
, !: 

Dziennik Ustaw Nr 44 _418 Poz. 285, 286 ł 28'1, o,. 

2. W skład nowoutworzonego powiatu krapkowickiego 
w województwie opolskim wchodzą: 

l) z powiatu ,opolskiego w tymże województwie: 
ą)miasto Krapkowice, 
b) gromady: Rogów Opolski, Żużelaj Żywocice; 

2) z powiatu -prudnickiego w tymże województwie gromady: 
Brożec, Dobra, Komorniki, Kórnica, Racławiczki, Rozko
chów, Strzeleczki, Walce, Zielina; 

3) z powiatu strzeleckiego w tymże wojęwództwie: 

a) osiedle Otmęt, 
b) gromady: Gogolin, Jasiona, Kamień ' Sląski, Krępna~ 

MaInie i Zdzieszowice. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i Prezesowi Państwowej Komisji Etatów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 
1956 r, 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADYMINlSTRÓW 

z dnia 12 listopada 1955 r, 

w sprawie utworzenia powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego i zmiany ,.granic niektórych powiatów 
w województwie łódzkim oraz w sprawie zmiany granic województw poznańskiego ł łódzkiego. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Pań
stwa (Dz. U. Nr '6, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się w województwie łódzkim powiaty: 
l) bełchatowski z siedzibą powiatowej rady narodowej w 

Bełchatowie; 

2) pajęczański z siedzibą powiatowej rady narodowej w Pa-, 
jęcznie; 

3) poddębicki z siedzibą powiatowej 
dębkach. 

rady narodowej w Pod-

2. W skład nowoutworzonego powiatu bełchatowskiego 
w województwie łódzkim wchodzą z powiatu piotrkowskiego 
w tymże województwie: 

l) miasto Bełchatów; 
2) gromady: Bełchatów, Bińków, Bujny Szlacheckie, Chabie-

, lice, Domiechowice, Gręboszew, Grocholice, Janów, Ka
mień, Kaszewice, Kącik, -Kleszczów, Kluki, Lubiec, Łęka
wa, Łękińsko, ParznO, Ruszczy.D, Suchcice, Sromu tka 
i Wadlew. 

3. W skład nowoutworzonego powiatu pajęczańskiego w 
województwie łódzkim wchodzą: ' 

1) z powiatu radomszczaIlskiego w tymże województwie gro
'mady: Pajęczno, · Biała, Bogumiłowice, Brzeżnica Nowa, 
Chorzenice, Dubidze, Dworszowice Pakoszowe, Gajęcice, 

Konstantynów, Makowiska, Prusicko, Rząśnia, Stróża, SuI
mierzyce, Wiewiec, Wistka, Wólka Prusicka, Zamoście, 

2) Ż powiatu wieluńskiego w tymże województwie gromady: 
Chorzew, Działoszyn, Huta, Kiełczygłów, Krzeczów, Lip
nik, Gżegów, Raciszyn, Siemkowice, Szczyty i Trębaczew. ' 

4. W skład nowoutworzonego powiatu poddębickiego 'w · 
województwie łódzkim wchodzą: 

l) ,z powiatu łęczyckiego w tymże województwie: 
a) miasto Poddębice, 

b) gromady: Bałdrzychów, Budzynek, Dalików, Domaniew, 
Gostków, ' Góra Bałdrzychowska, Praga, Przekora, Tur, 
Wilczyca, . 

2) z powiatu sieradzkiego w tymże województwie gromady i 

, 3) 

Charchów Pański, Drużbin, Jeżew, Wierzchy, Zadzim, 
Zygry; , 

z powiatu tureckiego w województwie poznańskim: 
a) miasto Uniejów, 

b) gromady: Biernacice, Dominikowice, Lubola, Ładawy, 
Miniszew, Niemysłów, Niewiesz, Orzeszków, Pęczniew; 
Saków, Siedlątków, Wilamów i Wilczków. 

§ 2~ Z powiatu tureckiego w województwie poznańskim 
wyłącza się gromady Piaski i Swinice Warckie i włącza się je 
do powiatu łęczyckiego w województwie łódzkim. 

