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207.
ROZPO~ZĄDZENIE RADY M.JNJST~QW

RADY MINISTRóW

. z dnia 27 marca 1929 r.

z dnia 21 marca 1929 r.

o zniesieniu obs.zaru ~worskiego CiecIlocino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.

Q

zniesieniu obszaru dworskiego Młynki w powiecie
sęPolęńsls:iQl, wowwództwie P9DJ.OfSkię~,

Na podstawie art. 104 . rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o organizacji i zakresie działania władz adminis tracji ogólnęj (Dz . .U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się
co następuje:

Na podstaJWie art. 104' ro~porząQzenia Prę~y
dcnua Rzeczypospolitej z dnia 19 stYPZ;Pj>g. 19~8 r.
o organizacji i zakresie działania właodz aodministracji ,ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 1ł. Poz. ~9) z~J;ządza
się co następuje:

§i 1. Obszar dworski Ciechocino w powiecie
Il.lorskiw, woj ewództwie pomorskię m znosi się, a terytorjum jego wraz z enklawami należącemi do
obszarów dworskith Smiechowo, Rekowo i gminy
Gniewowo włącza się do gminy wiejskiej Ciechocino
w tymże powięcię i województwie.

§ 1. Obszar dwors':i Młynki w powiecie $*łpo
województwie pomorskie:rp znosi si~, a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Jastrzę
biec w tymże powiecie i województwie.

rozporzą dz enia
Wewnętrznych.

§ 2. Wykonanie ni niejszego
rucza
z

się

Ministrowi Spraw

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

leńskim,

rucza

§ 2. Wykonanie niniejszego rozpoq:ądzęnia posię Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

po-

życie

dnięIł:l

§ J.

Rozporządzenie

niniejsze wchodzi w

życie

z dnie:n 1 kwietnia 1929 r.

P'r ezes Rady Ministrów: K. Barlql
Miruvsier Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

PJ:ezes Ra.dy Mi~istrów: K. Barle!
Mirui:ster Spraw Wewnętrznych: Slawoj Składkowski
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ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 27 marca 1929 r.

z dnia 27 marca 1929 r .
Q

o Zl;llesleniu obszaru dworskiego Pieleszewo w powieci~ Olorskim, województwie pomorskiem.
Na podstawie art. 104

rozporządzenia

Prezy-

denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o oorganizacji i zakresie dzi a ł a nia władz administracji
ogólne,j (Dz. U. R. p. Nr. 11, poz. 86) zarządza się
co następuje:

§ 1. o.bszar dworski Piele szewo w powiecie
morskim, województwie pomorskien: znosi się, a terytorium jego włącza się do gminy wi ejs kiej Reda
w tymże powie.c ie i województwie.
§ 2.
rucza

się

'X'ykonanie niniej szego rozporz ą dzenia poMinistrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 1929 r.
Prezes Rady Mi'll'~str6w: K. Barle!
Minister SprliJw Wewnętrznych: S!(JJJ)'oj Składkowski

RADY MINISTRóW

znIes ieniu obszaru dworski~go RokoGin w powi"",
cie starogardzkim, województwie po.tuOl'.s lriem.

Na podsItawie art. 104 rozporządzen; a Prezyden ta Rzeczyp osp<oli tej z drllia 19 stycznia 1928. rooku
o ogan~ z a c ji i zakre sie d z!.ała'u ia władz a dminisLa:::ji
og01ne j (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86} zarząd~a się co.
następuje:

§ 1. Obszar dworsk i Rokodn w powiecie star0gardzkim, województwrie pomorskiem znosi się. a taryŁo -jum jego wciela się do gminy wiejskiei Koteże
w tymże powiecie i wo;ewódL.twie.
§ 2. Wykonanie lll'IlIeJszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi . Spraw Wewll Gtr znych.
§ 3. Rozp o~ządz!01!lie mniejsze wchodzl w
z dniem 1 kwietnia 19'::' 9 r.

życie

Prezes Rady Ministrów: K. Barle!

.

Minister SPfaiW Wewnętrznych: Stawoj Składkowski

