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westycji uruchomienia produkcji niezbędnego zaplecza 
surowcowe>J0' kad r fJrodukcy jnych oraz zagadnienia ter
minów odda'wania do eksploatacji nowych zdolności pro
dukcyjnych z zakładami kooperującymi, właściwego sko
ordynowania w czasie realizacji inwestycji z inwesty
cjami współzależnymi i towarzyszącymi itp. 

2. Komórki programowania inwestycji zjednocz2n (jed
nostek równorzędnych) powinny podejmować badania i pro
wadzić prace zmierzające do zwięks żellia efektywno!'ci inwe
stycji oraz obniżk i kosztów inwestycji, m, in. w drodze ini
cjowanianowych typow ych rozwiązan projektrJw ych, stoso
wania zunifikowanych elementów budowlanych i instalacyj
nych itp. 

3. Komórki programowania ' inwestycji zjednoczeń (jed
n05-tek równorzędnych) powinny również analizowac prace 
podległych i nadzorowilt!ych jednostek oryanizacyjnych w 
7.akresie rozliczania zako,ńczonych i przekazanych do eksplo
atacji inwestycji, a w S l.CZe9ólności opracowania rozlicze
niowe: 

l) z wykonania zadan inwestycy jnych i oddawania do użyt
ku zdolnosci piodukcyj nych lub usługowych , bądź in
nych efektó.w, 

2) z zagospodarowania oddanych do użytku zadall inwesty
cyjnych i osiągania planowanych efektów gospodar-' 
czych. 

§ 12. 1. Komórki pro~Jfamowania inwestycji zj ednoczeń 

organizują w zakresie swego działania współpracę z: 
1) wojewódzkimi komisjami planowania gospodarczego oraz 

innymi jednostkami kO'Jrdynacji regionalnej, 
2) zjednoczeniami i przedsiębiorstwami kooperującymi w 

zakresie produkcji (usług) danej branży, 

3) właściwymi centra Jami handlu zagraniczne90 współpra

cującymi z danym zjt!dnoC7.eniem w zakresie dostaw ma
szyn i urządzeń z importu. 

2. Współpraca z właściwymi wojewód;:kimi komisjami 
pJanowania gospodarczego powinna poleg3ć na bieżącym 
konsultowaniu i uzgadnianiu programów inwestycyjnych da
nego zjednoczenia z punktu widzenia potrzeb i zadań kom
pleksowego programu rozwoju danego regionu (w0jewódz
twa) ' w ramach terenowej koordynacji inwestycji. 

3. Vli'spółpraca z innymi zjednoczeniami i przedsiębior
stwami danej branży oraz branz pokrewnych powinna pole
gać na wzajemnym konsultowa'niu i uzgadnianiu programów 
inwestycyjnych z punktu widzenia wspólnych potrzeb kon
trahentów oraz na podejmowaniu w llzasarlnionych gospodar: 
cza wypadkach wspólnych kompleksowych , przedsięwzięć , 

inwestycy jnych. 
4. W ' zjednoczeniach wiodących w ramach porozumień 

branżowych działalność w zakresie programowania inwesty
cji ,powinna objąć całokształt zagadnień inwestycyjnych 
wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczących w da
nym porozumieniu branżuwym. 

5. Komórki programowania inwestycji zjednoczeń pro
wadzą całokształt prac danego zjednoczenia w zakresie pro
gramowania inwestycji dla potrzeb Rady W zajemnej Pomocy 
Gospodarczej bądż współpracują w tej dziedzinie z właściwą 
komórką organizacyjną zjednoczenia. ' 

§ 13, 1. Do zakresu. prac w dLiedzinie programowania 
inwestycji w przedsiębiorstwach należą następujqce pod
stawowe zadania: 

1) u5talenie stanu posiadanych mocy pr0dukcyjny::h, stop
nia ich aktualilego wykorzystania oraz mozliwo śd WLTO - ' 

stu w drodze przedsięwzięć pozai n westycy jnych, 
2) okre ślenie potrzeb w dziedzinie inwestycji m0derniza

cyjnych i odtworzeniowych w nawiązaniu do planów 
wzrostu mocy produkcyjnych prl'ecl-sięi:Horstwa-, 

3) gromadzenie i opracowywanie innych dokumentów i ana
liz z zakresu działalności pr zedsiębiorstw dla potrzeb 
programowania inwestycji zjednoczenia, niezbędnych do 
ustalenia właściwych generalnych zalożeń inwestycji. 

