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N2 12 (265). Dąbrowa Górnicza dnia 1-go grudnia roku 1920-go. Tom Xll. 
-- --- -=-- ! -= 

Naczelne zasady górniczego prawa cywilnego na ziemiach polskich 
w przeszłości teraźniejszości. 

(Dokończenie, p. Nr. 11, str. 291). 

Jeżeli rzucimy ·okiem na cały bieg rozwoju kodeks Napoleona również wprowadzonym został. 
polskiego prawa górniczego od czasów najdawniej- Ten pomnik ustawodawczy wyrósł z gruntu ideo
szych aż do upadku Rzeczypospolitej, stwierdzić wego rewolucj i francuskiej, która, przeobrażając 
musimy, że zasadą, panującą w ciągu całego tego wszystkie dziedziny życia społecznego Francji, do
okresu, pozostała zasada woli górniczej. Pod tym tknęła także zasad ustawodawstwa górniczego. 
względem stan rzeczy nie uległ zmianie i po roz- Na miejsce regalji górniczej ustawa francuska, 
biorach. Austrja i Prusy, w których posiadanie zawotowana przez zgromadzenie narodowe w roku 
przeszły części kraju, zawierające pokłady użytecz- 1791 , postawiła zasadę akcesji, czyli przynależności 
nych ciał kopalnych, wprowadziły do zajętych przez wnętrza ziemi do powierzchni. Kodeks cywilny z 
siebie prowincji własne ustawodawstwa, między in- r. 1804 stanął na tym samym gruncie, orzekając w 
nemi także górnicze. Prusom z okolic górniczych I artykule 555, iż do właściciela ziemi należy i to 
dostała się Siewierszczyzna (wogóle dzisiejsze po- wszystko, co się pod nią i nad nią znajduje, „a 
wiaty Będziński i Częstochowski), Austrji zaś Wie- I centro terrae usque ad coelum". Chociaż w kilka 
liczka, Bochnia i wogóle wszystkie miejscowości lat później ten sam prawodawca Napoleon Wielki 
górnicze dzisiejszej Galicji, a nadto ważne pod I przez specjalną ustawę górniczą z r. 181 O od zasa
względem górniczym dzisiejsze ziemie Kielecka i dy tej w znacznym stopniu odstąpił, nie miało to 
Radomska. jednak dla naszego kraju znaczenia, ponieważ usta-

Patent z r. 1804 wprowadził do Galicji ustawę wa ta do Polski . nigdy wprowadzoną nie była, a 
górniczą Maksymiljańską z roku 1583, obowiązują- natomiast obowiązywać w niej zaczął kodeks a 
cą na Węgrzech. W częściach kraju, przyłączonych więc i jego artykuł 552, powołany wyżej. Przepis 
do Prus, znalazło zastosowanie ogólne pruskie pra- ten stanowił o zupełnem przeobrażeniu dotychcza
wo krajowe, zawierające także dzia!, dotyczący gór- sowych podstaw prawa górniczego; miejsce pruskiej 
nictwa, zatytułowany vom B erg regal czyli o re- i austrjackiej regalji, złączonej z wolą górniczą, za
galji górniczej. Sam ten tytuł wskazuje, że zasada jęła w Księstwie Warszawskiem akcesja. 
regalji górniczej panow~ła. w Prusach;. skojarzoną Panowanie jej nie było jednak długotrwałe. 
ona. ta~ .była z wolą gormczą w .sposob,. podobny W nowoutworzonem przez kongres Wiedeński Kró
do 1stn~e1ą~e~o w Po~sce. przed k~nc~m wieku xy1. lestwie Polskiem odczuwano od samego początku 

Rowmez regalJa i wola gormcza stanowiły b d · · · 1 · • · · d r M k T . k. . G r .. J potrze ę wprowa zenia speCJa neJ ustawy gormczeJ. 
po :wa mę u~t~wy a symi Jans. ie! w a icJi. e- Zanim taka ustawa zasadnicza przez sejm uchwa-
dyme ~- częscia~h Rzeczypospolite), pr.zyłącz?nych loną być miała, wprowadzono, jako normę tymcza
?o RosJi, obowiązywał . nadal, statut litewski oraz sową, postanowienie księcia namiestnika królew
mi:ie _dawne p~awa pol~kie, ~to.re przez prawo r?- skiego z r"oku 1817, które wszakże, jak wiele zresz
sy1skie. na r~zie z_astą~ionemi .m~ zosta~y, ale kra~e tą ustaw tymczasowych, przetrwało w Królestwie 
te: to Jest Lit~a i Rus, dla gormctwa zadnego me czas bardzo długi, gdyż aż do r. 1870. 
miały znaczema. W myśl tego postanowienia wprowadzono 

Po wyzwoleniu z pod panowania pruskiego wolę górniczą w zastosowaniu do czterech ciał ko
Wiellc.opolski i Mazowsza przywrócone tam zostało palnych, a mianowicie: soli, ołowiu, srebra i miedzi. 
dawne prawo polskie, ale na krótko tylko, gdyż w Jeżeli właściciel gruntu nie zezwalał górnikowi na 
nowo utworzonem Księstwie Warszawskiem wpro- poszukiwanie tych właśnie ciał kopalnych, to tenże 
wadzony został nowy kodeks cywilny francuski, mógł wbrew woli właściciela uzyskać odnośne ze
który obowiązywać zaczął z dniem 1 maja r. 1808. zwolenie od władzy rządowej. W razie odkrycia 
Gdy· w roku następnym Księstwo Warszawskie zdo- poszukiwanego minerału nie stawał się jednak gór
było na Austrji całą dawniejszą tak zwaną Galicję nik jego właścicielem; w myśl zasady k odeksowej 
zachodnią, wówczas do nowo przyłączonego kraju przynależności wnętrza do powierzchni odkryte zło-
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że należało do jej właściciela. Tytułem rekompen- czesnego górńictwa, jako przemysłu, wymagające
saty za odkrycie odkrywca otrzymywał tylko udział go w porównaniu z dawniejszem znacznie więk
w przedsiębiorstwie górniczem, wynoszący jednll szych robót i kapitałów, dużo bardziej osiadłego i 
trzecią część. Gdyby wszakże właściciel gruntu ze I unieruchomionego. Potrzeby te wymagały także pra
swojego prawa do wnętrza korzystać nie chciał, wodawczego uregulowania stosunków pomiędzy 
wówczas prawo to przechodziło na odkrywcę, a własnością wnętrza i własnością powierzchni, zaj
natomiast posiadaczowi powierzchni służyć' miał 1 mowanej na znaczniejszych obszarach i na znacznie 
udział w przedsiębiorstwie w stosunku jednej trze- dłuższy okres czasu, aniżeli dawniej. To też w mia
ciej części a nadto 5% czystego zysku. Gdyby ani rę rozwoju techniki górniczej w wieku XIX ko
właściciel gruntu ani odkrywca przedsiębiorstwa I nieczność przebudowy ustawodawstwa górniczego 
górniczego prowadzić nie chcieli, w takim razie innych państw europejskich na zasadach ustawy 
mógł zorganizować je rząd, dając właścicielowi i francuskiej z r. 1810 stawała się coraz bardziej palącą. 
odkrywcy każdemu po 5% czystego zysku. W drugiej połowie przeszłego stulecia nastą-

Analizując charakter prawny postanowienia I piły też odnośne reformy w państwach, w skład 
generała Zajączka, stwierdzić musimy podobień- których wchodzą ziemie polskie. Najprzód Austrja 
stwo podstawowych jego zasad z tym powyżej na- ' w r. 1854 przyjęła ustawę górniczą. opartą na na
szkicowanym stanem prawnym, który rządził gór- wożytnych zasadach i obowiązującą w państwie do 
nictwem polskiem w epoce królów elekcyjnych. dnia dzisiejszego. Moc tej ustawy, rozciągniętą zo
Widzimy mianowicie w postanowieniu r. 1817 sko- stała także i na Galicję całą, a więc i na terytorjum 
jarzenie tak zazwyczaj przeciwstawianych sobie za- dawnego wolnego miasta Krakowa, gdzie dłużej, 
sad akcesji i woli górniczej, skojarzenie tak zna- aniżeli w Królestwie Polskiem, zachował całą swoją 
mienne dla dawniejszego prawa polskiego. Akcesja moc przepis artykułu 552 kodeksu Napoleona, 
wyrażała się w tern, że wnętrza należały do wła- uświęcający zasadę akcesji, a to mianowicie z po
ściciela powierzchni, ilekroć ten chciał z nich ko- wadu, Że postanowienie ks. namiestnika z r. 1817 
rzystać, wola górnicza w tern, że i bez zgody tego naturalnie do rzeczypospolitej K rakowskiej nie sto
właściciela górnik, uzyskawszy pozwolenie odnoś- sowało się. Dopiero w r. 1844, a więc na 2 lata 
nej władzy, miał prawo do prowadzenia poszu- przed upadkiem swej niezależności, Kraków wpro
kiwań. wadził u siebie osobną ustawę górniczą, wzorowaną 

Nie można przypuszczać, aby to podobieństwo I na ustawie francuskiej, która następnie ustąpiła miej
zasad było dziełem przypadku; widzieć w niem na- sca ogólnej ustawie austrjackiej z r. 1854. 
leży raczej wyraz chęci nawiązania do dawnych W Prusach po dziesiątki lat trwających przy· 
polskich tradycji prawnych. To twierdzenie jest I gotowaniach powstała ogólna ustawa górnicza z d. 
tembardziej prawdopodobnem, ile że postanowie- . 24 czerwca roku 1865 uznana powszechnie jako 
nie r. 1817 pochodzi właśnie z pierwszych lat po j najdoskonalsze unormowanie pracy górniczej na 
utworzeniu Królestwa Kongresowego, to jest z epo- 1 zasadach woli górniczej i odrębnej własności wnętrza, 
ki reakcji opinji przeciwko kodeksowi Napoleona i Wreszcie w b. Królestwie Polskiem wydaną 
wogóle przeciwko naśladowaniu ustawodawstwa j została pod datą 28 czerwca r. 1870 ustawa o po· 
francuskiego oraz jednoczesnego dążenia do powro- szukiwaniach i wydzielaniu przestrzeni do wydoby
tu do starych zasad prawnych polskich. Zgodnie , wania ciał kopalnych, uzupełniona w r. I 873. Usta
ż temi dążeniami, nie znajdujemy w postanowieniu 

1 

wa rzeczona milcząco zniosła postanowienie r. 
roku 1817 wpływu francuskiej ustawy górniczej z r. 1817, stanowiąc, że woli górniczej ulegać mają 3 
181 O. Zresztą postanowienie księcia namiestnika I ciała kopalne: węgiel, galman i ołów, wszystkie zaś 
nie miało dla rozwoju naszego górnictwa donioślej- inne, a więc i trzy z pomiędzy poddanych woli gór
szego znaczenia głównie z powodu, że poddało niczej przez postanowienie z r. I 817, zostały obec
woli górniczej ciała kopalne, nie znajdujące się w nie pozostawione wyłącznemu swobodnemu rozpo
wielkiej obfitości w kraju. rządzeniu właściciela powierzchni. Z przestrzeni, 

W ogólnym rozwoju. zasad prawa górniczego I wydzielonej do wydobywania ciał kopalnych, two
w Europie przelom stanowi francuska ustawa na- rzyła się osobna nieruchomość, będąca przedmio· 
poleońska r. 18 I O nie dlatego, że wprowadziła na· tern wszelkich tranzakcji cywilnych i hipotecznych. 
powrót we Francji zasadę woli górniczej, która już 1 Ustawa roku 1870, zastrzegając dla woli gór
poprzednio w ustawodawstwach niemieckich znała- niczej najważniejsze w kraju ciała kopalne, miała 
zła zupełny wyraz, ale przez to, że poraz pierwszy dla rozwoju górnictwa w Królestwie podobnie prze· 
uznała wnętrze ziemi za przedmiot własności nie- łomowe znaczenie, jak ustawa r. 1854 dla Austrji 
ruchomej, odrębnej od powierzchni. i ustawa r. I 865 dla Prus. Bezpośrednią pobudką 

Uznanie uprawnienia górniczego, to jest pra- do wprowadzenia ustawy r. 1870 było uwłaszczenie 
wa do eksploatowania wnętrza danej przestrzeni, włościan z r. 1864. Dzięki reformie agrarnej liczba 
jako osobnej nieruchomości, mogącej być przedmio- właścicieli ziemskich olbrzymia powiększyła się. gdy 
tern wszelkiego rodzaju transakcji cywilnych oraz bowiem przed uwłaszczeniem ograniczała się do 
zabezpieczeniem dla kredytu hipotecznego, odpo· IO OOO dziedziców, powiększyła się na skutek re
wiadało w najwyższym stopniu potrzebom nowo· formy o przeszło pół miljona nowych właścicieli 

' 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Nr. 12 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
·~~~~~~~~--~~~~~~~~~~· 

327 

włościan, na rzecz których stosownie do art. 552 czości górniczej, więc wola górnicza uważana jest 
kodeksu cywilnego przeszła z ziemią i własność za zasadę panującą. T embardziej powiedzieć to 
wnętrza. można o prawodawstwach pruskiem i austrjackiem, 

Górnictwo może rozwijać się na zasadzie ak- według których ogromna większość użytecznych 
cesji wyłącznie w krajach wielkiej własności ziem- ciał kopalnych zastrzeżoną jest dla woli górniczej, 
skiej, gdzie zaś własność ta jest rozdrobnioną, tam a tylko nieznaczna ich część pozostawiona właści
o rozwoju górnictwa, gdy uzależni się je od woli cielowi. W Galicji poważny wyjątek stanowi nafta, 
właściciela ziemskiego, mowy być nie może. Tak wszelkie oleje skalne i wosk ziemny, które uznane 
ma się rzecz zwłaszcza w czasach najnowszych, gdy zostały przez ustawę roku 1884 za przynależność 
jedna kopalnia obejmuje coraz większą przestrzeń, powierzchni i woli górniczej nie ulegają. Ustawa 
a zatem w razie własności rozparcelowanej do pruska z roku 1865, jak wyżej zaznaczono, wyłą
urządzenia i prowadzenia kopalni potrzebne jest ze- czyła z pod działania woli górniczej całe teryto
zwolenie wielkiej liczby właścicieli, a niezgodzenie I rjum byłych Prus Królewskich a nadto rudy żelaz
się jednego z nich nieraz wystarcza, aby całe przed- 1 ne na Sląsku. Ustawa tymczasowa z roku 1905, 
sięwzięcie uniemożliwić. Pod datą 28 kwietnia r. I 892 znana pod nazwą „le,x: Camp", a następnie stanow
wydane zostało dla b. Królestwa Polskiego nowe cza już ustawa z roku 1907 wyłączyła z pod dzia
prawo górnicze, obowiązujące obecnie, zasadniczo lania woli górniczej sole i węgle na Śląsku i w 
zresztą do ustawy z r. I 870 bardzo zbliżone. Księstwie Poznańskiem*). Gdy wszakże ruda że-

Co się tyczy ziem polskich, wchodzących do nie- I lazna na Śląsku i wszystkie ciała kopalne w Pru
dawna w skład właściwego cesarstwa Rosyjskiego, sach Królewskich zostały wyłączone z pod działa
to aż do roku I 840 panowało w nich dawne prawo I nia woli górniczej na korzyść właściciela gruntu, to 
polskie, a mianowicie Statut litewski. W roku wy- węgle i sole na zasadzie ustawy z roku I 907 wy
mienionym wprowadzono tam prawa rosyjskie, które łączone zostały dla skarbu państwa. W cesarstwie 
obecnie w kraju tym obowiązują. Zresztą z powodu Rosyjskienf wola górnicza panuje na gruntach skar
zupełnego prawie nieistnienia górnictwa w tym kraju I bowych. 
rosyjskie prawo górnicze ma tam wielce ograniczone ' Kwestja zasadniczej przynależności wnętrza 
zastosowanie. ab origine, t. j . przed odkryciem ciała kopalnego, 

Przechodząc obecnie do rozpatrzenia zasad na- j ma na pozór charakter czysto akademicki, ponie
czelnych prawa górniczego, współcześnie w zie- waż przynależność ciał kopalnych jeszcze nie od
miach polskich obowiązującego; stwierdzić musimy, I krytych nie może m1ec znaczenia praktycznego. 
że wola górnicza znajduje w Polsce naszych cza- Wszakże od rozwiązania tego pytania zależy ukształ
sów przeważne zastosowanie; przeważne, lecz nie towanie stosunku pomiędzy przemysłowcem górni
całkowite, ponieważ, jak to już w początku niniej- czym a właścicielem powierzchni, a więc jest to 
szej pracy zaznaczonem zostało, we wszystkich dziel- sprawa całkiem realna. Ustawodawstwa różnych 
nicach napotykamy wyjątki od tej zasady, po czę- części Polski rozstrzygają ją bardzo. rozmaicie. 
ści terytorjalne, wyłączające niektóre okręgi, po czę- Zgodnie z ustaloną tradycją ustawa austrjacka 
ści rzeczowe, t . j. wyłączające pewne ciała kopal- z r. 1854 proklamuje wyraźnie regalję górniczą, to 
ne. W b. Królestwie Polskiem wyjątków teryto- jest zwierzchnie prawo korony do bogactw, we 
rjalnych niema, są natomiast bardzo poważne wy- wnętrzu ziemi znajdujących się. A więc przed wy
łączenia rzeczowe, a raczej formalne; według tek- dzieleniem osobnej własności górniczej wnętrza, 
stu ustawy ma się rzecz odwrotnie, t. j. że ciała zawierające minerały zastrzeżone, stanowią a prion 
kopalne zastrzeżone dla woli górniczej, albo, jak wlasność korony. 
się często mówi, uprzywilejowane, są wymienione Ustawa pruska z r. I 865 nie daje na pytanie 
jako wyjątek, wszelkie zaś inne z reguły woli gór- powyższe wyraźnej odpowiedzi i stąd powstał w 
niczej nie ulegają i znajdują się w zupełnem do- literaturze naukowej spór, czy wnętrza przed nada
wolnem rozporządzeniu właściciela gruntu. niem kopalni górnikowi są w Prusach własnością 

Do wspomnianych wyżej trzech minerałów, Rządu, czy też stanowią rzecz niczyją, która, dosta
poddanych woli górniczej jeszcze przez ustawę z jąc się w posiadanie odkrywcy, podlega działaniu 
roku I 870, ustawa obecna z roku 1892 dodała czwar- znanej zasady prawnej res nulius credit primo occu
ty, t. j. rudę żelazną, tak że obecnie ciała kopalne panti. Na korzyść pierwszej tezy przemawia oko
zastrzeżone stanowią rudy cynku, ołowiu, żelaza liczność, iż przed wprowadzeniem ustawy z roku 
oraz węgle kopalne. Wszystkie inne ciała kopalne 1864 wnętrza wyraźnie przez pruskie prawo krajo
są w zupełnem rozporządzeniu właściciela, od któ- we jako regalja uznawane były, a gdy ustawa obe
rego ·wyłącznie zależy udzielić pozwolenia na po- cnie obowiązująca zasady tej ani wyraźnie ani mil
szukiwanie lub też pozwolenia takiego odmówić. cząco nie uchyliła, sądzić należy, że zasada ta po
Chociaż tylko cztery minerały dla woli górniczej zostaje i teraz w swojej mocy. Taka też musiała 
zastrzeżone zostały, to jednak ze względu, że te być i intencja prawodawcy z roku I 865, skoro sto
kopaliny stanowią najważniejsze rodzaje minerałów sunki własności wnętrza do własności powierzchni 
w kraju wydobywanych, a wszystkie inne ciała ko-
palne stanowią minimalny tylko ułamek wytwór- *) Mowa tutaj tylko o ziemiach polskich. 
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ukształtował w sposób, o którym poniżej będzie I gruntu, będąc nieograniczonym panem minerałów 
mowa, a który może być jedynie konsekwencją niezastrzeżonych, cieszy się także i pod względem 
uznania wnętrza za przynależność korony. j zastrzeżonych położeniem uprzywilejowanem w po-

W b. Królestwie Polskiem ustawa górnicza równaniu z przemysłowcem obcym, pragnącym na 
nie uchyliła bynajmniej mocy artykułu 552 kod. Na- jego gruncie poszukiwać. Ten ostatni musi prze
poleona, tak iż niewątpliwie w myśl rzeczonego prowadzić całą procedurę urzędowego zawiadamia
przepisu prawa wnętrza przed ich wydzieleniem na nia właściciela, przeczekać odnośne terminy, wy
rzecz odkrywcy górnika należą do właściciela po- stąpić z podaniem do urzędu górniczego, uczestni
wierzchni, który jest zatem w Królestwie prawnym czyć w rozprawie przed tymże urzędem, a w razie 
poprzednikiem osobnego właściciela górniczego, skargi oczekiwać rozporządzenia wyższej władzy i 
gdy w ziemiach polskich, znajdujących się pod pa- dopiero po tern wszystkiem może do poszukiwań 
nowaniem pruskiem i austrjackiem, prawnym po- przystąpić, gdy właściciel gruntu nie jest temi wy-
przednikiem właściciela górniczego jest korona. I maganiami skrępowany. 

