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Dziennik Ustaw Nr 4
§ 6: 1. Obwiniony może korzystać, z pomocy obrońcy,
któr ym mo~e b yć osoba zdolna (lo czy nności prawnych i nie
pozbawiona pr aw publicznych, co do kt órej nie zachodzi
uzasapnione przypuszczenie, że trudni się obroną zawodowo
' nie posiadając uprawnień.
2. Obwiniony i jego obrQńca mają prawo W ka i dym stadiump oslępowan ia przeglądać akta sprawy Oraz sporządzać
nich notatki i Qdpisy.
§ 7. 1. Rozprawę prowa'dzi dyrektor okręgowego ur z ędu.
2. Po ,przeprowadzeniu postęp ow ani a dowodowego ostatni ,g los ma obwiniony .
3. Z pr zebiegu rozprawy spisuje się protokół.
§ 8. 1. Dyrektor okręgoweg()' urzędu wydaje orzeczenie
na poclstawiewy ników przeprowadzonej rozprawy i po roż
pozna niu w y jaśn i eń i wniosków obwinionego.
2: Orzeczenie ogłasza dyrektor okręgowega urzędu , po
z a mkn ię ciu rozprawy. W razie zawiłości sprawy można -odroczy ć wydanie or zeczenia najwy że j na 7 ,dni.
§ 9. 1. Orzeczenie powinno zawierać:
.1) oznaczenie organu 'wydającego orzeczenie,
2) datę i miejsce wydania orzeczenia,
3) imię, nazwisko , i inne dan e , ustalające to żs amość obwinionego oraz funkcję pełnioną w zakła d z ie produkcy jnym,
4) dokładne określenie czynu przypisanego obwinionemu
·z podaniem ' czasu 'i miejsca jego popełnienia oraz ze
wskazaniem naruszone go przepisu prawa,
5) ro zs trzygnięcie o ukaraniu, 'lmiewinnieniu lub umorzeniu postępowania oraz wskazanie podstawy prawnej,
6ł u zasadnienie orzeczenia,
7) pouczenie o tr y bie i terminie odwołania.
2. Przy 'w ymiarze kary należ y uwzględnić spoleczną
s zkodliwość' czynu i stopieó, zawinienia sprawcy, opinię
z mi e jsca pracy oraz warunki oso,biste ' i materialne sprawcy.
3. Odpis' orzeczenia' z uzasadnieniem doręcza się obwinionemu. Jeżeli ' obwiniony jest ~ierowpikiem .zakładu produkcyjnego, odpis :orzeczenia pr zes yła się także kierownikowi jednostki nadrzędnej n ad zakładem, a j eżeli obwini ony
, j est osopą odpowiedzi'alną ' za dział produkcji albo za kontrolę technic zną produkcji zakładu kierownikowi tego
zakładu.
'
§ 10. Nie można wydać orzeczenia o ukaraniu, jeżeli od
popełni en ia czynu up Jj' nął jeden rok.
W razie uchylenia
orzeczenia w trybie nadzoru (§ 17). bieg tego okresu rozpoczyna się od daty uchylenia orzeCzenia.
§ 11. , Dyrektor okręgowego urzędu umarza postępowanie
"IV razie powslania, okoliczności wyłączającej ściganie.

z

§ 12. 1. Od orzeczen ia wy danego w trybie § 8 obwinio-

do ' Pr ez~s a Centralnego Urzędu
i Miar za pośrednictwem okręgowego urzędl~, którego dyrektor wydał orzeczenie.
2. Odwolanie wnosi s ię na piśmie w terminie 14 dni od
dnia doręczenia obwinionemu orze czen ia z uzasadnieniem.
§ 13. 1. Prezes Cen tralnego Urzędu J akoś ci i Miar w
odwoławczym post ę powaniu zaskarżone orzeczenie utrzymuje w mocy albo Hchyla ł przekazuje sprawę do ponownego
rozpozna nia przez dyrektora okręgowego ur z ędu a-lbo orZeczenie zmienia, przy czym może uzupełnić p os tępów anie do"
wodowe z urzędu lub na wniosek obwinionego . .
2. , Pre,zes Centralne go . Urzędu Jakości i Miar wydaje
orzeczenie bez przeprowadzania rozprawy, chyba że odwołujący się zażąda jej przeprowadzenia z uzasadnionej ' przyczyny.
3. Prezes Centralnego Urzędu Jakości i. Miar nie może ·
w postępowaniu odwoławczym podwyższyć kary orzeczonej
przez ayrektora okręgowego urzędu.
,
§ 14. Do postępowania odwoławczego mają odpowiednie
zastosowanie przepisy §§ 5-9 i § 11.
§ tS. Orzeczenia. od których nie wniesiono
terminie
odwołania, jak również orzeczenia wydane pr zez Prezesa
Centralnego Urzędu Jakości i Miar na skutek odwołania ' są
prawomocne.
§ 16. 1. Orzeczenie prawomocne ptJdlega wykonaniu.
2. Orzeczenie nie podlega wykonaniu, jeżeli nie rozpoczęfo wykonania kary grzywny .przed upływem roku od
uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 17. W razie naruszenia prawa Prezes Centralnego
Urzędu Jako ś ci i Miar może uchylić lub zmienić w trybIe
nadzoru prawomocne orzeczenia dyrekt,o ra okręg()wego

ny

może wnieść odwołanie

Jakości

w

urzędu.

§ 18.

1.

W zakresie nie unormowanym w niniejszym
mają zastosowanie przepisy Kodeksu postę >
powania administracyjnego. W szczególności stosuje się '
przepisy tego kodeksu dotyczące przesłuchiwania świadków,
zbierania dowodów, przeprowadzenia rozprawy oraz wnoszenial rozpatrywania odwołań.
.
2. Do wykonania orzeczeń wydanych w trybie niniejszego 'rozporządzenia mają odpowiednie zastosowanie prze- .
pisy o wykonaniu orzeczeń kolegiów w postępowaniu kar-,
no-administracy jnym.
§ 19. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi
Rady Ministrów, zainteresowanym ministrom oraz p'r ezesowi Centralnego Urzędu' Jakości f Miar.
§ 20. Rozporządzenie wcłwdziw życie z. dniem ogło
szenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
ro z por z ąd ze niu
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 9 stycznia 1967 r.

zmieniające

:-ozporządzenie

w ' sprawie

Straży

2:ą",

z własnej hiicjatywy lub na wniosek stowarzy" ~
Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzy.. i
stwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Związ
ku Łowieckiego, Polskiego Związku Wędkarskiego
i Klubu Wys{)kogórskiego, Ił także na wniosek dyrektora parku naI0dowego lub dyrektora przedsię
biorstwa lasów pailstwowych." ,

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia
1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarzą
dza się, co następuje:

szeń:

- § 1. W § 1 rozp orządzenia Ministra Leśn ic twa i Przemysłu Drzewnego z-dbia30 kwietnia 1957 r. W sprawie Stra2:y Ochrony Przyrody ~ (Dz. U. z 1957 r. Nr 41, poz. 189

,1 z 1262 r. Nr 59, poz. 286) ust. lotrzyIńu j'e brzmienie:
• ,,1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłąc zo ne go Z województvva) mo ż e
w m iarę potrzp. by tworz yć na tere nie wojf'wództwa
(miasta) Straż Ochrony Przyrody, zwaną dalej "Stra-

Ochrony Przyrody.

§ • 2.

Rozporządzenie

wchQdzi w

życie

z dniem

szenia.
Minister

Leśnictwa

Prz~mysłu

Drzewnego: R. Gesing

ogło

