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30. i~Leka Odf':ł od m. Racibófl do po'ąc?enia z rzeką Re-

31. 

32. 

33. 
34. 

35. 

36. 

galicą w ri1Z z tą rzeką oraz odnogami i kanalami lc:te
ralnyml. 
Rzeka Odra Z<!choc!nia od jazu w miejscowości Wiclu
chowa do km 60,453, . licząc ou morza, wraz z Kili1u lem 
Kurowsldni r inn ym i odnoqami. . 
Rzeka Pasłęka od m. Braniewo do ujścia do Zalewu "Wi-
ślane~o. · . 
Rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia . do rzeki Narwi. 
Rzeka Przemsza od połączenia Iiek Białej i Cwrnej 
Przemszy do ujścia do rzeki ·Wisły. 
Rzeka San od ujścia rzeki Wisłok do ujścia do rzeki 
Wisły. 

Systemat Jezior Mazursk.ich, obejmujący jeziora połą

czone rzekami i kanałami od jeziora Re.:'; - ' wraz z. tym 
jeziorem - do m. Węgorzewo, 1. oogałęzieniftlni do jez~or: 
'VamoHy , Nidzkie, RYl\sk ie, Dobskie, Przystail Swię
cajty wraz z tymi jeziorami. 

37. Systema t Jez:or vVarmińskich, obejmujący fezicra połą
CLOne rzekami i kanalami od jezlOI: Sze lą~} Wielki i Su'
ląg Mały - .wraz z tymi jeziurami - do jel.iora Druzno ' 

. 2 odyalęzieniami cip jezior~ Eartężek, Jeziorak i Ewin'gi 
wraz z tymi jezioramL 

38. Rzeka Szkarpaw'a od rzeki Wisły do uj ści a do Zalewu . 
WiSlilne~io. 

. 39. Rzeka Święta Tuga od m. Nowy Staw do ujścia do rzeki 
Szkarpawy. 

40. Rzeka Tyna od miejscowości J asion no do ujścia do rzeki 
Elbląg. . 

41. Rzeka \Narta od poJączenia z Kanałem Warta-Goplo 
do ujścia do rzeki Odry. 

42. Rzeka Wista od ujścia rzek i Przems zy do ujścia do mo
rza. 

43. Rzeka Wisła Królewiecka od ~zeki ' Szkarpawy do ujścia . 
do Zalewu Wiślanego. .' 

44. Rzeka Wisłoka od m. \!'1ielec dó ujścia do rzeki Wisry; 

Załącznik ' nr 2 do zarządz.enj(l Pre
zesa Centralnego lJnę..Ju · C.;ospodiłrki 

Wodnej z dnia 8 listopada 1967 r. 
(poz. 301). 

~RODLĄDOWE WODY SPŁAWNE 

1. Rzeka Biała (tarnowska) od ujścia potoku Pławianka do 
ujścia do rzeki Dunajec. 

2. 'Rzeka Czarna Hańcza od jeziora Wigry , do -połączenia 
z l<anałem Augustowskim. 

3. Rzeka Drawa od rnostu drogowego pomiędzy miejsco
wością Stare Osieczno i miejscowością Kamienna do 
ujścia rzeki Płocicznej. . 

13. Pojezierze Chojnickie i T1eka Brda do miejscowości 

Ctyżkówko. 

14 .. Rzeka Poprad Od granicy Państwa w miejgcowo~ci- [e
luchów clo ujŚCia do rzekil Dunajec . . 

15. Rzeka RosJluda od Jeziora Okrągłego - wraz z tym--je- ~' " 
zi~rem - do ujścia do jeziora Rospuda (au~Justowska) . 

16. Rzeka San od zbiornika w miejscowości Myczkowce d\l . 
ujścia rzeki Wisłok. ' . ' 

','\. 

. 4. Rzeka . Dunajec od połączenia rzek Biały i Czarny Du
najec do Zol pory zbiornika w ' miejscowości Rożnów i od 
zapory zbiornika w miejscowości Czchów do ujścia rze
ki Białej (tarnowskiej). 

17. Rzeka Sapina Ód '- jeziora . Gołdopiwo - wraz z tYłl;l je- ~ 
ziorem -:- do jeziora Święcajty. 

5 .. R~ka Gwda od m. Piła do ujścia do rzeki Noteci. 

