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ROZPORZ.c\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSa 

z dnia 12 grudnia 1959 r. 

w sprawie ustalenia obszaru właściwości Sądu Powiatowego.w . Mysłowicąch. 

Na poQ.stawie art. 5 § 1 prilwao ustroju sądów powszech
nych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i' z 19.57 r. Nr 31, ' 
póz. 133) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Obszar wlaści'jy'ości Sądu Powiatowego w Mysłowi
cach obejmuje miasto Mysłowice., stanowiące pow rat miejski. 
, 

§ 2, Tracą mOG · pnepisy § 1 .pkt2 rozporządzenia Mini-

cach oraz upoważnienia Sądu Powiatowego w Mysłowicach 
do prowadżenia i zakładania· ksiąg wieczys,tych i zbiorów do
ku mentów (Dz. U. Nr 33, poz. J51) w części dotyczącejustale
nia obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Mysłowicach. 

. § 3. Rozporządzenie, wchodzi w życie :z dniem ogłoszenia 
z mOG:ą od dniil 31 gTudnia 1959 r, . . , 

stra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1958 r. w sprawie znie- Minister Sprawie~liwośch w z .. ' K. , Zaw.adzkl 
sieniaSildów Powiatowych , w . ŚWiętochłowicach .i 'Szopieni-

..... ..... : 
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ROZPORZĄDZENIE MI!'iISTRA LEŚNICTWA IPRZEMYSLU DRZEWNEGO ~ ... . 

z dnia 17 grudnia 1959 r. ' 

w spr~włe organlżacJI zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych. 

Na podstawie art. 21. 22 i 21 ustawy i dnia ~O grudnia 
1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 ' r. 
Nr 63, poz. 494 i z 1950 r. Nr 49, poz, 448) zarządza się, co 
następuje : 

R o z d. z i a. ł 1. 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego ' 
. określenia " oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 ,grudnia 
1949 .L 'o państw9wym .gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. 
Nr 63, poz. 494 i z 1950 L Nr 49, poz, 448). . 

! § 2, ' 1. Do prowadzenia gospodarstwa leśnego powołuje 
się na podstawie art, 6 ust. 2 lit. a) następujące przedsiębior
stwa .lasów państwowych: 
! 1) okręgowe zarządy lasów państwm.vych oraz 
t 2) przedsiębiorstwa do zadań szczególnych w zakręsie go
l~ . spodarst\va leśnego. f' 2, . Zasięg i . siedzibę okręgowych zarządów lasów pań
: stwowych i przedsiębiorstw do zadań szczególnych określają 
zarządZ'enia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego o ich 
utworzeniu. 

3. Przedsiębiorstwa lasów państwo'wych podlegają wpi- . 
sowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych zgodnie z prze
pisami rozporządzenia Rady Ministrów z ' dnia 10 stycznia 
1952 r: w sprawie urządzenia i prowadzenia rejestru przed
siębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 3, poz, 22): , . . ' 

§ 3, ' 1. Zadaniem przedsiębiorstw lasów państwowych 
jest prowadzenie państwowego gospódarśtwa leśnego .,w za- . 
kre5ieczynno~k i wyillienionych -w arJ 21. 

2. Przedsiębiorstwa lasów państwowych prowadzone sl\ 
w ramach narodowych planów gospodarczych według zasad 
rozrachunku gospodurczego. 

3. Przedsi ębiorstwa gospodarują na podstawie rocznych 
planów . gospodarczo-finansowych,,' za twierdzonych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem naturalnydl 
właściwości gospodarki leśnej , 

§ 4. Nadzór nad przedsiębiorstwami lasów p a.ństwowych 
sprawuje Mini.ster Leśnictwa j Przemysłu Drzewnego przez: 
Naczelny Zarząd Lasów Państwowych. ' 

Rozdział 2 

Okręgowe zarządy lasów pańs'twowych. 
\ 

/ § 5:· t. . W .skład okręgowych zarządów lasówpaństwo- ' 
wych wchodzą nadleśnictwa, jednostki organizacyjne produk
cji niedrzewneji ' jednostki pomocnicźo-produkcyjne dZialają

. ce według zasad wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. 
, Zakres ' ,rozrachunku gospodarczego określa :,dyrektor ,Naczel
·nego Zarządu Lasów PaIlstwowych. 

