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§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

PJ"ezes Rady Ministrów: Świta/ski 
I 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

'Minister Sprawiedliwośd: St. Car 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

308. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 26 kwietnia 1929 r. 

O • za~iczeniu osady (miasteczka) Mołodeczno w po
WIeCIe mołodeczańskim, województwie wileńskiem 
w poczet miast i włączeniu do nowoutworzonego 

miasta niektórych osiedli. 

Na podstawie art. 1 i 2 us tawy z dnia 20 lutego 
1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich 
w . poczet miast 'oraz zmiany granic miast na obsza
rze b. zaboru rosyj skiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92) 
zarządza się co na'stępuje: 

.' § L Osadę (miasteczko) Mołodeczno, ' wcho
dzącą w skła,d gminy wiejskiej Mołodeczno w powie
cie mołodeczańskim , województwie wileńskiem wyłą
cza się z dotychczasowego związku gminnego i zal i
C:l!a w poczet miast. 

§ 2. Miejscowoś ci: wieś Buchowszczyzna, wieś 
i f.olwark Buchowszczyzna Nowa, folwark Mołodecz
no, folwark i zaśóanek He,lenowo, kolonja Żawań 
oraz zaścianek Cywidówka, wchodzące vi skład 6mi
ny wiejskiej Mołodeczno , wyłąC'za się z dotychcz~so
wego ich związku gminnego i włącza się do nowo
utworzonej gminy miejskiej Mołodeczno łąc znie ze 
znajdującemisię na ich obszarze enklawami miej sc o
wości, pozostających nadal w dotychczasowym zwią
zku gminnym. 

§ 3. Na nowoutworzoną gminę miejską Moło
deczno, łącznie z miejscowościami, wymienionemi 
w § 2 rozporządzenia niniejszego, rozcią6a się moc 
obowiązującą rozpoTZądzenia Komisarza Generalne
go Ziem Wschodnich z dnia 25 czerwca 1919 r . o wy
borach do tymczasowych rad miej skich (D ż . U . Z. c. 
Z. W. Nr. 7, poz. 44) tudzież rozporządzenia Komi
sarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierp
nia 1919 r. o ustawie miejskiej (Dz. U. Z. C . Z. W . 
Nr. 12, poz. 99) ze zmianami, wynikającemi z rozpo
rządzeń Komisarza Generalnego Ziem W 'schodnich 
z dnia 25 ma'rca 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 66 
ustawy miej skiej (Dz. U . Z. C. Z. W. Nr. 29 (73), 
poz . 667) oraz z dnia 15 kwietnia 1920 r. w przedmio
:ie zmiany art. 14 ustawy miejskiej z dnia 14 sierpnia 
1919 r . (Dz. U. Z. C. Z. W. Nr. 37 (81), poz. 930). 

§ 4. Wyk onanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 5. Rozporządzenie ni,niejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. 

P rezes Rady Ministrów: Świla/s.ki 

Minister Spraw W~wnętrznych : Sławoj Skladkows,ki 

309. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 
l 

z dnia 26 kwietnia 1929 r. 

o ~alicze?iu , osadr W ołoży~ w ,powiecie wołożyń
sklm, wOJewodztwle nowogrodzklem w poczet miast 

i o rozszerzeniu granic tego miasta. 

Na podstawie art. l i 2 ustawy z dnia 20 lutego 
1920 r. w 'przedmiocie zaliczania osad wiejskich 
w poczet mIast ,oraz zmiany granic miast na obsza
rze b. zaboru rosyj skiego (Dz. U. R. P . Nr. 19, poz . 92) 
zarządza się co następuje: 

.§ . 1.. ~sadę Wołóżyn \ychodzącą w skład gmi
?y ':Iejsk!ej W ołożyn w powiecie wołożyńskim, wo
jewodztwIe nov,v.ogródzkiem - wyłącza się z dotych~ 
cz.asowego zWIązku gminnego i zalicza w poczet 
mIast. 

.§ ,2 .. Z gmi~y wiejs~ięj W ołożyn w powiecie 
woło~ynskIm, WOjewództWIe nowogródzkiem wyłą
cza Się: folwark \Y/ ołożyn o obszarze 45 ha, osiedla: 
Bondary, Kielewicze, Jewłasze, Ponizie i włącza się 
~o now?ut.w~rzo ~ej g,miny .miejskiej Wołożyn w tym
ze pOWIeCIe l wo)ewodztwle . 

§ 3. Na nowoutworzoną gminę miejską Woło
żyn łą~z?i~ z mizj s cowościami wymienionemi 
w § ? nll:llejszego rozporządzenia, rozciąga się moc 
obOWiąZUjąc ą ro zporządz:enia Komisarza Generalne- ' 
go Ziem Wschodnich z dnia 25 czerwca 1919' r . o wy
borach do tymczasowych rad miejskich (Dz. U . Z. c. 
Z. W. Nr. 7, poz. 44), tudzież ' rozporządzeni,a Komi
s~rza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierp
ma 1919 r. o ustawie miejskiej (Dz. U, Z. C. Z. W. 
Nr. 12, poz. 99). ze zmianami wY:1ikającemi z ro~.po
rządzema KomIsarza Generalnego Ziem Wschodnich ' 
z dnia 25 ~a':ca. 1.920 r. w przedmiocie zmilliny art. 66 
ustawy mIejskIe) (Dz. U. Z. C. Z. W. Nr. 29 (73), 
p~JZ. 6~7) oraz z dnia 15 kwietnia 1920 r. w prze dmio-. 
Cle zmIany art. 14 ustawy miejskiej z dnia 14 sierpnia ' 
1919 r. (Dz. U. Z. C. Z. W. Nr. 37 (81), poz. 930). 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza s ię Minis trowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 5. Roz.porządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłosz enia . 

Prezes Rady Ministrów:Świtaiski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 




