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Chudów, położoną na zachód od szosy Zabrze-Pa
niówki-Chudów, województwo opolskie z wyjąt

kiem powiatów raciborskiego i głubczyckiego; 
9) Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, którego 

okręg obejmuje następujące terytorium: miasta 
Rybnik i Raciborz oraz powiat rybnicki z wyjąt

Idem gmin: Wilcza, Knurów i Chudów oraz z wo
jewództwa opolskiego powiaty r.aciborski i głub

czycki; 
lO} Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu, którego 

okręg obejmuje następujące terytorium: powiat 
wałbrzyski i miasto Wałbrzych, z powiatu kłodzkie

go miasta Nowa Ruda, Radków i gminy: Borków, 
Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Ruda i Radków; 

11) Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, którego 
okręg obejmuje następujące terytorium: wojewódz
twa zielonogórskie, szczecińskie, koszalińskie, poz
nańskie , gdańskie, bydgoskie, wrocławskie z wy
jątkiem powiatu wałbrzyskiego i miast: Nowa Ruda, 
Radków i gmin: Borków, Ludwikowice Kłodzkie, 

Nowa Ruda i Radków, miasto Łódź i województwo 
łódzkie z wyjątkiem pow. wieluńskiego i radom
szczański ego; 

12) Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie, którego ok
ręg obejmuje nasiępujące terytorium: województwo 
rzeszowskie, z województwa krakowskiego powia
ty: tarnowski, brzeski, nowosądecki i limanowski 
oraz miasta Tarnów i Nowy Sącz; 

13) Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie, którego 
okręg obejmuje następujące terytorium: wojewódz
twa olsztyńskie, białostockie, warszawskie i miasto 
Warszawa, lubelskie, kieleckie, miasto Kraków, 
z województwa krakowskiego powiaty: krakowski, 
miechowski, bocheński, dąbrowski, wadowicki, ży-

wiecki, nowotarski, miasto Zakopane, myślenicki 
i część powiatu olkuskiego, położoną na północ od 
szosy Rokitno-Ogrodzieniec-Pilica-Wolbrom i część 
położoną na południe od linii biegnącej szosą 

'Nolbrom-Olkusz oraz szosą Olkusz-Sławków, aż 

do styku z granicą g.miny Bolesław i dalej granicą 
tej gminy, aż do granicy województwa katowic
kiego z wyjątkiem południowo-zachodniej części, 

ograniczonej od północy linią kolejową Strzemie
szyce - Olkusz do styku z granicą gromady Star
czynów, a od wschodu wymienioną granicą groma
dy Starczynów oraz wschodnią granicą gromady 
Bór Biskupi, miasto Bielsko-Biała i część powiatu 
bielskiego, położoną na południe od drogi I'łowni

ca - Międzyrzecze - Komorowice oraz miasto 
Cieszyn i powiat cieszyński; 

14) Okręgowy Urząd Górniczy w Częstochowie, którego 
okręg obejmuje następujące terytorium: z wojewódz
twa łódzkiego powiaty wieluński i radomszczański, 
z województwa katowickiego powiaty: częstochow
ski i miasto Częstochowa, zawierciański i miasto 
Zawiercie, lubliniecki i północną część powiatu 
tarnogórskiego do linii kolejowej Strzybnica-Tar
nowskie Góry i szosy Tarnowskie Góry - Nakło

Chechło Stare - Niezdara. ' 

§ 2. Trad moc rozporządzenie Ministra · Przemy
słu z dnia 8 października 1946 r. o ustaleniu siedzib 
i właściwości terytorialnej Okręgowych Urzędów Gór
niczych (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 314). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Górnictwa: R. Nieszporek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁUCIĘ2KIEGO 

z dnia 16 stycznIa 1952 r. 

w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne. 

I Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 4 lipca 1947 r. 
o :flanowej gospodarce energetycznej (Dz. U. R. P. 
Nr 52, poz. 271) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Obszar Państwa dzieli się na następujące 
ok ęgi energetyczne: 

l. Okręg Centralny obejmujący: 
1) m. sto Warszawę i m. Łódź; 

2) województwo warszawskie z wyłączeniem powiatu 
garwolińskiego; 

3) województwo łódzkie z wyłączeniem: 

a) miasta Nowe Miasto n/Pilicą i gminy Góra po
wiatu rawskiego, 

b) miasta Koniecpol, gmin: Dąbrowa Zielona, Gar
nek,Kłomnice, gromad: Gowarzów, Ligota Ma
ła, Ludwików, Teklinów, Widzów i Widzówek 
gminy Konary oraz gromad: Baby, Bogusławice, 
Borowno, Grabowa, Grabówka, Jacków, Jamno, 
Kruszyna, Łochynia gminy Kruszyna powiatu 
radomszczańskiego; 

4) z województwa białostockiego powiat miejski Bia
łystok oraz powiaty: białostocki, bielski , kolneński, 
lomżyńsk:i, wysokomazowiecki i sokólski; 

5) z województwa lubelskiego powiaty: bialski, łu
kowski i radzyński z wyłączeniem gminy Siemień; 

6) z województwa olsztyńskiego powiat działdowski; 
7) z województwa poznańskiego powiaty miejskie: Ka

lisz i Ostrów Wielkopolski oraz powiaty: jarociński, 
kaliski, kępiński, krotoszyl'\ski i ostrowski. 

II. Okręg Wschodni obejmujący: 

1) województwo kieleckie; 
2) województwo rzeszowskie; 
3) województwo lubelskie z wyłączeniem powiatów: 

bialskiego, łukowskiego i radzyńsklego bez gminy 
Siemień; 

4) z województwa krakowsk ~ ego powiaty miejskie 
Ta~ów i · Nowy Sącz oraz powiaty: brzeski, dą
browski, tarnowski i nowosądecki, z powiatu no
wotarskiego gminy Krościenko i Szczawnica Wyż
na oraz gromady: Czorsztyn, Kluszkowce, Mizerna, 
Sromowce Niżne i Sromowce Wyżne gminy Czor
sztyn oraz gromadę Tylmanowa gminy Ochotnica; 

5) z województwa w arszawskiego powiat garwoliński; 
6) z województwa łódzkiego miasto Nowe Miasto 

nJ?ilicą i gminę Góra powiatu rawskiego. 



UL 

1) 
2) 

Okręg Południowy obejmujący: 

województwo katowickie; . . . . 
województwo opolskie z wyłączemem poWIatu mieJ-
skiego Brzeg i powiatu brzeskiego; '''''-k 

3) z województwa wrocławskiego: 

n) z powiatu strzelińskiego gromady: Nieszkowice 
i Skoroszowice gminy Wąwolnica, Bożnowice, 
Dobroszów, Gębice, Krasiewice, Kazanów, Ostręż
na, N owina, N owolesle i Witostowice gminy 
Nowoles~e, Stanica i Mników gminy Prz.eworno; 

h) z powiatu ząbkowickiego miasto Ziębice, gn:in~: 
Henryków, Lubnów i Nieszków, gromady: Nledz
wiednik z gminy SadIno, Doboszowlce gminy 
Kamienie~ Ząblwwicki, Piotrowice Polskie gminy 
Zwrócona; 

4) województwo krakowskie z wyłączeniem: 

a) powiatów m~ejskich Tarnów i Nowy Sącz, 
b) powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, t arnow

skiego i nowosądeckiego, 
e) gmin Krościenko i Szczawnica Wyżna oraz gro

m ad: Czorsztyn, Kluszkowce, Mizerna, Sromow
ce Niżne i S r omowce Wyżne z gm:ny Czorsztyn 
oraz gromady Tylmanowa z gminy /Ochotnica 
powiatu nowotarskiego; 

5) z województwa łódzkiego: 

m;asto Koniecpol i gminy: Dąbrowa .Zielona, Gar
nek, Koniecpol, Kłomnice oraz gromady Gowarzów, 
L i;:rota Mała Ludwików Teklinów, Widzów i Wi
d7.6wek z ~iny Kona~ i gromady: Baby, B06~
sławice B~rowno, Grabowa, Grabówka, Jacków, 
Jamno: Kruszyna, Lochyniaz gminy Kruszyria ;po
wia tu radoms.zczańsk; e~o. 

