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. , ' 2. w 'powiecie drawskim: 8: w powiecie świdwińskim: 

• J 

, z miasta Kaiisz Pomorski: . 
a) tereny o powierzchni 1.764 ha i ~łączasię je do gro

mady Kalisz Pomorski, 
b) tereny o powierzchni 252 ha i wlącza się je ~9 gro

mady PO:lfzadło Wielkie; 
3. w powiecie kołobrzeskim: 

l) z .miasta Kołobr~eg: 
a) teleny o powierzchni 1.254 ha i włącza się je do 

gromady Ustronie Morskie, , 
. b) . ter.eny o powierzchni 13~ ha i włącza się je do gro

mady .Kołobrzeg, ' , 
1) z, gromady Kołobrzeg część obrębu nr 7. opowierzch

ni ' IS"ha _onłz ' część obrębu ńr 12 o powierzchni 85 ha 
i włącza się jedo 'miasta Kołobrzeg; 

4. Vi powiecie koszalińskim ~ miasta Bobolice tereny o po
wierzchni' 868 'ha i włącza ,się' je do gromady, BobQlice; 

5.w powiecie miasleckim z miasta Biały Bór tereny o po
wierzehni ~.860 ,ha i włącza się je do gromady Biały Bór; 

," 6. Vi powiecie sławieńskim: 
l) ' z miasta Sławno tereny o powierzchni 1.098 ha i włą

/czasię je do gromady Sławno, 
2) z gromady Sławno: 

' a) część obsiaru wSi Warszkowo o powierzchni 19 ha, 
b) część obszaru wsi Bobrowiczki o powierzchiii 66 ha , 
i włącza się je do miasta Sławno; 

:' 7~ , ;w .pqwiecie szczecineckim: 
,1) z miasta lJarwice tereny o powierzchni 1.024 ha i włą-

cza się je do gromady Barwice, ' . 
2) z gromady BdrwIce część obrębu Przypkowo o po

wierzchni 27 ha oraz część' obrębu Łęknica o EO
wierzchni 27 ha i włącza się je do miasta Barwfce; 

1) z miasta Połczyn-Zdrój tereny o powierzchni 1.969 ha 
i włącza się je do gromady Połczyn-Zdrój, 

2) z miasta Świdwin tereny o powierzchni 1.356 ha i włą
cza się je do gromady Świdwin; 

9. w powiecie wałeckim: ' 
1) z miasta Człopa tereny o powierzchn,i 2.21) ha -i włą

cza się je do gromady Człopa, 
2) z miasta Miro~ławiec tereny o powierzchni 3.121 ha 

' i włącza się je do gromady Mirosławiec, 
3) z miasta Tuczno tereny o powierzchni 2.141ha i włą

cza się je do gromady Tuczno, 
4) z miasta Wałcz tereny o powierzchni 4.156, ha i włą

cza się je do gromady Wałcz, 
5), z gromady Walcz część obs7;aru wsi Strączno o po

wierzchni 15_ ha i włącza się ' ją do miasta Walcz; 
10. w powiecie złotowskim: 

1) z miasta Złotów tereny o powierzchni 2.582 ha iwlą-
cza ' się je do gromady,2:łotów, _ _ 

2) z gromady Zł9tów część obszaru ,wsi Błękwit o po
wierzchni 130 hćil i włącza się ją do 'miasta , Złotów. 

~ . 

§ 2: Szczegółowego ' określenia grani,c miast wymienio
nych w rozporządzeniu dokona w drodze zarządzenia Prezy
~lium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. Zarządze
nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz
kiej Rady N~rodowej. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życięz dniem styczpia 
1972 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ OSWIATY I SZKOL~.nCTWA WYŻSZEGO 

zdnia 25 września 1971 r. 
w s'prawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie. 

