
~ 35 Poz. 25i 26 ' 

Udzielanie zezwoleń na dokonywanie czynnoscl 
ienionych w ust. 1 dla celów , doświadczalnych i 

oc rony przyrody może odbywać się tylko na podstawie 
o ' 'niiRadl Parku. ' 

4. W przypadkach konieczności pozyskania większej 
ści okCIzów lub materiałów dla ce\ów, o których mowa 

w ust. l, zezwoleńia wydaje Minister Leśnictw.a. ' 

§ 14. 1. Ruch turystyczny na obszarze Parku może 
yWać się tylko na drogach i ścieżkach dopuszczonych 
tego ruchu i według zasad ustalonych przez dyrekto

ra Parku po rozpatrzeniu wniosków organizacji turystycz
J) ch na pod&tawie opinii Rady Parku i za zgodą prezy-
di m wojewódzkiej radyna:rodowej. ' 

2 . . Minister Leśnictwa' może w porozumieniu . z Prze
w dniezącym Komitetu dla Spraw Turystyki na wnio:sek 
P istwowej Rady OchrOTl'y Przyrody, uzgodniony z pre
zy ium wojewódzkiej rady narodowej, wyłączyć całko
w' ie niektóre obszary Parku .z wykorzystania dla celów 
tu ystyki ze względu na ochronę fauny. 

3. Wszelkie czynności z_wiązane z óbsługą ruchu tu
r tycznego mogą wykonywać óa obszarże Parku ty1-ko 
00 by upoWażnione do tego p;-zez dyrektora Parku lub 
si warzyszenfa, które działalność swoją w zakresie tury
st ki na tym obszarze uzgodniły z dyrektorem Parku. 

4. Dyrektor Parku za zgodą prezydium wojewódz
ki j rady narodowej określi na podstawie opinii Rady 

rkuszczegółowe przepisy dla zwiedzających. 

Przepisy, o których mowa w ust. 4, dotyczące 

p ebywania osób zwiedzających na obszarzę Parku po
ło onymi w strefie nadgranicznej powinny być uprzednio 

odnione z 'organami ochrony graniC. W razie braku 
odnienia dyrektor Parku przedkłada sprawę Ministro
Leśnictwa, który ro~trzyga W porozumieniu z właści

ministrem. 

Zarząd Parku sprawuje dytektor Babiogór
Narodowego mianowany przez Ministra 

. 
zakresu działania dyrektora Parku należy 

kierowanie całokształtem działalności Parku,. 

3. Dyrektor Parku ' ponosi odpowiediialność za ca
łokształt działalnoŚci administracji Parku oraz za mają
tek pallstwowy wchodzący w skład . Parku. 

4. DyrektoT Parku obowiązany jest rozwijać spo
łeczną akcję ochrony przyrody Parku przez mł:xlzież, tu
rystów itp. 

§ 16. 1. Organem doradczym dyrektora Parku w 
zakresie zarządzania Parkiem jest Rada Babiogórskiego 
Parku Narodowego, powołana przez Ministra Leśnictwa, , 
w której skład wchodzą przedstawiciele nauki, przedsta
wiciele zainteresowanych instytucji i przedstawiciele te-
renowych organów władzy ' państwowej. \ 

2. Minister Leśnictwa określi zakres działania, skład 
. i organizację Rady Parku. 

§ 17. Dyrektor Parku upoważniony jest do wydawa
niana podstawie opinii Rady Parku i za zgodą prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej zarządzeń \ porZądko
wych, mających na celu bliższe , oznaczenie i przeprowa
dzenie ochrony ustanOWionej rozporządzeniem. 

§ 18. Upoważnionypersonel ma prawo do nakłada..; 
nia i ściągania grzywien w drodze mandatów karnych na 
zasadach przewidzianych , w ,ustawie z dnia t5 grudnia 

- 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U" 
Nr 66, poz. 454). • 

§ 19. ' Organizację wewnętrzną administracji Parku 
określi regulamin , wydany przez Ministra Leśnictwa W . 
porozumieniu z Prezesem Państwowej Komisji Etatów. 

