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o organizacji izakres,ie działania władz administra
cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmieniu 
rozporządzenia Prezy;dent'a Rzeczypospolitej z dnia 
3 grudnia 1932r. w sprawie zmi.any wł.aścl:wości 
.niektórych władz w zakresie podzia,łu adminis-tra
cYjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895) za
rządza ,się co nas:tę,pu;j,e: 

§ l. Z powia!tu :kościer,s.kj,eg,o w wojewódz
twie pomorskiem wyłącza się gminy wi,ejskie: Pło
ciclzno, Nowy C~s i Pałubin,ek ora,z obsz,ary dwor
skie: Bart.el i Cis i włącza się je do powiatu s,ta/ro
ga'l'dzkiego w temże woJj'ewództwi.e. 

§ 2. Wykonanie rozporządzeni.a niniejszego 
porucza się MiJnist.rowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie ninie,jsze wchodzi w ży
de ,z dniem 15 c:zerwca 1934 ,r. 

Prezes Rady MinisŁr,ów: L. Kozłowski 
Min.ister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

458. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW. 

z dnia 9 czerwca 1934 r. 

G zmianie granic powiatów lubawskiegG i brodnie
kiego, w województwie pGmorskiem. 

Na podst.awi'e art. 104 rozporządzeni,a Prezy
denta Rzeczyp o.s'PoJ:it ej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o ,()11"ganizacji izakres,ie dz,ialanila władz administra
cji ogóLnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmieniu 
rozporządzenia P.rezydent'a Rzeczypospolite,j z dnia 
3 grudnia 1932 r. w srprawie zmiany wtaściIWości 
niektóry,ch władz w zakresie podziału ,administra
cyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895) za
rz.ądz,a się co następuj,e: 

§ t. Z powiatu 1ubawlS.kie,go w woj,ewództwie 
pomorskiem wyłącz,a si'ę gminy wiejskie Ciche i Koń 
oraz ohszaJr dworski Zbic.zno i włącza się je do po
wiatu brodnickiego w temże woj,ewódz.twie. 

§ 2. WyJkonanierozpo,rządzenia ,nin,ie:j'szego 
porucza się Ministrowi Spraw W,ewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie ninie,j,s!ze wcho,dzi w ży
Cie z dniem 15 czerwca 1934 r. 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 
Minister Spraw WewnęŁr,zuych: Bronisław Pieracki ' 

459. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 9 cze,rw.c.a 1934 r. 

O zmianie granic powiatów starogardzkiego, i choj
nickiego w wGjewództwie pomorskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta RzeczYPosipoJ:itej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działani,a władz administra
cj,i ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmien.iu 
rozporządzenia Prezy.denta Rzecz'Y'Pospolite;j z dnia 

• 

3 grudnia 1932 r. w sprawie ,zmiany właściwości 
niektórych władz w zakresie podziału admini,s.ua
ayjuego Państwa (Dz. U. R P. Nr. 109, poz. 895) z,a
rządza się co nasitępuje: 

§ 1. Z powiatu starogardzhego w w.ojewódz
twie pomorskiem wyłącz,a się gminę wiejską Wieck 
i włącza się ją do powi,atu chojnickiego w t'emże 
województwie. 

§ 2. Wy-konanle wz,porządzeni.a ninie,js,zego ' 
porucza się Minis,trowi Spraw Wewnęhznych. 

§ 3. Ro,zpor,ządzenie niniejsz,e wchodzi w ży
cie z dniem 15 czerwc,a 1934 r. 

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

460. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dni.a 9 c.ze,rwc,a 1934 r. 

O zmianie granic powiatów świeckiego, i chełmiń
skiego, w województwie pomorskiem. 

Na podstawie aJrt. 104 rozporza.'dz.enia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnLa 19 stycznia 1928 r. 
o organi.zacji i z,aJkTlesi,e dział,ania wladz admini stra -
c~i ogóLnej (Dz. U. 'R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmie
niu rozporządzenia Prezydenta Rzec,z,yrpospolitej 
z ,dn~a 3 g,rudnia 1932 r. w '~p'rawie zmiany właści
wości niektóryclh władz w z,akresie pod.ziału admi
nisbracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, po,z, 895) 
zaifZądza s,~ę co następuje: 

§ 1. Z powJ.atu świeckiego w woj,ewódzŁwie 
pomo'rs.kiem wyłącza się gminę wiejs.ką Ostrów 
Świecki i włąc,za s'i,ę ją do powiatu chełmińskj'ego w 
temże wo,jewódzŁwie. 

§ 2. Z gminy wi0ljskiei Kozielec w powiecie 
świeckim w województwi'e pomorskiem wyłącza 
się enkI.awę, skbdającą <się z parcel katasŁralnyc,h 
karta 1 Nr. 121/52, 122(52, 126/52, 127/52 o łąc,znym 
obszarze 0,5'140 ha, .i wła.'cza się ją do gminy wiej
skiej Słońc z w powiecie chełmińskim w temże wo
jewództwie. 

§ 3. Wykonanie rozporządzen~a ninie;s2ego 
porucza si,ę Ministrowi Spraw W,ewnęt,rznych . 

§ 4. RoZU'o:rządzeniie niniejsze wchodzi w ży
de z dniem 15 cz'erwca 1934r. 

Prez'es Rady Ministrów: L. Kozłowski 
Min,ister Spraw WewnęŁr,znych: Bronisław Pieracki 

461. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 9 czerwca 1934 r. 

O zmianie granic pGwiatów świeckiego, i tczewskie
go, w województwie pomorskiem. 

Na pod.s.fawie alrt. 104 rozporządzeni.a Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 styc.znia 1928 r . 