§ 3. W województwie łódzkim wyłącza się: 
l) z powiatu łęczyckiego gromady Byszew i Strzegocin f 

włącza się je do powiatu kutnowskiego i 
2) z powiatu piotrkowskiego gromadę Kociszew i włącza się 

ją do powiatu laskiego 
.w tymże województwie. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i Prezesowi Państwowej Komisji Etatów. 

§ 5. 
1956 r. 

Rozporządzenie wchQdzi w życie z dniem 1 stycznia 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY ,MINISTROW 

z dnia 12 listopada 1955 r . 

.w sprawie utworzenia ' powiatu suskiego w ' województwie krak,owsklm • 

.. r Na podstawie art. 2 u~ta~y z dnia -'4 .lute9.~ 1950 r. o do~ ' 
konywaniu zmian podziału administr~cyjnego Państwa (Dz. U. 
Nr 6, póz. 48) zanądza się, co następuje: ' ' ' 

§ 1. 1. Tworzy się w ,województwie krakowskim powiat 
suski z siedzibą powiatowej rady narodowej w Suchej. 

:": 

" 

,~. 

l 
;l 



Dzie nik Ustaw Nr 44 

. W skład nowoutworzonego powiatu susk1ego w wo
-Jew6 ztwie krakowskim wchodzą: 

1) z powiatu żywieckiego w tymże województ"wie: 
) miasto Sucha, 

2r 

3) 

) gromady: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Lachowice, Stry~ 
szawa; . 

powiatu wadowiekiego w tymźe województwiel 
) miasto Maków Podhalański, _ 
) gromady: Biała, Bieńkówka, Budzów, Grzechynia, Ja

chówka, Juszczyn, Paleza, Skawica, Sleszowice, Tar-
nawa Dolna, Zawoja, Zembrzyce, Zamówka; 

powiatu myślenickiego w tymże województwie: 
) miasto Jordanów, 
) gromady: Bystra, Kojszówka, Łętownia, Naprawa, 

Osie lec, ' Siazina, Spytkowice, Toporzysko. 

' Poz. 287 ł · 288 . 

§ 2. W województwie krakowskim wyłącza się: 
1) z powiatu wadowickiego gromadę Harbutowice i włącza 

się ją do powiatu myśleniekiego; 

. 2) z powiatu proszowickieflo gromady Czulice i WycJąże 
i włącza . się je do powiatu krakowskiego; 

3) z powiatu miechowskiego gromady Łętkowice i Wagano-
wice i włącza się je do powiatu proszowickiego . 

w tymże województwie. . 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów j Prezesowi Państwowej Komisji Etatów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1956 r. 

Prezes Rady Ministrów: J •. CYIGnkiewicz 

stycznia 
! 
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W prawie utworzenia powiatów: białobrzeskiego, chmielnickiego, kazimierskiego, lipskiego, przysuskiego i zmiany granic 
niektórych powiatów w województwie kieleckim oraz w sprawie zmiany granic województw warszawskiego 

l kieleckiego. 

Na podstawie art. · 1 ust. 3 i art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
'195 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Pań
stw (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się w :vojewództwie kieleckim powiaty: 

1) białobrzeski z siedzibą powiatowej rady narodowej w Bi.a
łobrzegach; 

2) chmielnicki z siedzibą powiatowej rady narodow(~j w 
Chmielniku; .. 

3) kazimierski z siedzibą powiatowej rady narodowej w Ka
zimierzy Wielkiej ; 

4) lipski z siedz~bą powiatowej rady narodowej w Lipslw; 
5) przysuski z siedzibą powiatowej rady narodowej . w Przy

susze. 

