
Dziennik Ustaw Nr 32 

skie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochło
wice, Tarnowskie Góry, Wojkowice oraz gmin: Bo
browniki, Krupski Młyn, Nakło, ŚwierkI anie c, Tąpko
wice, Tworóg iZbrosławice; 

2) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych w Gli
wicach dla obszaru wqjewództwa opolskiego, miast: 
Gli wice, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Leszczyny, Pysk o
wice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski, Zabrze, 
Lory, miast i gmin: Kuźnia Raciborska i Toszek oraz 
gmin: Bełk, Chwałęcice, Gaszowice, Godów, Gorzyce, 
Kamieniec, Kornowac, Krzanowice, Krzyźanowice, Lu
bomia, Lyski, Mszana, Nędza, Ochojec, Ornontowice, 
Pa włowice, Pietrowice Wielkie, Poniszowice, Przyszo
wice, Rudnik, Rudy, Rudziniec, Sośnicowice, Świerkla
ny, Wielowieś, Zebrzydowice i Lernica; 

3) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych w Ka
towicach dla obszaru miast: Będzin, Brzeszcze, Bukow
nb, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Dąbro

wa Górnicza, Jaworzno, Jeleń, Katowice, Łaziska Gór
ne, Mikolów, Mysłowice, Olkusz, Orżesze, Pszczyna, 
Sławków, Sosnowiec, Trzebinia-Siersza, Tychy, Wol-

. brom, Zawiercie, Ząbkowice, miast i gmin: Libiąź, 

Łazy, Ogrodzieniec, Siewierz oraz gmin: Babice, Be
stwina, Bojszowy, Bolesław, Byczyna, Chrzanów, Ja 
wiszowice, Klucze, Kobiór, Kromołów, Ligota, Miedźna, 
Mierzęcice, M,yślachowice, Olkusz, Pilica, Psary, Su
szec, Trzebinia-Siersza, Wolbrom, Żarnowiec; 

4) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych 
w Kielcach d la obszaru województw: stołecznego 

warsza~skiego, bialskopod,laskiego, białostockiego, 

ciechanowskiego, chełmskiego, częstochowskiego, kie
leckiego, lub elskiego, łomżyńskiego, miejskiego łódz
kiego, olsztyńskiego, ostrołęckieg.o, piotrkowskiego, 
płockiego, radomsk,iego, siedleckiego, sieradzkiego, 
skierniewickiego i suwalskiego; 
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5) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych w Kra
kowie dla obszaru województw: bielskiego, ' krośnień
skiego, miejskiego krakowskiego, nowosądeckiego, 
przemyskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego, tarnow
skiego l zamojskiego; 

6) Okręgowa Komisja do Spraw Szkód Górniczych we 
Wrocławiu dla obszaru województw: bydgoskiego, 
elbląskiego, gdańskiego, gorzowskiego, jeleniogórskie
go, kaliskiego, konińskiego, koszalińskiego, legnick,ie
go, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego, słupskiego, 
szczecińskiego, toruńskiego, wałbrzyskiego, włocław

skiego, wrocławskiego i zielonogórskiego. 

2. Okręgowe komisje do spraw szkód górniczych wy
mienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 działają przy Wojewodzie 
Katowickim, komisja określona w ust 1 pkt 4 działa przy 
Wojewodzie Kieleckim, komisja wymieniona w ust. 1 pkt 5 
przy Prezydencie Miasta Krakowa, a komisja wymieniona 
w ust. 1 pkt 6 przy Wojewodzie Wrocławskim. 

§ 2. Siedzibą Od wolawczej Komisji do Spraw Szkód 
Górniczych jest miasto Katowice. 

§ 3. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grud
nia 1954 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji 
do spraw szkód górniczych oraz ustalenia siedziby od
woławczej komisji do spraw szkód górniczych (Dz. U. 
z 1954 r. Nr 56, poz. 280 i z 1965 r. Nr 54, poz. 335), 

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grud
nia 1965 r. w sprawi"e utworzenia okręgowych komisji 
do spraw szkód górniczych przy Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej w Katowicach (Dz. U. Nr 54, 
poz. 335). 

§ 4. Rozporządzenie wchodżi w .źycie z dniem ogło-

szenia. 
Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 23 września 1975 r. 

w ~prawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów 
\ pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. 

Na podstawie art. 1 ust. 4 i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 
31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybu
chowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43) zarządza się, co następuje: , 

§ l. 1. Pozwolenia na broń wydają następuj ące organy 
Milicji Obywatelskiej właściwe ze względu na miejsce po
bytu st ~iiego osoby fizycznej lub siedzibę urzędu, instytucji, 
zakładu, przedsiębiorstwa, ubiegających się o wydanie po
zwo lenia: 

l) posterunki, komisariaty, komendy miejskie i komendy 
dzielnicowe - na wiatrówki lub inną broń sportową, 
działającą na zasadzie spręźanego powietrza, 

2) komendy wojewódzkie - na broń nie wymienioną 

w pkt 1. 