6. Rzeka K'ilmienna od m . Ostrowiec Swięt.okrzysl).i do uj
ścia do 'rzeki Wisły. 

7. Rzeka Krutynia oraz systemat połączonych z nią jezior 
od Jeziora Gieląd.zkie·go - wraz z tym jeziorem. 

8:-; Rzeka Nida od mostu drogowego w m. Pińczowie do ' 
ujścia do rzeki Wisły. 

9. Rzeka Nysa K!odzk~ od m. Lewin Brzeski do ujścia do 
rzeki Odry. 

to. Rzeka Odra od granicy Państwa z Czechosłowacką Re
publiką Socj:llistycwą (km 20.0) do m. Racibórz. 

11. Rzeka Pilica od m. Kon iecpol dv ujścia do rzeki Wis ły. 

12. Poj€z:er~e Er od nickie i rzeka DrwęEa do miejscowoś ci 
Lubicz. 

18. Rzeka Słupi~ od ujścia rzeki Kamienn..ej do ujścia . do 
morza. 

'19. Rzeka Warta od miejscowości Działoszyn do Kanału 

Warta-Goplo. 
20. Rzeka Wda (Czarna Woda) od jeziora Wdzydze do ujścia 

do rzeki Wisły. 
21. Rzeka . Wieprz od ujścia rzeki Bystrzycy do ujścia do 

rzeki Wisły. 
22. Rze·ka Wisla ocl zbiornika w miejscowości GaczaIkowi

ce clo-ujścia rzeki Przemszy. , 

23. Rzeka Wis!ok od stopnia wodnego w m. Rzeszowie do 
ujśc ia do rzę,ki San. ;... 

24, Rzeka Wisłoka od m. JasIo dr m.Mielec. 

3Cl2 

ZA RZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZJ;DU JAKOSCr I MIAR 

z· clniCl 14 listopada 1967 r. 

w . sprawie upowatnłellia niektórych ohrodków transportu Je śnego do legalizacji drogomierzy 
i szybkoścIomierzy pojazclów. 

Na pUllstawie art. 14 pkt 1 ustawy z clnia 17 czerwca 
19.66 r. o miarach t narzędzi ach pomiarowych (Dz. U . Nr 23, 
pez. 148) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uroważnia się przed'Siębiorstwa państwowe pGd 
' nnwą "ośrodki transportu leśnego", wymienione w załącz
niku do ZiHządzenia, zwane dafej ;.ośrodkami transportu", 
do. Jega~i7i'cji droqomi e rzy oraz użytkowych wskaznjących 

i rejestr ujących . s7ybkof;ciomierzy pojazdów (z wyjątkiem 
mntoc ykli). wym ienionych ·.pod lp. 11 i 26 lit. a) wyka7.:u na
f 7ę d z i pomićlro~ych podlegających obow.iązkowi· legalizacji, 
stanowiącego Z(1 ~i: f7nik nr l do zarządzenia Prezesa Cen
loralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 pażd żiernika ' 1966 r. 

w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających 
obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych na
rzędzi do legalizacji (Monitor Polski z 1966 r. Nr 58, poz. 282 
i z 1~67 r. Nr 28, poz. 133). < 

§ ,2. 1. Ośrodki transportu up~ważnione są dO olegal{zacj.i: 
1). drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestru

jących szybkościomierzy pojazdów stosowanych przy po
jazdach należących do tych ośrodków. 

2) drogomierzy ~ ora7. użytkowych wskazujących 
jących szybkościomierzy stosowanych przez 
nostki or·ganizacyjne resortu . leśnictwa 
drzewnego. . . 

i rejeśtru

inne jed
przemysłu 

'; .. 
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2. Zakres właściwości miejscowej ośrodków transportu 
w sprawach legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy po
jazpów określa za.łącznik qo zarządzenia. 

§ 4. Nadzór i kontrolę nad czynnosctami legalizacyjnyini 
ośrodków transpo;:tu sprawuje, Centralny Urząd Jakości 
i Miar. 

§ 3. Ośrodki transportu dokonywać , bę9ą legaliza~ji na-
' rzędzi pomiarowych Vv ~akresie wynikającym z upo\vażnie
nia, w trybie i na. zasadach określonych ustawą z dnia 
17 ' czen'.'ca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych 
,oraz wydanymi na jej podstawie przepisami. 

