
Nr. 49. Dziennik Ustaw. Poz. 450, 451, 452 i 453. 

o ,organizacj,i i zakr.esie dział.ania władzadministra
cii ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 1'1, poz. 86) w brzmie
niu ~,ozporządzenia Pre,zydenla Rzeczypospolitej 
z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany wlaśc.i
wości niekt6rych władz w .zakresie podzLał,u .admi
nistracryjnego Pańs,twa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895) 
zarz,ądza się c'o następuje: 

§ 1. Z obs,z,aru .dworskiego P.odrą;biona w po
wiecie chojnickim w wo,jewócLzŁwie pomors,kiem 
wyłącz.a sięgmn-ty, QI~reślone parcelą katastralną 
obrębu Uroż,a (Grenz.ort) karta l Nr. 45, o powierzch
ni 4,0600 ha i włącza się ~e do .obszaru dworslkiego 
'Królewska Łąka w p.owiecie kościerskim w temże 
województwie,. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza S1.ę Mini,strowi Spraw W'ewnętrznych. 

§ 3. RozporzącLzeni,e niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 15 czerwca 1934r. 

Pr·ezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 
Minister Spraw Wewnętr.znych: Bronisław Pieracki 

451. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 9 czerwc·a 1934 r. 

ożmianie granic . powiatów chojnickiego i tuchol
skiego w województwie pomorskiem. 

Na podstawie ,art. 104 rozp.o,r,z.ądzenia Prezy
denta Rzeczypo,spoLitej zdrn:i.a 19 stycznia 1928 r. 
Q ,organizac.ji i zakre'si,e dzialania władz .administracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmieniu 
r,~p.orządz.eni,a Prezydenta Rzeczypospolite,j z dnia 
3 grudnia 1932 r. w sprawrue zmi.any właściwości nie
których wladz w zakres,ie podziału rudministracy,j
nego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895) za
rządza się 'C.o nast.ępuje: 

§ 1. Z powiatu choijn-i,okieg.o w woj,ewódz
t'WIie pomorskiem wyłącza się :gminy wiejskie: Leg
bąd i Łosiny i włąclz,a się je do powiatu tucholskiego 
w ,temże województwie. 

§ 2. Z gminy w,uejskiej NOWia Czerkiew Kró
I.ews:ka w powiecie chojnickim w 'Województwie po
morskiem 'Wył.ącz.a się ,enklawę o ,obszarze 16,5510 ha, 
,skł,ada,jąc,ą się z pa-rc,el kataslrawych obrębu St.ob
no ka·rta 1 Nr. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, -
i włą,c,z,a się ią do gminy wie,jskiej Stohno w powie
cie tuchol,skim w t'emż,e 'Wo.jewództwie. 

§ 3. Z ,obsiZa,ru .dtwmskiego Wysoka w powie
cIe tucholskim w województwi'e pomorskiem wyłą
cza się enklawy Q łącznej powJerzchni 2,5460 ha, 
składa,jące się z parc.el katastr.alnych obrębu Bial,e
błoto karła 1 Nr. 5, 6, - i włąclZ.a się je .do ·obsz,aru 
dwor,s,kiego Rytel w powiecie Clhojnickim 'w temże 
woj.ewódZJtw:i-e. 

§ 4. Wykon.anie rozporządzenia ninie,jszego 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 5. Rozporządzena,e mnIeJsze wchodzi w ży
cie z dniem 15 c,z,erw,ca 1934 r. 

Prezes Rady Ministr,ów: L. Kozłowski 
Minister Spraw Wewnętrzny~h: Bronisław Pieracki 

452. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dni.a 9 czerwca 1934r. 

o zmianie granic powiatów działdowskiego i luba\'{
skiego w województwie pomorskiem. 

Na podstawie art. l04mzpo.rządz.enia Pre,zy
denta Rzeczyposp.oltitej .z dnia 19 st.y;cznia 1928 r. 
o organizac,ji i zakres.i.e dz.j,ał.ania władz .a,dminisłracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, rpoz. 86) w brzmieniu 
rozporz·ądzenia Prelzydenta Rze;czypospolHej z dnia 
3 gr'udn:ia 1932r. w sprawie zmiany właściwości ntie
któryc;h wł.a.dz w zakr.e·sie podzi'alu administracyj
nego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895) za
,rządzasię 'co n,as tę'Puj e : 

§ 1. Z powia'tu diZiałdowski'ego w w,ojewódz
twie pomorskilem wyłąc,za silę g'miny wiejskie Bole
szyn i Kowali·ki i włąciZa się je do powiatu lubaw
skiego wtemże 'Wo;j.ewództwie. 

§ 2. Wykon,anieroztporządzenia n,in-i,ejs.zego 
po,rucza Stę M ind s kOWii Spraw W,ewnętr,zny-ch. 

§ 3. Roz:porządz'enie nin-iej.sze 'Wchodzi w ży
de z dniem 15 cze,rwc,a 1934 ~. 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 
Minister Spraw Wewnętr,znych: Bronisław Pieracki 

453. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 9 czerwca 1934 r. 
G zmianie granic po,wiatów grudziądzkiego i brod

nickiego w województwie pomorskiem. 
Na podstawie art. 104 mzpo,rządz,enia Pre,zy

denta RzecZ}'ipospolitej z dnia 19 styc,znia 1928 r. 
o organizac,ji i zakresie dz,iał.ania władz ,a,dminisłracji 
OJgólne,j (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmieniu 
rozporządzenia Prezydenta RzeczyposPoHteij z dnia 
3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości nie
których władz w z.akres,ie podziału admi,nistracyj
nego P.aństwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895) za
rządzas.ię ,co n,ast,ępuje: 

§ 1. Z powiatu grudziądzkiego w wojewódz
twie . pomorskiem WJYłącza się gminę wi.ejską Buk 
i włąc,za się ją do powiatu brodnickiego w temże 
woj,ewództwie. 

§ 2. Wylkonani'e rozporządzenia nini,ejszego 
porucza się Minisf,rowi Spraw WewnęŁrwych. 

§ 3. Rozpo.rządzen~eniniejsze wch.odzi w ży
cie z dnilem 15 c.ze;rw~a 1934 r. 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 
Minister .spraw Wewnętr,znych: Bronisław Pieracki 




