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ROZPORZĄDZENIE RADY MJN1 STROW 

·z ,dnia 22 maja 1975 r. 

w sprawie 'zmiany granic niektórych mias t w .województwach katowickim i opolskim. 

Na podstawie art. 1 ust. 3, art. 2 i art. 5 ust. 1 us taw y 
z dn ia 4 lutego 1950 ·r. o d okonywani,u zmian , podziału 

administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6,poz. 48) zarządza 
się, co nasl.~;puje: 

§ 1. W województwie katowickim włącza się~ 

l) do miasta Będzina z :powiatu będzińskiego w tymże 
województwie obszar miasta Grodziec, 

2) do miasta Bytomia z powiatu tarnogórskiego w tymże 
województwie obszary miasta RadziQnków i gmiąy 

Stolarzowicę, 

3) do miasta Dąbrowy Górniczej z powiatubę{}zinskiego 
w tymże wojewÓ'dztWie .o·bszar ,miasta Strzemieg,zyce 
Wielkie, 

4) do miasta Gliwic ,zpowia:lu gli.wickiego w tymże wo
jewództwie: 

a) ' z gminy Rud.ziriiecobszar solecJwa :Brzezinka, 

b) z gminy Sośnicowice cibs.zarysolectw 'OstLopa 
i Wilcze Gardlo, 

e) z gminy Lernicaobs]:ar ,solect'wa -Rojków, 

5) do mia.sta Katowic z powiatu tyskiego w : t,y mże WQ

jewództw:ie obszary 'miast .KQstuchna j Murd,j oraz 
gminy Kostuchną, 
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6) do mia.sla .Mysłow i c z powiatu tyskiego w .tymże wo
jewódzlwle obszary m ia sta .Wesoła i gminy Wesoła. 

7) do mia$ta ' Rybnika z powiatu rybnickiego w , tymże 

w ojewództWie obszary miast Boguszowice i Nlcdob
czyce, 

8) do mias'ta Sosnowca z powiatubędzińsk-iego w tymże 
,wojewódzJwleobszar-y mi'ast .Kazirriierz Górniczy, Kli
mon!:ów i Zagórz:e, 

9) do mias ta Tych z :p.o .... >tatu \1yśkLego w tymże woje
wództwie obsz-ary miast Bierun ,Stary, ,imielin i -Lędzi
ny oraz obszary gmin IBieruń Stary, Imielin i Wyr y , 

10) do miasta Zawiercia z powiaJu -zawLerciańsk-iego w 
tymże województwie .obszar mIasta Poręba, 

'1i') ·d.o : mićl's.ta Jastrzębie~Zdrój w powiecie wodzisławskim 
obszar gminy Szeroka ,-powiatu rybnickiego, 

12) do miasta WodzisławŚląśki w powiecie wodzisław
skim obszar miasta Rydultowy z powiatu rybnicki ego. 

§ 2. 'Do miasta 'Raciborza w 'Województwie opolskim 
włącza ' się z gmin'Y Kornowac w ,po'wiecie rybnickim. wo
jewództWie ka'towfckrmobszar sołectwa Brzezie 'na'd Odrą. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem ogło

szenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRGW 

z dnia 22 maja 1975 r. 

w sprawie lmiany granic niektórych miast w województwie katowickim. 

Na podstawie arl.2.i art. 5 ust. lus.tawy '·z dnia 4 lu
tego 1950 r o dokonywaniu zmian podziału administracyj.
nego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co na
.stęptlje: 

§ L W cW0ijewództwie -katowJickim wlączasi'ę: 

1) do miasta Jastrzębie -Zdrój w powiecie wO.dzis!awskim 
obszar ::gminy Ruptawa w tymż-e rpowiecie, 
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2) do mi asta Leszczy ny w pow iecie rybn ickim obszar 
miasta Cze rwionka w tymże pow iecie , 

3) do miasta Mikołów w powiecie tysk im obszar gminy 
Mokre w tymże pow iecie, 

4) do miasta Orzesze w powiecie tyskim obszar gm iny 
Gardawice w tymże powiecie, 

S) do miasta Piekary Sląskie w powiecie tarn ogórskim 
obszar miasta Brzeziny Sląskie w tymże pow iecie, 

6) do miasta Pszczyna w powiecie pszczyńskim obszary 
gmin Goczałkowice-Zdrój i Wisła W ielka w tymże po
wiecie, 

7) do miasta Tarnowskie Góry w powiecie tarnogórskim 
obszary miast Miasteczko Sląskie i Strzybnica w tym
że 'powiecie, 
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8) 'do mi asta Zą bkowice w pawieci e będz i ńsk i m obsza
ry gmin I:.osleó, Wojkowl ce K ośc i elne i Ząbkowice w 
t ymże powiecie, 

9) do miasta Wodzis ła w S 1 ąski w powiecie wodzisław
sk. im obszary m ias t Pszów i Rad lin oraz obszar gminy 
Mark lo wice w tymże po\"!ecie, 

10) do mia sta Zory w powiecie rybnick im obszar gminy 
Baranowice w tymże powiecie. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi ' w życie z dniem ogło
sze nia. 

Prezes Ra dy Ministrów: P. Jaroszewicz 
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