Powiedziano wyżej, że różność koncepcji praw- Pod rządem ustaw pruskiej i austrjackiej po-
nej pierwotnej własności wnętrz, czyli t. z. przed- szukiwacz górniczy korzysta z jednakowych praw 
miotowego źródła odrębnej własności górniczej, po- 1 niezależnie od tego, czy jest właścicielem gruntu, 
ciąga za sobą doniosłe konsekwencje praktyczne. czy też osobą właścicielowi obcą. 
Znajdują one swój wyraz przedewszystkiem w tern, Prawo austrjackie rozróżnia w czynnościach 
że w Austrji i w Prusach własciciel gruntu nie ma I poszukiwawczych dwa stadja. Poszukiwacz w pierw
żadnych szczególnych praw do zastrzeżonych ciał szem stadjum z żadnego szczególnego uprawnienia 
kopalnych, w łonie jego ziemi zawartych, nie może nie korzysta. Gdy jednak pierwsze badania dały 
więc ani sam przystąpić do prowadzenia poszuki- wyniki dodatnie i na ich zasadzie należy z dużem 
wań bez upoważnienia władzy, ani też udzielać ze- prawdopodobieństwem domniemywać się istnienia 
zwoleń na ich prowadzenie osobom trz!cim. Czy odpowiedniego złoża ciała kopalnego, wówczas 
to sam zechce wnętrze swojego gruntu pod wzglę- przemysłowiec otrzymać może tak zwany Freischurf, 
dem zawartości kopalnej śledzić, czyli też zechce to jest wyłączne prawo prowadzenia poszukiwań 
czynić to inny przemysłowiec górniczy, w każdym na danej przestrzeni, dla której nikt już inny ze
razie odnośna zwierzchność górnicza musi udzielić zwolenia na poszukiwania uzyskać nie może. Usta
swojego zezwolenia, bez którego żadne czynności wy pruska i Królestwa Polskiego wyłączności po
poszukiwawcze ani przez właściciela ani przez oso- szukiwań nie znają. Według rzeczonych ustaw pa
bę trzecią dokonywane być nie mogą. Osoba trze- nuje zasada współczesności poszukiwań w ciągu 
cia, pragnąca uzyskać takie zezwolenie, nie ma też całego ich trwania, tak iż obok jednego przemy
obowiązku uprzedniego zapytywania właściciela słowca, który poszukiwania prowadzi, mogą poszu
gruntu, czy zgadza się on na poszukiwania. kiwać tego samego ciała kopalnego także i inni 

Całkiem inaczej i to zgodnie z przyjętą zasa- przemysłowcy; jedynie miejsce, rzeczywiście zajęte 
dą ogólną, rzecz ta postawiona jest w b. Króle- przez roboty poszukiwawcze pierwszego przemy
stwie Polskiem. Właściciel gruntu, jako zarazem słowca, jest z pod nowych licencji wyłączone. A za
pierwotny właściciel wnętrza, ma prawo na swojem tern ustawa pruska i Królestwa Polskiego opierają 
terytorium poszukiwać wszelkich bez wyjątku ciał się na zasadzie współzawodnictwa poszukiwań a 
kopalnych, zarównó poddanych woli górniczej, jak nie na zasadzie ich wyłączności, przewidzianej w 
i z pod jej działania wyłączonych, a więc, nie py- ustawie austrjackiej a także w ustawie cesarstwa 
tając nikogo o zezwolenie, może prowadzić najpo- Rosyjskiego dla gruntów skarbowych. 
ważniejsze roboty poszukiwawcze. Osoba trzecia, Wyżej rozpatrzyliśmy tak zwane przedmioto
pragnąca robić poszukiwania na cudzym gruncie, we źródło własności górniczej, którem według ustaw 
musi przedewszystkiem zwrócić się o zezwolenie pruskiej i austriackiej jest królewszczyzna, według 
do właścisiela gruntu, a gdy ten zezwolenia odmó- zaś ustawy b. Królestwa Polskiego własność ziemi. 
wi lub też w określonym w instrukcji ministerjal- Przejdźmy teraz do podmiotowego żródła własno
nej terminie żadnej nie udzieli odpowiedzi, wten- ści górniczej, to jest do tej czynności , na zasadzie 
czas dopiero może udać się do rządowego inżyni e- której dana osoba staje się właścicielem górniczym. 
ra okręgowego z prośbą o udzielenie upoważnienia Pod tym względem zasadnicze położenie prawne 
do poszukiwania na danym cudzym gruncie jedne- jest pod rządami wszystkich trzech rozpatrywanych 
go z czterech zastrzeżonych ciał kopalnych. Urzę- ustaw jednakowe. Wszędzie tytułem prawnym do 
dnik rządowy wydaje pozwolenie nie inaczej , jak I uzyskania odrębnej własności górniczej jest oqkry
po przywołaniu a w razie stawienia się i wysłu- cie ciała kopalnego w naturalnem jego złożu, <lo
chaniu właściciela gruntu; jeżeli zaś uzna, że racje konane na zasadzie prawowitych poszukiwań. Kto 
odmowy ze strony właściciela są prawowite, a mia- pierwszy ciało kopalne odkrył, ten może też pierw
nowicie, gdy chodzi o parcele, które ustawa od po- szy to odkrycie odnośnej zwierzchności górniczej 
szukiwań górniczych uwalnia, wydania pozwolenia zgłosić i następnie osobny tytuł własności górni
odmawia. czej otrzymać. Najściślej i najwyraziściej to prawo 

Te przepisy prawne sprawiają, że właściciel pierwszego odkrywcy występuje w ustawie prus-
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kiej, według której właśnie pierwszy odkrywca, je
żeli we właściwym terminie odkrycie zgłosił, ma 
niezaprzeczony tytuł formalny do własności wnę
trza a więc pierwszeństwo przed współzawodni
kiem, który nawet wcześniej od niego zgłoszenie 
zrobił, jeżeli okaże się, że to zgłoszenie nastąpiło 
na zasadzie odkrycia, dokonanego później. To swo
je prawo do otrzymania własności górniczej może 
odkrywca windykować na drodze sądowej przez 
proces, wytoczony przeciwko współzawodnikom, 
którzy na zasadzie dokonanych przez siebie odkryć 
pretendują do własnosci wnętrza w obrębie tego 
samego terytorjum. Stawia więc ustawa pruska 
uprawnic::nie, wynikające z odkrycia, narówni z 
wszelkiem i.1nem prawem majątkowem. 

W b. Królestwie Polskiem z zestawiania od
nośnych przepisów niewątpliwie także wynika, że 
pierwszy odkrywca, który we właściwym termi .• ie 
odkrycie zgłosił i wogóle przepisane przez prawo 
formalności wykonał, uzyskuje samodzielne prawo 
podmiotowe do otrzymania własności wnętrza z 
pierwszeństwem przed każdym mnym a więc 1 

przed współzawodnikiem, który pokład kopalny 
później odkrył, choćby nawet wcześniej o odkryciu 
tern zgłosił. Takiemu pierwszemu odkrywcy wła
dza nie ma prawa odmówić nadania własności gór
niczej, a chociaż niektóre organy rosyjskiej admi
nistracji górniczej skłonne były uzurpować sobie 
prawo nadawania tej własności, to jednak pogląd 
taki, jako sprzeczny i z treścią i z duchem ustawy 
górniczej Królestwa Polskiego, dotąd na szczęście 
nie stał się miarodajnym. Jednakowoż ustawa r. 
1893 nie przewiduje możności realizowania praw 
pierwszego odkrywcy na drodze sądowej . Odkryw
ca, który od właściwej władzy nadania własności 
górniczej nie otrzymał, może podać skargę w dro
dze administracyjnej do władzy przełożonej, jeżeli 
zaś, jak to ma miejsce co do niektórych kategorji 
gruntów, jakie poniżej zostaną wymienione, nada
nie własności górniczej następuje z rozporządzenia 
Panującego, wówczas w tych wypadkach na odmo
w~ udzielenia nadania żadna już skarga służyć nie 
moze. 

Ustawa austrjacka różni się od pruskiej i od 
ustawy Królestwa Polskiego zasadniczo tern, że 
prawo do nadania własności górniczej otrzymuje 
pierwszy zgłaszający o dokonanem odkryciu, cho
ciażby ten rzeczywiście pierwszym odkrywcą nie 
był. Ze względu jednak na instytucje wyłączności 
poszukiwań różnica ta nie ma w praktyce poważ
niejszego znaczenia, ponieważ gdy jest jeden tylko 
poszukiwacz na danem terytorjum, wówczas jedna 
tylko osoba może dokonać na niem odkrycia i o 
odkryciu takiem zgłosić. 

Pod rządami wszystkich trzech rozpatrywa
nych ustaw własność górnicza nadawaną była przez 
rozporządzenie władzy rządowej. 

Na zasadzie ustawy pruskiej i austrjackiej 
urząd górniczy po otrzymaniu zgłoszenia sprawdza 
rzeczywistość odkrycia oraz prawo zgłaszającego do 

czynienia poszukiwań, na skutek których odkrycie 
nastąpiło, poczem nadaje własność górniczą. 

W b. Królestwie Polskiem również urząd gór
niczy sprawdza odkrycie i uprawnienie zgłaszające
go, ale ten musi dopiero wystąpić z podaniem o 
nadanie górnicze. Po otrzymaniu takiego podania 
inżynier górniczy okręgowy sprawdza uprawnienie 
jego autora i do odnośnej rozprawy przywołuje za
równo innych poszukujących na terytorjum wyje
dnywanego nadania przemysłowców, jak i właści
cieli gruntów w obrębie nadania. Jeżeli na udziele
nie nadania zgadzają się wszyscy właściciele gruntów, 
wówczas wydaje je zarząd górniczy Królestwa Polskie
go, jeżeli zaś zgody takiej niema, to nadanie mo
że być udzielone tylko z rozporządzenia panujące
go, jak to dzieje się przy przymusowem wywłasz
czaniu majątków na cele użyteczności publicznej. 

Tylko w powiatach Będzińskim, Olkuskim i 
Częstochowskim, mających najbardziej rozwinięty 
przemysł górniczy, wnętrza z mocy samej ustawy 
niejako in potentia wywłaszczone zostały i nadania 
wydaje minister handlu i przemysłu własną wła
dzą.*) W obrębie tak zwanych dóbr majoratowych, 
które nie ulegają alienacji, nadanie może być udzie
lone tylko przez władzę najwyższą. 

Powyższe różnice w trybie nadawania wła
sności górniczej mają nie tylko formalne, ale i za
sadnicze znaczenie. Pod panowaniem ustaw au
strjackicj i pruskiej rząd, nadając osobną własność 
górniczą, działa na zasadzie regalji, daje rzecz swo
ją, właściciel nie ma tutaj nic do powiedzenia, zgo
da jego na udzielenie nadania nie jest wcale wy
maganą na prowadzenie poszukiwań i ta sama 
władza nadaje własność górniczą zupełnie nieza
l eżnie od tego, czy właściciel gruntu na nadanie 
się zgadza, lub nie. 

W b. Królestwie Polskiem, jak widzieliśmy, 
źródłem przedmiotowem odrębnej własności górni
czej jest własność ziemi; przez nadanie górnicze z 
ogółu tej własności wydziela się własność wnętrza 
a zatem osobą bezpośrednio zainteresowaną jest 
tutaj właściciel ziemski. Jeżeli nadanie następuje 
zgodnie z jego wolą, wówczas mamy do czynienia 
z dobrowolną alienacją, przy której właściciel ziem
ski jest sprzedawcą wnętrza, przemysłowiec górni
czy jego nabywcą a urząd górniczy nie organem 
rządowym lecz organem władzy publicznej, który 
mocą nadania stwierdza zgodność tranzakcji z pra
wem. Jeżeli natomiast właściciel ziemski na udzie
lenie nadania nie zgadza się, ale rzecz dotyczy jed
nego z czterech zastrzeżonych dla woli górniczej 
ciał kopalnych, i żądający nadania wykonał wszel
kie wymagania prawne, w takim razie nadanie wła
sności wnętrza może także nastapić, ale nie bę
dzie to już alienacja dobrowolna, lecz przymusowe 
wywłaszczenie wnętrza od właściciela ziemskiego 

*) Prawo to wydane zoatało miniatrowi Przemyału i Han
dlu w atoaunku do całego b. Królestwa KongTeaoweiro (Dzien· 
nik Uataw, r. 1920, Nr. 70, art. '464). 
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na rzecz przemysłowca 
użyteczności publicznej, 
ctwa jest zaliczany. 

górniczego ze względów 
do których rozwój górni- j 

Powyższa procedura udzielania nadań w roz
maitych wypadkach jest zbyt skomplikowana i róż
norodna, ale zasadę odmiennego traktowania wy
dzielania własności górniczej w razie zgody na to 
ze strony właściciela ziemskiego i w razie braku 
takiej zgody uznać należy za konsekwentne rozwi
nięcie ogólnej zasady art. 512 kodeksu cywilnego. 

Jakkolwiek różną jest istota czynności prawnej, 
sprawiającej nadanie odrębnej własności górniczej 
w b. Królestwie Polskiem z jednej, a w Galicji i 
w b. zaborze pruskim z drugiej strony, wszakże 
spotykamy we wszystkich dzielnicach jedną wspól
ną cechę największej wagi, a cechą tą jest samo
dzielny niezależny od władzy państwowej tytuł 
prawny do uzyskania nadania górniczego. 

I 

Jak widzieliśmy wyżej, takie samodzielne pra
wo podmiotowe stanowi odkrycie ciała kopalnego, I 
dokonane na zasadzie prawowitych poszukiwań. I 
Rola władzy państwowej przy wydaniu nadania po
lega wszędzie właściwie na stwierdzeniu rzeczywi
stości odkrycia i powstałego stąd prawa odkrywcy 
do własności górniczej. Władza państwowa, wyda
jąc nadanie, uświęca tylko autorytetem swoim to, 
co stało się niezależnie od niej. T em różni się za
sadniczo sposób powstania własności górniczej na 
ziemiach polskich od trybu koncesyjnego, panują
cego we Francji na zasadzie ustawy r. 1810. Tam 
władza państwowa nadaje własność osobie, którą 1 
za właściwą uzna, a fakt odkrycia żadnego samo
dzielnego tytułu do uzyskania własności nie stwarza. 

Ustawa górnicza b. Królestwa Polskiego różni 
się między innemi tern od pruskiej i austrjackiej, 
że wyłącza niektóre kategorje osób od prawa do 1 

uzyskania wlasności górniczej. Kategorje te stano
wią żydzi oraz obcy poddani. Zakaz ten jest zu
pełnie stanowczy i wynika z ograniczenia woli gór
niczej w znaczeniu podmiotowem, przyjętego w za
stosowaniu do tej samej kategorji osób, którym 
wzbronione jest prowadzenie poszukiwań. Wola 
górnicza jest więc pod względem podmiotowym 
bardziej ograniczona w b. Królestwie Polskiem 
obecnie, aniżeli była nią w dawnych wiekach. We 
wszystkich prawodawstwach spotykamy całkiem 
usprawiedliwiony zakaz nabywama własności gór
niczych dla państwowych urzędników górniczych w 
okręgach sprawowania ich urzędów. 

Własność górnicza na zasadzie ustaw obowią
zujących we wszystkich ziemiach polskich stanowi 
własność odrębną i samodzielną, zupełnie niezależ
ną od własności powierzchni i przytem nierucho
mą. Zarówno w. b. Królestwie Połskiem. jak w 
b. zaborach pruskim i austrjackim własność wnę
trza stanowi przedmiot osobnej hipoteki górniczej, 
może być przedmiotem wszelkich czynności cywil
nych hipotecznych, a więc dziedziczenia z prawa i 
z testamentu, alienacji darmowej lub obciążliwej, 
na zasadzie wszelkiego rodzaju transakcji, moze 

być także obciążoną hipotecznie serwitutami i dłu
gami a w razie niewypłacalności właściciela ulegać 
przymusowej sprzedaży w drodze licytacji publicz
nej. To też wszystko, co wyżej powiedziano o 
źródle powstania własności górniczej, dotyczy wła
śnie pierwotnego jej powstania. Gdy raz własność 
górnicza utworzoną została, przechodzi już ona z 
rąk do rąk sposobami, przewidzianymi przez ogól
ne ustawodawstwo cywilne. 

W cesarstwie Rosyjskiem nadanie górnicze na 
ziemiach skarbowych nie stanowi własności nieru
chomej, lecz uważanem jest za prawo ruchome. 

Według ustaw pruskiej i austrjackiej odrębna 
własność górnicza dotyczyć może minerałów za
strzeżonych, jednakowoż na Śląsku Pruskim wła
ściciel ziemi, w obrębie której znajduje się ruda 
żelazna, jak wiadomo, należąca tam do powierzch
ni, może wnętrze wydzielić w ·przedmiot własności 
osobnej. bądź to pozostając przytem samemu wła
ścicielem, bądź też alienując wnętrze. 