Na podstawie ar.t. :3 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 
1958 r. o szk'olnictwie ,. wyżsZym (Dz. u. z 1969 r. Nr 4, 
poz. 31) zarząd~a się, co następuje: 

, . § 1. 1. Wyższa Oficerska Sżkoła Pożarnicza w Warsza
wie prowadzi studia zawodowe w zakresie ochrony przeciw-

' pożarowej. . '. 
2. 'vVyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza w Warszawie 

uprawniona jest ponadto do prowadzenia studiów podyplo
mowych, kursów ,doskońalenia ' zawodówego oraz ~ studiów 
i kursów specjalnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

§ 2. Określenie, które ,'~ jec;lP'?~tek , organizacyjnych 
Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie prowa
dzą poszczególne rodzaje studiów wymienionych w § .1 LISt. 2, 
-następuje w trybie art. 9 ust. l uslawy z dnia 5 listopada 
1958 r. o szkolnictwie wyższym (D~. U. z 1-969 r. Nr 4, 
poz. 31). .' 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia . 

Minister Spraw Wewnętrznych: F: Szlachcic 
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego:H. Jablonski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYqI 

z dnia 30 września 1971 r. 
r 

W sprawie określenia właściwości rzeczowej kolegiów do spraw wykroczeń powoływanych przez rady narodowe. 

Na podstawie art. 76 pkt l .Kodeksu PosJępowania w 
sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 116) 
zarządza się, co następuje: . 

. § L Kolegia do ' spraw wykroczeli przy prezydiach gro
'madzkich rad narodpwych,rad narodowych osiedli i rad na
,J:odowycl) c mi.a,~t , niesta1!-O\yij:lcych .. powiatów . mogą orzekać 
tylko w sprawach o w'ykrqczEmi,a , okręślo'new; ' " 
. 1) ~rt. 5,1., 54~ ,,§5, 62;,t)4, 67, ' ;n--,8~;, ą6,, 8~9J, 92 § l, 94, 

95, 97-:-.103; , 10~115, 117, lf8; 'J2~11,2$;' i27; 137, 140, 
141, 143-147 i 150~157 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 
z 1971 r. Nr 12, poz. 114), . 

2) art. 98 ' rozporządzenia z dnia 22 skerpnia 1927 r. o zwal
' .czani u zaraźliyl:ych chorób zwier~ęcych (Dz. U. Nr 77, 

poz. 673 z późniejszyl'.li .znlianami). 
3) arL 80-84 ustawy .zdnia 7 marca 196~ r. ~ rybolówstwle 

.. ' (Dz. , U. Nr '35, poz. , ~57 z , później!jzymizmia}lami), 
4) art. 21 dekretu.! dnia f3 'Wrzf;Śllia ' !946 , !'., rozg,raniq~niL1 

nieruchomcści (Dz. U. Nr 53, poz. ' 298 :z póiniejszymi 
Zmianami), , .. 

5) arf 28,"::'30 ustawy' z dnia 7 kyJietnial94~ r .. o ochr'onie 
przyrody (Dz. U, z 1949 r. Nr 25, poz. 180 j. z 1971 r. 
Nr 12, poz. 115), 
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6) art. 12 ust. 1 dekretu z dni,a 2 sierpnia 1951 r. 'o targach 
i targowiskach , (Dz. U. z 1951 r. Nr 41, pot. 312 i z 
1971 r. Nr 12, poz. 115), 

7) art. 22 dekretu z dnia 22 października 1951 r. o dowo
dach osobistych (Dz. U. z 1962 r. Nr '2, poz. S), 

8) art. 7 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie ty
toniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, 
poz. 144); 

9) art. 13 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji grun
tów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32), 

10) art. 7 ustawy z dnia 29 maja 1957 r. o szkółkach drzew ' 
i krzewów owocowych (Dz. U. Nr 31, poz. 138), 

11) art. 21 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu me
lioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa (Dz. U. z 1963 ' r. 
Nr 42, poz. 237 i z 1971 r. Nr 12, . poz. liS), ' 

12) art. 52 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 Czerwca 195~ r. o ho
dowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim 

(Dz. ' U.z ,1959 r. Nr 36, poz. 226 i z )971 r. Nr 12, 
poz. 115). 

