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i włącza się je do obszaru dworskiego MielnO' W PO'-
wiecie gnieźnieńskim, w temźe województwie. 

§ 3. Wykonanie niniejszegO' rO'zporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 4. RO'zPO'rządzenie niniejsze wchO'dzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Prezes Rady Ministrów: Switalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

644. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 4 grudnia 1929 r. 

o zmianie granic miasta Pobiedzisk w powiecie i wo-
jewództwie poznańskiem. 

__ Na pO'dstawie art. 104 rozporządzenia Prezyden
ta RzeczYPO'spolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o O'rga
nizacji i zakresie działania władz administracji ogól
nej (Dz. U. R. P. Nr, 11, PO'Z. 86) zarządza się CO' na
stępuje: 

§ t. Z gminy wiejskiej PO'lskawieś w pO'wiecie 
i województwie poznańskiem wyłącza się parcele 
gruntawe: 71, 72, 73, Q O'gólnym O'bszarze 2 ha 24 a 
56 m.' i włącza się je do miasta PO'bieclzisk w tymże 
pO'wiecie i wO'jewództwie. 

. § 2. WykO'nanieniniejszegO' rO'zpO'rządzenia po
rucza się MinistrO'wi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
Z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Prezes Rady Ministrów: Switalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

645. 

ROZPORZĄDZENIE ~ADY MINISTRóW 

z dnia 4 grudnia 1929 r. 

o zniesieniu obszaru dworskiego W ierzyce w powie
cie gnieźnieńskim, wO'jewództw: e poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezyden
ta RzeczYPO'spolitej z dnia 19 sl yc znia 1928 r. o orga
nizac ji i zakresie działania władz administracji agól
nej (Dz. U. R. P. Nr. 11, PO'z. 86) zarządza się CO' na
stępuje: 

§ t. Obszar dwO'rski Wierzyce w pO'wiecie 
gnieźnieńskim, województwie pO'znańskiem znasi s ię, 
a terytO'rjum jegO' włącza się do gminy wiejskiej Wie
rzyce w tymże p.O'wiecie i wO'·jewództwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszegO' rozporządzenia PO'
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
:z; dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

646. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 4 grudnia 1929 r. 

o zniesieniu obszaru dworskiego Izdebki w powiecie 
wyrzyskim, województwie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. a orga
nizacji i zakresie działania wła dz administracji oóól
nej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się cO' "'na_ 
stępuje: 

§ t. Obszar dworski Izdebki w powiecie wy
rzyskim, województwie poznańskiem znasi s ię, a te
rytor jum jego włącza się da gminy wiej skiej Izdebki 
w tymże powiede i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rO'zporządzenia po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych . 

§ 3. Rozporząd zenie niniejsze wchadzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1930 r . 

Prezes Rady Ministrów: Switalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Staw oj Skladkowski 