2, Na ' większych skupio~ych obszarach leśnych, ' wyma
. gających jednolitego kierownictwa w zakresie technicznym 
i gospodarczym lub gdy warunki organizacyjne ' na danym te
renie tego wymagają, . mogą być tworzone zespoły nadleśnictw 
działające według zasad wewnętrznego rozrachunku ' gospo-
darczeg.o. . 

3, Steć (zasięg terytorialny, siedziby) nadleśnictw; zespo
łów nadleśnittv.'; jednostek orgailizacyjnychprodl1kcji nie
drzewnej oraz jednostek pomocniczo-.produkcyjnych określa 
Minister Leśnic twa i Przemysłu Drzewnego na wniosek dy· 
rektora Naczelnego Zar .. ądu Lasów Państwowych. 

§ 6. Nadleśnictwa i zespoły nadleśnictw prowadzą go-
spodarstwo leśne w zakresie: 

1) hodowli i ochrony, 
2) pozyskiwania drewna, , 
3} pozyskiwa nia nasion, 
4) pozyskiwania żywicy i kory garbarskiej. 
5) pozyskiwania innych użytków uboc;:znych, 
6) wywOzu z lasu drewna i innych ' płodów leśnych, 
7) gospodarki łowieckiej na obszarach lasów .wchodzących 

w skład przedsiębiorstw lasow pailstwowych i na innych 
"~ obszarach obwodów łowieckich pozostającycl). w zarzil-
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(I zie tych przedsIębiorstw oraz . w5półdzi'ałania z właści-
ymi terenowymi organami ,administracji państwowej w 

'\fykonywaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
Ilrawa, łowieckiego na obszarach lasów pailstwowych; 

8) ~ spodarki rybackiej na' ,,{odach śródleśnych pozQstajij,
ych pod zarządem przeds iębiorstw lasów państwowych, 

'9) elioracji gruntów leśnych i nieleśny ch, budowy dróg ie-
J' 1ych," zabudowy potoków górskich oraz budowy i utrzy-

ania budynków i budowli związanych z gospodarstwem 
l śnym w zakresie ustalonym przez okręgowe zar zqdy 
l sów pmlstwowych, 

10) i nych z"dań związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
l śnego, ' 

7. Jednostki organizacyjne produkcji Iiiedrzewnef wy
konu ' ą ustalone dla n ich zadania 'ił zakresie wyłuszczania na
sion, gospod'arki łąkowej, gospodarki rybackiej ,oraz pozy ski

, wani innych użytków ubocznych, wyłączone z."zakresll dzia
lania nadleśnictw w przypadkach uzasadnionych rozmiarem 
prod kcji. 
, 8. Zadaniem jednostek organizacyjny~h pomocniczo-

prod kcyjnych, , działających z reguły w zasięgu kilku sąsia
dują yeh nadleśnictw, jest wykonywonie I)a rzecz gospodiu- ' 
stwa leśnego czynności pomocniczo-produkcyjnych, a w szcze-, 
góln ści transportu , leśnego i obsługi technicznej środków 

-mec anicznych używanych do robót leŚnych, wykonawśtwa 
inwe tycji i remontów, manipulacji i spedycji kolejowej 

- -drewa. 
9. 1. Na czele okręgowego zarządu lasów państwo

·wyc stoi dyrektor, który kieruje całokształtem jego dzia
łalno ci i jest za nią odpowiedzialny, 

. Dyrektora okręgowego zarządu lasów państwowych 
. pow łuje i odwołuje Minjster Leśnictwa i Przemy.słu Drzew

nego 
' .' . . Do zakresu działania dyrektora okręgowego zarządu 

' pańśtwowych nBlezy: w szcz.ególności: ;-~. ' . 
rzedkładanie Naczelnemu Za.rządowi Lasów Państwo-

ł
ych projektów planpw perspektywiczny:ch, wieloletnich 
raz rocznych i sprawozdań . z ich wykonania, 

2) staląnie zadań ..... planowych dl,a podleglych ' jednostek or-
, anizacyjnych, " . 