13) art. , 46 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach 
(Dz. U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76 i z 1971 r. Nr 12, poz. liS), 

14) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli 
zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 54, poz. 310 z później
szymi zmianami), 

; ,Poz, 259~ 

15) art. 23 ust. 1 pkt l, 2 i 8 ustawy z dnia . 6 lu~ego ,1961.r'. 
o hodpwli roślin i nasiennictwie (Dz. U. z 1961 r: Nr lO, 
poz. 54 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115); , 

16) art. 21 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin 
uprawnyah przed chorobami, szkodnikami i chwastami 
(Dz. U; z 1961 r. Nr lO, poz. 55 i z 1971 r. Nr 12, 
poz. lIS), 

17) art. 157 pkt 1 i 5 \.Istawy z dnia 30 maja 1962 r. - , Pra
wo wodne (Dz. U. z 1962 r:. Nr 34, poz. 158 i z 1971 r. 
Nr 1.2, poz. 115), 

18) art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach 
, i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. z 1966 r. Nr 23, 

poz. 150 i;Z 1971 r. Nr .12, poz. 115), , 
19) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia ,14 kwietnia 1967 r. 'o godzi

nach otwarcia placówek handlu' detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludnośCi 
oraz o rozkładzie czasu 'pracy pracowników w nich 'za
trudnionych (Dz. U. z 1967 r. Nr 13, pOz. 56 i z 1971 r. 
Nr 12, poz. ' lIS). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem 1 stycz
nia 1972 r. 

'J 

Minister Spraw Wewnętrznych: W z. B. Stachura 

DO ABONENTÓW 

Administracja- Wydawnictw Urzędu Rady Minist rów zwraca się .do P.T. Abonentów z uprzejmą 
prośbą o uiszczenie opłaty za prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego ' na rok 1972 
do dnia 30 listopada br. W razie przekroczenia tego terminu pierwsze numery w 1972 r. będą 

dostarczone z, opóźnieniem, a kosztami ich prze syłki zostanie obciążony abo?ent. 

, Wpłat za prenumeratę Dziennika , Ustaw i Monitora Polskiego należy dokonywać na konto Admi
stracji Wydawnictw Urzędu -Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim IV Oddział Miejski, 
Warszawa, nr 1551-91-43745 (przelewem bankowym lub przekazem' pocztowym). 

Na odcinku wpła.ty prosimy podaĆ czytelnie nazwę zamawiającego (bez skrótów), dpkładnyaaies, 
pod który. ma być dokonywana wysyłka zamówionych wydawnictw (miejscowość, ulica' i nr domu, 
nazwa, i numer urzędu pocztowego, numer skrytki pocztowej, powiat), rodzaj wydawnictwa, liczbę 
egzemplarzy oraz okres prenumeraty. 

Otrzymana wpłata będzie traktowana jako , zamówienie, wobec czego nie należy składać osobn,ch 
zamówień i zawiadomień o dokonaniu wpłaty. 

Opłata za prenumeratę l egzemplarza wynosi: 

prenumerata roczna 

prenumerata półroczna 

Dziennika Ustaw 

zł 100.-

, zł , 60.-

Monitora Po]skie90 

zł 100.- ' 

zł 60.~ 

Załącznik ~o Dziennika Ustaw zawierający obszerniejsze akty prawne z zakresu stosunków 
międzynarodowych, powinien 'być zamawiany tyl ko przez jednostki, którym, jest niezbędny do 
pracy. Prenumerata roczna wynosi zł 45.-, pół roczna zł 27.-. . 
Rachunki za prenumeratę ni~ będą wystawiane. 

Administracja Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów 

-
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