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157. 
c. ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SP~A W WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 17 marca 1933 r. 

oZJliesieniu obszaru dworskiego Kęblowo i o ulwo .. 
rzeniu gminy wiejskiej Kębłowo w powiecie mor .. 

, skim, województwie pomorskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia '19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), rw brzmieniu 
ustalonem art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany 
właściwości niektórych władz w zakresie podziału 
adfuinistracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, 
poz. 895) zarządzam co następuje: ' 

§ 1. Obszar dworski Kębłowo w po~ie~ie 
morskim, województwie pomorskiem znoSl Slę, 
a z terytorjum jego tworzy się gminę wiejską o na
zwie Kębłowo, w tymże powiiecie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1933 r. 

159. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 18 marca 1933 r. 

o zniesieniu obszaru dworskiego Dąbrówka i o utwo
rzeniu gminy wiejskiej Dąbrówka w powiecie br~d

nickim, województwie pomorskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy· 
denta Rzeczypospqlitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
d organizacji i zakresie działania władz adn1inisŁra. 
cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), w brzmieniu 
ustalonem art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmia
ny właściwości niektórych władz w zakresie podżia
łu administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, 
poz, 895) zarządzam co następuje: 

§ 1. Obszar d,worski Dąbrówka w powiecie 
brodnickim, województwie pomorskiem znosi się, 
a z terytorjum jego tworzy się gminę wiejską o na
zwie Dąbrówka w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1933 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

158. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 17 marca 1933 r. 

o Zniesieniu obszaru dworskiego ŚwieCie i o utwo
rzeniu gminy wiejskiej Świecie w powiecie brod

nickim, województwie pomorskiem. 

Na podstawie art. ,104 rozporządzenia Prezy
denŁa Rzeczypóspolitejz dnia 19 stycznia 1928 . r. 
o organizacji i zakresie działania władz , administra
cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), w brzmie
niu ustalonem art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie 
zmiany właściwości niektórych władz w zakresie 
podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. 
Nr. 109, poz. 895) z,arząd~am co następuje: 

§ 1. Obszar dworski Świecie w powiecie bro
dnickim, województwie ' pomorskiem znosi się, a z te
rytorjum jego tworzy się gminę wiejską o nazwie 
Świecie w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporz,ądzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1933 r' 

160. 

ROZPORZĄDZENIE 
MIN'ISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 18 marca 1933 r. 

o znIesIeniu obszaru dworskiego Dobrzewino 
i o utworzeniu gminy wiejskiej Dobrzewino w po

wiecie morskim, województwie pomorskiem. 

Na 'pOdstawie art. 104 . rozporządzenia Prezy
den ta RzeczypospoHtej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz administra- , 
cji ogólnej (Dz. U. R. P . Nr, 11, poz. 86), w brzmie
niu ustalonem art. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie 
zmiany właściwości niektórych władz w zakresie 
podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. 
Nr 109, poz. 895) zarządzam co następuje: 

§ 1. Obszar dworski Dobrzewino w powiecie 
morskim, województwie pomorskiem znosi się, a z te
rytorjum jego ' tworzy się gminę wiejską o nazwie 
DobrzewiilO w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie ~iniejsze wchod.zi w żv· 
cili z dniem '( kwietnia 1933 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 