,., 3» I pewnienie'. prawidłowego d:z,iałania okręgowego zarzą-

J ;u lasóvrpaństwowych; • ; ' 
4')' 1stalanie ;; szczegółowej organizacji wewnętrznej okręg 0-

fego zarządu lasów, Pilństwowych i 'wchodzących IW je
go skład jednostek organizacyjnych - na podstawie 
t gólnych wytycznych dyręktora Naczelnego Zarządu La-

.j ów Pąństwowych, 
, . 5} r prezentowanie i zastępowanie okręgowego zarządu la

ów państwowych na zewnątrz, składanie w jego imie~ 

iu oświadczeń, 
6) rzedstawianie dyrektorowi Naczelnego Zarządu Lasów 

aństwowych wniosków w sprawie przyjmowania, zwal
niania, przenoszenia i awansowan ia pracowników w za
łręsie zastrzeżonym do decyzji władz nadrzędnych or,az 
decydowanie w spraw~ch personalnych; pozostałych pra-

, ' j owników, ' 
. ?) adzÓT, koordynacja i kontrola działalności jednostek ór

anizacyjnych, wchodzących w skład okręgowego zarzą

u' jasów państwowych. 

Rozdział 3 

rzedsiębiorstwa do zadań szczególnych w zakresie 
gospod.arslwa leśnego. 

10. t. Pr:żedsi~;bi orstwa do zadań szczególnych w za
' kres' 'gospodars twa leśnego tworzone są dla wykonywani a 
czyn ości pom ocniczó-produkcv jnj:ch na rzecz kilku sijs iadu
jący h ' lub wszystkieh okręgowych zarządów lasów pań.stwo-

,( 

wych, a w szczególności dla opracowywania dokumentacji 
techn iczne] w zak resie urządzania lasu, budowy dróg i melio
racji lesnych, wykonywania inwestycji, r.emontów i obsługi 
technicznej Oraz zaopatrzenia. 

2. Szczegółowy zakres działania przedsiębiorstw do za- . 
da!'!. szczególnych okresla Min ister _ Leśnictwa i Przemy sIu 
Drzeyvnego w zarządzeniach o ich utworzeniu. ' 

§ 11. 1. Na czele przedsiębiorstwa do zadań szczegól
nychstoi dyrektor powolywany i odwoływany przez Ministra 
Leśn i ctw a i Przemysłu D:zewnego. 

2. Do zakresu działania dyre1:ctora. przedsiębiorstwa do 
' zadań szczególnych stosuje się odpowiednio § 9 ust. 3. 

Rozdział'4 

, Komisje dyscyplinarne. 

§ 12; W sprawach dyscyplinarnychpracowników~edno~ 
stek organizacyjnych lasów państwowych orzekają:' 

l) komiSje dyscyplinarne przy okręgowych zarządach lasów . 
pilństwowych, . 

2) Kpll1 is ja Dyscyplinarna przy Naczelnym iarządżie Lasów 
Państwowych, 

3) Komisja Dyscyplinarna przy Ministrze Leśnictwa i Prze
mysłu' Drzewnego, 

4} Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Rrzy Ministrze Le
śnictwa i Przemyśłu Drzewnego. 
§ 13. L Komisje dyscyplinarne przy okn;.Howych .zarzą

dac.h lasów państwliwych są pierwszą instancją orzekającą 

VI sprawach dyscyplinarnych pracowników przedsi;~biorsiw 

lasów państwowych z wyłączen iem dyrektorów PIzerlsi ę
biorstw, ich zns tC;pc<)W i gló'wnych księ,gowych . 

