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255 

USTAWA 

z d'1.ia 28 czerwca 1950 r. 

o zmianach podziału administracyjnego Palli>hvn. 

Art. l. Zmienia się nazwę województwa śląskiego 
na województwo k atowickie. 

szallński z miastem K oszalinem, kołobrzesk i z mias tem 
Kołobrzegiem, białogardzki, sławieński, słupski z mia
stem Słupskiem, bytowski, miastecki, szczecinecki, draw
ski, wałecki, złotowsln , człuchow:::ki. 

Art. 2. Zmienia się nazwę województ wa pomor
skiego na wojevvództwo bydgoskie. 

Art. 3. 1. Tworzy się województwo koszalińskie 

z siedzibą wojewódzkiej rady narodowej w K oszalinie. 
2. Do obszaru woje\vództwa koszalińskiego włącza 

się z obszaru województwa szczecińskiego powiaty: ko· 

Art. 4. 1. Tworzy się województwo zielonogórskie 
z siedzibą wojewódzkiej rady narodowej w Zielonej 
GÓrz~ . 



Dziennik Ustaw Nr 28 

Do obszaru województwa zielonogórskiego włą-
cza SIę: 
l) z obszaru województwa poznańskiego powiaty: zie-

101l0górski z miastem Zielona Góra, gorzowski 
z miastem Gorzowem, strzelecki, skwierzyński, su
lęciński, międzyrzecki, świebodziński, rzepiński, ba
bimojski, krośnieński, gubiński i wschowski, 

~) z obszaru województwa wrocławskiego powiaty: 
głogowski z miastem Głogowem, żagański, szpro
tawski, żarski i kożuchowski. 

Art. 5. 1. Tworzy się województwo opolskie z sie
dzibą wojewódzkiej rady narodow·ej w Opolu. 

2. Do obszaru województwa opolskiego włącza się: 
1) z obszaru województwa katowickiego powiaty: opol

ski z miastem Opolem, kluczborski, oleski, strze
lecki, kozielski, raciborski z miastem Raciborzem, 
głubczycki, prudnicki, nyski z miastem Nysą, nie
modliński i grodkowski, 

2) z obszaru województwa wrocławskiego powiaty: 
brzeski z miastem Brzegiem i namysłowski. 

Art. 6. Do obszaru województwa katowickiego włą
cza się z obszaru województwa kieleckiego powiat czę
Btochowski i stanowiące powiat miejski miasto Często
chowę. 
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Arf. 7. Do obszaru województwa olsztyńskiego 
włącza się: 

1) z obszaru województwa bydgoskiego powiat nowo-
miejski, 

2) z obszaru województw·a warszawskiego powiat dział
dowski. 

Art. 8. Do obszaru województwa bydgoskiego włą
cza się z obszaru województwa poznańskiego powiaty: 
żniński i mogileński. 

Art. 9. Do obszaru województwa kieleckiego włą
cza się z obszaru województwa łódzkiego powiaty: opo
czyński i konecki. 

Art. 10. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J: Cyrankiewicz 

256 

USTAWA 

z dnia 28 czerwca 1950 r. 

o powsz~hnej elektryfikacji wsi i osiedli. 

.art. 1. 1. We wsiach i osiedlach, do których do
chodzi lub według pańsfwowego planu inwestycyjnego 
ma dochodzić linia elektryczna - przewodniczący pre
zydium powiatowej rady narodowej na podstawie planu, 
oor aco\vanego p'rzez właściwe zjednoczenie energetycz
n~ i zatwierdzonego przez prezydium wojewódz:ktej.-..rady 
narodowej, zarządzi i ogłosi w sposób, przyjęty dla 
o<słoszeń urzędowych, powszechną elektryfikację. Pow
szechna elektryfikacja obejmuje doprowadzenie prze
wodów elektrycznych napięcia użytkowego do budyn
ków mieszkalnych i gospodarczych oraz założenie 
w tych budynkach wewnętrznego urządzenia odbior
czego. 

2. Minister Przemysłu Ciężkiego w· porozumieniu 
z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego i z l\1:inist rami: Rolnictwa i Reform Rol
nych, Gospodarki Kom.unalnej oraz Finansów określi, 

w jakim zakresie ma być za.łożone urządzenie odbiorcze 
w budyńkach oraz budynki, do których przewody ele:;:
tryczne mogą n ie być doprowadzone w ramach pow
szechnej elektryfikacji. 

Art. 2· 1. Wewnętrzne urządzenia odbiorcze jako 
też pion elektryczny w budynkach, założony przy pow
szechnej elektryfikacji, stają się wła snością właścicieli 

budynków. 

2. Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu 
z wlaściwym ministrem określi przedsiębiorstwa, ma-

jące. wykonywać konserwację urządzeń, o których mo
wa w ust. 1. Właściwym ministrem jest minister, spra
wujący nadzór nad przedsiębiorstwem. 

Art. 3. 1. Na częściowe pokrycie kosztów elek
tryfikacji pobierana będzie opłata elektryfikacyjl'la od 
właścicieli lub użytkowników budynków, objętych elek
tryfikacją. 

2. Rada Ministrów określi wysokość należnych 
opłat elektryfikacyjnych jak również tryb wymiaru 
i pobierania tych opłat. 

3. Nie wpłacone w terminie opłaty elektryfikacyjne 
ulegają ściągnięciu w drodze egzekucji administracyj
nej świadczeń pieniężnych. 

Art. 4. 1. We wsiach lub osiedlach, objętych za
rZ2~dzeniem o powszechnej elektryfikacji - osobom, po
siadającym odpowiednie upoważnienie właściwego zjed
noczenia energetycznego, służy prawo wstępu na posesje 
i do budynków, dokonywania tam oględzin i pomiarów 
oraz wykonywania robót i zakladania urządzeń, jakich 
wymagać będzie powszechna elektryfikacja, stosownie 
do zarządzenia, określonego wart. 1 ust. 1. 

2. Właściciel, użytkownik, dzierżawca, ·.1ajemca, po
siadacz lub zarządca budynku albo posesji obowiązany 
jest umoż)iw ; ć wstęp i wykonanIe czynności, określo
nych w ust. 1. 


