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4. Zalozenie nowyeh urzqdzeiJ-dotyezqcyeh jednego . 
lokaJu rnieszkalnego na zleeenie jego uzytkownika, jak 
np . za.instalowanie jednego lubkHku punktow swietlnyeh, 
umywalki z doprowadzeniem rur · i doprowadzeniem, ·za- · 
loienietn instalaeji radiowej itp. 

W razie wqtpliwosci, ezy robota jest remontem ezy 
uslugq, nalezy przyjqe, ze granicq jednej uslugi jest 
k· ', o!a robocizny bez narzutu w jednym punkcie pracy 
(, a kazdego rodzaju uslugi oddzieInie okolo 150 zl lub 
c a sokres trwania pracy 16 roboezogodzin. 

Czas dojseia do miejsea praey i powrotu do punkhi 
uslugowego. 

Wynagrodzenie za czas zuzyty na dojscie do miejsca 
wykonania uslugi i powrot de punktu uslugowego liezy 
sit: wedlug stawek zaszeregowania danego pracownjka. 

Tak sarno oblicza sit: czas faktycznie stracony bez 
winy pracownika, np. oczekiwanie na zlecenjodawc~ po
nad umowiony termin i inne przestoje .z winy .zleeenio-
dawcy. . 

Koszty przejazdow pracownikow oraz · prze:wozu. mate~ 
riaUlw i narzt:dzi. . , . 

Dojazd prac:ownika do miejsea ~~boty i powr.6.t liczy 
si~ wedlug kosztu rzeezywist~go pr~ejazdu Dajekono- , 

·miczniejszym srodkiem ./okomocji.Przewoz ma le ridl6w 
i" narz~dzi na. miejsce roboty oblieza si ~ wedlug rzeczy
wistych kosztow, ktore nie powinny przekraczat na dro~ 
gach pailstwowych cen wedlug tabeli P.K.S. , a na drQ
gach polnych cenwedlug tabeli przewozu P.O.M, 

Normy do robocizny i materialu 

Przy robotach budowlanych zalicza siE: narzut do 
robocizny i materialu w wysokosci ustalonej w Urzp,do
wym cenniku. robot budowlanych. 

Przy drobnyeh uslugach zalicza sit: narzuty: · do TO

bocizny w wysokosci 78% w zakresie uslug budow lanych 
i 83% w zakresie uslug instalacyjnych. Narzut do W<lr
tosci ' materialu dostarczonego przez wykonawct: doJi.cza 
si~ w wysokosci 360/0, dostarczonego przez zleceniodawc<: 
w wysokosd 210f0. 

·W narzutach i wspolczynnikach dIa drobnych uslug 
·uwzglt:dniony jest dodatek za organi1.aGj<: robot ·malych 
i nie naleiy go doliczat oddzielnie (zarzildzenie Ministr<l . 
Bud~wnici:wa LIVl2575l49 Z dnia 28 lutego 49 r ;). 
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. ZARZ.\DZENIE MINISTRA LESNICTWA 

z dnia 11 sierpnia 1952r. 
--

w sprawie. na"zoru teehnicznego nad zag~spodaJ:owanie~ iasow, znajdujileychsit:; pod Zarl.ildem innyeh minis trow. 

Na podstawie art. 20 ustawy .,. dni.,! 20 grudnia 1949 r. 
o pailstwowym gospodarslwie lesnym(Dz . . U,r;.Ji 63, poz. 
494) zarzqdzasit:, co nastEipuje: . 

Przepisy wstt:;pne. 

§ 1. Powolane w niniejszym zarzqdzeniu artykuly 
bez blizszego okreslenia oznaczajq artykuly ustawy z dnia 
20 grudnia 1949 r. 0 pailstwowym gospodarstwie lesnym 
(Dz. U. Nr 63, poz. 494). 

§ 2. . 1. Zarzqdzenie stosuje si~ do lasow i gruntow 
lesnych, znajdujqcych si~ pod zarzqdem innych ministrow. 

2. Za podlegajqce nadzorowi technicznemu uwaza 
sit: ·lasy i grunty lesne okreslone wart. 5, 0 ile zwarta 
lqczna powierzchnia ich wynosi co najmniej 0,10 ha. 