2. Pozwolenia na broń myśliwską wydaje się na okres 
5, lat, a na inną broń - na okres 3 lat. 

§ 2. 1. W pozwoleniach na broń wpisuje się: 

1) nazwisko, imię, imię ojca oraz adres pobytu stałego 
osoby posiaddjącej pozwolenie, 

2) dane dotyczące broni: nazwę, serię, numer, kaliber 
i rok wyrobu, 

3) te r min ważności pozwolenia, 

4) n azwę organu wydającego pozwolenie. 

2. W pozwoleniach na broń na okaziciela, tj. świade
ctwach broni, wp isuje się dane określone w ust. 1 pkt 2-4, 
nazwę urzędu, instytucji, zakładu, przedsiębiorstwa otrzy
mującego świadectwo broni oraz dokładny adres chronio
nego obiektu. 
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§ 3. 1. Istotnymi częściami broni są jej CZęSCl będące 
podstawą montażową oraz następujące części i zespoły 
umo*.liwiające oddanie strzału: lufa, zamek i komora zam
kowa. 

2. Istotnymi częściami amunicji są: proch, spłonka, łu

ska oraz pociski napełnione materia łem pirotechnicznym. 

ślenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wy
dawania pozwoleń na broń, usta lenia wzorów pozwoleń na 
broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji 
(Dz. U. z 1961 r. Nr 52, poz. 289, z 1964 r. Nr 3, poz. 17, 
z 1966 r. Nr 15, poz. 94 i z 1973 r. Nr 7, poz. 51). 

§ 5. Rozporządze nie wch Qdzi w życie z dniem ogło-

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We- szenia. 
wnętrznych z dnia 19 pażdziernika 1961 r. w sprawie okre- Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 25 września 1975 r. 
/)' 

w sprawie ustalenia miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyspieszone. 

Na podstawie art. 454 Kodeksu po'stępowania karnego 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Postępowanie przyspieszone określ one w rozdziale 
45 Kodeksu pos tępowania karnego stosuje się w następują
cych miejscowościach: 

1) w województwie stołecznym warszawskim - na 
obszarze woje wództwa, 

2) w województwie białostockim - w mieście Białym
stoku, 

3) w województwie bielskim - w mieście Bielsku-Białej, 

4) w województwie częstochowsk im - w mieście Często
chowie, 

5) w województwie elbląskim - w mieście Elblągu, 

6) w województwie gdańskim - w miastach Gdańsku, 

Gdyni, Pruszczu Gdańskim, Redzie, Rumii, Sopocie 
i Wejherowie, 

7) w województwie gorzowskim - w mieście, Gorzowie 
Wielkopolskim, 

8) w województwie katowickim - w miastach Dąbrowie 
Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach i Wodzisla
wiu Śląskim, 

9) w województwie kie leckim - w miastach Kielcach, 
Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach, 

10) w 'Y"0jewództwie miejskim krakowskim - na obszarze 
województwa, 

11) w województwie legnickim - w mieście Legnicy, 

12) w województwie lube lskim - na obszarze wlaściwości 
Sądu Rejonowego w Lublinie, 

/ 

13) w województwie miejskim łódzkim - w mieście Łodzi, . 

14) w województ wie nowosądeckim - w mieście Zako
panem, 

15) w województwie opolskim - na obszarze właściwości 
Sądu Rejonowego w Brzegu, 

16) w województwie piotrkowskim - w mieście Tomaszo
wie Mazowieckim, 

17) w województwie płockim - w miastach Kutnie 
i Płocku, 

18) w województwie radomskim - w mieście Radomiu, ' 

19) w województwie siedleckim - w mleSCle Siedlca·ch 
oraz na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Miń
sku Mazowieckim, 

20) w województwie słupskim - w miastach Łebie Lę-

borku, 

21) w województwie szczecińskim - w miastach Stargar
dzie Szczecińskim, Szczecinie i ~winoujściu, 

22) w województwie tarnobrzeskim - w miastach San
domierzu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu, 

23) w województwie tarnowskim......;. w mieście Tarn owie, 

24) w województwie wałbrzyskim - w miastach ~widni
cy i Wałbrzychu, 

25) w mieście Wrodawiu, 

26) w województwie zielonogórskim - w mieście Ziel onej 
Górze. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 11 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia miej
scowości, w kt.órych stosuje się postępowanie przyspi eszo
ne (Dz. U. Nr 2, poz. 14). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oqło- ' 
szenia. 

Minister Sprawiedliwości: W. Berulowicz 