2. Komisja Dyscyplinama przy Naczelnym Zarządzie La
sów PaństwO\.vydt jest : 

1) pierwszą instancJą orzekającą w sprawach: 
a) pracowników Naczelnego Zarządu Lasów Państwo

wych z wyłączeniem dyrektora Naczelnego Zilrządu 
Lasów Palistwowych i pod l egłych mu bezpośrednio 

. pracowników Naczelnego Zarządu Lasów Państwo-

wych na stanowiskach kiero,~ n fczych, '\ 
h) d~rektoTó~l pr'zedsiębior"tw lasQW państwowych,ich . 

zastępców i gló,:mych księgowych: " 

2) d,rug'ą i'nstan~ją· orzekającą w spraivach dyscyplinarnych 
rozstrzyganych ' w pierw~Zf'j instancji przez komisje dy
scypiinarn,e : pr·zy okręgowych zarządach lasów pUllStwo
wych. 
§ 14. 1. Komisja ., Dyscyplinarną przy Ministrze Leśnic

twa i Przemysłu Drzewnego Jest: 
1) pierwszą instancją orzekającą w sprawach dyscyplinar 

nych',dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów PilI1stwowych 
i bezpośredn i o mu podleglych pracowników . Naczf'lneg( 

' Zarząąu Lasów Pm'lstwowych na stanowiskachkierow 
niczych 

2) drugą insnmcją or~ekającą w sprawach dyscyplinarnych 
rozpatrywanych przez Kom i sję Dyscyplinarną. przy Na
czelnym Zarządzi e Lasów Państwowych w charakterze 
pierwszej instancj i. 
2. Odwoławcza Komisja DyscypJi nar~a przy M inistr?e 

Leśnictwa i .Przemysłu Drzewnego jest drugą i n stil n cją. orze
kającą w spra wach rozpatrywanych przez Komisję Dyscypli
narną przy Minist rze Leśnictwa i Przemysłu Drzęwnego w 
charakterze pierwszej instancji. ' 

§ 15. Przewodn i czącego Kom isji Dyscyplinalllej dziala-
/jące] przy Nilczelnym . Zarządzie Lasów Pa!'i stwowych oraz 

jego zast~pców i. członków powołuj e i odwołu j e łvlin l sler Le
śn ictwa i Przemysłu- DrzewllPgo. Przewodn i Czących i ich za
stępCÓ"J oraz czlonków komisji· dyscypl ina rnych d zialają(;ych 

, przy okr.ęgowych Zn f.ządach lasów pnń stwowych, powołu j e 

. i odwołuje dyrektor Na <;zelnego Zarząuu Lasów Państwowyc~ 

7 
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R~)Zdział 5 

Przepisy ko6cow .. 

organizacji i zakresu dz~ałailia przedsiębiorstw 'las6wpań-
stwowych' (Dż. U. Nr 48, poz. 215). ' ; 

§ 11., Rozporządzenie wchodzi , w życie-- z dniem ogło
szenia. 

'. ł 16. Tracł móc rozporządzeńle Ministra Leśnictwa 
II Przemysłu Dr~ewnegoz drila 30 sierpnia 1956 r. w sprawie Minister Leśnictwa przemysłu . Drzewnego: J ; Dqb-Kocioł 

... . . ... 
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ROZPORZĄDZENIB MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 19 grudnia 1959 r. 
, 

w sprawie warunków udzielanIa zezwole' na posiadanie l niywanie radiostacji' amatorskich' l doświadczalnych. 

Na podstawie , art. 31 dekretu z dnIa'· 11 mlUca 1955 r. 
'O łączności (Dz. U. Nr 12, ·poz. 11) z,arządza $ię, co następujel 

Rozdział l. 
ZenvoleJila na posiadanie- t nirwanie radlostac}ł amatorskich. 