§ 3. Przez uzyte w niniejszym zarzqdzeniu wyraze
nie "organ zarzqdzajqcy lasem" rozumie si~ wlasciwq 
jednostk~ organizacyjnq urz~du, przedsi~biorstwa lub 
instytucji, pod ktorej · bezposrednim zarzqdem znajduje 
sit: las lub grunt lesny. Jednostkt: t~ ustala wlasciwa dla 
niej wladza zwierzchnia i poWiadamia 0 tym wlasciwe 
terytorialnie prezydium wojewodzkiej rady narodowej. 

Zasady zaehowania i zagospodarowania lasow. 

§ 4. Do lasow i gruntow lesnych stosuje sit: zasady 
ustalone: 

1} wart. 7, dotyczqce zmiany uprawy lesnej na inny 
rodzaj uzytkowania; 

.;. 

2) wart. 8, dotyczqce wypasu i przegonu zwierzqt go-
spodarskich; 

3} wart. 9, dotyczqce zasad zagospodarowania lasow 
' 2: uwzglt:dnieniem przepisow § 1 niniejszego zarzq

dzenia. 

§ 5. 1. W przypadku zamierzonej zmiany-uprawy les
nej na inny rodzaj uzytkowania, nie przewidzianej w pra
womocnyeh miejscowydi planach zagospodatowania prZ~ 
. strzennego, organ, pod ktorego zarzqdem znajduje si~ las, 
sklada w drodze sluzbowej wlasciwemu dla tego organu 
ministrowi wniosek dla nadania mu biegu w trybie okre
slonym wart. 7, odpis zas wniosku - wlasciwemu tery
torialnie prezydium wojewodzkiej rady narodowej. 

2. Wniosek powinien zawierac oznaczenie terenu, 
wskazanie jego obszaru, opis terenu, gleby i drzewostanu 
oraz termin dokonania zmiany, jak rowniez powinien bye 
zaopatrzony w uzasadnienie celowosci zmiany i szkic 
sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1 : 25000, sporzqdzo
ny w dwoch egzemplarzach, z ktorych jeden przeznaczo
ny jest dla oI!janu zarzqdzajqcego lasem, a drugi dla 
organu nadzorczego. 

3. Wnioski 0 zmianE: uprawy le;;nej na inny rodzaj. 
uzytkowania w lasach bt:dqcych pod zarzqdem Ministrow 
Obrony Naropowej i Bezpieczeilstwa Publicznego mogq 
nie zawierae wszystkich danych, wymienionych w ust. 2, 
a odpisy tych wnioskow mogq nie . bye skladane wlasci
wym terytorialnie prezydiom wojewodzkich rad naro
dowyeh. 

§ 6, . Zagospodarowanie lasow powinno odbywae siE: 
wedlug zasad stosowanych w przedsiE:biorstwach la Eow 
pailstwowych w zakresie sporzqdzania planow urzqdze
nia gospodarstwa lesnego, zalesienia, pielEignowania 
i ochrony drzewostanow, pozyskania uzytkow glo wn ych 
i ubocznych. 

.-

.. 
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t 7. ' 1. Odchylenia' 5d zasad zdgospodarowani-a. 
sloSGwanych w przedsi£:biQfstwa<:h lasQw panstwow}'ch. 
mug'! nastqpie odpowiednio do przepisu art. 18 w celu 
uwzgl~dnienia szczegolnych potrzeb i warunkow, ktore 
spowodowa!y wylqczenie lasow z panstwowego gospo
darstwa lesnego, a w szczegolnosci dla oslony terenu, 
dla celow szkolnietwa wyzszego" dla zaspokajania po
trzeb zdrowotnych i kultury spoiecznej ludnosci lub miej
seowych potrzeb gospodarezyeh alba dla innyeh eel6w 
specjalnyeh. 

2· Odehylenia te ' mogq dotyczye sposobu gospodar
Stwd, skladu gatunkowego drzewostanow, wieku f£:OOosci 
i miejsca uzytkowania. Nadto lasy, kt6rych obszar znaj
d'\Jj<\<:y si~ pod zarz<\dem jednego organu zarzq<izajqcego 
nie przekracza 20 ha, mogq bye zagospod.amwalle z po
mini~ciem sporzqdzania pianow urz~dzenia y6spoddrstwa 
lesnego. Ola lasQw tyell powini~ bye sporz~dzony kr6tki 
opis, prz.edstawiajqcy stan lasu i sposab jego zagospo
darowania wedlug wzoru ustalonego przez Ministerstwo 
Lesllictwa. 