Tak samo rzecz ma się w Galicji z naftą i z 
woskiem ziemnym na zasadzie ustaw państwowej 
i krajowej z roku 1884. Tutaj także właściciel zie
mi, rozporządzający zawartą w niej naftą i woskiem, 
tworzy osobne pole naftowe, stanowiące odrębną 
całość hipoteczną.;:} Ale zarówno nafta i wosk w 
Galicji jak i ruda żelazna na Śląsku nie są przed
miotami nadań górniczych, które tylko minerałów 
zastrzeżonych dotyczyć mogą. 

Inaczej ma się rzecz pod tym względem w b. 
Królestwie Polskiem, gdzie w szys tkie ciała kopalne, 
zarówno zastrzeżone dla woli górniczej, jak i po
zostające w rozporządzeniu właściciela ziemi, z wy
jątkiem jedynie ciał kopalnych na powierzchni, jak 
kamienia, gliny, gipsu i t. p., muszą być przedmio
tem nadania górniczego i eksploatacja ich odbywać 
się może nie inaczej, jak na zasadzie takiego nada
nia. Pod tym względem różnica pomiędzy minera
łami zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi polega jedy
nie na tern, że nadania na ciała kopalne nieza
strzeżone nie mogą być natura lnie udzielane w 
żadnym razie bez zezwolenia właściciela względnie 
właścicieli gruntów, wchodzących w obręb nadania. 
Z chwilą jednak, gdy zezwolenie takie nastąpiło i 
nadanie przez zarząd górniczy udzielonem zostało, 
stanowi ono już taki sam przedmiot własności nie
ruchomej, jak i nadanie na minerały zastrzeżone. 
Wynika stąd stanowcza różnica w położeniu wła
ściciela ziemskiego w b. Królestwie Polskiem, jeże
li idzie o poszukiwanie i o wydobywanie ciał ko
palnych. Jak widzieliśmy, właściciel powierzchni 
może zupełnie swobodnie prowadzić poszukiwania 
wszelkiego rodzaju ciał kopalnych zarówno zastrze
żonych jak i nie zastrzeżonych, wydobywać jednak 
ani zastrzeżonych ani niezastrzeżonych nie moze 

*) Według ustaw ostatnich (państwowej z r. 1907 i kra· 
jowej z r. 1908) utworzenie osobnego koła naftowego staje się 
obowiązującem, ilekroć odbudowę p1owadzi nie sam właściciel 
gruntu, lecz na skutek zawartej z nim transakcji osoba trzecia. 
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inaczej, jak na zasadzie i w obrębie nadania, udzie- 1 zasady zarządzania prywatnym przemysłem górni
lonego z rozporządzenia rządu. czym przez państwowe urzędy górnicze, zasady 

Ustawa austrjacka r. 1854 nadaje właściciela- zwanej w Niemczech „directions-princip", ustawa 
wi górniczemu prawo wydobywania w obrębie na- austrjacka z roku 1854, zachowała najwięcej prze
leżących do niego miar górniczych nie tylko tego p1sow, dążących do reglamentacji przemysłu górni
ciała kopalnego, które zostało przez niego wyszu- czego przez władze. W zakresie cywilno-prawnym' 
kane, ale wszystkich innych minerałów zastrzeżo- a mianowicie w zakresie tworzenia się własności 
nych. Według ustaw, obowiązujących w Prusach i górniczej, charakter taki nosi przepis, według któ
w Królestwie Polskiem, nadanie dotyczy jednego rego własność górnicza wtenczas tylko nadana być 
tylko ciała kopalnego, tego mianowicie, którego od- może, jeżeli zwierzchność górnicza uzna, że odkry
krycie stanowiło tytuł prawny do uzyskania na- te ciało kopalne zalega w warunkach, odpowie-
dania. dnich do korzystnej eksploatacji. 

Z tego wynika, że zarówno w b. zaborze pru-
1 

Ustawa pruska zastrzeżenia takiego nie zawie-
skim jak i w b. Królestwie Polskiem w obrębie ra, uznając, Że rzeczą przemysłowca górniczego jest 
tego samego terytorjum, o ile ono zawiera złoża I ocenić, czy odkryte przez niego złoże może być 
kilku użytecznych ciał kopalnych, może być utwo- I korzystnie eksploatowane, czy też nie, gdyż sam 
rzone kilka nadań, każde z nich do eksploatacji on ponosi skutki przystąpienia do odbudowy takie
innego ciała kopalnego. Taka równoczesność kil- I go złoża, które ze względów technicznych lub go
ku odrębnych eksploatacji górniczych na tern sa- spodarczych nie nadaje :;ię do odbudowy. 
mem terytorjum może jednak mieć miejsce o tyle I Ustawa b. Królestwa Polskiego stoi wogóle 
tylko, o ile władza górnicza uzna to za dopusz- 1 na stanowisku ustawy pruskiej, nie pozostawiającej 
czalne ze względów technicznych, t. j. uzna, że ro- I zwierzchności górniczej władzy odmówienia nada
boty nowo projektowanej kopalni nie będą prze- nia w zależności od uznania przez nią warunków 
szkadzały robotom kopalni już istniejącej. 

1 
odbudowy za niekorzystne. Wyjątek od tej zasa-

W b. Królestwie Polskiem prawo idzie w ogra- I dy zachodzi w Królestwie tylko co do węgla. Po
niczeniu dopuszczalności nowej eksploatacji dalej kład węgla, na który udzielone być może nadanie, 
jeszcze, mianowicie zastrzega ono dla właściciela wynosić winien co najmniej 2 stopy grubości. W 
nadania już istniejącego pierwszeństwo do uzyska- 1 razie odkrycia cieńszego pokładu nadanie może 
nia nowego nadania. A więc w razie odkrycia ja- być udzielone wtenczas tylko, gdy zwierzchność 
kiegoś ciała kopalnego na terytorjum istniejącego górnicza uzna warunki złoża za szczególnie ko
już nadania do wydobywania innego ciała kopal- rzystne. 
nego władza górnicza przedewszystkiem zapytuje Obok własności górniczej, na powyższych za
właściciela nadania już istniejącego, czy zechce on sadach zorganizowanej, prawo pruskie a mianowi
otrzymać nowe nadanie i w razie odpowiedzi po- cie nowela z roku 1907 zna jeszcze inny typ posia
twierdzającej Jemu a nie odkrywcy dostaje się no- dania górniczego, bardziej ograniczonego, tak zwa
wa własność górnicza. Zważywszy, Że prawo nie ne „Gewinnungsrecht", to jest prawo eksJ?loatacji, 
zastrzega przytem żadnego wynagrodzenia na rzecz odnoszące się do węgla i soli. 
odkrywcy, pojąć łatwo, że poszukiwania przez oso- W razie odkrycia jednego z powyższych ciał 
by trzecie ciał kopalnych w obrębie istniejących kopalnych, między innemi na Śląsku i w Ks. Po
już nadań na jednem terytorjum ma w Królestwie znańskiem, własność górnicza tworzy się na zasa
raczej teoretyczne znaczenie. dach ogólnych powyżej nakreślonych, ale właści-

Z tego teoretycznego stanowiska zarówno w cielem staje się zawsze skarb państwa. Pierwsze 
Królestwie jak i w zaborze pruskim nadanie górni- 250 nadań na węgiel w obrębie monarchji pruskiej 
cze nie stwarza właściwie własności wnętrz, jako skarb ma eksploatować na własny rachunek, dal
masy materjalnej tego wszystkiego, co się pod da- sze nadania na węgiel oraz na sól mają być odda
ną powierzchnią ziemi znajduje, ale jest to tylko wane w eksploatację osobom prywatnym za wyna
własność złóż danego ciała kopalnego. grodzeniem i na czas ograniczony. Będzie to więc 

Według ustaw pruskiej i austrjackiej w skład rodzaj ammodiacji czyli dzierżawy górniczej. 
własności górniczej wchodzą wszelkie instalacje ko- Wyżej już powiedziano, że własność górnicza 
palniane zarówno we wnętrzu Żiemi, jak i na po- na zasadzie ustaw pruskiej, austrjackiej i b. Króle
wierzchni, a więc budynki, drogi i wszystko to, co stwa Polskiego jest własnością nieruchomości zu
jest nieruchomością z natury czy z przeznaczenia. pełnie niezależną od własności powierzchni. Jedna-

Ustawa b. Królestwa Polskiego zachowuje pod kowoż z natury rzeczy wynika konieczny związek 
tym względem milczenie i kwestja, czy instalacje pomiędzy temi dwiema sąsiedniemi dziedzinami. 
na powierzchni wchodzą w skład tejże, czy w Istotnie, do wnętrza ziemi nie można się do-
skład własności nadania, pozostaje otwartą. stać inaczej, jak przez jej powierzchnię, i ażeby po-

W cesarstwie Rosyjskiem nadanie górnicze na szukiwać lub wydobywać jakiekolwiek ciało kopal
gruntach skarbowych obejmuje tak jak w Austrji ne, trzeba koniecznie rozporządzać nieznaczną cho
prawo do wydobywania wszelkich ciał kopalnych. ciażby częścią powierzchni, niezbędną do wybicia 

Stosownie do powszechnie dawniej przyjętej otworu świdrowego, szybu lub sztolni. 
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Przy obecnym stanie techniki górniczej do władzy górniczej, że dany grunt jest istotnie kopal
prowadzenia kopalni potrzebne są wielkie instala- ni potrzebny. W ~azie zajęcia gruntu włościańskie
cje na powierzchni a zatem i możność rozporzą- go na własność włościanin nie otrzymuje jego ceny 
dzania znacznym obszarem tejże. Z tego powodu dwukrotnie wziętej w pieniądzach, lecz tylko cenę 
nadanie górnicze stanowiłoby martwą literę, gdyby I jednokrotną oraz w naturze inny grunt tej samej 
z niem nie był związany przymus odstąpienia przez rozległości i jakości, co stwierdzić winien urząd do 
właściciela powierzchni pewnej jej części, niezbęd- spraw włościańskich. 
nej dla eksploatacji górniczej. Wszystkie te czynności połączone są z uciąż-

T o też wszystkie ustawodawstwa, obowiązu- li wą dla stron obu i przewlekłą procedurą. Przepis 
, jące na ziemiach polskich a na zasadzie woli gór- o konieczności dania włościaninowi gruntu w natu

niczej oparte, przewidują możność zajęcia powierz- rze zamiast jego wartości w pieniądzach jest nadto 
chni, potrzebnej do prowadzenia poszukiwań gór- dla włościanina bardzo niekorzystny, ponieważ grunt 
n iczych lub też wydobywania zastrzeżonych ciał na zamianę otrzymuje on zazwyczaj w miejscowo
kopaln ych *). Takie zajęcie powierzchni może mieć ści, odległej od kopalni, w okolicy rolniczej, gdzie 
a lbo charakter czasowy albo też stanowić całkowi- wartość gruntu jest znacznie niższą od wartości 
te przejście własności na zasadzie przymusowego gruntu, wywłaszczonego w okolicy przemysłowej. 
wywłaszczenia na użytek publiczny. Oczywiście wszystkie te przepisy, szczególnie ogra-

Ustawa b. Królestwa Polskiego przewiduje niczające włościan, nie istnieją i nie są możebne w 
tylko możność zajmowania gruntów na instalacje krajach, w których panuje bez zastrzeżeń równość 
kopalniane w obrębie samego nadania; ustawy au- cywilna. 
strjacka i pruska takiego ograniczenia nie zawiera- Widzieliśmy już, że w b. Królestwie Polskiem 
ją. W razie czasowego zajęcia gruntu właściciel wnętrze staje się własnością przemysłowca górni
otrzymuje opłatę periodyczną za wyzucie z użytko- czego, otrzymującego nadanie przez dobrowolną 
wania, w razie zaś wywłaszczenia naturalnie cenę alienację lub wywłaszczenie przymusowe. Zarów
gruntu, wypłaconą jednorazowo. no ustąpienie dobrowolne jak i przymusowe odby-

Tak dzieje się wszędzie, ale w Królestwie wa się za pewną cenę. Cena odstąpienia dobro
właścicielowi ziemskiemu służy ten szczególny przy- wolnego ulega swobodnemu określeniu stron, co 
wilej, iż otrzymuje on zarówno opłatę perjodyczną zaś do wynagrodzenia za przymusowe wywłaszcze
za zajęcie czasowe, jak i skapitalizowaną jednora- nie wnętrza, to wysokość tegoż przewidzianą jest 
zową za przejście własności w wysokości dwukrot- w ustawie górniczej. Jednakowoż ustawa nie okre
nej, gdy w obrębie działania ustaw pruskiej i au- śla tego wynagrodzenia w postaci .jakiejś jednora-
str jackiej w pojedynczej. zowo płatnej wartości. 

W razie braku zgody obu stron na położenie Przy wywłaszczeniu wnętrza byłoby to niemo-
zajmowanego przez przemysłowca kawałka gruntu żebnem, gdyż w chwili tworzenia własności górni
lub też na cenę czasowego zajęcia albo stałego czej zazwyczaj wartość kopalna nadani.a a zatem i 
wywłaszczenia następuje inte rwencja władzy rządo- jego wartość nie jest dokładnie znana. 
wej, która w sprawach tych orzeka. Zamiast więc zapłaty jednorazowej ustawa prze-

Ustawa Królestwa przepisuje jednak pewne widuje wynagrodzenie perjodyczne, płatne przez 
nieznane gdzieindziej w tym przedmiocie rozporzą- J właściciciela nadania właścicielowi powierzchni w 
dzenia, wynikające z rozmaitego triiktowania przez zależności od wydobycia. Wynagrodzenie to, zwa
prawodawstwo ogólne włościan oraz pozostałej lud- ne korcowem albo procentowem, wynosi dla jed
ności. Włościanie, t. j . właściciele gruntów, uwłasz- J nych ciał kopalnych 1 %. dla innych ~ q~ od ogólnej 
czonych w roku 1864, nie są wogóle zupełnie swo-

1 

wartości wydobycia brutto i jes t płatne tak długo, 
bodni w czynnościach cywilnych. Prawodawstwo, jak długo trwa eksploatacja, o ile naturalnie strony 
uważając ich za niedostatecznie zdolnych do samo- inaczej nie umówią się. Jeżeli powierzchnia nada
dzielnego życia cywilnego, poddawało dokonywane nia należy do kilku właścicieli, wówczas ogólna su
przez nich czynności prawne szczególnej kontroli ma korcowego dzieli ' się pomiędzy nich stosunkowo 
władzy rządowej a mianowicie powołanych ad hoc do rozległości posiadanych przez każdego gruntów 
urzędów do spraw włościańskich. zupełnie niezależnie od tego, z pod jakiego gruntu 

W zakresie stosunków górniczych dla prawo- t wydobycie istotnie miało miejsce w danym roku. 
mocności jakiejkolwiek umowy d'Obrowolnej pom1ę- W Prusach i w Austrji właściciel ziemski żad
dzy włościaninem a przemysłowcem górniczym, do- nego wynagrodzenia za wnętrze nie otrzymuje i z 
tyczącej czasowego zajęcia lub nabycia na wlas- I udziału w wynikach eksploatacji nie korzysta. Jest 
ność gruntu włościańskiego na potrzeby górnicze, to całkiem naturalne i usprawiedliwione, skoro za
koniecznem jest zatwierdzenie umowy przez urząd r ówno w zaborze pruskim jak i austrjackim, wnę
do spraw włościańskich a zatwierdzenie to nastąpić trze, o ile dotyczy minerałów zastrzeżonych, nigdy 
może nie inaczej, jak po uprzedniem zaopinjowaniu do właściciela powierzchni nie należało, a zatem 

nie został on z niego wyzuty i nie może pretendo
*) Również właścicielowi pola naftowego w Galicji przy

sługuje prawo zajęcia powierzchni. 

wać do zapłaty, będacej właśnie za to wyzucie 
wynagrodzeniem. Natomiast ustawy pruska i au-
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strjacka przewidują specjalny podatek górniczy od ciwić się, i w takim razie na żądanie właściciela po
wydobycia, płatny na rzecz skarbu. wierzchni winien od niego grunt nabyć. Jeżeli zaś 

W Królestwie Polskiem taki specjalny poda- J przemysłowiec górniczy swojego protestu w okre
tek nie istnieje i niema do niego żadnej zasady ślonym terminie nie oświadczy, wówczas odpowiada 
prawnej, gdyż wnętrze nie od skarbu, lecz od wła- następnie za szkody, zrządzone w budynku skut-
ściciela ziemi przeszło do właściciela górniczego. kiem robót górniczych, na ogólnej zasadzie. 

We wszystkich prawodawstwach przyjętą jest Szczególniejsze położenie prawne powstaje w 
zasada ogólna, że właściciel górniczy odpowiada razie zbudowania w obrębie nadania górniczego 
przed właścicielem powierzchni za wszelkie szkody, jakiejś instalacji użyteczności publicznej, np. drogi 
zrządzone powierzchni tej przez eksploatację ko- żelaznej, której funkcjonowanie albo nie nadaje się 
palnianą. wcale pogodzić z odbudową wnętrza, albo też wy-

Słuszną jest rzeczą, iż przepis ten specjalnie wołuje konieczność szczególnych środków zabezpie
w ustawach pomieszczony został, gdyż nie rozumie czających. Stajemy tutaj wobec kolizji praw i inte
się on bynajmniej sam przez się. Raczej przeciwnie. resów nieraz bardzo poważnych. Sposoby rozwią
W braku takiego specjalnego przepisu właściciel zania tej kolizji są rozmaite i przeważnie nieustalone 
kopalni mógłby powoływać się na zasadę neminem a bliższe rozpatrywanie całej tej bardzo złożonej 
laedit qui jure suo utitur. Zastosowanie tej zasady sprawy .wychodziłoby po za obręb zadania pracy 
nie byłoby jednak słusznem, gdy prawo własności mme1sze1. 
górniczej jest zawsze późniejsze od własności ziem- Podmiotami własności górniczej mogą być za
skiej, która też nie powinna ponosić szkody slr.:ut- równo osoby fizyczne, jak i osoby prawne a w tej 
kiem powstania nowej odrębnej własności wnętrza. liczbie spółki i towarzystwa. Nawet w górnictwie 

Inaczej jednak ma się rzecz z zabudowaniami dawniej niż w innych zakresach działalności wy
j robotami wszelkiego rodzaju, wzniesionemi na po- twórczej powstał i rozwinął się typ spółki specjal
wierzchni istniejącego już nadania górniczego. nie do danej wytwórczości zastosowany i na swój 
Gdyby nadanie nie istniało, wówczas właściciel czas bardzo wyrobiony. Mam tutaj na myśli tak 
powierzchni mógłby wszelkie instalacje na swoim zwane gwarectwa, znane już w Średnich wiekach 
gruncie swobodnie wznosić i utrzymywać; z drugiej w Niemczech i innych krajach, które przyjęły za
strony, gdyby nowa budowla po udzieleniu nadania sady prawa niemieckiego a więc między innemi i 
wzniesioną nie została, wówczas właściciel górniczy w Polsce. 
mógłby swobodnie z pod zajętego przez nią gruntu Obecnie obowiązujące ustawy górnicze pruska 
wydobywać ciało kopalne. i austrjacka również przewidują i szczegółowo prze-

T ak więc w razie konieczności zburzenia bu- pisują organizacje gwarectw, jako przeznaczonych 
dynku na powierzchni ze względu na roboty pod- do prowadzenia przedsiębiorstw górniczych, spółek 
ziemne następuje kolizja praw właścicieli powierz- z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządzanych 
chni i wnętrza. przez wybieralnych pełnomocników. 

