
Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie ustalenia siedzib i w∏aÊciwoÊci miejscowej okr´-
gowych urz´dów górniczych oraz zniesienia Okr´go-
wego Urz´du Górniczego w Wa∏brzychu (Dz. U. Nr 96,
poz. 863 i Nr 172, poz. 1411 oraz z 2005 r. Nr 69,
poz. 620) w § 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Okr´gowy Urzàd Górniczy w Katowicach,
z siedzibà w Katowicach, dla cz´Êci obszaru
województwa ma∏opolskiego, obejmujàcej
gmin´ Libià˝ w powiecie chrzanowskim i gmi-
ny: Brzeszcze, Che∏mek i OÊwi´cim oraz mia-
sto OÊwi´cim w powiecie oÊwi´cimskim,
a tak˝e dla cz´Êci obszaru województwa Êlà-
skiego, obejmujàcej powiaty: b´dziƒski, bie-
ruƒsko-l´dziƒski i zawierciaƒski, miasta na
prawach powiatu: Chorzów, Dàbrowa Górni-
cza, Jaworzno, Katowice, Mys∏owice, Siemia-
nowice Âlàskie, Sosnowiec i Tychy oraz gmi-

ny: Bestwina, Czechowice-Dziedzice i Wilamo-
wice w powiecie bielskim,”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Okr´gowy Urzàd Górniczy w Krakowie, z sie-
dzibà w Krakowie, dla obszaru województwa
ma∏opolskiego, z wy∏àczeniem gminy Libià˝
w powiecie chrzanowskim i gmin: Brzeszcze,
Che∏mek i OÊwi´cim oraz miasta OÊwi´cim
w powiecie oÊwi´cimskim, a tak˝e dla cz´Êci
obszaru województwa Êlàskiego, obejmujàcej
powiaty: bielski, z wy∏àczeniem gmin: Bestwi-
na, Czechowice-Dziedzice i Wilamowice, i ˝y-
wiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-
-Bia∏a oraz gminy: Brenna i Istebna i miasta:
Ustroƒ i Wis∏a w powiecie cieszyƒskim,”;

3) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Okr´gowy Urzàd Górniczy w Rybniku, z siedzi-
bà w Rybniku, dla cz´Êci obszaru wojewódz-
twa Êlàskiego, obejmujàcej powiaty: cieszyƒ-
ski, z wy∏àczeniem gmin: Brenna i Istebna
i miast: Ustroƒ i Wis∏a, pszczyƒski, raciborski,
rybnicki i wodzis∏awski oraz miasta na pra-
wach powiatu: Jastrz´bie-Zdrój, Rybnik i ˚o-
ry,”;

4) uchyla si´ pkt 10.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 czerwca 2006 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: L. Dorn
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 maja 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia siedzib i w∏aÊciwoÊci miejscowej
okr´gowych urz´dów górniczych oraz zniesienia Okr´gowego Urz´du Górniczego w Wa∏brzychu

————————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).