§ 8. Plan urzqdzenia gospodarstwa lcinego i opis 
lasow powinny obejmowae wszystkie lasy, :r:najdujqee si~ 
pod zarzqdem jednego organuzarzqdzajqcego. Plan lub 
opis sporzqdza si£: w dw6ch egzemplarzach. PI any urZq
dzenia gospodarstw-a lesnego podlegajq zalwierdzeniu 
przez Ministerstwo Lesnictwa, a opisy - przez wlasciw,e 
prezydium wojew6dzkiej rady narodowej. Po zatwierdze
niu planu lub opisu jeden egzemplarz zwrocony zos tanie 
organowi zarzqdzajqcemu lasem, a drugi pozostaje w or
ganie nadzorczym. Na wniosek zarzqdzajqcego lasem plan 
uf'l.qdzenia gospodarstwa le.snegorlub opis mogq bye spo
rZ<ldzone przez organa powolane do opracowania pla now 
d!.a lasow panstwowego gospo<iarstwa lesnego za 'zwro
tem kosztow. 

§ 9. 1. Organa zarzqdzajqce lasem obowiqzane Sil 
skladac corocznie w okTesi'onym terminie -wlasciwemu 
organowi nad'zorczemu wnioski. dotyczqce czynnosci gos
podarczych, obj~tych zakresem nadzoTu i projektowa
nych do wykonaniijl w Toku nast€;pnym, a w sz'czegolnosci 
aktualne w poszczeg9lnych przypadkach i zgodne 1: za
twierdzonymi planami urzildzenia gospodarslwa leSnego 
tub opisami: 

I} wniosek odnowienia i piel!;~9nowania lasu.obejmujcicy 
zakladanie i lltrzymanie szk61ek. nprawy (zalesienia). 
poprawki. pieh;gnowanie gleby i drzewostanow oraz 
melioracj£:i 

2) wni()sek d~e wraz Z sZdcunkiem brakaTskim wedlug 
sortyment6w - obejmujiley uzytld . r~bne i mi~dzy
r€;bne (czyszczenie, tf'Zebiei:e i uzytki przygodne1 i 

3) wIiiosek ochrony lasu, obejmujC\ey zwalczanie lub 
zapobieganie rozmnozeniu si~ szkodliwyeh owad6w 
lesnych i pasozytow roslinnych oraz przeciwdziaian;e 
pozarom lesnym i innym kl£:skom zywioiowym. 

". wnioski uzytkQwania u bocznego. 

2. Szczeg6lowe przepisy co do sposobu sporzildza
nia wyzej wyszczeg6lnionych wniosk6w. wzo ry formn
larza oraz terminy przedldadauia ustaii Ministe ,rstwQ Les
ni('-t"T~ , 

3. ' .'I racie ' uzasadnion~j potrzeby. np . na s'kutek 
' kl ~sk elementarnych, magq bye skladane dooatkowe 
wnioski organowi nadzorezemu poza terminami ustalo
nymi. 

----------------------------------------
§ to. 1. Wymienion.e w § 9 waioski 'Sii wykc..nalne 

po prz~'j£:ciu kh dQ wiadomo-sd prrez or,gan l'I.adz()[czy. 
Organ ten uprawn;iony jest pn:y tym cki wpTQwadzenja 
we wnioskach zmian i uzup€:inie<li, uzasudnion yc h wzgl~
dami gospodarczymi i technkznYlUi z uwz-g1<;dnieniem 
przepis6w § 7. 

2. Organa zal'Zqdzajqce lasami O,OOw~qz,a.ne Sq do 
wykonywania wskazanych przez organa nadw.fcze c~yn
nose} 'gosp<>darczyeh, niez~ych do utnymania lub 
wzmozenia produkcyjnosd luSll i ochrony drzewostanow. 

§ 11. 1. Organa zarzqdzajqce lasami obowiqzane sel 
skladae wlasciwemu organowi nadzorczemu, w termin ie 
przez ni ego okre.siuI1yin, sprawQzdania ze stanu ' lasu 
i wykonanych czynnos.ci gospodarczych wed1ug -ustal()
nego wzoru. 

2. Wzory powyzsze ustali Ministe.rst-.vo Le!inictw<il.. 
przy czym wzory sprawQzdail w odniesieniu do lasow 
pozostajqcych pod zarzqdem wladz wo jskowychpowi,nny 
bye uzgodnione z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

' § 12. 1. lezeli przepisy Panstwowej Komisji PIa
nowania Go'spodarczego, dotyczqC€ wielol~tnieh lub roez
nyeh narodowych pl.an6w' gospodarczych. nie 'zawieraj<\ 
postanowien odmiennych, to orgaI;la sporzqdzajqce pro
jekty tych plan6w dla las6w podlegajqeych nadzorowi 
obo',viilzane Sq przeslae te pl a ny przed przedstawieniem 
ich wtadzy bezposrednio wyzszej wlasriwemu prezydium 
wojew6c!zkiej rady narodowej w celn wydania opinii 
technicznej. 

