27 marca 1929 r.
zniesieniu obszaru dworskiego Gubiny w powiecie
grudziądzkim, województwie pomorskiem.

Na po·dsŁa.wie art. 104 rQizporządz~lt1ia Prezydenta R zeczypospolitej z dn ia 19 styczni'a 1928 r.
o org~nizacji i zą.kresie działania władz administracji vgólne j (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza
się co następuje:

§ 1.

Obszar dworski Gubiny w powiecie gruwojewództwie pomo rskiem znosi się, a terytorj um jego włącza się do gminy wiejskiej Budy
w tymże powiecie i województwie.
d ziądzkim ,

rucza

Nr.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia posię Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 1929 r.
P rezes Rady Ministrów: K. Barlel

RQZPQij.?ĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 27 marca 1929 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Napromek w powiecie lubaw5km, województwie pomorskicm:
Na pods tawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o organizacji i zakresie d ziałani a władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się
co następuje:

§ 1. Obszar dworski Napromek w powiecie
lub a wskim, województvvie pomorskiem znosi się,
a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej
Czerlin w tymże powiecie i wo jewództwie.
rucza

§ 2. Wykonanie niniej szego rozporządzenia poSIę Ministrowi Spraw Wewnętrznyc h .

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

życie

Pre zes Ra dy Ministrów: K. Barie!
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Minister Spraw

Wewnętrznych:

Slawoj

Składkowski

202.
204.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 27 ma1J.'ca 1929 r .
o zniesieniu obuaru · dwc r skiego Nowy Glińcz
i o utwHrzeniu z iego tęrytorjum gminy wiejskiej
Glińl:;z w powiecie kart~skim, województwie
pomersklem.
Na podstaw ie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dni a 19 stycznia 1928 rdm
o o . ganizac ji i za'kresie d z;.~.łania władz adminis~racji
ogóbej (Dz. U. R. P . Nr. 11, poz. E:6 ) :Qarządza Silę co

z. dnia 27 rp.arca 1929 r.
O

zniesieniu obszaru dworskiego Wawrowice w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.

Na podstawie art . 104 rozp orzą dzenia Prezydenta Rzeczyposp olitej z dn ia 19 stycznia 1928 r .
o organi>zacj i i zakr es ie d ~iałani a wła,d'Z adminis tracji
ogólnej (Dz. U, R. p, Nr. lI, poz. 86) zarządza się co
następuje:

m.s t ę puje:

§ 1. Obszar dworski Nowy Gl~ńcz w po:vie~ie
kartuskim wo.jewództwie pomorskIem Zno.sI SIę,
a z leryt~rjum jego tworzy się gm~nę wiejską o nazwie Glińcz w tym że powiecie i województwie.

§ 2. Wykonan ie mnIejszeg o rozporząazenia
po-rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Rozpo r ządzenie >n iniejs.z e weflo.d zi w
z dniem 1 kw ietnia 1929 r.

życie

Prezes Rady Ministrów: l}. Bąrtel
Minister Spraw Wewnętrzny.ca: $ląwGj Składkowski

§ 1. Obs zar dworski Wawrowice w powiecie lubawskim, wo,jewódzlwie pomo rskiem znosi się, a terytorium jego włąc za się do gminy wi e jskie j WaJwrowice w tymże pO;wieci e i wojewódz,twie.

§ 2. Wykonanie niniejsze10
rucza

się

r ozp orządzenia

po-

Ministrowi Spraw Wewn qtr znych.

§ 3. Rozponądzeni~ niniejsze wcho,dzi w
z dniem 1 kwietnia 1929 r.
Prezes Rady Minristrów: K.

życie

Bąriel

Minister Spraw Wewnętrzn yc h: Sławoj Składkowski