IV. Okręg Dolnośląski obejmujący: 

1) województwo wrocławskie z wyłączeniem: 
a) gromad: Nieszkowice i Skoroszowice gminy Wą

wolnica, Bożnowice, Dobroszów, Gębice, Kaza
nów, Krasiewice, Ostrężna Nowina, Nowolesie 
i Witostowice z gminy Nowolesie, Mników i Sta ... 
nica z gminy Przeworno w powiecie strzeliń
skim, 

h) . m'asta Ziębice, gmin: Henryków, Lubnów, Niesz
ków, gromad: Niedźwiednik z gminy Sadino, 
Doboszowice z gminy Kamieniec Ząbkowicki, 
Piotrowice Polskie z gminy Zwrócona w powie
cie ząbkowickim ; 

2) z województwa opolskiego powiat mi,ejski Brzeg 
i powiat brzeski; 

3) z województwa zielonogór!'Ckiego: 
a) powiaty: głogowsk" ko7.uchowski., wschowski, 

sznrotawski, żagański, żarski i gubiński z wy
łą~zeniem gromady Szydłów gmlny Wałowice, 

b) z powiatu krośn:eńskieo;o: miast.a Krosno Odrzań
skie i Lubsko oraz gminy: Bobrowice, Górzyn, 
Wężyska K osierz z wyłączeniem gromad: 

Lipno i ' Trzebuia, gminę Krosno Odrzańskie za 
wyjątkiem gromad: Kamień, Łochowice, Kozia 
Góra, Marcinowice, Stary Raduszec, Bielów, 
Osiecznica i Czetowice oraz gminę Dąbie z wy
łączeniem gromad: Brzeżnica, Ciemnice, Dąbie, 
Granów, Łagów, Połupin, Pław, Szczawno. 

V. Okręg Zachodni obejmujący: 

1) województwo szczecińskie; 
2) województwo koszalińskie z wyłączeniem powiatów: 

bytowskiego, człuchowskiego, miasteckiego, sła
wieńskiego, slupskiego, złotowskiego i powiatu 
m iejskiego Słupsk; 

3) z województwa zielonogórskiego: 
. a) powiaty: gorzowski, międzyrzecki, rzepiński. 

skwierzyński, świebodzlński, sulechowski, su
lęciński, strzelecki, zielonogórski . oraz powiaty 
miejskie Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra, 

b) z powiatu gubińskiego gromadę Szydłów gminy 
Wałowice, 

c) z powiatu krośnieńskiego gminy: Bytnica, Kor
czyców, Krosno Odrzańskie, Nietkowice, Topo
rów, gromady: Lipno i Trzebula gminy Kosierz 

. or az gromady: Bielów, Czetowice, Kamień, Ko
zia Góra, Łochowice, Marcinowice, Osiecznica, 
Stary Raduszec z gminy Krosno Odrzańskie 
i gromady: Brzeźnica, Ciemnice, Dąbie Granów, 
Łagów, Połupin, Szczawno gminy Dąbie; 

4) województwo poznańskie z wyłączeniem powiatów: 
jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, . kolskiego, 
konińsk iego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, turec
kiego i powiatów m :ejskich K alIsz i Ostrów Wiel- • 
kopoiski oraz gromady Głogowiniec gminy Gołańcz 
powiatu wągrowieckiego. 

VI. Okręg Północny obejmujący: 

1) województwo bydgoskie; 
2) województwo gdańskie; 
3) z województwa koszalińskiego powiaty: bytowski, 

człuchowski, miastecki, sławieński, słupski,złotow
ski i powiat miejsld Słupsk; 

4) z województwa poznańskiego powiaty: kolski, ko
niński i turecki, gromadę Głogowinlec gminy Go
łańcz powiatu wągrowiecki.ego, 

5) z województwa białostockiego powiaty: augustow
ski, gołdapski, ełcki, grajewski, olecki i suwalski; 

6) województwo olsztyńskie z wyłączeniem powiatu 
działdowskie!;(o. 

- > 

§ 2. Ucnyla si~ rozporządzenie lVrinistra Przemysłu 
i Handlu z dnia 29 l'pca 1948 r. o podziale Państwa na 
okręgi energetyczne (Dz. U. R. P . z 1948 r. Nr 38, 
poz. 281, Nr 51, poz. 409 i z 1950 r . Nr 7, poz. 71) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
1951 r . 

Minister Przemysłu Ciężkiego: w z. E. Misiurewicz 
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