2. 'Zainteresowane przedsięb-iorstwa powinny ' utr zymy
wać w miarę potrze by ope ratywne kontakty l. organami bran
żowej i terenowej koordynacji inwestycji w zakresie zagad
niell programowania inwestycji. 

§ '14. Do zakresu działania minisferstw (urzędów cen
tralnych) w dziedzinie programowania inwestyc ji należą na
stępujące podstawowe zadania: 

1) organizowanie współpracy międzyresortowej i między

,branżowej w zakre.sie pr-ogramowania inwestycji oraz 
koordynacja zazębiających się w ' tej dziedzinie prac po- " 
szczególnych gałę 'li gospodarki narodowej, 

2) inicjowanie, analizowanie i nadzoro":vanie prac zjedno
czell w dziedzinie programowania inwestycji oraz, z90d- , 
nie z obowiązującymi przepisami, opiniowanie lub za
twierdzanie generalnych założeń inwestycji, 

3) kOOJdy:laCja prac podległych i ' nadzorowanych przez da
ne ministerstwo jednostek w dziedzinie programowania 
inwestycji, łącznie z pracami metodologicznymi, a tciki,e 
organizowanie wymiany doświadcz€ń między zjednocze
niami w, tej dziedzinie, 

4) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie w uzasadnio
nych wypadkach, na podstawie odpowiednich porow" 
mień, prac w dziedzinie programow,ania inwestycji o za
sięgu międzyresortowym, 

5) współpraca z organami terenowej koor.dynacji inwe sty
cji w zakresie inwestycji programowanych i rea lizo wa
nych przez jednostki organizacyjne resortu. ' 

§ 15. Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym do
stosowaniew niezbędnym zakresie , form organizacyjnych 
i zadań komórek programowania inwestycji spółdzielczości 
do zasad ustalonych niniejszym zarządzeniem. 

§ 16. Zarządzenie wcł!'odzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów: 
S. Jędrychowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 24 kwietnia 1965 T. 

w sprawie 7.asad stosowania manda~ów karnych przez organy adminis'ra(:ji lasów komunalnych. 

Na podstaWie art. 28 ust. 3 ' ustawy z dn ia 15 grudnia 
1951 r. o , orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. 
z 1959 r. Nr 15, poz. 79 i Nr 69, poz. 434 oraz z 1961 T.Nr 7, 

poz. 46) oraz § 2 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 201 Prezesa Rarly 
Ministrów z dnia 2 pażdziernika 1961 r. w sprawie nadan ia ' 
niektórym organom administracji państwowej uprawnień do 
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· nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego 
-(Monitor Polski z 1961 r. Nr 78, poz. 327 i z 1963 r. Nr 68, 
poz. 338) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do nakładania i śCi\lgiwia grzywien w drodze man
datów karnych uprawniony jest personel administracji leśnej 
jednostek podległych nadzorowi Ministra _ Gospodarki Ko
munalnej. 

§ 2. Nakładanie i sCląganie grzywien w drodze mandatu 
karnego może być stosowaue tylko na podstawie imien.nego 

upowazmenia wydanego na piśmie przez włuściwy d,) spraw 
gospodarki komunalnej organ prezydium wojewódzkie j rady 
narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z wojewódz
twa) i jedynie za oznaczone w upoważnieniu czyny z zakr"Sll 
szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody, ochrony przeci w:o
żarowej oraz utrzymania czystości i porządku, popełnione na 
terenach lasów komunalnych. 

§ 3. Nakla'danie i ściąganie grzywien w drodze ma:1C)atu 
karnego mCJże być stosowane za następujące czyny' w wy
sokosci niżf, j podanej: 

l. Wykroczenia przeciwko przepisom o szkodnictwie leśnym i polnym: 

l) wydobywanie ' w lesie żywicy lub so·ku brzl7zowego -
mandat w wysokości 30 zł '(z wyjątkiem wypadków wy- . 
rządzenia większej szkody i zachodzącej wobec tego po
trzeby dochodzeriia odszkodowania), 

'2) zdzieranie kory z drzew, nacinanie drzew w lesie lub 
usz-k-ad-lanie ich w inny sposób ' - mandat w wysokości 
30 zł (z wyjątkiem wypadków wyrządzenia wif,kszej 
s ~kody i zachodzącej wobec; tego potrzeby dochodzenia 
odszkodowania), 

3) niszczenie w lesie sadzonek lub mrowisk - mandat w 
wysokości 50 zł, 

4) zwożenie do lasu kamieni, śmieci, nieczystości lub padli-

ny, jak też -wszelkiego rodzaju inne zanieczyszczanie la
su - mandat w wysokości od 25 do 100 zl w zależno5ci 
od stopnia zanieczyszczenia, 

