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ROZPORZĄDZENIE RADY . MfNISTRÓW

z dnia 1t
zmieniające

',;

października

1983 r.

rOlfJon:ądzenie

w sprawie zakresu działania ł trybu postępowania Głównego Inspekt.ora Gosporlarkl
Energetycznej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.

Na podstawie arf 5 ust. 3. art. 18 ust. 3 i art. 19
4 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o 90~podarce paUwowo·energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150,
z 19'11 r. Nr 12. poz. 117. z 1976 r. Nr 12, poz . 71, z
1918 r. Nr 26. poz. 1 t6 i z 1981 r. Nr 17, poz. 83) zarzą
dza się.' conasl ~ puje:

ust.

,
rozporządzeniu
,

§ \. W
23 kwietnia 1979 r. w

Rady

Ministrów

splćlwie .zakresu działania

z dnia

postępowania

Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz terE!llowych inspektoratów gospodarki energetycznej (Dz. U. Nr 9, poz. 53) skreśla się w § 23 ust. 2
oraz § 28.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie

z dniem oglo..

szenia.
Prezes Rady Ministrów: w-

trybu

't..

J. Obodowskl
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ROZPORZĄDZENlE MIN(STRA ADMINISTRACJI I
'\.

GO<SPODARKIPRZE.S;: raZENNEJ

•

..'

z dnia 17

pa ździernik a

1983

f.

w ś)uawłe zmłany qranlc nłektóryc:h miast w wojewódziwach: bielskim, częsiocbowskim, katowkklm, legnicklm,
olsztyńskim, opolSkim; piotrkowskim, słupskim i w~łbrzyskłm.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 ma ja
r. o dwustopniowym podziale administracyjn ym
Państwa oraz o zmianie ustawy ~ 9 radach narodowych
(Dz. U. Nr 16, poz. 91) Zi;!fządza się. co następuje:

1975

§

1. W wojewódzhv!e bit~lskim ":wł ącza się:

. 1) .do miasta Wact'owic z gminy Wadowice części obsza-

' . <'

rów soł ectw : JćlIo;zowice o pow ierzchni 3( ha i Gó-rze n Dolny o pOWIerzchni 20 ha;
2) do gminy Czemichów z miasta Żywca obrębg-code
zyjny nr 4 stanow i ący część obś'żaru sołcctwil Trcsndi
3) do gminy Łodygo ~",:icez mias ta , Żywca obręb geude- zyjny nr 6 , stanowiacy częo:i ć obszaru sol ec lwć' Zaq ecze,
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,
2. W wojewó9ztwie CZt;st.ochowsklm włącza się.
do mi,lsta)\'1yszkowa:
ohszary sołectw: Mrzygłód,
1) z.qminy
Włodowice
, Mrzygtódka, KHlciwilk i N ier ada oraz część obszaru
sołectwa W!odowice o pow lerzc;/mi 35 ha stano'Niącą

43, 46/3, 47/2. 48/2, 49/2. 50/2. 51.12. 52/2. 53/2.53/3. 55.
56/1. 5612. 5f11~57J3,częśĆ' 100, 124-128. 503. 504.
550, 551/1, częsć 585. 603/4. 604, część 605, częsć
644/2, 701/1. J01/3, 70211, 702/3, 703(1, 703/2, 704/1,
704/4, 705/1. 705/2, 706-,-108. 70911, 70912, 710/1,
729-731. 732/1. 73212. 733,.734/1, 73 fil. 74011, 740/2.
741/1. 742/1, 743/1,744/1, 745/1. 74611. 748. 749/1. 795,
798-801. 810, 817n. 818, 835. 842/2, 842/3, 84:111, 843/2.
844, 845/1. część 858, 944-946.

-§

llllejscowosć:

2)

z

~miny

Ręby;

Koziegłowy

ohszar

sołectwa

PotDswia.

§ 3, W, województwie katowickim w! :Cld się dOi
miasta WodzislawiaSląSkie9?: .
1) z gmin)' Górzyce obręb geodezyjny Czyż:O\vlce o powier,z ehni 34,30 hil;
2) z gmlOy !vlszana obręb ~jeodezyjny Mszana o powferzchni 13,63 ha,
§

4.

§ 5. VV województ",'ie olsztyllskim WI ,!CZd się 00
miast.a Morąga z gtniny Morąg części obslalOw sołectw: .
Jędrychówko o powierzchni 4"i,OO ha, JorkI o pówie'zchni
l"i,28 ha i Kruszewnia o powie·fzchni 19,46 hćJ.
§ 6. W województwie opolskim włącza się do miasta
lJji.lLdu z . gminy Ujazd C'L(,S~ obszaru.. wsi ' Nlezd fowlce' o
powierzchni 80,80 ha.