Prawodawstwa rozmaicie kolizję tę rozwiązują . W b. Królestwie Polskiem ustawa takich spe 
Według ustawy pruskiej zasada ogólna o oho- cjalnych spółek górniczych nie zna, co za jej brak 

wiązku wynagrodzenia wszelkich szkód, wynikłych uznać należy. Właściwie do prowadzenia kopalń 
na powierzchni skutkiem odbudowy wnętrza, ma za- I byłaby w Królestwie powołaną tylko spółka cywil
stosowanie także i do budynków, wzniesionych po na, ponieważ kopalnictwo nie stanowi czynności 
nadaniu własnóści górniczej. Jeżeli jednak widocz· handlowej. W praktyce jednak tworzone są w tym 
nem jest, że właściciel powierzchni musiał spodzie- celu spółki handlowe wszelkiego rodzaju a więc 
wać się, iż nowy jego budynek będzie zburzonym firmowe , komandytowe i akcyjne, z których tylko 
ze względów na roboty kopalniane, wówczas uwa- ostatnie stanowią solidne ugruntowanie prawne, 
żanym jest za działającego w złej wierze i odszko- pierwsze zaś dwa rodzaje ze względu na nieogra
dowanie w takim razie nie należy mu się. niczoną odpowiedzialność wspólników firmowych za 

Pod panowaniem ustawy austrjackiej właści- 1 formę właściwą uważane być nie mogą. 
ciel górniczy nie odpowiada za szkody, zrządzone Wiadomo nam już z części historycznej szki
w budynku, wzniesionym na powierzchni po utwo- 1 cu niniejszego, że w dawnych wiekach, gdy prawo 
rzeniu własności górniczej bez specjalnego zezwo- górnika było właściwie czasowem uprawnieniem w 
lenia władzy*). cudzej nieruchomości, prawo to było zależnem od 

Inaczej rozwiązuje tę kwestję ustawa b. Kró- tego, czy je rzeczywiście wykonywano, i upadało w 
lestwa Polskiego. Według niej właściciel gruntu w razie, gdy wykonywanem nie było. Tak powstała 
obrębie nadania na minerały zastrzeżone, chcący zasada obowiązkowego wyrabiania nadanych ko
wznieść na nim nowy budynek, zawiadamia o tern palń, zasada, która przeżyła ogólną koncepcję praw
właściciela nadania, który ma prawo temu sprze· ną, na gruncie której rozwinęła się i trwa w wielu 

krajach do dnia dzisiejszego, chociaż uprawnienie 

*) W Galicji w obrębie pola naftowego właeciciel po
wierzchni o tyl~ tylko może budować, o ile to nie przeszkadza 
prawidłowej odbudowie górniczej. 

górnicze zupełnie zmieniło pierwotny swój charakter. 
Obecnie wnętrze jest przedmiotem odrębnej 

własności rzeczy nieruchomej, a więc prawo włas-
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ności wnętrza, jak wszelkie prawo własności, jest 
wieczystem, to jest trwa w zasadzie tak długo, jak 
długo istnieje sam jego przedmiot, t. j. użyteczne 
ciało kopalne. Jednakowoż w razie nieprzystąpie
nia w określonym terminie do eksploatacji własno
sci górniczej lub też dłuższej przerwy w tej eks
ploatacji nadanie górnicze może być umorzone. 

naczelnej różnicy płynie odmienna koncepcja sto
sunku właściciela powierzchni do uprawnienia gór
niczego. 

Ustawa austrjacka tern znów rózni się od 
ustaw pruskiej i Królestwa Polskiego, że zna tery
torjum, wyłączone dla jednego poszukiwacza, i że 
nadanie górnicze obejmuje wszelkie zastrzeżone 
ciała kopalne. Jednakowoż trzy najważniejsze ce
chy znamienne ustawodawstwa górniczego, które 
słusznie nazwać można kamieniami węgielnymi te-

Według ustawy austrjackiej r. 1854 właściciel 
górniczy winien utrzymywać kopalnię w takim sta
nie, aby ją można było eksploatować, i winien sta
le zatrudniać w niej odpowiednią liczbę robotników; 
jeżeli tego nie uczyni, ulega karom pieniężnym a 
w ostateczności i odebraniu własności górniczej, 
która zostaje sprzecłaną z publicznej licytacji. 

W b. Królestwie Polskiem przemysłowiec;gór
niczy obowiązany jest wydobywać z każdego nada
nia zapomocą prawidłowych robót górniczych co
rocznie najmniej po 30 sążni sześciennych użytecz
nego ciała kopalnego lub otaczających je skał płon
nych. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas minister han
dlu i przemysłu może mu nadanie odebrać; na żą
danie wierzycieli hipotecznych ulega ono sprzeda
ży z licytacji publicznej. Zarówno przepisy austry
j ackie, jak i Królestwa Polskiego nie odpowiadają 
pojęciu prawa własności ani też potrzebom ekono
micznym współczesnym. 

; goż ustawodawstwa, a mianowicie: I) wola górni
cza w stosunku do minerałów zastrzeżonych, 2) od
krycie ciała kopalnego, jako źródło własności gór
niczej, i 3) pojęcie o kopalni, jako odrębnej rzeczy 
nieruchomej, będąc~j samoistnym przedmiotem 
wszelkich czynności cywilnych i hipoteki, są wszyst
kim trzem ustawodawstwom wspólne i stanowią na 
całym obszarze ziem polskich znakomity czynnik 
prawidłowego rozwoju pracy górniczej. 

O wiele wyżej stoją pod tym względem nor
my ustawy pruskiej, która przyjęła zasadę francu
ską, bardziej zgodną z obecnem położeniem praw
nem i ekonomicznem przemysłu górniczego. We
dług ustawy pruskiej właściciel górniczy ma swo
bodę korzystania lub niekorzystania ze swojej wła
snosci, a więc eksploatowania kopalni lub zanie
chania eksploatacji. Jeżeli jednak zaniechaniu eks· 
ploatacji sprzeciwiają się przeważające względy in
teresu publicznego, wówczas zwierzchność górnicza 
może zażądać od właściciela górniczego, aby do 
odbudowy przystąpił lub ją wznowił, a gdy to żą
danie pozostaje bez skutku, wówczas kopalnia ule
ga sprzedaży z publicznej licytacji. Tutaj jest więc 
przymus odbudowy tylko środkiem wyjątkowym, 
stosowanym, o ile tego wymaga dobro publiczne, a 
nie zasadą, jak w Galicji i w Królestwie Polskiem. 

Przejrzeliśmy porównawczo najważniejsze pod
stawy prawodawstw górniczych, obowiązujących na 
ziemiach polskich, przyczem uczynić musimy dwa 
zastrzeżenia. Najprzód zadanie pracy niniejszej ogra
nicza się tylko do prawa górniczego cywilnego, a 
więc normy prawa publicznego, administracyjnego, 
karnego w zakresie górnictwa, które w ustawach I 
górniczych tak wiele miejsca zajmują, nie stanowią J 

przedmiotu roztrząsań; powtóre chodziło tylko o ze
stawienie porównawcze głównych zasad me zaś 
wszystkich szczegółowych norm prawnych. 

Zestawiając trzy główne źródła prawa górni
czego na ziemiach polskich, ~ mianowicie ustawę 
austrjacką r. 1854, pruską r. 1865 i Królestwa Pol
skiego r. 1892, widzimy, że pierwsze dwie różnią 
się od ostatniej głównie tern, iż nie wyprowadzają 
własności górniczej z własności powierzchni i z tej 

Porównawcze badanie ustaw coraz więcej 
przyciąga do siebie uczonych w całym świecie cy
wilizowanym; powstała już literatura prawa po
równawczego, poświęcono temu katedry i czaso
pisma. Jeżeli tak jest gdzieindziej, jeżeli uczeni 
badacze studjują porównawczo prawa narodów wza
jemnie sobie obcych, to o ileż więcej znaczenia 
musi miec badanie porównawcze różnych ustaw, 
obowiązujących na ziemiach polskich, wzajemne za
znajamianie się z temi ustawami, wyszukiwanie ich 
rysów wspólnych i różnic. 

Praca naukowo-prawna w Polsce, przynajmniej 
pod panowaniem rosyjskiem i pruskiem, przedsta
wiała, przyznać trzeba, mało interesu, gdyż tam, 
gdzie społeczeństwo nie ma żadnego prawie wpły
wu ani na tworzenie ustaw ani na ich stosowanie, 
trudno, aby gorzało wielkiem zainteresowaniem do 
nauki prawa. Pozostaje obok wykładni ustaw obo
wiązujących historja prawa polskiego i prawo po
równawcze trzech dzielnic, jako te właśnie dziedzi
ny prawoznawstwa, w których praca może być zaj
mująca i owocna. Sądzić należy, Że badania po
równawczo-prawne mają poważne znaczenie w dzie
le ciągłego całkowania naszego ducha i naszej kul
tury, a to całkowanie jest bezsprzecznie w obe
cnych warunkach sprawą narodową wagi pierwszo
rzędnej. 

Jeżeli zechcemy zestawić zasady ustaw górni-
czych, obowiązujących obecnie na ziemiach pol
skich, z zasadami dawnego prawa górniczego pol
skiego, gdy ono było ziemiom polskim wspólne, 
wówczas dojdziemy do wniosku, że zasady naczel
ne tych ustaw nie są na ogół z dawniejszem pra
wem polskiem sprzeczne. Jednakowoż ta zgodność 
norm podstawowych obecnych ustaw austrjackiej i 
pruskiej a dawnemi polskiemi nie da się oczywi
scie tłumaczyć jakiemś wzorowaniem się tych 
ustaw na polskich tradycjach, z któremi ustawy te, 
będąc obcego pochodzenia, nie mają naturalnie nic 
wspólnego; ale, jak już wiemy, samo średniowiecz· 
ne prawo górnicze polskie przyjęło zasady odnoś-
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nego prawa niemieckiego, a więc ma wspólny pro- że cechą znamienną tego okresu było usunięcie re
totyp z obecnemi ustawami niemieckiego pocho- galji a natomiast skojarzenie woli górniczej z pra
dzenia. Odnosi się to zwłaszcza do epoki Pias- wami właściciela powierzchni do wnętrza. Ta lcon
towskiej i Jagiellońskiej, kiedy obole. woli górniczej cepcja prawna znajduje się też w postanowieniu 
panowała także królewszczyzna górnicza. lc.s. namiestnika z r. I 8 I 7 i mutatis mutandis znaj-

N atomiast obecne ustawodawstwo b. Króle- I dujemy ją też w prawie górniczem obecnie w Kró
stwa Polskiego zbliżone jest bardziej do później- lestwie obowiązującem. 
szego okresu prawa górniczego rzeczypospolitej, to 
jest do okresu królów elekcyjnych. Widzieliśmy, Stanislaw Bukowiecki. 

Artykuł mme1szy, opracowany przez wybitne
go znawcę prawa górniczego p. Stanisława Buko
wieckiego, ogłoszony był w pamiętniku Zjazdu 2-go 
górników i hutników polskich we Lwowie w roku 
I 9 I 0-ym; artykuł ten przedrukowany został obecnie 
dlatego, że wobec połączenia ziem polskich zacho
dzi potrzeba ujednostajnienia stosunków prawnych 
we wszystkich dziedzinach życia społecznego, go
spodarczego, przemysłowego i t. p. W przeciągu stu
letniego przeszło podlegania panowaniu obcemu, 
które we wszystkich zaborach w sposób brutalny 
łub podstępny było wrogie dla polskości, ustaliły 
się na ziemiach polskich różnorodne normy prawne, 
które stopniowo muszą być ujednostajniane i pod
porządkowywane bezpośredniemu lub pośredniemu 
dobru państwowości polskiej. 

Jedną z najważniejszych prac ustawodawstwa 
polskiego w czasach najbliższych będzie prawidło
we unormowanie ustawodawstwa górniczego. Ze 
względu na obfitość ciał kopalnych na ziemiach 
polskich Polska ma widoki stania się krajem górni
czo-przemysłowym i przywrócenia zapomnianej sła
wy dawnym „gwarkom" z doby Piastów i Jagiello
nów, po których pozostały jeszcze ślady nieznisz
czalnych prac syzyfowych w postaci częściowo za
niedbanych a częściowo odbudowanych sztolni, od
prowadzających wodę z kopalń. Przyłączenie Ślą
ska Górnego do Polski postawi ojczyznę naszą na 
miejscu wybitnem pod względem wytwórczości gór
niczej w szeregu innych krajów a odpowiednie unor
mowanie prawodawstwa górniczego przyciągnie po
trzebne kapitały i zachęci do poszukiwania tych ciał 
kopalnych, :znajdowanie się których na ziemiach pol
skich jest dotychczas tylko przypuszczalne. 

Jak dowiedzione jest w przytoczonej powyżej 
pracy p. Bukowieckiego, zasada prawna oddziele
nia własności powierzchni od własności wnętrza 
stanowi wogóle potężny środek rozwoju przemysłu 
górniczego a w kraju o własności drobnej, jakim 
zapewne Polska stanie się, zastosowanie zasady po
wyższej będzie niezbędne. Z wyjątkiem ziem, po
łożonych na wschód od ~ranicy b. Królestwa Kon
gresowego, zasada powyższa była wprowadzoną 
przez b. rządy we wszystkich trzech b. zaborach; 
różnice polegały jedynie na sposobach wykonywa
nia i stosowania rzeczonej zasady. Okoliczność ta 
ułatwia wielce ujednostajnienie prawa górniczego 
w trzech b. zaborach a wschodnie dzielnice dzisiej
szego państwa Polskiego tak malo są zbadane pod 
względem geologicznym, iż wprowadzenie w nich 

nowej zasady nie uszczupli niczyich praw posiada
nia a przyczynić się tylko może do znajdowania i 

I zużytkowywania nieznanych tu jeszcze ciał kopalnych. 
. Rząd Polski powziął już zamiar opracowania 

projektu ujednostajnienia prawa górniczego w Pol
sce i Ministerjum Przemysłu i Handlu powołało w 
tym celu odpowiednią komisję, która winna opra
cować odpowiedni projekt. 

Rada Zjazdu przemysłowców górniczych po
wołała również w tym samym celu komisję w skła
dzie p.p. Mieczysława Grabińskiego, Kazimierza Sro
kowskiego, Juljana Sykały i Władysława Żukow
skiego. Komisja Rady Zjazdu powołała do swoje
go grona prawnika w osobie p. Romana Morgulca 
i ustaliła następujący plan swoich prac: p. Morgulec 
będzie opracowywał projekt ujednostajnionego dla 
trzech b. zaborów projekt prawa górniczego, wzo
rując się głównie na prawie pruskiem i mając na 
uwadze obowiązujące w b. Królestwie Kongreso
wem prawo górnicze rosyjskie jak również opraco
wywane w przeciągu ubiegłych dwudziestu pięciu 
przez Radę Zjazdu przemysłowców górniczych 
wnioski i uzupełnienia, dotyczące obowiązującego 
prawa górniczego. W miarę przygotowywania po
szczególnych działów pracy p. Morgulec będzie 
składał je do komisji Rady Zjazdu, poczem będą 
one rozsyłane do opinji zarządom kopalń i hut, a 
następnie po rozważeniu zebranych opinji przez 
Radę Zjazdu odpowiedni projelct będzie działami 
częściowymi posyłany do komisji, utworzonej przy 
Ministerjum Przemysłu i Handlu. 

Spodziewać się należy, że opracowany w spo
sób powyższy projekt, jako owoc praktyki życiowej, 
nie dozna w zastosowaniu praktycznem takiego losu, 
jaki spotyka wiele praw, przepisów i ustaw, które, 
będąc niejednokrotnie pomyślane pod względem teo
retycznym na pozór prawidłowo, w zastosowaniu 
praktycznem albo dają wyniki ujemne, albo zgoła 
nie mogą być wprowadzone w Życie. Przemysł gór
niczy stanowi o tyle ważną dziedzinę życia gospo
darczego w Polsce, iż robienie w tej dziedzinie ja
kichkolwiek nowych prób byłoby wielce ryzykowne; 
nie pozostaje przeto nic innego, jak naśladowanie 
znanych a dobrych wzorów obcych i przystosowa
nie ich do naszych warunków zgodnie z wyrazem 
opinji instytucji i osób, których długoletnie na tern 
polu doświadczenie daje należytą rękojmię prawi
dłowego i celowego załatwienia omawianej sprawy. 

r. 
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Przemysł węglowy w 
, . zagłębiu Krakowskiem 

r. 1·920-go. we wrzesn1u 

W wrześniu roku 1920-go wydobycie węgla kamiennego w zagłębiu Krakowskiem było następujące 

Kościuszko 
Piłsudski . 
Jan Kanty 

Artur . 
Krystyna 

Andrzej 
Sobieski 
Janina 
Kmita 
Silesia 

. Nazwa kopalni Właeciciel lub dzierżawca 

Jaworznickie gwarectwo węglowe 

Galicyjskie zalcłady górnicze w Sierszy' 

. ' Gwarectwo węglowe Brzeszcze 
Towarzystwo górnicze i przemysłowe 
Towarzystwo Galicyjslcie w Libiążu 
Józef Hromek 
Towarzystwo Silesia 

Wydobycie 

Centnary metryczne 

11 379 
126 277 
258 796 
176 284*) 
165 051 
388 062**) 
35 903 

178007 
129876 
100513 

1941 
136981 

Razem I 709070 

Podług gatunków wydobycie węgla kamiennego we wrześniu roku 1920-go wynosiło: 

gatunki grube 461 7 4 7 centnarów metrycznych, czyli 27 ,02~ wydobycia 
średnie. 420491 24,6oi 
drobne . 651 586 38, I 3i 

węgiel niesortowany . 175 246 „ I 0,25% 

Razem . I 709 070 centnarów metrycznych, czyli I 00,00~ wydobycia 

W dniu 1-ym września roku 1920-go pozostałość wydobytego węgla kamiennego 

na kopalni11ch wynosiła 
W przeciągu września r. 1920 złożono na zapas węgla kamiennego 

wzięto z zapasu 

74956 
14811 
25 503 

cent. metr. 

" 

W dniu 31-ym września roku 1920-go pozostałość wydobytego węgla kamienne

go na kopalniach wynosiła 64 264 cent. metr. 

