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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 maja 1963 r. 

w sprawie zmiany granic miasta Dąbrowy Górniczej w wojew6ddwie katowicIdm. 

Na podstawie art. 5 usL 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o dokonywaniu zmian w podziale administracyjnym Państwa 
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się. conastępl1je: . 

§ t. 1. Dó miasta . Dąbro'wy .GÓrniczej w województwie ' 
katowickin~ włącza się z miasta 2!t!bkowice w powiecie bę
dzińskim w tymże województwie jezioro Pogoda ' oraz ota
czające je tereny JeŚne . o łącznej powierzchni 161,20 ha. 

o 2. Nowa ,granica miasta Dąbrowy Górnic:i:ej i. powiatu 
będzińskiego na odcinku miasta Ząbkowice biegnie od prze
cięcia się- dotychczasowej granicy nliast Dąbrowa Górnie,za 
i Ząbkowice z granicą lasów państwowych w punkcie polo
żonym na pÓłnoc od drogi Dąbrowa Górnicza ~ Łosień w 
kierunku północno-za1::hodnim i zachodnim granicą lasów 
państwowych do przecięcia się jej z drogą Dąbrowa' Gó.rni
cza - Ząbkowice. przecina ją w linii prostej. skręca na pół
noc i biegnie, zachodnim .brzegiem tej drogi. przecina tory 
linii kolejowej Katowice ~ Zawiercie i Brzeziny Śląskie: -:

'Ząbkowice i dalej zachodnim brzegiem drogi do zetknięcia 
się z' drogą ZąbkowiCe - Antoniów; tu załamuje się · oaza
chód i północny zachód i . bie.gnie brzegiem .. drogi . Ząbkowi
ce ,~ , Antoniów do pl'zedęcia. granicy lasówpallstwowych, 
. skręca w kierUnku pQłudniowo-zachodniąt i q-ranicąlasów' 
państwowych dobi€ga .do dotychczasowej 'granicy mia.st Dą
browy Górniczej i ZąbkQwk. 

~~. § 2. 1. i ' miasta. Dąbrowy Górniczej w województwie 
katowickim wyłącza się ' kolonię Jamki oraz tereny leśne 

o łącznej powierzchni 339.30 ha i ' włącza się je do miasta 

Strzemieszyce Wielkie w powiecie będzińskim. w tymże wo-
jewództw,je. . . 

2, Nowa granica miasta Dąbrowy Górniczej i powiatu 
będzińskiego na odcinku miasta StrzemieszyceWielkie bieg- . 
nie od punktu zetknięcia się obecnej granicy 'l . północnym 

brzegiem drogi Dąbrowa Górnicza "- Strzemieśzyce Wielkie 
leźącego naprzeciw wylotu drogi do Ostrów Górniczych w 
kierunku wschodnim wzdłuż północnego brzegu drogi Dą
browa Górnicza- Strzemieszyce Wielkie do granicy grun
tówmiasla Strzemies-zyc.e Wielkie i lasów państwowych, 
skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie gr.anką 
tych gruntów i lasów państwowych do starego nasypu kole
jowego. a dalej półnccno-zachodnim skrajem starego torfo
wiska do zetknięcia się granicy gruntów kolonii. Jamki je La
:ski z granicą lasów palistwowych; tu granica' skręcą w kie
runku północnym. a następnie wschodnimi biegnie granic" 
gruntów kolonii Jamki i Laski i gruntów miasta Strzemie
szyce Wielkie do granicy lasów państwowych przy torze. 

. kolejowym Ząbkowice ~ Stizemieszyce. · skąd skręca ' na 
. północny wschód i biegnie granicą laśów -państwowych do 
.dotychczasowejgrani.cy miasta' Dąbrowa GÓmicl.& ipowiat\l 
będzińskiego • 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów. \ 

. § 4. Rozporządzenie wchodzi w iyciez dniem 30 qerw
ca 1963 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 22 maja 1963 r. 

w sprawie zmiany granic miast Ruda Sl<lska i Zabrze w województwie katowickim. 

Na .podstawie arf 5 ust. t ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa 

. ,(Dz: U.Nr6, poz. 48) zarządza się. co następuje: 

§ 1. Z miasta Zabrza w województwie katowickim wy
łącza się'z obrębu katastralnego Ruda: 

a) z karty mapy 8 parcele nt kat.:' 13~137. 574/139. 690/120, 
691/221. 692/121, 693/133. 694/121. 695/125. 696/126. 
697/ 132. 698/12~700/ 126. 701/125. 702/ 127, 703/ 128, 
704/134. 705/ 132. 706/ 131, 707/138, 7281213. 732/213, 
733/213. 736/212-740/212, 

133. 134, 131. 138. 198/101. 199/ l{)1. '200/127,2011121.202/128, 
203/ 129, 204/ 130. 2{)5/ 13l. 206/ 132 • . 2011128. 208/129, 
20.91130. 210/131. 211/132. 275/9. 276/9. 282f 11. 280/ 15, 
281/16. 283/ 17. 284/45, 2&5/52, 286/60, 287 /61. 288./68, 
289/69. 291 /77. 293/86. 294/87. 295/93. 296/94. 297/ 102, 
2981103. 299/ 108. 300/ 109. 301 / 117. 3021118. ' 303/ 139, 
341/27, 342/27.326/ 191. 327/ \18. 335/191. 337/ 101. 338/107, 
363/ 136. 364/ 135. 419/193. 505/47. 506/48.507/49. 509176, 
510/192. 511/191.536/98, 537/35, 538/ 18. 539/21. 540/2, 
541/4, 542/2.543/2 

włącza się je do miasta Ruda Śląska w tymże wojewódz. 
twie. 

§ 2. 'Wykonanie rozporządzenia porucza 
Rady Ministrów. 

się Prezesowi 
b) z karty mapy 12 parcele nr kat..: 407/278. 416/277. 690/277, 

691/100-694/109. 695/277. 7051111. 7061112. 742/29. 806/2.6. 
821/94, 822/26, 823/24, 824/51. 825/52. 826/53. 827/61, 
828/62, .829/65. 830/71, 831/72, 832/80, 833/86, 834/87, 
835/94, 836/96. ,893/277., 927/ 109. 928/111, 929/i 12. 926/282, § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem .30 czerw- . 

et z. karty mapy 13 parcele nr kaŁ.: 1;5-3. '~14. 22-26, . ca 1963 r. 
28.....::33. 36. 37. 40-44. 46. 50. 51. 53-59. 62-67. 70-75, 
78-85, ,88-92. 95-97, 101. 104-106, 110~116. 119-12'6, Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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