§ 1. Radiostacja amatorska · jest to urządzenie radiona
C1awcze lub nadaw'czQ-oobłorcze, k.tórego · używanie nie ma 
iCharakteru zawodowego lub za~obkowego. ' 

§ 2. Radiostacje amatorskie dzielą się na radiostacje 
indywidualne, posiadane i uzywane przez osoby fizyczne, 
1 radiostacje klubowe, posiadane i używane przez kluhy 
radioamatorskie. . 

ł 3·; Ustala się, pięć nasŁępujllcych kategorii amatorskich 
radiostacji indywidualnych i klubowych: 

Moc doprowadzona 

Kategoria 
Rodzaj emisji lub pracy według oznaczeń przyjętych do anody stopnia 

Pasma częstotliwośc-i .. w .. regulaminie radiokomunikacyjllym końcowego nadaj ni-
.\ . ka w watach . " 

-
.I Emisja Al, -A3 na KP t Al, A2, A3, Pl, F2, F3 na UKP do 750 według zezwolenia 

II Emisja Al, A3 na KP l At, Al, A3, Pl, F2,F3 na UKF: do 250 " 

III Emisja Al, A3 na KP I Al, A2, A3, Pl, F2, F3 na UKP do ' 60 , 
" 

-
IV Emisja Al na KP I Al, A2, A3, Ft, F2, F3 na UKP do t5 " « . 

y. Zdalne sterowanie 

-

§ 4. Zeżwoleniena pÓsiadanie l używanie amatorskiej 
r adiostacji indywidualnej może uzyskać osoba fizyczna, która , 
spełnia następujące warunki: 

1) ukończyła 18 lat życia - przy zezwolenIach na radio
stacje kategorii: I, II i III, 

2) ukończyła 15 lat życia - przy zezwoleniach na radio,,' 
stacje kategorii IV i V, 

3) jest członkiem klubu, zarejestrowanego' w Polskim Związ" 
ku Krótkofalowców, 

'4) posiada świadectwo uzdolnienia (§§ 10 'l 11). ' 

§ 5. Zezwolenie . na posiadanie l używanie amatorskiej 
radiostacji klubowej może uzyskać klub radioamatorski, który. 
spełnia następujące warunki: ' 

1) jest zarejestrowany w Polskim Związku Krótk9falowców, 
2) kierownik radiostacji i osoby upuważnione do szkolenia 

posiadają świadectwa uzdolnienia (§§ 10 i 11). 

§ 6. 1. Podanie o zezwolenie na posiadanie i używanie 
radios tacji amatorskiej składają: 
.1) osoby fizYFzne - do Ministerstwa Łllcznośc1t 

do S przewidziane dla u-
a 

rządzeń przemysło-

wych, naukowych i 
medycznych w regu-
laminie radiolcomu-. 

nikacyjnym. . , 
2) kluby radioamatorskie - do Ministerstwa Łączności za 

pośrednictwęm Polskiego Związku Krótkofalowców, 
2. Podanie powinno ' zawierać: . 

l) nazwisko, imię i adres radioamatora lub adrefi l nazw~ 
klubu, / 

2) miejsce założenIa radiostacjI, 
3) świadectwo uzdolnienia radioamatora lub kierownika 

radiostacji i osób upoważnionych do szkolenia, 
4) życiorys radioamatora luh kierownika radiostacji 1 osób 

upoważnionych do szkolenia, 
5) ogólną charakterystykę techniczną radiostacji, 
6) zaświadczenie o przynależności do kI uhu zarejestrowane .. 

go w Polskim Związku Królkofalowców. 

§ 7. Zezwolenie na posiadanie i używanie amatorskicll 
radiostacji wydaje -się osobom fizycznym na czas określony, 
nie dłuższy . niż 31ata, . a klubom tadioamatoIskim - Iia czas 
nieokreślony. 

§ 8. 1. Zezwolenie może byt cofnięte w każdy.m czasie 
bez podania ' powodów osta tecznie IU,h na czas określony, jak 
również mogą być zmienione warunki określone w zwolnieniu.: 


