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ZARZĄDZENIE MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

z dnia 20 lut e go 1967 r. 

w sprawie sposobu przechowywania znalezionych przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej. 

Na podstawie art. 185 Kodeksu cywilne~!o oraz § 12 
ust. 2 rozporzącl :t enia Rady Ministrów z dnia 14 cze r wca 
1866 r. w.sprawie n.eczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ilek roć w zarządzeniu jest mowa o rozporząd7e

niu, należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 czerwca 1966 r. W sp rawie rze czy znalezionych 
(Dz. U. Nr 22 , poz. 141). • 

2. Użyte w zarządzeniu określenie "konserwa tor" ozna
c za powiatowego (miejskiego) konserwatora zabytków w po
wiatach (mias tach ), w których konserwator zostal ustanowio
n y . l"a pozostałym obszarze kraju oznacza wojewódzkiego 
(miasta wyłączonego z województwa) konserwatora zabyt
ków. 

3. Ok reślenie "organ administracj i finansowej" oznacza 
organ w!i1ściwy e10 odbierania zawiadomienia o znalezieniu 
rzeczy zagubionych, wymienióny w § 1 rozporządzenia. 

§ 2. W razie przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi 
przedmiot o wartości naukowej lub artystycznej, or ~lan admi
nistracji finansow e j zawiadomi w ciągu 7 dni konserwatora 
o znalezieniu rzeczy. 

§ 3. Konserwator dokona oględzin znal ezionego przed
miotu w ciągu 7 dni od otrzymania zawi adomienia i orzeknie. 
czy znaleziony przedmiot posiada wartość naukową lub arty
styczną. Termin ten ulega przedłuże ni u, jeśli zajdzie _potrzeba 
za sięgni ęcia opinii rzeczoznawcy albo właściwego muzeum, 
biblioteki lub archiwum. 

§ 4. Jeżeli okaże si ę , że przedm iot znaleziony posiada 
wartość naukową lub artystyczną, konserwator postawi wnio
sek o oddanie go na przechowanie do odpowiedniego pań

stwowego muzeum, biblioteki lub archiwum, z V/anych dalej 
"instytucją" . 

§ 5. Jeżeli przedmioty określone w § 4 staną się własno
ścią państwową wobec nieodebrania ich we właściwym ter
minie przez uprawnionego, ins tytuc ja, której zostały oddane 
na przechowanie, wystąpi do właściwego orfJanu administra
cji finansowej o przekazanie jej tych przedmiotów. 

§ 6. Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do wy
kopalisk i znalezisk archeologicznych, do których stosuje się 

-przepis art. 24 ustawy z dnia 15 luteg o 1962 r. o .ochronie 
dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48). 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: L. /VIot yk a 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 30 grudnia 1966 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyr ody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się. 

ćo następuje: 

1. Uzn'lje s ię za r('zerwat przyrody pod nazwą ,,\"lila
nów" obszar o powie rzchni 67,56 ha polożony w Leśnictwie 

PeJczyn Nadleśnictwa \Vilanów w gromadzie Różanki w po
wiecie gorzowskim województwa zielonogórskiego. 

2. VV skład rf'Zerwatu \<\' chocllą ODdziały 42 h, c, d, g, h, 
l, j, k, m, n, o, 60 h, 61 a, b, c, ci, f, q. h, i, według oznaczeń 
przyjętych w planie ur ządzenia gospodarstwa leśnego na 