2. Przepisu ust 1 n ie .sJ:osuje sit;; do Jasow pozo!i ta
jqeych pod zarzqdem Ministr6w Obrony Narodowej 
i Bezpieczenstwa Publieznego. 

Organa i tryb wykonywania nadzoru. 

§ 13. 1. Organami nad'Zoru technicznpgo Sil z wy-
14czeniem spraw zatwierdzania plan6w urzqdzenia go spo
dacstwa lesnego I§ 8) prezydia wojew6dzkich rad narQ
dowycb.. , kt6re uprawnienie swoje mogq W cZE;s ci tub 
w calosd przekazywac prezydiom powiatowych rad na
rodowych. 

2. W odniesieniu do lasOw , grunt6w Jesnych, znaj
duj.qcycb si~ pod zarz'ldem Ministerst.wa Szlwillli,ctw. 
Wyzsiego. wymienione w ust. 1 przekazanie uprawnica 
me moze miet miejsca. 

3. Prezydia powiatowych rad narooQwyrlt lIrzy 'w.,
konywaniu w ramaeh przekazanych ill,J uprawnien nadzo
ru technicznego korzystajq w zakresie czynn()5ci przygo
towawezych z 'dzialalnosci organow rejonow ias(h..- pail
stwowych. 

§ 14. 1. lezeli mi~dzy organem zarzqdzajilcym la
sem i organem nadzorczym nie nastqpi poro2um'ienie co 
do miejsca, czasu i rozmiaru lub sposobu wykon<ln1a 
ezynnoSd gospodarczych. obj ~tych wnioskami I§ 91 lub 
wSkazanych przez organ nadzorczy (§ ]0) , organa te mogil 
zwr6cie si~ do swej wlaej,zy przelozonej 0 rozstrzygni~cie 
przez instancj~ bezposrerlnio wyZSZq. z jednoczesnym 
powiadomieniem 0 tym organu zainleresowanego. 

2. Dla spraw nalezqeych do zakresu dzialania pre
zydiaw woja..,,6d zkich rad narodowych bezposrerJ nio wyz
SZq instancj~ nadzorczit jest Ministerstwo Le!inictwa. 
W przypadkach wykonywania czynnoSci nadzorczych 
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przez prezydium powiatowej rady narodowej instancj'l 
takq jest prezydium wojew6dzkiej rady narodowej . 

§ 15. Przy wykonywaniu nadzoru pracownikom or
gan6w nadzorczych sluzy prawo wsl·:; pu do lasu podle
ga jqcego nadzorowi. W stosunku jec1nak do lasow pozo
stajqcych pod za rzqdem Ministr6w Obrony Narodowej 
i Bezpieczenstwa Publicznego , wst~p do lasu moze nastq
pic za zezwoleniem organu zarzqdzajqcego lasem, w sto-

. sunku zas do pozostaj qcych pod zarzqdem organow pod
leglych Ministrom: Gornictwa. Energe tyki, Hutnictwa, 
i PrzemysIu Maszynowego - po uprzednim porozum ienlu 
z organem zarzqdzajqcym lasem. W stosunku -do lasow 

" polozonych na obszarze strefy nadgranicznej. pracow
nicy OfgYInOw nadzorczych powinni posiadac dokumenty, 
wymagane n.a tym obszarze. oraz stos()wac sif; do prze
pisaw obowiqzujqcych 'w strefie nadgrani'cznej. 

Przepisy koDcowe. 

§. 16. Na vlDTosek organu zarzqd.zajqcego lasem ar
. gana ...nadzorcze obowiqzane Sq ··udzielic w fo·rmie 0 He 
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moznosci ustnej i bezpos redniej porad w sprawach tech
mki produkcji lesnej oraz w sprawach organizacji admi
nistracji i rachunkowosci lesnej, a w szczegolnosci in for
macji 0 zasadach stosowanych w tym zakres ie w przed
si~biorstwach lasow panstwowych. 