W y s y ł k a w ę g l a d r o g ą w o d n ą. 

I Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
Węgiel 

Ra z em nieaortowa ny 
Kierunek wyayłki o o 010 o o 

centr. o c entr. o centr. centr. o centr. o 
metr. sprze· metr. 

a prze· 
metr. a prze· 

metr. oprze· 
metr. 

sprze· 

~ daży daży daży daży 

w granicach Polaki • 2490 0,57 - - - - - - 2 490 0,19 
Za granic<; · -

0,571 
- -

I 
- -

I 
- -

I 
- -

Razem• 2 490 - - - - - - 2490 0,19 

*) Wydobycie za miesiąc sierpień 

**) Podano wydobycie za okres c zasu od I styc znia do 3 1 aierpnia r. b . z powodu niepn:ysłania d anyc h w swoim c zasie 
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Rozchód węgla kam ie n n ego we wrześni u r. 1920-g o był n as tęp ujący:*) 

a) S p r z e d a ż w ę g l a. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel Razem niesortowany 
Rodzaj sprzedaży I o 

o 0
lo 

o o 
centnary 0 centnary o centnary centnary o centnary ) 

sprze· metrycz. sprze· metrycz. sprze· metrycz. sprze- metrycz. spr ze · metrycz. d . 
daży daży daży daży azy 

Sprzedano na kopalni 22 332 5,13 44 048 12,51 43 007 10.38 I 282 1.08 110 669 8,38 
Wysyłka drogami żelaznemi zakładom 
własnym· 630 0,15 1 380 0,39 2 605 0,63 275 0.23 4 890 0,37 

Wysyłka drogami żelaznemi odbiorcom 
obcym 409 854 94,15 306 755 87, 10 368 599 88.99 116 834 98,69 1202 042 91,06 

Wysyłka drogą wodną 2 490 0,57 - - - - - - 2 490 0, 19 
Razem· 435 306 100,00 352 183 100,00 414 211 100,00 118 391 100,00 1 320091 100,00 

b) Rozchód węgla n a potrzeby wł asne. 

IG atu n k' I gru e k .. d . IG atun 1 sre me atu n k. d b I ro ne Węgiel 
niesortowany R a z em 

o o o o o 
Rodzaj rozchodu na potrzeby własne 

o 10 o o o roz- roz- roz- roz- roz-
centnary chodu centnary c hod u centnary chod u centnary cho1łu centnary «hod u 
met rycz. na po· metrycz. na. po- metry cz. ua po- metrycz. na po- metrycz. na po-

t r zcby t rz<>by trz~by tn~t:b'· trzeb ,-
'' ł asne własne własn e włas n~ wła"'ni -

Opał mieszkań pracujących i postron· 
nych oraz domów zbornych i zabu· 
dawań kopalnianych 20 714 77,95 58 230 83,89 106 0,05 - - 79 050 19,78 

Opalanie kotłów parowych · 190 0,71 IO 031 14,45 229 152 98,86 53 516 74,44 292 889 73,28 
Wydano cząstkowo na różne inne po-

trzeby · 5 671 2 1,34 553 0,80 2 543 1,09 - - 8 767 2,19 
Wysłano drogami żelaznemi na różne 

inne potrzeby - - 594 0,86 - - - - 594 0,15 
Skreślono węgiel, który stracił wartość - - - - - - 18 371 25,56 18 371 4,60 

Razem· 26 575 IÓ0,00 69408 100,0o 231 801 100.00 71 887 100,00 399 671 100,00 

c) Rozchód ogólny. 

Gatunki grube Gatunki średnie I Gatunki drobne Węgiel 
Raz em niesortowany 

Rodzaj rozchodu o o o o o 
centnary o centnary o centnary ,o centnary (I centnary o 

roz· roz· TOZ'" roz- roz-metry cz. chodu metry cz. chodu metrycz. chodu metrycz. 
chodu metrycz. chodu ----

Sprzedaż 435 306 94,25 352 183 83,54 414 211 64,12 118 391 62,22 I 3iO 091 76,76 
Rozchód na potrzeby własne 26 575 5,7, 69 408 16,46 231 801 35,88 71 887 37,78 399 671 23,24 

Razem· 461 881 100,00 421 591 100,00 646 012 100,00 190 278 100,00 1 719i62 100,00 
W stosunku do wydobycia · 100,03° o - 100,26° o - 99,14° o - 108,58° o - 100,63° o -

W y s y ł k a w ę g l a d r o g a m i ż e I a z n e m i. · 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel Ra z em niesortowany 
Kierunek wysyłki °Io °Io 0/o o o,o 

centr. centr. centr. centr. o centr. wysył- wysył· wysył· wysył- wysył-metr. ki metr. ki metr. 
ki metr. ki metr. ki 

W granicach Polski · 401 038 97,70 295418 95,69 3 14 851 84,82 112 112 95.73 I 123 41 9 93,03 

Za granicę · 9 446 ~ 13 311 4,31 56 353 15,18 4997 4,27 84 107 6,97 

Ogółem· 410 484 100.00 308 729 100,00 371 204 100,00 117 109 100,00 I 207 526 100,00 
W stosunku do rozchodu ogólnego 88,87% - 73,23% - 57,46°fo - 61,55°10 - 70,21 ° o -

*) Włącznie z rozchodem węgla kamiennego za okres czasu od 1 stycznia do 31 sierpnia r. 1920-go z kopalni Krystyna. 

R. P. 
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. / 
Przemysł węglowy w zagłębiu Dąbrowskiem 

wrześniu r. 1920-go. we 

1920 

Węgiel kamienny. We wrześniu roku 1920-go wydobyr..ie węgla kamiennego w zagłębiu Dąbrow

skiem było następujące: 

Nazwa 

kopalni 

Jerzy · • · 

Modrzejów · 

Władysław. 

Jadwiga I 

Ignacy· 

Wiktor 

Saturn · 

Jowisz · 

Kazimierz 

Juljuaz · • 

Jakób · • 

Hr. Renard 

Andrzej li 

Paryż · • 

Koszelew 

Czeladż · 

Grodziec li 

Flora · • • 

Franciezek • 

Reden • 

Antoni 

Halina· 

Orion 

Maria 

Staniała w 

Józef 1 

Józef li 

Wańczyków 

Helena 

P orllbka 

Właściciel 

lub dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie · 

„ „ 

„ „ 

„ „ 

„ „ 

„ „ 

„ Saturn · 

„ „ 

„ W arszawakie ~ 
„ „ 

f „ „ 

„ Hrabia Renard 

„ „ „ 

" 
Francusko-Włoskie 

' „ „ „ l 

„ Czeladzkie 

„ Grodzieckie 

„ Flora 

„ „ . 

„ F Jancusk o·Rosyjskie · 

„ Łagisza 

Dzierż. Modzelewski i Ska . 

„ M. Mejtlis 

St . Ciechanowaki 

Dzierż. Myszkowsk i i S·ka 

„ K. Kostecki i S-ka 

" 
Knothe i Przedpełski 

.. Jaworski i Ska 

„ S. Szon ert i J. T repka • 

„ Stanisław Pawłowski 

Rok 19 19 Rok 1920 
W r. 1920 wydobyto węgla więcej 
<+) albo mniej (-),niż w r. 1919 

~ Od począt- I Od począt· Od początku roku 
Wrzesień ku ro ku do Wrzesień k u roku do Wrzesień 

30 w rzesn;a 30 \VI Zl"~Ol R 
do końca września 

Centnarów metrycznych I % Ctr. metr., % 

229 573 I 701 4V !83401 I 652 82 1 46 172 - '~j - ., 636 
- 3 

17 520 102 614 ł 17 520 + - + 102614 + -
165 467 1 205 256 127 602 1 182 923 37 865 - 23 22 333 2 

72 26 733 10 901 28649 i- IO 829 + 150401 1 916 7 

120915 1 136 285 111 535 l 067 799 - 9380 - 8 68486 - 6 

367 440 2615360 360 940 2 892 005 6 500 - 2 276 645 + 11 

354625 2 755 823 325 098 2 997 655 29 527 - 8 + 241 832 + 9 

I 
218 738 1427615 226 779 2 167 688 -t 8041 + 4 + 740073 + 52 

467 472 3 644 248 529900 4 663 350 62 428 + 13 . 1019102 + 28 

505 054 3 524 942 481 902 4 020 361 23 152 - 5 + 495 419 + 14 

27 033 228 090 12 102 144 539 14 931 - 55 83 55 l - 37 

411 960 2 572 775 363 966 3 140 566 47 994 - 12 ~ 567 79 1 + 22 

331 788 2 532 206 250 877 2 <)15810 - 80911 - 24 -t-383 604 + 15 

271 140 I 960812 250 308 2 278 654 20832 - 8 + 3 17 842 + 16 

202 885 1 568 620 187 660 I 635 005 15 225 - 7 + 6b 385 + 4 

- 16 728 - - 16 728 - 100 

209 769 I 353 551 187 690 I 644 969 - 22 079 - IO -t 29 1 4 18 + 21 

68488 45 1 972 26 038 3 16373 42 450 - 62 - 135 599 - 30 

33 241 224 056 43 095 332 8 18 + 9 854 + 30 + 108 762 + 48 

44 575 322 898 36 784 343 837 7791 - 17 "1 20939 + 6 

31 838 247 131 38 511 267 763 -l- 6 673 + 2 1 I 20632 + 8 

22 055 235 383 28 575 250 768 + 6 520 + 30 15 385 + 6 

20 107 123 795 13 090 144 025 7 0 17 - 35 + 20 230 + 16 

24882 99 273 2 1 098 186 215 - 3 784 - 15 -t 86942 + 88 

3 288 37 132 I 520 8 204 -- 1 768 - 54 - 28928 - 78 

I 
30288 163 504 23 6 10 269 938 - 6678 - 22 -t-106 434 -t 65 

8814 52 582 7 995 70 999 - 819 - 9 -i,. 18 417 + 3S 
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Rok 1919 Rok 1920 W r. 1920 wydobyto węgla więcej 
<+ >albo mniej(-), niż w r. 1919 -Nazwa Właściciel IOd p ;icz11t- IOd poozqt- Od początku roku 

Wrzesień ku r o Ku do Wrzesień ku roku do Wrzesień 
kopalni lub dzierźawca 30 wrześu rn 30 wrześn ia do końca września 

Centnarów metrycznych I % Ctr. metr., % 

Karol Dzierż. Rechnic 6 212 38674 18008 79 624 + 11 796 -!- 190 t 40950 + 106 

Mikołaj „ L. i J. Wartakowie . I 900 19 140 2 487 24 485 + 587 + 31 -!- 5 345 + 28 

Alwina 1 · „ St. Krodkiewski · 6400 78 851 12 628 124 900 -t 6 228 + 97 -!- 46 049 + 58 

Zdzisław „ L. Rusinowicz - - 3 824 29 893 + 3 824 + - + 29893 + -
Lilit · „ Załęski i S-ka 19165 63 815 20 646 188 141 + 1 481 T 8 + 124 326 + 195 

Hieronim „ J. Winnicki· 13 625 82 779 7 660 55 080 - 5 965 - 44 -- 27 699 - 33 

Alwina Il „ Jakób Czapelski 14967 99079 4 392 83 385 - 10 575 - 71 - 15 694 - 16 

Kuźnica · 

l 
34 366 248 089 - 40 397 - 34 366 - 100 - 207 692 - 84 

Wilhelmina II Tow. Hrabia Renard . 20 665 175 405 - 12 720 - 20 665 - 100 - 162 685 - 93 

Fryderyka 27 070 192 184 - 13 217 - 27 070 - 100 - 178967 - 93 

Bory „ J. Szperling 8 105 51 784 4 842 52 794 - 3 263 - 40 -t 1 010 + 2 

Lech „ Piwowar i S·ka . 5 238 27 349 7 547 75 719 + 2 309 + 44 + 48 370 + 177 

Irena „ Knothe i Przedpełski 53 116 273 271 26 173 328 874 - 26943 - 51 1 55 603 + 20 

Aleksandra „ „ „ 56600 297 444 18492 190 193 - 38108 - 67 - 107 251 - 36 

Staszyc „ „ „ 28655 146 022 6606 209 153 - 22 049 - 77 + 63 131 + 43 

Jarosław „ Tow. Praca - 75 786 I 608 27 577 + 1 608 + - - 48209 - 64 

Jadwiga II „ W. Modzelewski .. . 51 222 337 656 28074 320 154 - 23 148 - 116 - 17 502 - 10 

Barbara „ Z. Zwoliński 7 538 54 570 2420 19 663 - 5 118 - 68 - 34907 - 64 

Adela · T ·wo kopalń węgla w Łagiszy 6 084 27 615 - 9 566 - 6084 - 100 - 18049 - 65 

Szyb Nr. 34 Dzierż. Zychiewicz - 2 Z:Z4 4942 35 186 + 4 942 + - + 32962 + 1482 

Tadeusz . „ A. Szczypiński - 20081 2 148 9 742 T 2 148 + - - 10339 - 51 

Kołłątaj . „ Niczewski i S·ka - - 3 989 23 097 + 3 989 + - + 23 097 + -
Psary „ Antoni Szczypiński - - 2 023 9 298 + 2023 -r - + 9 298 + -
Wanda*)· T·wo kopalni Wanda - - - 21 850 -- - + 21 850 + -

Razem• 4 532 435 32 540 045 4 048 931 36 712 981 + 3ó5 355 - 21 + 4172936 + 13 

Podług gatunków wydobycie węgla kamiennego we wrzesmu roku I 920-go wynosiło: 
gatunki grube I 68 I 852 centnarów metrycznych, czyli 4 I ,54% wydobycia 

średnie. 725 619 „ „ 17,92% 
drobne . I 352 T 46 33,39% 

węgiel niesortowany . 289 314 7, 15% 

Razem . 4 048 931 centnarów metrycznych, czyli I 00,00% wydobycia 
W dniu I -go września roku I 920-go pozostałość wydobytego węgla kamiennego 

na kopalniach wynosiła 1793250 
106381 
400893 

cent. metr. 
W przeciągu września r. I 920 złożono na Żapas węgla kamiennego 

wzięto 

W końcu wrzesma roku 1920-go 
go na kopalniach wynosiła . 

:z zapasu 
pozostałość wydobytego węgla kamienne-

*) Od kopalni Wanda nie można było doprosić się o dane. 

I 498 738 cent. metr. 
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340 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1920 

Rozchód węg 1 a kam ie n n ego we wrześni u r. 1920-g o był n as tęp u j ą cy: 

a) Sp r z e d a ż w ę g 1 a. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
Węgiel 

niesortowany 

Rodzaj sprzedaży I o 

o, 0lo 0
lo centnary 0 centnary 10 centnary centnary 

spr ze· 
metry cz. sprze· metry cz. sprze· metrycz. sprze· 

metrycz. d . 
daży daży daży azy 

Sprzedano na kopalni 26 203 1,53 61 314 9,16 45 214 4.49 18049 4,91 
Wysyłka drogami żełaznemi zakładom 
własnym· 3 625 0,21 10212 1.52 24 753 2,46 6 545 1,78 

Wysyłka drogami żelaznemi odbiorcom 
obcym I 683 389 98,26 598 144 89,32 936 599 92,94 342 871 93,31 

Wysyłka drogą wodną - - - - 1 125 0,11 - -
Razem · 1713217 100,00 669 670 100,00 1007691 100,00 367465 100,00 

b) Rozchód węgla na potrzeby własne. 

Rodzaj rozchodu na potrzeby własne 

Opał mieszkań pracujących i postron· 
nych oraz domów zbornych i zabu· 
dowań kopalnianych 

Opalanie kotłów parowych 
W ydano cząstkowo na różne inne po· 

trzeby · 
Wysłano drogami żełaznemi na różne 

inne potrzeby 
Skreślono węgieł, który stracił wartość 

Razem· 

Rodzaj rozchodu 

Sprzedaż 

Rozc hód na potrzeby własne 

Razem· 

W stosunku do wydobycia • 

IG k" atun 1 gru b 1G e k" 'ednie IG atun 1 sr k" d b atun 1 ro n e 

O' 'o 
roz-

centnary chodu centnary 
metrycz. Oil po 

trzehy 
m e trycz. 

własne 

45 297 76,21 87 024 
6 095 10,26 2 550 

7 938 13,36 4 084 

100 0,17 647 
- - -

59430 100,00 94 305 

0 lo 

n 
I 
w 

roz
chodu 
a po
rzeby 
łasne 

1 

92,28 
2,70 

4,33 

0,69 

oo.oo 

centnary 
metry cz. 

1 731 
413 901 

-

-
-

415 632 

010 
roz-

chodu 
ua po-
trze by 
własne 

0,42 
99.58 

-
-
-

100,00 

c) Rozchód ogólny. 

Gatunki grube Gatunki Średnie I Gatunki drobne 

o 0
lo 

o 
centnary o centnary centnary o 

roz- roz- roz-
metrycz. 

chodu 
metrycz. 

chodu 
metrycz. 

chodu ----
1 713 217 96,65 669 670 87,66 I 007 691 70,80 

59 430 3,3, 94305 12,34 415 632 29,20 
1772647 100,00 763 975 100,00 I 423 323 100,00 
105,40° o - 105.29° o - 105,26° o -

Wysyłka węg 1 a drogami że 1 a z n e mi. 

Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne 

Kierunek wysyłki 
centr. 

O/o 
centr. °Io centr. °Io 

wysył· wysył- wysył-
metr. 

ki 
metr. 

ki 
metr. 

ki 

W granicach Polski • 1 642 722 97,37 593 954 97,53 929 260 96,66 

Za granicę· 44 392 2,63 15 049 2,47 32092 ~ 
Ogółem· 1687114 100,00 609003 100,00 961 352 100,00 

W stosunku do rozchodu ogólnego 95, 17% - 79,72% - 67,54°fo -

Węgiel 
niesortowany 

o o 
roz-

centnary chodu 
metrycz. na po-

trt.eb\· 
własoć 

1 243 7,75 
14 790 92,25 

- -
- -
- -
16 033 ToO,Oo 

\Vęgiel 
niesortowany 

o 
centnary o 

roz· metrycz. 
chodu 

367 465 95,82 
16 033 4,18 

383 498 100,00 
132,55° o -

Węgieł 
niesortowany 

centr. °Io 
wysył-

metr. 
ki 

328 048 93,88 

21 368 6,12 

349 416 100,00 
91, 11 °10 -

Razem 

ob 
centnary 
metrycz. 

sprze· 
daży 

150 780 4,01 

45 135 1,20 

3 561 003 94,76 
1 125 0,03 

3 758 043 100,00 

R a z em 

o o 
roz-

centnary chodu . 
m etry cz. na po-

trze by 
własne 

135 295 23,11 
437 336 74,71 

12 022 2,05 

747 0,13 
- -

585 400 100,00 

Raz em 

o.o 
centnary 

roz-
metrycz. 

chodu -
3 758 043 86,52 

585 400 13,48 
4 343 443 ToO,Oo 
107,27° o -

Razem 

centr. 
o,o 

wysył-
metr. 

ki 

3 493 984 96,87 

112 901 3,J3. 