2. W skład nowoutworzonego powiatu białobrzeskiego 
'W ojewództwie kieleckim wchodzą: . 

1) z powiatu radomskiego w tymże województwie: 
a) miasto Wyśmierzyce, 
b) gromady: Białobrzegi, Błotnica, Bobrek, Długie, Gózd, 

Grotki, Grzmiąca, Kostrzyń" Młodynie, Pierzehnia, Ra
dzanów, Stromiec, Stromiee Podlesie, Sucha, Szczyty, 
Witaszyn; , 

2) z powiatu grójeckiego w województwie warszawskim gro
mady: Broniszew, Pnie, Promna, Przybyszew i Rykaly. 

3. W skład nowoutworzonego powiatu chmielnickiego w 
,wo ewództwie kieleckim wchodzą: 

l) z powiatu buskiego w tymże województwie: 
a) miasto Chmielnik, 

. b) gromady: Balice, Brzeziny, Drugnia, Gnojno, Gorzakiew, 
Grabki, Korzenno, Kotliee, Maleszowa, Pierzchnica, 
Piotrkowice, Potok, Przededworze, Racźyce, Sędzi,,~jo
wice, Solac Stary, Suchowola, Szydłówi Sladków, Wło-. 

, s~c~Q.wice,Zrecz.e; . , __ " 

2) z powiatu kieleckiego w tym:te województwie gromady I 
Brudzów Duży, Obice, Skrzelczyee, Szezecno. 

4. W skład nowoutworzonego powiatu kazimierskiego I 

w województwie kieleckim wchodzą z powiatu pińczowskiego i 
w tymże województwie: 

1) miasta Dzialoszyce ISkalbmierz; 
2) osiedle Kazimierza Wielka; 
3) gromady: Bejsce, Boszczynek, Czamocin, Czyżowice, Do- ! 

biesławice , Donatkowice, Donosy, Drożejowice , pzierążnia, I 
Dziekanowice, Gabułtów, ' Głuchów, Jakuqowice, Kobyl
niki, Koszyce, Krzczonów, Książllice, Michałowice, Opa
towiec, Pełczyska , Piotrkowice, Przemyków, Sieradzice, 
Sokolina, Stradlice, Tempoczów, Topola, Wielgus i Zię
blice, , I 

5. W skład nowoutworzonego powiatu lipskiego w wo- i 
jewództwie kieleckim wchodzą z powiatu iłżeckiego w tymże · 
województwie gromady: Lipsko, Bałtów, Bąkowa, Białobrzegi, 
Chotcza, Ciepielów, Ciszyca, Czekarzewice, Dług.owola, Goz
da'Na, Jawór, Krępa Kościelna, Lipa Miklas, Okółj Ole chów, 
Osówka, Pawłowice, Pętkowice, Przedmieście Dalsze, Sadko
wice, Sienno, SoleG, Sulejów,$zymanówi Swiesielice, Tarłów, 
Trzemcha, Tymienica, Walentynów, Wielgie i Wola Solecka. ! 

6. W skład nowoutworzonego powiatu przysuskiego w i 

województwie kieleckim wchodzą: . 
1) z powiatu koneckiego w tymże województwie gromady: 

Barkowiee, Ninków, Ruski Bród, Rzuców, Stefanków; I 
2) z powiatu opoczyiJskiego w tymże województwie gromady: 

Przysucha, Bieliny, Domaszno, Gielniów, Gliniec, Goździ
ków, Kozłowiec, Nieznamierowice, Przysta'łowice, Rusi- I 
nów, Sady, Skrzynno,Skrzyńsko, Smogorzów, Sulgostów; 

3} z powiatu radomskiego w tymże województwie gromady: 
Brudnów, Goszczewice, Grabowa, Potworów, Wieniawa, 
Wir i Zuków. -

§ 2. W województwie kieleckilń wyłącza się: 
1) z powiatu bliskiego gromady:Chal'l.cza, Dobrów, Kotuszó",", 
2) z powiatu opatowskiego gromadę Niedżwiedź; 
3) z . p<?wIatu . sandomiers~iego gromady: . Jurkowię.e, Kólonil 

Pęcławska; . OSiek; Smerdyna, Suchówola, Szezeglice, \yill" 
zownlCa 

ł włącza się je do powiatu staszowskiego; 

-


