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766 Dziennik Ustaw. Poz. 425, 426, 427 i 428. Nr. 48. 

425. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 28 maja 1934 r. 

O zmianie granic powiatów lubaczowskiego i jawo
rowskiego w województwie lwowsklem. 

Na podstawie art.. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1921 r. wprzedm~ocie dokonyw,an,ia zmian granic 
powiatów n,a o,bsza,rach b. dzielnic rosyjski,ej iaustr
jacko - węgierskiej, j,ak równiei dokonywania n.a oh
szarz e b. dzielnicy austrj:acko -, węgierskie,j zmian 
obszaru dział.ania $lllorządowych reprezentacji po
wiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Z powiatu lubaclZow:skiego w woiewódz
tw~e ,lwows,kiem wyłącza się gminę wie,jską Lipowiec 
z , przY5,iółkami Lindenau i Majdan i włącza się ją 
do powl,atu jaw,Qrowskiego w temże województwie. 

§ 2. Z powia,tu j,aworowski'ego w woj'ewódz
twie lwowskiem wyłącza 'się gminy wiejskie Budo
mierz i HruS'zów i wł,ącza się j,e do powiatu luba
czow.slkiego W temże województwie,. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejsz'ego 
poorucza się Ministrowi Sp.l"aw Wewnę,tr,znych. 

§ 4. Rozporządzenie n:ini!ej.sze wchodzi w ży
cie z dniem 15 ClZerwca 1934 r. 

Prezes R<lJdy Ministr'ów: L. Kozłowski 

§ 3. Rozporządze,nie niniejs~e wchodzi w ży
cie z -dniem 15 czerw,ca 1934 r. 

Prezes Ra.d.y Ministrów: L. Kozłowski 
Min~ster Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

427. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia ,28 , maj,a 1934r, 

o zmianie granic powiatów samborskiego i dobro
mi1skiego w województwie lwowskiem. 

Na podstaw:ie art. 1 i 2 ,ustawy z dnia 7 lipca 
1921 r. w przedmiocie dokonywani.a zmian granic 
powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austr
jack-o-węgierskiej, jak równ~eż d-ok'onyw.an.i.a na ob
szarze b. ,dzielnicy ausł:rj,acko-węgierskiej zmian ob
szaru ,działania slamor,ządowych reprezentacji po
w~atowych (Dz .. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) za,rządza 
się Co na,stępuje: 

§ 1. Z pow~atu ,samborskiego w wojewoot
twie lwowski.em wyłącZla się gminę miej'ską Chyrów 
oraz gminy wiejskie: Bąkowice z przysiółkiem Su
szyc,a mał,a, ' Grod-owice, LibucnoWia, P.olana, Roso
chy, Sł'ochyn.ie, Suszyca wieLka, Terło rustykalne 
i Terło szlacheckie - i włącza się je do powiatu 
dobromilskiego .w ,temże województwie. 

§ 2. Wykonanie ro.zporządzenia n.iniejsze~o 
Mirn~ter SprawWeWitl'ętrznych: Bronisław Pieracki porucza 'Się Ministr,oWl 'Sprao/Wewnęlrz.nych. 

426. 
ROZPOIU:ĄDZENIERADY MINISTRóW 

z dnia 28 maja 1934 r. 

o zmianie granic powiatów rudeckiego i gródeckie
go w wo;ewództwie lwowskiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca: 
1921 r. w przedmiocie ,dlOkonyw,ąni,a .zmian granic 
powiatów na ,obszarach b. dzielnic rosyjskiej i auslr
ja.cko-węgierskiej, j.ak również dokonywania na ob
s.z,arz'e b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian ,ob
sza:ru dział.ania s,amorzą-dowych reprezentacji po
wiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza 
się co następuje: ' 

§ 1. Z powi,a,tu rudeckiego w woJewództwie 
lwow&ki'em wyłącza się gminę w.iejską Hodwiszrua 
i włącza się ją do powiatu gródeckie,go w temże w0-

jewództwie. 

§ 2. Wykon,anie ro'zporządzenia n·iniejszego 
porucz,a się Mini:strowi Spraw Wewnętrznych. 

! 

§ 3. R'Ozporządzenie niniejgz,e wchodzi w ży
cie z dniem 15 czerwca 1934 r. 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 
Minister SiPrawWeWiIlętrznych: Bronisław Pieracki 

428. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW; 

z dnia 28 mruj,a 1934 r. 

o zmianie granic powiatów: czarnkowskiego, obor
nickiego i gnieźnieńskiego w województwie poznań

skiem. 

Na pods:Ławie art. 104 TOIz:porzC\!dzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycz,riia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz ,admilIlisŁra
cji ,ogólnej (Dz. U. R. P. , Nr. ,11, poz. 86) w brzmie
niurozporządzenia Prezydenta ~eczypospolitej 
z dnia 3 grudnia 1932 r. w ,sprawie zmiany właści:
wości niektórych władz w zakresie podziału admi
nistracyjnego PaństWia (Dz. U. R. P. Nr. 109, 
poz. 895) zarządza się c,o nas,tępuje: 
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