3 606 885 100,00 
83,04°10 -
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W y d o b y c i e, r o z c h ó d i z a p a s y w ę g 1 a k a m i e n n e go w o k r e s i e r o c z n y m 
ta c h ubi egły ch ( ce n t r. m e tr. ). 

w la-

R o z c h ó d 

s d ż 
Zapasy w 

p r z e a końcu mie· 
ieaięc i okreay R o k W ydobycie Na potrzeby aięca lub W tej li czbie W ogóle 

W ogóle - własne okresu 
W kra ju Za granicę W kier.niezn. 

Październik 1919 4859 111 3 443 505 3 349 049 94 456 - 699 321 4 142 826 I 165 251 

Lis topad . 
" 

4 520 295 4 088 11 I 3 994 498 93 613 - 703 390 4 791 50 1 >-194 045 

Grudzień . 
" 

4 183 101 37 118 13 3 517 273 194 540 - 774 576 4 486 389 590 757 

Styczeń 1920 4 5~1 250 3 822 138 3 769 880 52 258 - 782 489 4 604 627 507 380 

L uty .1 " 4 268 092 3 610 634 3 533 514 77 120 - 727 15~ 4 337 784 437 688 

M arzec " 
3 256 527 2714068 2 662 510 51 5 58 - 650 8 121 3 364 880 325 903 

Kwiecień . " 
4169fi72 2818591 2 758 595 59996 - 68428~ 3 502 879 Q92 696 

Maj 
" 

3 585 628 3233550 3 I 70 594 62 956 - 609 470 3 843 020 731 08 1 

Czerwiec . 
" 

4 319 347 3 735 372 3635614 99 758 - 599 176 4 334 548 71 5 880 

Lipiec . 
" 

4 804 324 3 87 1 903 3 849 037 22 866 - 645 457 4 517 360 1002844 

Sierpień 
" 

3739210 2 296 663 2 283 534 13 129 - 650 517 2 947 180 I 794 874 

Wrzesień·. 
" 

~ 048 93 1 3 758 043 3 645 142 112 901 - 585 400 4 343 443 1498738 

" 
1919 4532435 3 779 830 3 705 424 74 406 - 643 633 4 423 463 448 966 

" 
1918 4 332 839 3802255 1747745 169091 1885419 565 937 4 368 192 390o17 

" 
19 17 4 378 658 3 758 8451 2 104 488 10 657 1 643 700 497 545 4 256 390 315745 

„ 1916 4157552 3 676 831 1 972 108 203 627 1 501 096 467 962 4 144 793 280 557 

z a 9 miesięcy 1920 36712981 29 860 962 29 308 420 552 542 - 5 934 759 35 795 721 1498738 

" 
1919 32 540 045 27 064 797 26 790 633 274 164 - 5 656 366 32 721 163 448 966 

" 
19 18 37 626 917 32 887 79 1 18 462 108 802 969 13622705 5 042 984 37 930 775 390o17 

" 
1917 35 770 964 31 739430 16973601 858517 13 907 312 4 784 698 36524128 315745 

„ 1916 39248714 35007o 12 17336495 2616694 15053823 4 578 192 39 585 204 28 557 

D o s t a w a w ę g l a k a m i e n n e g o d l a u ż y t k u d r ó g ż e l a z n y c h w o k r e s i e r o c z n y m. 
-

Gatunki grube Gatunki 8rednie Gatunki drobne Węgiel nieaortowany Razem 

Mieaięce Rok 
°Io °Io °Io 0/o 0/o centr. metr . •prze· centr. metr. spr ze· centr. metr. sprze· centr. metr. 

!:przedaży 
centr. metr. aprze· 

daży daży daży daży 

Październik 1919 P38 100 33,20 136 5:'>2 16,94. 2 ;25 0,43 43 667 10,27 720tWi. 20,93 
Liatopll.d · " 

667 902 34,02 125 3;5 17,36 40623 4,03 35 791 9,06 869 671 21,27 
Grudzień 683 541 38,67 119 394. 17,62 52908 5,68 18 713 5,,8 874 556 23,56 
Styczeń 1920 801 li.63 42,69 96 697 14,88 101 629 10,67 54 177 15,79 l 053 966 27,58 
Luty . 

" 790 247 45,13 117 048 19,99 106 994 11,28 50480 15,32 I 064 769 29/i9 
Marze c „ 645 684 49,29 82834 18,22 95986 13,56 1,3 294 18,73 867 798 31 ,97 
Kwiecień „ 683 ;os 47,63 111 161 24,65 76 729 11,48 31186 11 ,81 902 '81 32,02 
Mai „ 656 900 43,37 48682 9,03 99 355 11,38 20864 6,80 825 801 25,511. 
Czerwie c „ 763 194 43,77 71603 11,52 102 921 9,92 16925 .'.>,14 951.t 643 25,56 
Lipiec „ 723 337 39,09 73 881 10,84 119 970 11,77 4.!>18 1,li.1 921 706 23,80 
Sierpień „ 452 335 

" ·" 1 
63 516 14,99 li.9 369 8/18 3 027 1,38 568 247 24,74 

Wrzesień „ 599 01.!2 31.t,97 96 221 14,37 148 499 14,74 21 078 
5.n I 864 840 23,01 

Za 9 mieaięcy „ 6 115 707 761 643 - 901 4,2 - 245 549 8 024 351 -
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W y s y ł k a w ę g I a d r o g ą w o d n ą. 

I Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne Węgiel 
Razem niesortowany 

o o o o Kierunek wysyłki centr. o centr. o centr. 
0

10 centr. o centr. o 
metr. sprze- m etr. sprze- metr. sprze- metr. sprze- metr. sprze-

daży ~ daży daży daży 

W granicach Polski · - - - - I 125 0,11 - - I 125 O,Q3 
Za granicę · - -

I 
- -

I 
- -

I 
- - - -

Razem· - - - - l 125 0,11 - - I 125 O,Q3 

Węgiel brunatny. We wrześniu roku 1920-go wydobycie węgla brunatnego w zagłębiu Dąbrow
slciem było następujące: 

-
Rok 1919 Rok 1920 W r. 1920 wydobyto węgla więcej 

Właściciel 
(+ )albo mniej (-),niż w r. 1919 

Nazwa kopalni I Od począl- I Od poczal- 'Odpoczątku roku 
lub dzierżawca Wrzesień ku roku do Wrzesień ku roku do Wrzesień 30 wrze:;nia 30 września do końca wrześn. 

Centnarów metrycznych I % I Ctr. metr.I % 
Zygmunt, Jan Karol T-wo Poręba · 7; 711 

Ludwika J . Mejer i 5-ka 37 072 

Kamilla I. Jungater 33 ~I!.> 

Teodor T-wo Pabianickie 7 642 

Gustaw T-wo 5osn. fabr. rur i żel. I! 3117 

Wysoka T-wo Wysoka 111 23 1 

Nierada Z. 5zczotkowski i 5-ka 10 ;:~6 

Łoiinice Makieła i 5-ka · 7 960 

Niwa M. Weitzen I 710 

Łazy F. Orman ,, 75 1 

Hanna B-cia Bauerertz 

Izabella I. Jungater i 5-ka · -
-

Julek . J. Mejer i 5 -ka · -
Razem· 2011 1n 

Podług gatunków wydobycie węgla brunatnego 
we wrześniu r. 1920 było następujące: gatunki grube 
4 926 ctr. mtr. (2,75°ii). gatunki średnie ctr. 
metr. (- ),gatunki drobne 18679 ctr. metr. (10,43%), 
i węgiel niesortowany 155 498 ctr. metr. (86,82%). 

Rozchód węgla brunatnego w lipcu r. 1920 
wynosił 228 659 ctr. metr. i składał się z pozycji na
stępujących : 1) sprzedano 203O11 ctr. mtr. czyli 
(88,78%) rozchodu; 2) użyto na potrzeby własne 
25 648 ctr. mtr. czyli ( 11,22%) rozchodu. 

Sprzedaż węgla składała się z pozycji nastę

pujących: 1) sprzedaż na kopalniach 67 813 ctr. 
metr. czyli (33,40't) sprzedaży; 2) wysyłka drogami 
żelaznemi 137 478 ctr. metr. czyli (60, 12i ) sprzedaży. 

Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne. 

1167 o;s lłlJ 310 ;;; 230 -3111011 

233 222 21 972 203 167 -15100 

293 649 H.410 311 712 -ł ! 195 

53 80 11 13 'i.36 138 05 11 + 5 79 1
1 

~19 887 9 9;0 82 931 - 1 397 

99 050 18 679 102 1118 + 11 '1118 

80 7111 18 093 138 285 + 7 ;;7 

3S 693 2 937 89931 - ; 023 

26 825 IJ8118 22693 + 3 138 

39 30/J 11 1160 67 281'i - 29 1 

~l 8110 - -

13 184 - - -
- 6008 48 878 + 6 008 

l 'ó5 230 179 103 l 760 585 -2:> 075 

- /fl + 88 172 

- lil - 30055 

+ lj+ 18 063 

+ 76 + 8 11250 

- 12 - 16 956 

+ 31 + 3 368 

+ 72 + 57 :,71 

- 63 + 51 238 

+ 183 - 4 132 

- 6 + 27 982 

- - ~) 8110 

- - 13 184 

- + 118 878 

- 12 +305 355 

+ 19 

- 13 

+ 6 

+ 1'.>7 

-
+ 

+ 

+ 

-
+ 

-
-

17 

3 

71 

132 

15 

71 

IO 

10 

o 
o 

+-

+ 2 1 

składał się ~z pozj'cji następujących: 1) 'opał dla 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo
wań kopalnianych 8 545 ctr. mtr. czyli 33.32% użyt
ku na potrzeby własne; 2) opalanie kotłów paro
wych 17 103 ctr. mtr. czyli 66,68% użytku na po
trzeby własne; 3) wydano cząstkowo na różne inne 
potrzeby - ctr. metr. czyli użytku na po
trzeby własne; 4) skreślono węgiel, który stracił 

wartość, - dr. mtr. czyli użytku na potrze
by własne. 

Wysyłka węgla drogami żelaznemi we wrześniu 
r. 1920 według kierunków była następująca: 1) w 
kraju 99 703 ctr. mtr. czyli 72,52% wysyłki, 2) za. 
granicę 37 775 ctr. mtr. czyli 27,48% wysyłki. 

R. P. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Nr. 12 PRZEGLĄD GORNICZO ~ HUTNICZY 343 

Dane tymczasowe o wydobyciu węgla w Polsce w październiku r. 1920, 
obliczone na podstawie pojemności wozów wydobytego węgla. 

Węg i el lcamienny 

I I Dzień 
Zagłębie Zagłębie 

R a ze m 
Dąbrowskie Krakowslci e 

c e n t n a r y m 

1 144 956 56147 201 103 
2 118 102 35 857 153959 
:~ - - -
4 158 670 47 163 205 833 
5 153 485 49112 202 597 
6 168 627 1±9 440 2 18 067 
7 157 l1Ql 57 345 214 746 
8 157 642 54 133 211 775 
9 125 9 19 37 998 163 917 

10 - -- --
11 163 765 54 552 2183 17 
12 146 137 58 973 205 11 o 
13 152 507 59 033 2 11 540 
14 142 544 54 580 197 124 
15 131 5541

) 51 610 I 183 164 
16 126 111 42137 168 248 
17 - - -
18 1 6002

) - 2) 1 6002
) 

19 167 708 53 077 220 785 
20 165 452 55 496 220 948 
21 163 259 45 101 208 360 
22 165735 54 562 220 297 
23 135 325 34 o l P ) 169 336 
24 126 - 126 
25 174 44n 54 568 229 0 14 
26 15582 1 60 317 216 138 
27 144 234 56 656 200 890 
28 147 ooo 56 021 203 02 1 
29 161 075 58 045 2 19 120 
30 127 473 4 1 875 169 348 
31 138 - 138 

3756812 1277809 5 034 62 1 

1
) Kilka kopalń było nieczynnych z pow odu święta parafjalnego. 

2) Bezrobocie na w szy stkich kopaln iach . 
3) Brak danych z kop alni A rtur. 

Węgiel 
Wogóle 

brunatny 

e t r y c z n e • 
6 776 207 879 
5 939 159 898 
- -
5 68Li_ 211 517 
6972 209 569 
6 803 224 870 
6 592 221 338 
7 710 219 485 
6 890 170 807 
- - -

7 676 225 993 
7 685 212 795 
7 762 219 302 
7 398 204 522 
6 7~5 1) 189 949 
5 205 173 45 3 
- -

-- 2) 1 6002
) 

7 187 227 972 
7 36Li_ 228 312 
8 282 216 642 
8 806 2'29 103 
7 496 176 832 
- 126 
8 719 237 733 
8 562 224 700 
8 899 209 789 
9 461 212 482 
7 995 227 115 
6 3 13 175 661 

- 138 

184 96 1 5 219 582 

N. S. 
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Dane o ruchu kopalń węgla kamiennego w· zagłębiu Dąbrowskięm 

w miesiącu październiku r. 1920-go. 

-~ „ 
't:j 
o 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

' ..<: ~ ;., ~ „ o 
~ >. Cl N •O 

Liczba przybyłych do ::3 i: Q. $ ~ Pozootałość węgla na zwałach • o 
pracy robotników ~ ·a o ~ o 

·O "O "O ;.:: ..D ..>: ::3 
..<: o o ·- ... i: ... o "O ... ... „ G t I O N ~ :;3..<: a 

..D „ >. ..>: o 
Na 2 N ..D i: >. I >. ::3 i: 

Średnie Na dole powierz- Razem "' ..<: :: ~ -a Grube 
..D o 

chni N >, fl, ... "O 
o i: e • ::3 ·- "' ..J •N ~ ~ :: Centna 

14 820 12936127756 35 728 1
) 78 

t 5 272 13 318 28 590 35 546 81 
- - I - 35 546 -

15 1031 13 087 28 190 35 839 79 
14 936 12 744 27 680 35 9002

) 77 
15 982 13 321 29 303 35 974 82 
15 308 12 582 27 890 36 295 3

) 77 
15 309 13 2321 28 541 35 728 80 
15 737 13 645 29 382 35 792 88 
-- I - 35 792 -· 

15 001 1 3 1601 28 161 35 538 80 
15 367 13 826 29 193 36 017 81 
15508 13666 '29174 36 197 81 
15733 1 137241 29lł57 36 292 81 
143571 12863127220 36 3224) 75 
16061 13803129864 36 282 82 
-- - 36 282 -

I 
36 2825

) - - - -I 

16 325 13 660: 29 985 36 229 83 
16 721 13651 30372 36 284 84 
16 545 13 641 30186 36 331 83 
16 951 13 869 30 820 36 314 85 
16 927 13 996 30 923 36 553 85 

- - - 36 553 -
16 660 13 747 30407 36 496 83 
16 275 13 849 30124 36 291 83 
15 454 13624 29078 35 281 82 
15 922 14136 30058 35 486 85 
17 026 13 827 30 853 36 411 85 
16 925 13900 30825 36 435 84 

- - 36 435 -

1
) Bezrobocie na kopalniach Jerzy i Władysław. 

2
) Bezrobocie na k opalni Wiktor. 

3) Bezrobocie na kopalni Halina. 

224 416 
221105 I 

221 105 
219 889 
216 168 
215 633 
21 5 122 I 
2.I 4 033 
213 481 
213 481 
208 943 
220 339 
244 670 

269 310 I 
288 667 
296 171 I 
296171 
296 171 
289 202 
287 836 
287 24() 
289537 
295 658 
295 658 
292 734 
292 602 
295 326 
296 266 
303 429 
302 672 
302 672 

4
) Kilka kopalń było nieczynnych z powodu święta parafialnego. 

5) Bezrobocie na wszyatkich kopalniach. 

177 077 
176 521 
176 521 
175478 
173155 
173 295 
174 364 
175381 
175581 
175 581 
174551 
176 960 
180 622 
184 257 
185 894 
185 153 
185153 
185 15 3 
183 442 
182 155 
182959 
185 012 
185 773 
185 773 
185 428 
184 308 
185188 
186 001 
186 212 
184 382 
184 382 

k i \ 
u n 

D b / Węgiel :::-I 
ro ne I oortowany 

r Y m e t T y C Z 

431 844 682 617 
425 480 665 471 
425480 665 471 
415457 647 086 
414973 648 252 
4 i 8 143 640 586 
423 023 654 896 
426 124 I 660356 
426 401 652 482 
426 401 652 482 
414 730 619613 
430 381 642 084 
452 156 695 471 
476 528 808 492 
497 501 870 542 
508 538 809 509 
508 538 809 509 
508 538 809 509 
492 669 780 683 
494 538 766755 
502 191 775 042 
512 129 799 685 
516501 804 511 
516501 804 511 
506 791 777 635 
504 054 760 516 
506 903 763 908 
511 500 754 772 
517 409 770930 
513 186 659 427 
513 186 659 427 

Ra ze m 

n e. 

1 51 5 
1488 
l 488 
1 457 
1 452 
1 447 
1 467 
1 475 
1 467 
1 467 
1 lJ.17 
1 469 
1 572 
1 738 
1 842 
1 799 
1 799 
1 799 
1 745 
1 731 
1 747 
1 786 
1 802 
1 802 
1 762 
1 741 
1 75 1 
1 748 
1 777 
1 659 
1 659 

954 
577 
577 
910 
548 
657 
405 
894 
945 
945 
837 
764 
919 
587 
604 
371 
371 
371 
996 
284 
432 
363 
443 
443 
588 
480 
325 
539 
980 
667 
667 

N. s. 
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Dane o ruchu kopalń węgla kamiennego w zagłębiu Krakowskiem 

w miesiącu październiku r. 1920-go. 