W województwie . legnickim włącza się:

1) do miasta Legnicy:

a) z gmin yK rotoszyce' części obrębów geodezy jn ych:
. BIilł!fa o powierzchni 17,05 ha, Pawlówice Male
o powierzchni 98,01 ha, Szymanowice o powierzchni 261.01 ha i Ztotniki o powierzchni 16.41 ha;
b) z gminy Kunice części obrębów geodezyjnych:
Pątnów Legnicki o powierzchni 214,03 ha, Piąlnica
_. o pOWierzchni 380,87 .- cha, Piekary Wielkie o p 0"wierzchni 500,02 ha i Stare Piekary o powierzchni
147,05' ha;
c) z gminy Legnickie Pole części obrębów geodezyjnych; Bartoszów o _powierzchni 141.00 ha i Nowa
Wieś Legnicka o powierzchni 88,01 ha;
d), z gminy Milkowice częsci obrębówge?dezyjnydl:
])óbrzejów o powierzchni 51.82 ha i Rzeszotary o
powierzChni 114,05 ha;
-2) do miasta Polkowic z gminy Polkowice części obrę
bów geodezYJllych:
Biedrzychowao powi'erzchni
5.41 ha, Guzke 0, pówierzchni 9,71 ha, Moskofzyn
o pOWieJ7.chni , 47,52 ha l Sobin o powierzchni 1,42 ha;
Złotoryi z gminy Złotoryja części obrębów
jnych:
Jerzmilnice·Zdrój
o
pówiefzchni
18,1)0 ha [(opacz o powierzchni 44,00 ha. Nowa Wieś
Złotoryjska o powierzchni .58,43 ha: Wilkó'Ai " 1wieś) o
powierzchni 14.00 hg iWysk?k o powierzchni 1:00 ha;

3) do miasta
geo<tęzy

.t) do gminy Złotoryja z mia.?ta Złotoryi cZ(~ŚĆ obrębu
geodezyjnego Złotoryja ., o pOWierzchni , 390,01) ha

§ 7, W woje.wództwie piotl kowsK im WlćjCla się. do
miasta Piolrkowa Trybunalskiego z gminy Wolbórz obszar
sołectwa Meszcze.
§ 8, W województwie słupskim włącza się do miasta
Lf;borka z gminy Nowa Wles Lęborska czcści obszarów
wsi Nowa Wieś .Lęborska o powierzchni 146,37 ha i Lubowi'dz.o powierzchn( 118,67 ha.

§ 9, W województwie wałbrzyskim włącza się:
l} do miasta Jaworzyny S!ą'ikie) z gminy Jd\Vorzyńa
Sląsko cZE~ści ohszar.ów wsi, Nowy Jaworów o po- '
wierzchni '9.38 ha I Pasieczna o powierzchni 13,17 hal
2) do miilsta Klodzka z gminy Kłodzko część obszaru
wsi Mikowke o powlel'lchni 15.16 ha;
3) do miflsta Ząbkowic 51ąskicjf z gminy Ząbkowice
SląskIe części obszarowo wsi: Jaworek o pOWierzchni
82,19 ha, Tarnów o pllwierzchni 4R.l ·fl Ha i Zwrócona f
o· powierzchni 45,13 ha.
§ 10. Szcz€9olowego opisu granIC miast wymieni~
nych w § 1-9 dókona ją wojewodOWie w drodze zarzą
dzeń, ZMządżenia p'odlegająopub!ikowaniu w dZIennikach
urzędowych wojewódzkich rad narodowych.
'i
§ l L RozpoJZądzenie
grudnia 1983 r.

wchodzi

ŻyCIe

w

z

dniem.

obejrnującądziałki o nllmeroch:

112-1/5, 2. 5-8, 9/3.
1°713, 14/3-14/5, 15-20,. 21/1. 21/2. 22-24 2511--

MlOi~ter

. -:-25/11, 26/1,26/2, 27, 28, 29i l ~ 29 13, 30; 31. 3"8, 39/3,

ROZPORZĄDZENIE

. SPRAW

MINISTRÓW KOMUNIKAC.n

z dnia 13

pażdziernika

Administracji! Gospodarki Pr1.eslrzenn~j,
W. Olłwo

WEWNĘTRZNYCH

i9R3 r.

w 'liprawie ' ki~row('ów pojaldów silnikowych.
Na podst.awie art. 79 usf. 1 ustawy z dnia .1 lutego
1983 l •. - Prawo o ruchu drogowy!J"! (Dz. U. Nr 6, poz. 35)
zarządza się, <:0' Iiast(~pll je:
Rozdział

Warunki uzyski~vanitl
§ L

1

llr;i"awlJien

do kierowania
pojaułami sHnikowymf . .
Plawo jazd,Y moze L1i.yskać osoba, klata:

J)

spełnię warunki ustalone dla osób ubiegających się
o poszczególne kategorie .prawa ·jazdy.

2) ma
31

wymflganą sprawność hzyczną

złożyła

efJzamin w zakresie

i

psychiczną,

obowiązującego

progra.JIlU.

§ 2.. 1. Ustala się następujące: warunki Ilzyskiwdnia
praw jazdy w kdlegoriach:
.'

,

,

