dzi.nlin i włącza się go do powiatu
teInŻe województwie.

, § 2. Wykonan.ie
porucza

sil ę
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Dziennik Ustaw. Poz. 463, 464, 465, 466 i 467.

Nr. 49.

sępoleńskiego

w

t'ozporządzenia niniejs~ego
Wewnętrznych.

Ministrowi '. Spraw

,
§ 3. Rozporządzenie niniejs.z e wchodzi w
cie .z dniem 15 czerwc,a 1934 il".
'

ży-

§ 2. Wykottanie rozporządzenia mnIejszego
porucza ,się MinilS,t'rowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 15cz,e rwc,a 1934 11'.

Prezes Rady Mini.strów: L. Kozłowski
Minister Spil",a w W.eWinętr,z,n,ych: Bronisław Pieracki

Prezes Rady Mini.strów: L. Kozlowski
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki

466.
ROZPORZĄDZENIE

464. '

RADY MINISTRóW

z dnia 9 czerwca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

o zmianie granic miasta Bydgoszczy w województwie

z dni,a 9 cz,e rwlc.a 1934 r.
O

ży

poznańskiem.

zmianie granic powiatów tucholskiego i starogardzkiego w województwie pomorskiem.

Na podstawie art. 104 roiporzą;dz.enia Prezydenta Rzeczypo:spolitej z dnia 19 styc,z nia 1928 r.
oorgauizacji i z,aik'r esie dział.ania wladzadministracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
"zdlll.i.a 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właś,ci
'W,ości ni,e którycm władz wzatkresie pod.ziału admini:shracyjnego Pań.stw.a (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895)
zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o organizacji i zakresie działania władz administracji
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmieniu
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) zarządza
się co następuje:
'

," § 1. Z ·ob.szaru dworskiego Lipowa w powiecie tuchoLskim w województwie pomors,k iem wyłą
cz,a się 'Część tego ohszaru, położoną na północ 'od
toru koIe;j.owe,go Szlachta-Czersk, i włącza .się ją do
gminy Osów.e k w powiecie .s,t arogardzkim w temże
wQjewództwie.

§ 1. Z obszaru dworskiego Jachcice Nadleśnic
twow powiecie bydgoskim, województwie poznań
skiem wył,ąc.za si:ę obręb Jachcice las II Nr. 71, karta 4 i 5, obejmujący parcele: 107/29, 109/29, 108/29,
140/2, 129f6, 128/6, 130/22, 132(20, 131 /22, 141 /6,
133(21, 23, 92/8, 25, 91(7, 66(24, 28(6, 27/6, 39(6, 29(7,
30/9, 25f7, 26, 139/3 - i włącza się wymieniony teren do miasta Bydgoszczy w temże województwie.

§ 2. Wvk'on,anie ro.zpolI'ządzenia nillliejs'z ego
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozponą,dzenie niniejs.ze wchodzi w
cie z .d niem 15 c.z erw,c a 1934 r .

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 15 czerwca 1934 r.

ży

Prezes Radv Mini,s trów: L. Kozłowski
Minister Spraw W.ewnęhznych: Bronisław Pieracki

Prezes Rady Minist~ów: L. Kozłowski
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki

467.

465.
ROZPORZĄDZENIE

ży

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

RADY MINISTRóW

z dnia 9 czerwca 1934 r.

z dnia 9 czerwc,a 1934 r.
zmianie granic powiatów wąbrzeskiego i, brodnickiego w województwie pomorskiem.

o zmianie granic miasta Gniezna w województwie

Na podstawie rurt. 104 rozporzą,dzcni.a Prezydenta Rzecżypo,spolitej z dn,i,a 19 styczni.a 1928 r.
Q organL
zacji i zakresie działania wł.adz administ,racji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmieniu. ' , rozporządze.nia Prezydenta RzeczypospoVtej
z dnia .3 grudnia 1932 r . w sprawie zmiany właści
WQści n i,ektór'yc:h władz VI zakresie podzi ału adminisbtacyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895)
zą,rządza s~ę co następu;je:

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Preży
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o organizacji i zakresie działania władz administracji
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) w brzmieniu
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) zarządza się co następuje:
'

O

§1. Z powiatu wąhr.ze.skieg n w wojewódz.twie pomo,rskiem wyłącza się gminę wiejską Ku;awa
oraz ohs.zary dworskie: Hamer, Józefat, Kołat i Konstancjewo i włącza się je do powiatu hrodnickiego
v{ , tem~e woiewód~twię ,

poznańskiem.

twie

§ 1. Z powiatu gnieźnieńskiego
poznańskiem wyłącza się:
a)

część

w wojewódz-

gminy wiejskiej Winiary, a mianowicie
parcele oznaczone Winiary-wieś karta 1
Nr. 170f1, 171f1, 173.j1, 172/1, 174/1, do 175/1,