§ 5. Od decyzji ośrodków transportu w spra'wach zwią
zanych z legalizacją narzędzi pomiarowych przysługuje od
wolahie do Centralnego Urzędu Jakości i Miar. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Centralnego Urzędu Jakości i Miar: Z. Ostrowski 

, '. 

Załącznik do zarZądzenia Prezesa 
Centralnego Urzędu Jakości i Miar 
z dnia 14 listopada 1967 r. (poz. 302), 

OŚRODKI TRANSPORTU LESNEGO UPOWAŻNIONE DO LEGALIZACJI DROGOMIERZY 
I SZYBKOŚCIOMIERZY POJAZDOW ' 

I Zakres właściwości miejscowej 
L~_ Nazwa przedsiębiorstwa ośrodków transportu leśnego 

,------~------~~------

Jednostka 
nadzorująca 

~...:-.~ 

1 Ośrodek T~ansportu Leśnego 
w Białymstoku 

woj. białostockie Ministerst wo Leśnic
twa i Przemysłu 

Drzewneg'o 
Naczelny Zarząd 

Lasów Państwowych 
2 Ośrodek Transp-ortu Leśnego 

w Toruniu 
woj. bydgoskie i gdailskie 

3 Ośrodek Transportu Leśnego m. Kraków, woj . katowickie i krakowskie 
w Bytomiu 

-4 Ośrodek Transportu Leśhego ' woj. lubelskie 
w Kraśniku 

5 Ośrodek Transportu Leśnego 
w Giżycku 

6 Ośrodek Transportu Leśne~Jo " 
wOlsztynku 

l •• , ~ 1 Ośwdek Transportu Leśnego 

powiaty:bartoszycki, biskupiecki, giżycki, 
kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, piski, 
i węgorzewski województwa olsztyńskiego 
miasto Olsztyn oraz powiaty: braniewski, 
działdowski, iławski, morąski, nidzicki, no
WOlnie jski,.olszl yński, ostródzki,pasłęcki 

i szczycieński wojewódZtwa olsztyńskiego 
powiaty; brzozowski, , dębicki, .gorlicki, ja
sielski, krośnieński, leski, mielecki, sanoc
ki i strzy±owski województwa rzeszoW-

" .. 
~ 

i ' 

, 8' 

9 

10 

11 

12 

13 

1:4 

15 

w Sć;łilOKU 

o.środek Transportu Leśnego 
w Przemyślu 

Ośrodek Transportu , Leśnego 
w Zagnańsku k. Kielc 
Ośrodek Transportu Leśnego 
w Siedl<:.ach 
Ośrodćk Transportu Leśnego 
w Sżczecinie 
Qsrodek Transportu Leśnego 
w Trzciilnce . 
Ośrodek Transportu Leśnego 
w Sobłeszowie 

.. 
OśrOilek Tra'nsportu LeŚnego 
we Wrocławiu 

Ośrodek Transportu Leśnego 
w Glgorzowie Wlkp. 

skiego , 
miasta: Przemyś'i, Rzeszów, Stalowa Wola 
oraz powiaty: jarosławski, kolbuszowski, 
leżajski, lubaczowski, łańcucki,' niżański, 

przemyski, przeworski, ropczycki, rz/i'SZOW
ski, tarnobrzeski i ustrzycki województwa 
rzeszowskiego 
m. Łódż oraz woj. kieleckie i łódzkie 

m. st. Warszawa oraz woj. warszawskie 

woj. szczecińskie 

m. Poznali oraz woj. koszalińskie i po
znańskie 

miasto Jelenia G/Ha oraz powiaty: bolesła
wiec!;:i, ja worski, jeleniogórski, kamienno
górski, lwówecki i zgorzelecki wojewódz
twa wrocławskiego oraz pb\viat szprota.w
ski województwa zielonogórskiego 
m. Wrocław,miasta: Legnica, Swidnica , 
Wałbrzych i powiaty: bystrzycki, dzierżo
niowski, górowski, kłodzki, legnicki, lu
bański, lubiński, milicki, noworudzki, oleś
nicki, oła wsk i, strzeliński,' sycowski" 
średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, 
wołowski, wrocławski, ząbkowicki i złoto
ryjsRI województwa 'wrocławskiego' orilZ 
woj. opolskie 
woj. zielonogórskie z wyłączeniem powia: 
tu szprotawskiego 
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