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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

;z dnia 7 pa~ziernika 1967 r. ' 

zmieniające 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) zarządża się, 
co nastę puje: 

l. \V za rządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzew
nego z dn ia 12 kwietnia 1958 r. w spra wie uznania za reze r
wat przyrody (Monitor Polski Nr 42, poz. 243) ust.. 1 i 2 
otrzymują brzmi~nie następujące: 

2. W skład rezer\'o(atu wchodzą wody 'jeziora Karaś 
wraz z przyległymi bagnami.i pOWierzchnią leśną 
st a nowiące odd ziały 232, 233 i 234 w I,.eśnictwie Ry
d 'z~wo N.ad l eśnictwa Iława: według oznacz'e ń przyję
t ych w planie urządzenia gospodarstwa l eśnego, na 
okres 1962-1971 r. Granice rezerwatu zostaly ozna- " 
czone w terenie i na mapie rezerwatu W, skali 
1 : 20.000, stanowiącej 'załącz'nik do odpov'.'iedniej po
zycji ' rejestru tworów przyrody poddanych pod 
o<:hronę". I 

2. Zarządzen ie wchoDzl w 'życie z dniem ogłoszenia. 

"l. Uznaje się za rezerwat przy rody pod nażwą «.Je
zio ro Ka raś » jezioro o' tej samej ni:zwie wr:lZ z pa
sem terenów przybrzeżnych o powi erzc hni ogólnej 
815,88 ha, położone w gromadzie Krotos zyny, w , po~ 
wiecie now,omie jskim i w gromadzie llawa, w po
wiecie iławskim województwa olsztynski ego. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

;z dnia 7 pażdziernika 1967 r. 

zmieniające zan:ądzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

sż tyńskiego, <a rezerwat przyrody pod nazwą (,Źri);, -

. ~ 'I 

Na podstawie art. 13 us tawy z dnia' 7 kwieln;a 1949 r. 
ooehronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza s ię " 

co następuje: 
dla rzek i ,Łyny im. Prof. Romana Kobendzy »,. .0; o, . r" , 

1. VI zarządzeniu Ministra Leśni c twa i Przemysłu Drzew
nego z dnia 20 paźd z: ernika 1959 r. w sprawie Liznania za re
zer wa t przyrody (Monitor Polski Nr 90, poz. 489) ust. 1 i 2 
otrzymują brzmienie następujące: 

"l. Uznaje się żródła rzeki Łyny oraz przyległe obsza
ry lasu o powierzchni 121.04 ha w Leśnictwie Orło
wo Nadleśnictwa Konius zyn, położone w gromadzie 
Napi woda, w p()wiecie nidzickim województwa 01-

2. W ~klad re zerwatu wchodzą oddział.y"la:;;li34i ' i i 347 ' 
według oznaczeó przy jętych w fJlanie urząd-zenia go
spodarstwa l eśnego na okres 1964-1973 r. Granice 
r ezerwatu zos tały oznaczone na gruncie i na mapie 
rezerw atu w skali 1: 5.000, stanowiącej załącznik 

do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody 
_ poddaliych pod ochronę". 

2. Zarządzenie wchodzi w żyCie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:- R; Gesirig 
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OKÓLNIK MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

z dnia 21 października 1967 r. 

zmieniający okólnik w sprawie określenia przedmiotów nie stanowiących dóbr kultury. 

Na pod~tawie § 3 rozporządzenia J-.linislra Kultury i Sztu
ki z dnia 30 Clerwca l S65 r. w spIilwie trybLl zgłaszania 

wniosków ora7, wydawania zaświadczeli, i zezwoleń na wy
wóz za granicę dóbr kultury (Dz. U. 1\' r 31, poz. 206) zarzą-

dz.a się. ' co następuje: -

§ 1. - W okólniku Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
30 czerwca 1965 r. w sprawie określenia~ przedmiotów nie 
stanowiących dóbr kultury (Monitor Polski Nr 39, poz. 221) 
wprowadza się następujące zmian y : 

W tablicy III stanowiącej załączn i k ' nr 3 dodaje się na
stępujące znaki fabryczne : 



\ ' 

t1 __ o_n_i~to_r __ P_o_rs_k_i_N_r __ 6_S ____________ ~ ________________ ~_6_5_5 _____________________________ ~ ________ ~Poz. 315 I 3r6 

NOWE ZNAKI FABRYCŻNE ULYWANE PRZEZ WYTWORNIE WYrvlIENIONE W PKT 1--6: 

1. Znak fabryczny Fabryki Pluszów 
i Dywanów im. Tadka Ajzena 

w Łodzi 

• . Znak fabryczny Dolnośląskiej 
Fabryki Dywanów Sm yrnel1skich 

w Kowarach . 

2. Zna k fabryczny Tomaszowskiej 
Fabryki Dywanów l Chodników 

5. Znak filbryczny Lubuskich Za
kładów Tkanin Dekoracyjnych 

w Zarach 

', 1.- . 

3. Znak fabryczny Śląskich Zakła
dów . Pluszu i DYwa nów w K ietrzu 

. I 

~. Znak fabryczny Kaliskiej Fabryki 
Pluszu i Aksamil;u w Kaliszu 

§ 2. Okólnik wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: L. Motyka . 

316 . 

OBWIESZCZENłE PREZESA NARODOWEGO. BANKU POlSKIE'GO 

z dnia 1 grudnia 1967 r. 

w sprawie kursów dewiz l pieniędzy zagranicznych. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 .ustawy dewizowej z dnia 
28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21. poz. 133) oglas7a się tabelę 

kursów nr 12/67, stanowiącą załącznik do obwieszczenia. 

Tabela kllTSÓW za warta w za lączn ik u oba wi ą7.ll je od dnia 
1 -grudnia 1967 r. J ednocześnie traci moc tabela kursów 

nr 11/67, s tanowiąca za łą c7t1ik do obwieszczenia Pre7esa Na 
rodowego Banku POlskiego z dnia 1 listopada 1967 r. w Spr il

wie kiusówdewiz i p·ieniędzy zu ~! riln icznych (Monitor Pol
ski Nr Sg, poz. 282 oraz Nr 63, poz .' 303). 

Pr~zes N arodowego Banku Polskiego: w z. Cz. Bajer 