§ 20. 1. Wydatki-związane z działalnością Parku 
pokrywane są z budżetu centralnego. 

2. MinistenstwoLeśnictwa może w po,rozumieniu z 
Prźewodniczącym Państwowej . Komisji Pianowania Go
spodarczego wprowadzić , opłaty za wstęp do Parku i za 
korzystanie z jego urządzeń. 1/ 

,§ 21. Przepisy rozporządzenia nie naruszająprzepi-
sowo granicach Państwa. . 

§ 22. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini~ 
strowi Leśnictwa. 

zarządzanie majątkiem paIistwowym, wchodzącym w _ . §23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-; 
skład Parku, - ........ ' szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955r. 

3 zestawianie ' planów pracy i projektów preliminarzy 
budżetowych, . 

. 4 przedstawianie władzy przełożonej sprawozdań z Prezes Rady Ministrów; J. Cyrankiewicz 
działalności Parku. ,' 
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lłOZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWÓSCI 

z dnia 3 grudnia 1954 r. 

sprawIe zmIany rozporządzenia o órganizacji schronisk dla nielełnich i tymczasowego regulaminn zakładów 
poprawczych. i 

Na poc1stawie art. 494 kodeksu postępowania karnego 
z. U. z 1950r. Nr 40, .poź. 364) oraz art. 26 §. 1 prze

pi óW wprowadzających kodeks karny i pra.wo o wy-
czeniach (Dz. U. z 1932 r. Nr 60, poz. 573) z później

i zmianami zarządza si~, co naąt,ępuje: 

§t'. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 20 marca 1953 r, w sprawie organizacji schronisk 
dla nieletnich (Dz. U. Nr 22, poz. 86) po rozd:ziale 4 (lo
daje się nowy rozdział 4a w brzmieniu: 
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Dziennil!: Ustaw Nr '4 

"R o~ z d 'z i a ł 4a. 

- 36 Poz. 26 i 47 

1) Vi § 67 dotychczasową treś~ oznacza się jako ust. 
i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

Odzież, bielizna i wyżywienie zatrzymanych. 

§ 151• Na okres tymczasowego zatrzymaniąw 
schronisku nieletniotrzyI'nuje odzież, bieliznę, pośr:ip.1 
i obuwie na koszt Państwa, który<:h ilość i termin 
zużywalności ustala Minister Sprawiedliwości w dro-' 
dze osobnych zarządzeń. 

,,2. Wychowankowie otrzymują na czas ,pobytu w 
zakłą.dzie oazież . Oieliznę; pościel i obuwie na 
koszt , Pailstwa. 'których ilość i termin ' zużywal~ 
nosci ustala Minister Sprawiedliwości w drodze 1 • 

.. osobnych zarządzeń."; 

2) § 69 otrzymuje brzmienie: 

, § 152• ZatrzymanI' otrzymują na 'kOS'llt Państwa 
wyżywienie według norm, które ustala Minister 
Sprawiedliwości w drod~e hso~nych zarządze.ń. 

,,§ 69. Wychowankowie otrzymują na koszt Państwa 
wyżywienie , według norm, które ustala Mini-
ster Sprawiedliwości w drodze osobnych za-- ' ,( ;, 
rządzeń." 