5) prze,:hodzenie przez las w miejscach 'Zabronionych -
mandat w wysokości 30 zł, 

6) przejazd przez las w miejscach zabronionych - mandat 
w wysokości 50 zł, 

7) zbieranie w lesie w miejscach niE'dozwolonych lub też 
bez p1)siadania wymaganego .zezwolenia kory, wiór,~w, 
darni, trawy, wrzosu, mchu, ściółki, szyszek, grzybów, 
jagód, owoców lub ziół - mandat w wysokości 15 zł. 

-p o d s t a wa p r a w n a : art. 9, 10 i 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o sz.kodnictwie leśnym polnym (Dz. U. 
-z 1937 r. Nr 30, poz, 224 i z 1956 r. Nr 6, poz. 30) . 

2 . . Wykroc~enia przeciwko przepisom o ochronie przeciwpożarowej: 

1) porzucanie na terE'nie lasów, wrzosowisk, suchych łąk 

i torfowisk oraz w odległości do JOO m od nich nie uga
szonych zapałek i niedopałków "paj)ierosowych - man
dat w wysokości 50 zł (z. wyjątkiem wypadku spowodo7 

wania pozaru i zachodzącej w związku z tym odpowie-
dz. ialności), . 

2} r~zniecanie ognisk na terenach wymienionych w pkt 1, 
pozostawianie lub przenoszenie palących się lub tlących 

przedmiotów, korzystanie z płomienia otwartego, jak 
również spalanie pokrywy gleby i . pOl.Gstałosci roślin
nych - mandat w wysokości 100 zł (z wy jątkje~ wy
padku spowodowania pożaru i zachodzącej w zwiąlku 
z tYm odpowiedzialności), 

3) przejazd przez wymienione w pkt 1, tereny ciągnikiem 
bez zabezpieczenia rur wydechowych iskrochronami 
mandat w wysokości 100 zł. 

p o (1 S t a wa p r a w n a: art. 29 i. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpoża rowej (Dz. U. 
N r 20, poz. 120) w związku z § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 roz porządzenia Ministra Gospodarki Komunalne j z dnia 14 lipca 
FJ51 r. w s ;Jrawie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów lasów, łąk, torlowisk i wrzosowisk 
(D7 .. li, Nr 40, poz. 303). 

3. Wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie przyrody: 

1) nabywanie i zbywanie roślin podlegających ochi'onie 
mandat w wysokości 50 zł, 

2) 7anieczyszczanie otoczenia pomników przyrody - man
dat w wysokości od 50 zł do . 100 zł w zależności od 
stopnia zanieczyszczenia, 

3) llszkadzanie rosnących w stanie dzikim roślin chronio
'nvch nie powodujące ich zniszczenia - J11andat w wy
sokości 30 zł. 

4) niszcze'1ie gniazd ptaków, dokonywane spo'radycznie 
mandat w wysokeści 50 zł. 

5) prz.ebywan ie na terenach objętych ochroną, na których ' 
obo\oviązuje zakaz przebywania - mandat w wysokości 

50 z ł. 

fi) zrywanie luh usuwanie 'ze stanowisk (wykopywanie) ro
snących w stanie dzikim chronionych roślin, dllkonywa
ne sporadycznie - mandat w wysokości 50 . zł, .a jeżeli 
czyn popełniono -w celach zarobkowych - mandat w wy-, 
sokości 100 z ł, 

7) wybier'3nie jaj z gniazd ptasich, dok onywane sporadycz
nie - mandat. w wysokości 30 zł, a jeżel i czyn posia'ela 
cechy procederu lub dOlyczy qatunku wyjątkowo c'O'n- 
nego na danym terenie - mandat w wysokosci 100 zł, . 

8) dokonywanie w obiektach podlegających ochronie zmian; 
jak np.: 

a) zrzucanie głazów w górach - mandat w wysoko
sci 30 zł. 

b) niszczenie gleby polegające na zda-rc iu jej warstwy 
na powierzchni do 1 m 2 . _ mandat w wysokości 50 zł, 

c) plosze)1ie zwierząt - mandat w wysoko~ci 20 zł. 

