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Dzierinik Ustaw Nr 24
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ROZPORZĄDZENm
IZ

-

RADY MnflSTRÓW

dnia 24 marca 1939 r.

o zmianie granic powiatów czarnkowskiego i obornickiego, w województwie
. , Na pQdstawie art. 104 rozporządzenia PreRzc>czypospoJitej,z dnia 19 stycznia
1928 r. Q .organizacjł i Iz akresie działania władz
il,d nPnistracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r.
Nr 80, p.oz. 555) zarządza się <:0 nCilStępuje:

, § 1.Z gminy wiejskiej Połaj ewo, w p.owiecie, c.zarrik.owskim, w.ojewództwie poznańskim,
wyłącza. się jnależące d.o ~r.olJ;lady B.oJ'uszyne:k
Nadleśmctw.o:
'
,

§ 2• . Z gminy wiejskiej Ob.orniki Północ,
w porwiecie obornic,kim, w.ojewództwie poznań
skim, wyłącza się należące do gromady' Ll;l<ł.o
mioko parcele gruntowe obręb Ludomkko karta Nr .1 parcele Nr 266/131, 270/142, 269/148,
267/151, 268/153, 271/157, 272/159, 273/159,
274/188,275/190,294/191,292/210 - () powierzchoi21.03.60 ha i włącza się je d.o ~iny wiejskiej Połajewo, w powiecie czamkQlW)skim, w
tymże województwie.

1) obręb Skrzetu&z ka;rta Nr 3 par<:ele
Nr 41/1, 45/5, 46/6, 47/6, 48/6, 53/7, 94/2, 95/3 Q powierZ1chni 48.97.74 haj

, § 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego poruc,z.a się MinilStrOlWi Spraw Wewnętrz
ny.ch.
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2) .obręb StobnioK:.o karta Nr 1 parcele
Nr 403/165, 404/166. 405/167, 406/168, 407/168,
407/176 - o powierzchni 2.41.84 ha i włącza się ~ grunta wymienione . w pkt 1) do
gminy wiejskiej R)'1czywół, wymienione zaś
w pkt 2) do gminy wie,jskiej ,Oborniki Północ,
w pOlWie<:ie .ob.omickim, w tymże w.ojewództwie.
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pOZnańskim.

§ . 4. R.ozp.orządzęnie mmeJsze wchodzi
w żYlCie z dniem 1 kwiebn.ia 1$)39 r. '
Prezes Rady Ministrów
i Mini,s ter Spraw Wewnętr·z.ny<:h:

j'

Sławoj Składkowski
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW.

rz: dnia 24 marca 1939r.

_.
" .'

o żmianie łtanic powiatów szubińskiego, w woJewództwie pomorskim .i żnińsktego, w WO~
jewództwie pOZnańskim.
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Na podstawie art. 1 us,tafWy;z dnia 22 kw~et
§ 2. Z gminy wiejskiei 2nm W'schód, w p~
nia 1926 r. w sprawie pr,zyłączania gmin wiej- wiecie żóińskim, wojewódz.trwie p.oznańskim,
skich, wchodzący,ch w ' skład powiatu jednego - wyłącza się należące do gr.omady J adównlki
wółewództwado przyle'głego powiatu wojegrunta oznaczOIńe kalastralnie Jadowniki karwództwa drugiego (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 269) ta 1 Nt 16/1, 16/3 i 20/2 i włącza się je do gminy
i art. 3 illstatwy ,z dnia 12częrwca 1937 r. o zmia- wiej:skiej Barcm, w powiecie szubińskini, wolenie grańic województw: poznańskiego, pomor- wództwie pomorskim.
s.ki~o, wal'Szawskiego i łódzkie~o (Dz. U. R. P.
§ 3. WykooilDie rozporządzenia niniejszeNr 46, p.oz. 350) zarządża się co następuje:
go poruCza się MinilStrorwi Spraw Wewnętrz·
)
nyclt.
.
§ 1. Z gminy wiejs'kie1 :aąrci.n, w powiecie
azubińskiIń, w.ojewód'z twie pom.orskim, wyłą<:za
§ 4. Rozporządzenie nlnle)sze wcltodzi
się należącą do gromady Szeroki Kamień parw żY1cie z dniem 1 !kwietlOia. 1939 r.
ęelęobrębu Ostrów.ce karta 2 Nr li włącza się
ją do gminy wiej's kiej . Gąs awa , w powiede
Prezes Rady Ministrów
~iń,slkim, woj.erwództwie poznańskim.
i Minister 'Spraw WewnętI\ZJ1y<:h:
Sławoj Składkowski
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