· S:: 
V .N 
o 

1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 
3 

5 
6 
7 
8 
9 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
1 

• ..<: >- • . as .., .., as ~ 
~ >- as N ·O 

Liczba przybyłych do ;; c ... >- ...>: 
Pozostałość - o o. .J:l ·a 

pracy robotników ~ ·a o tł o ·o .,, .,, ;.::: .J:l ...>: ;; 
~ ~ ~ ·~ ... -c ... ... as ·. O N ~ ;;..<: .J:l >- ...>: (,) 

I Na I 
o as .J:l c >-,_ N 

>. ;; c 
Grube 

I 
Średnie Na dole I powie.rz- R a ze m as..<: ::! o ·8 .J:l (,) 

chm N :>, o. ... .,, 
(,) c o „ ;; 

I ·~ as 
~ ~ !: C e ....J •N n t n a 

I 

6 518 4 001 1 1 o 519 12 919 82 8 800 
I 

2 540 
6 624 3916 10540 12 942 82 8 800 2 350 

I 
- - - 12 942 - - 8 800 2 350 
5 841 3 8 -'4 9 665 1 3 046 1

) 74 8 115 2 250 
5 948 3 871 9 819 129591

) 76 7 030 2 250 
6 081 3 921.1: 10 005 129373

) 77 6 15 5 I 2 450 
6 680 4074 10 754 13 093 82 6 445 

~ 
2 650 I 

6 842 4085 10 927 13 046 84 6 15 5 2 790 
6 835 40871 10922 12 964 84 6 185 2 800 
- 12 964 - ó 185 2 800 
6 li 83 4070 10553 13 077 81 6 305 2 595 
6741 f 4109 10850 13 025 83 6 lf55 2 800 
6 825 4136 10 961 12 988 84 6 605 3 100 
6444 4110 10554 13 022 81 6 725 3 135 
6 522 4 0561 1 o 578 13 046 81 7 530 3 075 
6 532 4113 10645 13 140 81 7 818 3 175 
- I - - 13 140 - 7 818 3 175 
-

~01 ! 10443 

13 140?) - 7 818 3 175 
6 342 13 165 80 7 478 2 895 
6 603 4156 10759 13 044 83 7 493 2 910 
6022 4043 10065 13 1793

) 76 7 718 2 925 
6 690 4 152 1o842 13 1 51 83 7 988 4 760 
5 70! 3 75 51 9 456 13 17 4 4

) 72 7 926 2 915 

6 741 1 
- - 13 174 - 7 926 I 2 915 
4 220 10 961 ł 3 243 83 8 121 5 748 

7 0671 4 2601 11 327 13 219 86 7 971 5 945 

7 0791 42791 11 358 13179 86 7 781 
I 

5 912 
7 119 4270 11389 13 217 86 8 211 6082 
7 149 4252 11401 13 215 86 8 431 6 252 
7 l 08 4 2521 1 ~61 13 187 86 8 091 5 922 
-- I 13 187 - 8 091 I 5 922 

1
) Bnrobocie na kopalni Sobieski. 

0
) 0 ezrobocie na w szystkich kopa lniach. 

~) He . robocie jednc:j zmnny na kopalni Kościuszko, Piłsudski i Krystyna. 
·
1
) Brak danych z kopalni Artur. 

! 
r y 

I 

I 

I 

I 

I 

węgla na zwałach 

Drobne I Węgiel nie- / 
sortowany 

Raz em 

m e t r y c z n e 

1 325 47 227 59 892 
1 230 40037 

I 
52 417 

1 230 40037 52417 

1 280 44257 55 902 

1 280 44980 55 540 
1 280 45100 54 985 
1 720 45 267 56 082 
1 760 447 149 55 454 
2 ] 75 37 693 48 853 
2 175 37 693 48 853 
1 825 43 006 53 731 
1 975 40682 ·51 912 
2 725 40 570 53 ooo 
3 125 58 446 71 431 
4 525 69 582 84 712 

5 870 59 522 I 76 385 
5 870 59 52·2 76 385 

5 870 59 522 76 385 
4 9!.i.5 5 5 136 70454 
5 170 52 467 68 040 

4870 57 148 72 661 
6420 61 464 80 632 
4 770 58 280 73 891 

4 770 58 280 73 891 

7 480 62 412 83 761 

7 730 65 391 87 037 

7 595 

I 
67 206 88 494 

7 985 70 680 92 958 

8 040 74 716 I 97 439 

7 850 

I 
65 517 

I 
87 570 

7 850 65 517 87 380 

N. S. 
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Dane o ruchu kopalń węgla brunatnego w zagłębiu Dąbrowskiem 
w miesiącu październiku r. 1920-go. 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

i:: 
Cl) 

r:l 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o· 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
1 
2 
3 

5 

1 

2 
2 
2 
2 
24 
2 
26 
27 
28 
29 
30 
3 

~~ 
~ >. 

>. ;;, ~ 
~ N •O 

Liczba przybyłych do ;:l c ... >. ..i 
Pozostałość węgla • o p. A ·-

pracy robotników ~ ·a N C 

•O '"'C;) ~ .~ o 
..i ;:l - A ·- ... ..o: o o c ... „ GS " .., ... 

0 N ~ ;:l...a 
A GS >. ..><: " 

Na e N A C :>, 

Na dole I powierz· R a z e m 
GS,..<: 

>. ;:l g Grube 
A u N _, ·~ ... o c 

chni N :>, ~ ~ --g " c 
·- GS ...J •N e ~ !: C e 

604 1127 1 731 2235 1
) 78 -

630 1 200 1 830 2 237 82 -

- - - 2 237 - -

582 11 168 1 750 2 221 79 -

658 1 143 1 801 2 z36 81 -

650 1 147 1 797 2 282 79 -

682 1134 l 816 2 282 80 -

688 1 157 1 845 2 232 83 -

711 1 125 1 836 2 223 83 --
- - -- 2223 - --
673 1 243 1 916 2 364 81 -
666 1 221 1 887 2 302 82 -
690 1 223 1 913 2 343 82 -
678 1 240 1 918 2 327 82 -

651 1 149 1 800 2 3842
) 76 -

643 1 166 1 809 2 3822
) 76 - -

- - - 2 382 -- -
- - - 2 382 3

) - -
638 1 247 1 885 2 374 80 -
664 l 268 1 932 2 347 87 -
686 1 280 l 966 2 315 85 -
706 1 283 1 1 989 2 341 85 -

724 1 252 1 976 2 340 85 -
- - I - 2 3li.O - -

712 1 256 1968 2302 86 -

712 1 285 1 1 997 2 297 90 -·-

726 1 269 1995 2 319 87 -

741 1 263 2004 2 304 87 

699 1 141 1 840 2 333 79 -
659 1 179 1 838 2 334 79 -
- - - 2 334 -· 

1) Kopalnia Łośnice nieczynna z powodu zatopienia szybu. 
2) Bezrobocie na kopalni Łośnice. 
3) Bezrobocie na wszystkich kopalniach. 

G a t u n 

I Średnie l Drobne 

n t n a r Y m e 

- 7 li.04 
- 7 163 
- 7 163 
- 7 254 
- 7 371 
- 7 225 
- 7 135 
- 7 506 
- 7 240 
- 7 24:0 
- 7 146 
- 7 319 
- 8125 
- 8 950 
- 9 871 
-

I 
9 679 

- 9 679 
-· 9 679 
- 9 703 
··- - 9 795 
- 9 718 
- 9 827 
- 10 812 
- 10 812 

- 10 969 
-- 11 062 
- 11 317 

- 11 881 
- 11 964 
- 12 136 

12 136 

n a zwałach 

k i 

I Węgiel nie-1 
sortowany 

Razem 

t r y c z n e 

52 597 60 001 
53 066 60229 
53 066 60229 
5 3 189 60443 
54066 61 437 
53 969 61 194 
54 870 

I 
62 005 

55 116 62622 
55 276 

I 
62 516 

55 276 
I 

62 516 
54901 62 047 
5 5 015 62 334 

57 752 65 877 
55 607 64557 
56 135 66006 
53 728 63 407 
53 728 63 407 
53 728 63 407 
52 4:06 62109 

51 709 61 504 
51 593 61 311 
51 189 61 016 
51 144 61 956 
51 144 61 956 
50 924 61 893 
52 316 63 378 
52 708 64025 
54178 66 059 
53 070 65 034 
46 253 58 389 
46 253 58 389 

N. s. 
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Wyniki podstawiania wagonów przez koleje żelazne na poszczególne 
kopalnie węgla w zagłębiu Dąbrowskiem w październiku r. 1920-go. 

Odwołano Droga żelazna pod· W porównaniu z tern, co należało, 
·a..: Przypada· 

W porów· Należało stawiła droga żelazna podstawiła Wysłano 

"O " ło z po· kolejami 
Nazwa kopalni 

>. 
W ogóle naniu 

podstawić żelazne· OS N 
działu z podzia· W 0 óle I Na dzień ..o " Więcej Mniej mi N O 

łem g roboczy "..o 
·~ o -I „ 

% I % wagonów! % !wagonów Wagonów w a g o n ó w 

Jerzy i Modrzejów 23 I 990 I - - I 990 530 23 - - 460 46 I 537 
Władysław i Jadwiga 22 860 - - 860 434 ~o - - 426 49 434 
Ignacy : 24 453 - - 453 266 11 - - 187 41 266 
Wiktor 24 2 215 - - 2 215 1 085 45 - - 1 130 51 1 073 
Saturn 25 2 500 - - 2 500 1 443 58 - - I 057 42 1 468 
Jowisz 25 1 615 - - 1 615 1 072 43 - - 543 34 l 005 
Kazimierz, Juljusz i Jakób 23 3 440 - - 3 440 1 708 74 - -- 1 732 50 1 708 
Hrabia Renard 25 2 631) - - 2 630 1 941 78 - - 689 26 1 941 
Andrzej II 25 52 - - 52 28 I - - 24 46 28 
Paryż i Koszelew 2"i 2 265 - - 2 265 l 518 60 - - 747 33 1 525 
Czeladź . - 25 2 215 - 2 215 884 35 - - 1 331 60 906 
Grodziec li . 26 l 730 - - l 730 1ol7 39 - - 713 41 1o17 
Flora 17 1 095 -- - 1 095 950 56 - - 145 13 941 
Reden 25 980 ~ - 980 43n 17 - - 544 55 436 
Antoni 25 208 - -- 21)8 143 6 - - 65 31 149 
Halina 23 302 - - 302 269 12 - -· 33 11 269 
Orion. 25 260 - - 260 215 8 - - 45 17 215 
Marja. 25 208 - - 208 130 5 - - 78 37 130 
Stanisław (Dąbrowa) 26 208 - - 208 1 1381 5 - - 70 34 149 
Józef I (w Burkach) 23 104 10 10 94 49 2 - - 45 48 48 
Helena . 24 250 --· - 250 126 5 - - 124 50 126 
Porąbka 24 78 - - 78 45 2 - - 33 42 45 
Karol 26 250 - - 250 102 5 - - 148 59 102 
Mikołaj •. 9 52 30 58 22 3 - - -- 19 86 3 
Alwina I 25 1 i4 - - 104 72 3 - -- 32 30. 70 
Zdzisław 25 52 - - 52 26 1 - - 26 50 26 
Lilit 25 260 - - 260 175 7 ·- - 85 33 175 
Hieronim 25 26 - - 26 14 o - - 12 47 14 
Alwina li 25 130 - - 130 34 1 - - 96 74 34 
Bory 25 26 - - <!Ó 21 I - - 5 19 21 
Lech 25 26 - - 26 2i 1 - - 5 19 21 
Irena 21 302 - - 302 163 8 - - 139 46 163 
Aleksandra . 25 156 -- - 156 96 4 - - 60 38 96 
Staszyc 25 406 - - 406 114 4 - - 292 72 112 
Jarosław . 7 26 9 35 17 l 1 1 - - 6 35 11 
Jadwiga Il 25 250 21 8 229 81 3 - -- 148 65 81 
Barbara 25 52 7 13 45 6 - - - 39 87' 6 
Szyb Nr. 34 25 47 - 47 39 1 - - 8 17 39 
T adeusz 25 - - - - 20 o 20 - - - 14 
Kołłątaj 25 ·- - - - 1 o l - - - 1 
Wanda :J.5 52 - - 52 37 1 - - 15 29 37 
Zygmunt i Jan Karol 25 312 94 30 218 I% 5 - - 88 40 120 
Ludwika . 22 78 22 28 56 43 2 - - 13 23 43 
Kamili a . 25 2<18 40 19 168 128 5 - - 40 24 128 
T eodor 25 130 - - 130 35 1 - - 95 73 31 
Wysoka 25 104 - - 104 8fl 3 - - 24 23 79 
Nierada 25 104 - - 104 44 1 - - 60 58 41 
ośnice, Niwa, Łazy 22 52 50 96 2 2 - - - - - 2 - 21 863 I Razem - 283 l 27 580 15 925 663 21 - 11 676 42 15 88 6 

N. S. 
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Wyniki podstawiania wagonów przez koleje żelazne na wszystkie kopalnie 
węgla w zagłębiu Dąbrowskiem w październiku r. 1920-go. 

1 
_ __ _pyrekcja Warnawek~ 

r- I Droga 
, 0 r uypada· 

ł Kopalnie Należało żelazna „ " z po· 
rziału odwołaly podetawić podata· „ 

Q 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
~5 
26 
:n 
28 
29 
30 
3 l 
~ 

. 

764 
603 
-

764 
764 
764 
764 
764 
603 
-

76'+ 
764 
764 
764 
764 
603 
-

764 
764 
764 
764 
71)4 
603 
-

764 
764 
764 
764 
764 
603 
-

19059 

--
14 
-
-
78 
--
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92 

wiła 

w a 

764 609 
589 565 
- 52 

764 674 
686 554 
764 566 
764 582 
764 524 
603 549 

86 
764 691 
764 250 
764 14 
764 8 
764 31 
603 296 - 10:; 
764 s 
164 686 
764 557 
7M 493 
764 433 
603 409 
- I fl7 

764 727 
764 618 
764 446 
764 534 
764 431 
603 49 1 
-- 52 

18967 12 143 

Dyrekcja Radom•ka 
ł 

Przypada· I 
ł Kopalnie Należało o z po· 

d . ł odwołały,podatawić 
Zia U 

o 

3:,. - ~r:,4 

274 1~3 151 
- -

~54 - 354 
354 - 354 
354 - 3~4 
354 - 354 
354 - 354 
274 274 
- - -

354 - 354 
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Droga i e lazna podstawiła iało , droga żelazna podatawiła 

Przypadało Kopalnie Naleiało więcej (-r) lub mniej (- ) 

Nazwa dyreltcji kolejowej z podziału odwołały podstawić Na dzień 
w •• 01. 1 W ogóle roboczy % 

w a g o n ó w 

W &rnaweka 19 059 92 18 967 12 143 506 - 6 824 - 36 
Radomaka 8804 19 1 8 613 3 782 157 - 4 831 - 52 

Razem 27 863 283 27 580 15 925 663 - 11 655 - 42 
N. S 
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Rozbudzenie przemysłu kamieniarskiego w Polsce. 
W przededniu uruchomienia przemysłu wogó

le na czoło aktualnych spraw gospodarczych wy
suwa sie kwestja przemysłu kamieniarskiego w Pol
sce. Zagranicą przemysł ten ma już znaczne za
stosowanie praktyczne. i cieszy się poparciem za
równo sfer rządzących jakoteż zainteresowanych 
społecznych. U nas jest to prawie terra ignota, 
zarówno, jak szereg innych gałęzi przemysłu, które 
należałoby uruchomić, ożywić lub powołać do ży
cia. Byłoby to niezmiernie wdzięczne pole dla go
spodarczej inicjatywy tak Rządu, jak przemysłow
ców, którzy mieliby możność przy odpowiednich 
środkach materjalnych i technicznych przyczynić się 
do dźwignięcia i następnie spotęgowania przemysłu 
krajowego. Właśnie kamieniołomy i przemysł ka
mieniarski ze względu na przyrodzone bogactwa 
geologiczne kraju ma tak wdzięczne pole do roz
woju, że bezsprzecznie należy do pierwszorzędnych 
ze względu tak na praktyczne korzyści, jakie w 
przyszłości niedalekiej osiągnąć może społeczeń
stwo, jakoteż na te wartości, np. estetyczne, które 
wogóle znamionują wyższy szczebel rozwoju du
chowego każdego społeczeństwa. 

Nawet cudzoziemcy stwierdzili, że na naszych 
ziemiach znajdują się bogate pokłady kamieni bu
dowlanych różnorodnej jakości i często wysokiej 
wartości technicznej. Wartość przemysłowo-handlo
wą przedewszystkiem posiadają t. zw. polskie mar
mury, piaskowce i kamienie, zdatne na materjały 
drogowe. 

Państwo Polskie odczuwa dotkliwie zapotrze
bowanie na materjały drogowe (szabry) do budo

Marmurów prawdziwych w rodzaju kararyj
skiego lub pentelikowskiego Polska nie posiada. 
Nasze t. zw. marmury są to właściwie zbite stare 
wapienie, zdolne do przybierania po oszlifowaniu 
żywego połyslm; dzięki barwie i wytrzymałości na
dają się one do celów ornamentyki i rzeźbiarstwa. 
Rozsiane w kilku punktach kraju oddawna eksploa
towane łomy, zasługujące na uwagę, jako najbar
dziej odpowiadające dla celów przemysłowych, są 
następujące: 1) Dębnickie, czynne już za Jagiello
nów i Wazów i przez Stanisława Augusta wzno
wione, dostarczają kamienia ciemnego żalobnego, 
z którego wybudowano wiele ołtarzy i nagrobków 
w całej Polsce; są tam też inne odmiany marmuru 
np. różowe, które zasługują na baczniejszą uwagę 
przemysłowców. 2) Kieleckie na górze Kadzielni, 
starodawne. łomy wapienia środkowo-dewońskiego, 
pospolicie zwanego marmuru; marmury kieleckie 
posiadają partje o seledynowo-szarem zabarwieniu 
i z powodzeniem mogą być używane w ozdobni
ctwie artystycznem; służą one do wypalania wap
na, szustrowania gościńców i jako balast na szkar
py przydrożne. 3) Miedzianka pod Kielcami do
starcza pięknych marmurów czerwonych ze złotemi 
żyłkami; te marmury mogłyby nadawać się do okła
dzin na stoły i meble w stylu „Empire". 4) Chę
ciny dają pstrokaty i żyłkowany marmur; starodaw
ne łomy marmuru mamy tutaj na górze Zulejowej 
i Zygmuntowskiej Skałce, która dostarczać może 
olbrzymiej wielkości monolitów i kolumn. 5) Mo
rawica pod Kielcami dostarcza dużych płyt dowol
nej wielkości. 

wy i utrzymania dróg bitych. Jeżeli weźmiemy za Oprócz powyższego nasze wapienie i dolomi
idealny wzór Ks. Poznańskie, to stosunkowe wyli- ty posiadają przedniejsze kamienie budowlane; 
czenie projektowanej i minimalnej długości linji zwłaszcza pod tym względem wyróżniamy Chrza
dróg bitych w b. Królestwie Polskiem sięga 50 OOO nów, położony przy kolei Bogumińskiej. Stąd otrzy
kilometrów, co po 300 OOO marek za jeden kilo- mujemy cios surowy do budowy mostów, bulwa
metr wymaga ogromnego nakładu pieniężnego 15 rów, gmachów monumentalnych i t. p. 
miljardów marek ze strony Skarbu. Roboty publicz- Kamień pińczowski jest najlepszym materja
ne, licząc po 2 OOO 3 OOO kilometrów rocznie bi- łem rzeźbiarskim, daje się bowiem łatwo obrabiać, 
tych dróg, mogą mieć zastosowanie w przeciągu 20 piłować i rzeźbić zwłaszcza w stanie wilgotnym. 
lat. Nie ulega wątpliwości, że oprócz środków fi-
nansowych poważną rolę odgrywają przy budowie W większości wypadków wymienione łomy 
i utrzymaniu dróg bitych te krajowe gatunki skał domagają się racjonalnej organizacji technicznej i 
krystalicznych, które do tego celu najlepiej nadają kupieckiej. Należałoby np. wybudować kolejkę, 
się, a więc wykorzystać będzie można: 1) andezyt łączącą Dębniki 7 Krzeszowicami, doprowadzić do 
krościeński i 2) granit tatrzański. Eksploatacja porządku łomy chęcińskie, będące w zaniedbaniu, 