§ 15'. ~atrzymani w schronisku w razie zakwa
)jfikowania przez lekarza otrzymują wyżywie • .\ie 
dostósowane do jego zleceń". ' 

.§ 2.W rozporządzeniu' Ministr,a Sprawiedliwości ,z 
:~a 1:9 ' Ustop'adaI951r . .,,- Tymczasowy regulamin za
~ładÓw poprawczych (Dz. U.Nr 67,poz. 468) wprowadza 

I się zmiany nilstępując:e~ 

§, 3. Zarządzenia przewid?:iane. Vf niniejszym rQz
porządzeniu podlegają wydaniu w porozumi:enitl z Pr,ze- I., 

wodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego i Ministrami, 'Finansów oraz Zdrowia. ," 

§>4.Rozp.orzą~zenie . wchodzi wżyci~ ~4niem o~!o- ' 
szenia: ' 

Minister Sprawiedliwości: H.Swlqtkowskl ' 
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27 I. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA tEGLUGI 

\ 

i-' z 'dnia 21 stycznia 1955 r. 

tmienlające rozporządzenie z dnia 1 września 1951 , r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich , wlokiem 
, denny~ 

Na podstawie art. l ust. l lit. al dekretu z dnia 3 li
stopada 193&- r. o. regulowaniu połowów ryb morskich 
(Dz. tJ. 'Nr 84" 'poz. 586) zarządza się, co następuje: 

§ ' l. , W rozporządzeniu Ministra Zeglugi z dnia 
, 1 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb 

morskich włokiem dennym (Dz. U. Nr 50; poz. 363) wpro
wadza się następujące zmiany: 

: l) § l otrzymuje brzmienie: 
'.'\ ,,§ 1. 1. W o1J.rębie Zatoki Puckiej , oraz w ~ZatCice 

Gdańskiej w pasie wód przybrzeżnych od Zatoki 
Puckiej do ujścia Wis'ly połów ryb morskich wło
kiem denri~m jest wzbroniony w miej scach, w któ
rych głębokość morza nie przekracza 25 m, 
2. Zabrania się połowu r,yb morskich ,włokiem -den
nyni w pasie wód przybrzeżnych o szerokości 1,5 mili 
morskiej na odcinku od ujścia Wisły <io wschodniej 
granicy Państwa, a na pozostałych obszarach wód 

morskich w· miejscach, w których głębokośĆ nie 
przekracza 20 m."l 

2) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 'l 
i dodaje się ust. 2 w brzr,nieniu: " 

,,2. W~rzypadkach pojawienia się większych sku
pisk szprota ila obszarze wymienionym w ust. 1 
na południe od linii łączącej Nowe Obluże z latarnią 
morską w Jastarni - Gdański U wząd Morski może 
zezwalać na dokonywanie połowów tej ryby przez 
jednostki ryoackie o długości do 13 m z napędem 
mechanicznym przy użyciu czynnego sprzętu szpro
towego."; , 

3) w § 3 wyraz "Przepisy" zastępuje się wyrazami 
"Qgraniczenia przewidziane w". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zeglugi:w z. P. Stolarek 

Reklamacje z powodu niedoręczen! a poszczeqólnych llomerów wnosić należy do Administracji Wydawruictw Ul"'lędu 
Rady Ministrów (Warszawa, ul. Bracka 20a) w' termi nie 10 do 15 dni po otrzymaniu następneqo numeru. ", 

, 1 

J , 

Pojedyncze e9zemplarze Dziennika Ustaw nabywać mozna w Administracji Wydawnictw Urzędu Rad'v Ministrów: War. \ 
szawa.Bracka 20a, w' punktach sprzedaży w Vv'arszawie: "Dom Książki", Ks!ęqarnia Prawno-e konomiczqa, pl. 3 Krzy· , 
ży 12, kiosk "Domu Książki" w qmachu sądów , al. Gen. Swierczewskieqo 127, w kasach' Sądńw Wojewódzkich w : Bia- ' 
łymstoku. KJielcach, KoszaIinie, Łodzi, Opolu, Rze~z .)wie' , Stalinoqrodzie Wrocławiu i Ziel<mej Górze oraz w kasa::h 
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Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu. Olsztynie, Ostrowie " Wlkp., Poznaniu. / Przemyślu, Raciborzu, Radomiu" 
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