-d) zakłócanie ciszy na terenach. na których wprowadzo
no taki zakaz -:- mandat . w wysokości 20 zł. 

e) zanieczyszczanie wody - mandat w wysokości 50 zł, 

f) l1iszczenie skał przez robienie znaków lub napisów 
albo przez odlupywanie, _ nis/.Cle nie tworów nacieko

. wych w jaskiniach - mandat w wysokości 30 zł, 
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g) obozowanie poza mieJscami da teg.O przeznaczonymi
mandat w wysokości 50 zł, 

h) prowadzenie handlu okrężnego w rnfejscach objętych 
takim zakazem - mandat w wysoko'ści 50 zł, 

i) używanie pojazdów mechanicznych i konnych p02a 
drogami wyznaczonymi do te~o celu - mandat w w''J
sokości 3C zł, 

j) zbiór owoców roślin . runa w miejscach, w których 
jest to zd!}ronio-ne - mandat w wysokości 50· zł. 

P o ci s t '3 wa p r a w n a' art. 28 i 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 13.0) 
W zwią'l:ku Z rozporządzeni'ami, zarząd'leniami i orzeczeniami wydanymi na podstawie art. 12-15 i 18 wymienionej 
usta wy, a także rozporządzeniami i zarządzeniami utrzy manymi w mocy zgodnie z art. 33 tej ustawy. 

4. Wykroczenia przeciwko pTZepisom o utrzymaniu czystości i' porządku: 

uszkadzanie urządzel'l przeznaczonych do utrzymania czystości - mandat w wysokości 50 zł. 

P o d s t a w a p r a w n a , a rt. 14 pkt 2 ustawy z dnia 22 kwietnia ·1959 r. o utrzymaniu czystości i porządku w miastach 
i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 1(7). 

§ 4. 1. Ewidencję wydanych upoważnień do nakładania 
i ściąga!1ia grzywien w drodze' mandatu karneg.o prowadzi 
wlaściwy do spraw gospodarki komunalne j organ prezydium 
wo jewódzkiej rildy narodowej (rady narodowej miasta wyłą
czonego z województwa). 

2. Bloczki mandatów karnych dla członków personelu 
administracji leśnej (§ 1) upoważnionych do nakładania 

i ściągania grzywien w drodze mandatu karneg o wydają 
właściwe do spraw gospodarki ko:nunalnej organy prezydiów 
powiat.owych (miejskich w miastach stanowiących powiaty, 
dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) rad 
narodowych tam, gdzie mają one włClsną obsługę budżetowo
rllchunkową; w razie prowadzenia obsługi budżetowo-ra

chunkowej w zakresie gospodarki komunalnej przez organy 
. do spraw budże towo-gospodarczych prezydiów powiatowych 

(miejskich w miastach s tanowiących powiaty, dzielnicowych · 
w miastach wyłączonych z województw) .rad narodowych, 
wydawania bloczków mandatów karnych będą dokonywały 
te organy. 

3. Org'uny wymienione w ust. 2 J)"rowadzą rejestr przy· 
chodu i rozchodu bloczków mauQ-a"tów karnych pne·znacw
nych dla członkaw personelu administracji leśneJ (§ 1) oraz 
zaopatrują ich w druki, zawiadamiające o nałożeniu man- · 
datu karnego na spra'wcę wykroczenia, który wyraża zgodę 
na zapłacenie grzywny, lecz nie ma możliwości natycamia
stowego jej uiszczenia. 

.' , 4. Wpływy z ma:1datów karnych upoważnieni członko-
wIe personelu admi:1istracji l eśnej (§ 1) wpłacają niezwłocz-

' nie bezpośrednio lub ((rogą pocztową na dochód budżetu wla
ściwych powiatowych (miejskich w miastach stanowiących 
pO'wiaty, dzielnicowych' w miastach wyłączonych z woje
wództw) rad narodowych. 

§ 5. Zurządzeni.e wchodzi w ży.cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Komunalnej: S. Sroka 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 17 kwietnia 1965 r. 

uchylaJące zilrządzenie w sprawie uznania za rezerwat prZyrody. 

Na podstawie art. 13 llstawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody iDz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 

co następu je: 

§ 1. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa j- Prze· 
myslu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie uzna- < 
nia za rezerwat pr.zyrody (Monitor Polski Nr 11, poz. 69). 

§ 2. Zarządzenie' wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i PrzemysIu Drzewnego: R. Gesillg 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

i dnia. 17 kwietnia 1965 r. 

uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 Kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 25,..,poz. 180) zarządza się, 
co ' następuje: 

§ 1. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 
30 pażdziernika 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przy
rody (Monitor Polski Nr A-104, poz. 1404). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie .z dniem ogłoszenia, 

Minister Leś nictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing 