ł N zachęcić do racjonalnej eksploatacji oryginalnych w pierwszego zamierzona zosta a przez gminę m. o- b · . . k' l k. h · 
wy-Sącz, który miał wytwarzać wyborny szaber swem za arw1enm marmurow 1e ee 1c 1 t. p. 
drogowy i kostki. Galicyjski Wydział Krajowy w O wartości artystycznej np. marmurów kielec
roku 1914-ym miał przystąpić do eksploatacji gra- I kićh świadczy fakt, że b. cesarz Wilhelm, zwie· 
nitu tatrzańskiego. Wyznaczono łomy w dolinie dziwszy Kadzielnię, kazał dostarczyć dla swoich 
Białki pod Roztoką; zaprojektowano nawet kolej pałaców w Berlinie kilkadziesiąt próbek marmu
z Roztoki do Nowego Targu. Wydział omawiany ru z Kadzielni. 
wierzył, iż uda się wytwarzać kostki brukowe i sza- Budownictwo monumentalne może spożytko-
her drogowy. wać dla swych celów niezwykłe bogactwo kamieni, 
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w które .obfitują łuk Karpacki i wyżyna Środkowo- W Karpatach Małopolskich pierwsze m1e1sce 
Polska. pod względem dobroci i wytrwałości zajmuje pias-

Tutaj pierwsze miejsce dla celów budowni- / kowiec jamneński, nazwany od miejscowości Jamna 
ctwa monumentalnego zajmują piaskowce szydło- w powiecie Nadwomiańskim. Piaskowiec ten zaj
wieckie i kunowskie. Dostarczają one doskonałe- I muje olbrzymiemi skałami przeważnie przestrzenie 
go ciosu fasadowego i wybornego materjału sny- lesiste, należące do Skarbu Państwa w miejscowo
cerskiego, który w powiatach Iłżeckim i Radom- ściach: Jamna, Dobra, Jaremoże, Mikuliczyn, Zielo
skim powołał do życia wiejski przemysł rzeźbiarski. na, Rafajłowa, Kosmacz, Żabie. Na większą skalę 
Piaskowiec, zwłaszcza szydłowiecki, posiada znako- wydobywano przed i w czasie wojny piaskowiec 
mite cechy fizyczne: obrabia się łatwo, nie kruszy jamneński w Jamnie i Dobrze. Nadaje się on do 
się i wybornie znosi klimat. wyrobu ciosów rozmaitej wielkości na płyty scho-

Drugim piaskowcem budowlanym jest wącho- dowe, kostki brukowe i odznacza się nie tylko 
cki również w ziemi Radomskiej. Jest on barwy wielką wytrzymałością przeciw zgnieceniu, ale co 
ciemno-czerwonej i bywa chętnie używany w for- I ważniejsza rzecz, jest odporny na wpływy atmosfe
mie ciosu surowego na fasady domów zbytkow- ryczne. W Małopolsce zachodniej znany jest on 
nych. Płyty piaskowca zachowują się w stanie jako piaskowiec godulski i jest eksploatowany głó
wybornym przez długie wieki, co stanowi dowód / wnie w powiatach Biała, Zywiec, Wadowice i My
niezwykłej odporności na czynniki atmosferyczne. ślenice. Zwir z tego piaskowca należy do bardzo 

Takiż piaskowiec czerwony dostarczają Su- dobrych materjałów dla konserwacji dróg i gościń
chedniów i Tumlin, które dają bloki i monolity do- 1 ców bitych. Tego gatunku szuter bywa bagrowany 
wolnej wielkości. z rzeki Soła na wielką skalę i w wielkich ilościach 

Wyszczególnione piaskowce mają poważne za- 1 pod Oświęcimem. 
stosowanie przemysłowe nie tylko w kraju, lecz i Piaskowiec klimski, który występuje w licz
zagranicą, co stanowi niezbity dowód, że przy do- I nych miejscowościach Karpat, nadaje się do wyro
brej organizacji technicznej i handlowej oraz przy / bu kamieni młyńskich cienkożarowych. Bardzo do
odpowiedniem sfinansowaniu przedsiębiorstw nasze bre kamienie młyńskie daje skała tego piaskowca 
piaskowce stanowić mogą przedmiot wywozu za- w lasach państwowych około Nadwornej. 
granicznego. Piaskowiec szydłowiecki, w którym Na Podolu Małopolskiem pierwsze m1e1sce 
można utrwalać najsubtelniejsze pomysły rzeźbiar- I zajmuje pod względem znaczenia kamieniarskiego i 
skie, wędrował przed wojną aż do Petersburga, budowlanego piaskowiec trembowelski (formacji 
gdzie wznoszono z niego zbytkowne domy na New- dewońskiej). Jest to bardzo powszechna skała nad 
skim Prospekcie. Piaskowiec wąchocki cieszył się / rzekami Dniestrem, Seretem, Strypą i Złotą ·Lipą. 
znacznem powodzeniem nie tylko w Łodzi i w I Z tego piaskowca wyrabiają ciosy, pomniki, płyty 
Warszawie, ale też w Moskwie. Już podczas woj- , chodnikowe, osełki, toczydła i t. p. Największy ka
ny okupanci ocenili wartość piaskowca szydłowiec- mieniołom, niestety pod względem technicznym i 
kiego i przystąpili do organizowania kapitałów nie- , pod względem obrabiania kamienia wiele pozosta
mieckich w celu wykupienia wszystkich kamienio- jący do życzenia, znajduje się w Trembowli na po
łomów szydłowieckich i stworzenia z nich jednego łudnie od Tarnopola. 
„ wielkiego środkowo - europejskiego przedsiębior- I Drugie miejsce pod względem użyteczności 
stwa kamieniarskiego". zajmuje na Podolu Małopolskiem piaskowiec wap-

Na uwagę społeczeństwa zasługują piaskowce nisty, z którego wyrabiają oprócz ciosów bardzo 
szydłowieckie i suchedniowskie ze względu na ory- piękne białe figury kościelne i nagrobkowe. We 
ginalne i ważne zastosowanie w przemyśle metalo- Lwowie są ściany kilku monumentalnych kamienic 
wym. Piaskowiec szydłowiecki nadaje się do wy- wyłożone płytami 7 cali grubemi, rzniętemi zapo
rabiania zeń toczydeł, używanych przy obróbce me- mocą pił z większych bloków tego kamienia. 
tali na zimno; toczydła wspomniane wywożone są Piaskowiec ciosowy z Roztocza Brockiego (Ho
do Berlina i Wiednia w znacznej liczbie. Piasko- łubica, Podkamień, Ponikwa Wielka) jest bardzo 
wiec Suchedniowski służy do wyrobu wanien wy- ceniony do wyrobu kamieni młyńskich i kostek bru
borowej jakości, niezastąpionych w procesie cynko- le.owych. 
wania żelaza przez żaden inny materjał. W dzie- Gips jest powszechną skałą na Podolu Mało
jach rozwoju metalurgji polskiej oba wspomniane polskiem; bywa on barwy biało-śnieżnej {alabaster), 
piaskowce, jako czynniki pomocnicze, odgrywać żółtawej, pstrej i szarej; niestety, nie daje on, jak 
mogą poważną rolę. alabaster w innych krajach, większych bloków. 

Podole Małopolskie i Karpaty Małopolskie Zestawiając dane powyższe o przemyśle ka-
obfitują w skały wybornego piaskowca czystego mieniarskim, sądzimy, że Rząd Polski powinien po
kwarcowego i wapnistego, który ma swoją ustało- pierać: I) przedsiębiorstwa, które zajmują się lub 
ną sławę i markę, a jedynie ich położenie głównie będą zamierzały zajmować się wydobywaniem skał 
na dalekim wschodzie Małopolski było powodem, ciosowych i marmurowych, specjalnie przez zasila
że wyroby z tych piaskowców nie były wywożone nie zakupu maszyn do łamania i obrabiania ciosów 
do prowincji zachodnich b. monarchji austrjackiej. i płyt kamiennych i przez zasilanie budowy kole-
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jek wązk.otorowych do więltszych kamieniołomów ny głos zabierze tutaj niewątpliwie kapitał, który 
i hut szklanych, 2) wytwarzanie szutru pierwsza- I przerasta faktyczne siły Skarbu w chwili bieżącej 
rzędnego gatun)rn celem naprawy istniejących a w (nie przesądzając przyszłości), kiedy oto wydatki na 
czasie wojny poniszczonych dróg bitych i celem cele wojsk.owe pochłaniają znaczną część naszego 
wybudowania nowych gościńców. budżetu państwowego. 

Wnioski powyższe mogą bezwzględnie docze- Pozostaje więc inicjatywa prywatna, która sta-
k.ać się wprowadzenia w życie, o ile tylko strona je do konkursu z Rządem w dziedzinie uregulowa
techniczna i finansowa nie stanie na przeszkodzie. ł nia potrzeb przemysłowych wogóle. 
Spodziewamy się jednak, że: 1) dobry przykład za- Zorganizowanie sił finansowych, które drze
granicy, która posiada już ustalone formy towarzystw mią bezczynnie w łonie naszego społeczeństwa, jest 
akcyjnych dla celów eksploatacji kamieniołomów j dla Rządu rzeczą pożądaną a nawet konieczną. Je
(Włochy, Niemcy i t. p.); 2) zamiar w r. 1916 stwo- żeli dla sprawy, która faktycznie z góry przecież 
rienia przez obce kapitały w Polsce wielkiej spół- zapewnione ma znaczenie i długotrwałe korzyści 
ki dla poparcia przemysłu kamieniarskiego i 3) wi- materjalne, nie uda się przyciągnąć kapitałów kra
doczna korzyść, która rzuca się w oczy każdemu jowych czy to z przyczyn braku patrjotyzmu, za.
przemysłowcowi, mniej więcej obeznanemu ze spra- ufania, czy to bierności, czy też dla innych powo
wą omawianą, wprowadzą projekt ożywienia i roz- dów, mniemać należy, iż zaraz po wojnie kapitały 
woju przemysłu kamieniarskiego u nas na właściwą I zagraniczne uczynią w dziedzinie omawianej dobry 
i pomyślną drogę. Nasze kamieniarstwo krajowe początek przez rozbudzenie przemysłu kamieniar
pod względem technicznym i finansowym pozosta- skiego w Polsce. 
wia wiele do życzenia. Kamieniołomy np. w Ja- Ta okoliczność,• aczkolwiek mniej pożądana, 
strzębiu około Szydłowca prowadzone są pierwotnie, skoro jesteśmy zwolennikami budownictwa pań
pozostają w większości wypadków w rękach Żywio- 1 stwowo-gospodarczego na podstawie kapitałów pol
łów obcych, nie posiadających odpowiednich środ- skich, musi być powafoie wzięta pod uwagę i z 
ków materja)nych. Stan techniczny pozostaje na sto- , góry umiejętnie oraz ostrożnie potraktowana w na
pniu nizkim; uwidacznia się brak maszyn i specja- szym interesie gospodarczym (np. możliwy tutaj na
listów. Pomimo wszystko właściciele kamieniało- J pływ kapitałów niemieckich). 
mów prowadzą swoje interesy w szczupłym lecz Z góry przewidzieć można pewne rodzaje wła
pomyślnym zakresie. Dalsze jednak „rozpylanie" 1 sności oraz administracji przemysłu kamieniarskie
kamieniołomów pospolicie zwanemi „dziurami", jak I go przez: 1) miasta, jeśli przedsiębiorstwa istnieć 
to ma miejsce np. w Jastrzębiu, nie jest pożądaną będą na terytorjum, należącem do miast, osad i t. d.; 
rzeczą z punktu widzenia rozwoju wielkiego prze- istnieje np. spółka miejska od roku 1916 w Mało
mysłu kamieniarskiego. Tylko powołanie do życia I polsce Kraków, Lwów i Tarnów, która to spółka 
przedsiębiorstw, rozporządzających większymi kapi- z powodzeniem eksploatuje łomy w Krzeszowicach 
tałami, da możność racjonalnej oraz uszlachetnia- pod Trzebinią; 2) sejmiki wojewódzkie; 3) związki 
nej eksploatacji. samorządowe, jeśli do ich zakresu działania należą 

Czy, w jakiej formie i do jakich granic ma za- roboty publiczne, i 4) Rząd łącznie z miastami. 
znaczać swój współudział Rząd, jest to sprawa do Jak widzimy, zachodzić może wiele kombina
omówienia. Uważamy, że w tej sprawie jak i w cji, zmierzających do celowych sposobów admini
każdej innej dziedzinie przemysłu, upaństwowienie strowania i finansowania kamieniarstwa. Sprawę 
może mieć skutki dodatnie i ujemne. Wątpimy je- podjęcia inicjatywy w kierunku stworzenia u nas 
dnak, czy dla celów skarbowych nadaje się zmo- I wielkiego przemysłu kamieniarskiego należy uwa
nopolizowanie państwowe dopiero rodzącego się I żać za bardzo aktualną i spodziewać się można, że 
przemysłu, za jaki poczytujemy przemysł kamie- same potrzeby przemysłu kamieniarskiego przy
niarski. Uważamy, iż współudział Rządu powinien 1 spieszą jej urzeczywistnienie. 
ograniczyć się do zwykłych ułatwień w dziedzinie już prace teoretyczne i odpowiednie materja
administracyjnej (ułatwienia koncesyjne, podatkowe I ły zbiera Państwowy Instytut Geologiczny i prze
j t. p.), przemysłowej (zwolnienie na czas określony dewszystkiem samo Ministerjum Przemysłu i Han
od cła maszyn oraz ich części składowych i t. p.), dlu, które zabiega o zrealizowanie projektu. Po
przewozowej (dopomożenie do budowy i rozbudo- ważne zainteresowanie ze względu na znaczne za
wy kolei i kolejek podjazdowych oraz do zastoso- potrzebowanie na materjały drogowe okazuje Mini
wania specjalnych wagonów do pr7ewozu kamieni sterjum Robót Publicznych, które chętnie poprze 
w całości) i technicznej (ułatwienia w celu sprowadze- 1 każdą inicjatywę, zmierzającą do podniesienia i roz
nia zagranicznych instruktorów, Czechów, Niemców woju przemysłu kamieniarskiego. 
i t. p„ których to specjalistów u siebie nie mamy). Nie wątpimy też, że projekt omawiany dozna 

Oo prowadzenia na wielką skalę zmonopoli- dużego poparcia wśród zawodowych sfer społecz
zowanego przemysłu kamieniarskiego Rząd nasz nych np. Koła Architektów przy Stowarzyszeniu 
może nie byłby powołany z tego powodu, że ciężka Techników Polskich, a zarówno wśród specjalistów, 
rządowa machina administracyjna stale opóźniałaby którym na sercu leży dobro i rozwój przemysłu 
rozbudowę omawianego przemysłu. Zresztą poważ- krajowego. 
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K R O N I K A B I E Z Ą C A. 
Podział węgla na grudzień r. 1920-go. Na odbytem dnia 30-go października r. b. posiedzeniu 

Rady Rozdzielczej węglowej rozporządzalną ilość węgla kamiennego i lrnksu określono na grudzień 
r. 1920-go w. sposób następujący (w tonnach): 

Zagłębie Dąbrowskie 
Krakowskie 
Karwińskie 
Górnośląskie 

Węgieł kamienny Koks 

360 ooo 
100 ooo 

37 500 15 ooo 
406 ooo 20 ooo 

Razem 903 500 35 ooo 
r. b. w wysokości następującej (w 
zagłębie Dąbrowskie . 

Krakowskie . 
Karwińskie 
Górnośląskie . 

tonnach}: 
347 ooo 

93 0(0 
30 ooo 

250 ooo 

Państwowy Urząd Węglowy, opierając się na 
wynikach przewozu węgla kolejami żelaznemi w 
sierpniu, wrześniu i październiku r. b., uznał za 
nieprawdopodobną dostawę spożywcom w grudniu 
r. b. całej rozporządzalnej ilości węgla i oltreślił 
przypuszczalną wysyłkę kolejową węgla w grudniu Razem 720 ooo 

Węgiel powyższy podzielono pomiędzy spożywców w sposób następujący (w tonnach): 

Ministerjum Spraw Wojskowych 
Koleje żelazne i kolejki 
Żegluga . . 
Przemysł 
Cukrownie 
Samorządy miejskie 
Gazownie 
Opał domowy 
Rolnictwo 

Żądano 

Węgieł kamienny 

79 ooo 
434435 

7 275 
52 l 6:!5 

58 850 
89 800 
47 600 

428 500 
:.o ~oo 

Razem . 1 717 385 

Austrja, poc1ąg1 Polonja mne 

Koks 

l 800 
2 2~0 

85 
:14 600 

735 
100 

8 80() 
800 

49 140 

Przyznano 

Węiiieł kamienny 

30 ouo 
:n~ 500 

4 1 SO 
153350 

52 ooo 
46 ooo 
37 ooo 
72 500 
31 500 

700 ooo 
20 ooo. 

Koks 

900 
1 2·20 

50 
26 530 

:i 700 
600 
100 

1 700 
200 

35 ooo 

Wogóle 1 725 385 49 140 720 OOO 35 ooo 
Podług dzielnic żądania oraz przydział węgla wynoszą (w tonnach): 

Żądanie Przydział 

węgiel koks węgiel koks 

B. Królestwo Kongresowe 721 680 34 290 294 500 25 700 
Wielkopolska ;38 6115 8 250 172 150 3 900 
Małopolska 402 300 6 ooo 212300 4 800 
Śląsk Cieszyński 54 800 600 21 050 600 

Razem 1 717 385 49140 700 ooo 35 ooo r. 

Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. ' górniczych i hutniczych Ministerjum Przemysłu i 
481-go ustawy górniczej (wyd. r. 1912- 1913) Urząd 

1 

Handlu, odkrył d. 20-go września r. · 1920-go rudę że
Górniczy w Częstochowie ogłosił w Nr. 228-ym lazną zapomocą szybika w lesie państwowym Ko
Monitora Polskiego z dnia 7-go października r. wale na brzegu lasu nieopodal wsi Lechowskie 

. 1920-go, że kierownik państwowych poszukiwań nadleśnictwa Rudniki gminy Praszka starostwa 
górniczych Henryk Mandat, działający w imieniu i Wieluńskiego województwa Łódzkiego. r. 
na rzecz Głównej Dyrekcji państwowych zakładów 

Wydawca: Rada Zjazdu przemyslowców górniczych w b. Królestwie Polskiem. Redaktor: Kazimierz Srokowski 

W drulcarni Edmunda Mirlca i S-lr.i. 
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