§ 17. Na wniosek organow zarzqdzajqcych lasami 
przedsi~biorstwa lasow pailstwow ych mogq przekazywac 
im, za zw rotem kostlow. zb~e we wlasnym gospoda r
stwie : zapasy nasion i sadzonek, srodki przeciwko szkod
liwy m owadom i pasozytom oraz druki go spodarcze 
i instrukcje teehnkzne. stosowane w przecisi ()b iorstwaeh 
lasow panstwowych, jak r6wniez wypozyczac w miaf~ 
moinosci narz~zia uzywane w gospodarstwie lesnym, za 
kt6rych calose ponosi odpowiedzialnosc wypozycza
jilcy. 

f JB. Zarzqdzenie wchodziw zyde z dniem ogto
szenia. 

Minister Lesnictwa: w z. 7. R}lACW.sld 

ZARZJ\DZENIE MINISTRA LESNICTW A 

z dnia 12 sierpnia 1952 r. 

W sprawle uZDiloia za rezerwilt przyrcJdy. 

N~ podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o och ronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarzqdza 
s i~. co nast ~puje: 

1. Uznaje si~ za rezerwat przvrody pod naZWq , ;D~
bi.no" o bsza r lasu 0 powierzchni 51 .21 ha w Lesnictwie 
Lipki Nadlesn ictwa Panstwowego Drewnica, polozony w 
m iejscqwosci Lipki, gminie Klembow, powiecie wolo
Illiilskim. wojewadzlwa warszawskiego. 

2. W sklad rezerwatu wchodzq oddzialy lasu 9 f. d, 
g. h. ii lOa, b, gi l1aj 15cj 16a, b, wedtug numeracji przy

, j t; tej w planie urz,<tdzenia gospodarstwa leSnego na okres 
1947/48 - 1956/57. 

Granice rezerwatu zostaly oznaczone na odrysie 
mapy drzewostanowej uroczyska Lipki. Nadlesnictwa 
Panstwowego l)rewnica w skali 1 : 20.000, stanowiqcej za
Iqcznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworDw przy
rody poddanych pod ochronE;. 

3. Na obszarze rezerwatu zabronione jest: 

a) wycinanie drzew i pobor u:iytk6w drzewnych z 
wyjqtkiem usuwania drzew martwych, wywrotow 
i zlomaw w spos6b nie narazajqcy na zniszczenie 
otoczeni,a, a wszczegalnoSd podrost6w i nalot6w, 
z pozos:tawieniem .w ziemi karpiny, 

b) zbi6r owoc6w i nasion drzew i krzewaw z wyjctt
kiem nasion niezbE;dnych do zaspokojenia potrzeb 
oonowienia lasu w rezerwacie w miejscach, 99zie 
€ldnowienie naluralne jest niedostateczne, . 

c) zbi6r zi61 leezniczych oraz innyeh roslin lub ich 
of;:sci, 

d) zbi6r sci6lki lesnej, pasanie zwierzqt gospodar
skich Oraz wykonywanie wszelkich inDych czy n
nosci gospodarczych z wyjqtkiem stosowan ia ko
niecznych -zabiegow odnowieniowych gatunkami 
rodzimymi dla rezerwatu, wiasciwymi dla poszcze-
goinych jego siedlisk i zabieg6w pielp'gnacyjnych 
na korzysc d E( bu, jesionu, . wiqzu i lipy w pod
rostach, 

e) niszczenie lub uszkadzanie drzew . i innydf roslin, 

f) niszczenie gleby, pozyskiwanie 
glaz6w narzutowych, 

wydobywanie 

g) polowanie, ehwytanie i zabijanie dziko zyjqcych 
zwjerzqt, . 

h) zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia :la
kl6canie ciszy, " 

i) umieszczanie tabIic, napis6w i innych znak6w, 

j) wznoszenie budowli oraz zakladanie lub budowa 
UlZGdzeil komunikacyjnych i innych urzqdzeri 
techniczn yeb, 

k) przebywanie na terenie rezerwatu poza specjal
nie w fYIn celu wyznaczonymi miejsc?-mi. 

4. Rezerwat tworzy siE( w celu zachowania ze wzgl~
d6w naukowych i dydaktycznych fragmentu lisciastego 
lasu mieszanego 0 charakterze zespo!u naturalnego d~
bowo-grabowego z udzialem jesionu, :wiqzu i lipy. Teren 
rezerwatu posiada ponadto wartoSci geologiczne dzi~ki 
lieznie wysh:pujqcym glazom narzutowym. 

5. Zarzqdzenie wchodzi' w zyeie z dniem ogtoszenia. 

Minister Lesnictwa: B. Podedworny 




