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prawo użytkowania majątku Ligi zgodnie z zasadami ustalo
nymi przez Prezydium Zarządu Głównego. 

§ 63. 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku 

nieruchomego oraz do zaciągania innych zobowiązań upoważ
nione jest Prezydium Zarządu Głównego. Oświadczenia w 
żakresie praw i ' obowiązków majątkowych w imieniu Prezy
'·dium podpisują dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz 
skarbnik lub inny upoważniony członek Prezydium. 

2. Upra wnienia do zaciągania zobowiązań P.rezydium 
Zarządu Głównego może przekazać zarządom niższego 

szczebla lub innym osobom, udzielając upoważnienia ogól
{'nego lub szczególnego. _ 

3. W wypadkach określonych w ust. 2 oświadczenia w 
zakresie praw i obowiązków majątkowych Ligi wymagają do 
swej ważności podpisów dwóch członków właściwego zarzą-

du, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika bądź 
innego upoważnionego członka tego zarządu. 

R ,o z d z i 8 ł 7. 

Przepisy końcowe. 

§ 64. Organy Ligi, których kadencja się zakończyła, 

działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych 
organów, którym obowiązane są niezwłocznie przekazać 

czynności, majątek (akta i wszystkie urządzenia Ligi). Prze
kazania dokonuje się w formie protokolarnej. 

§ 65. Krajowy Zjazd lub Nadzwyciajny Krajowy Zjazd 
mogą powziąć uchwałę o Iozwiązaniu Ligi i o przekazaniu 
majątku Ligi. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ 

z dnia 23 września 1968 r. 

w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez organy do spraw gospodarki wodnej prezydiów rad narodowych. 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 
1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. 
z 1966 r. Nr 39, poz. 233) oraz § 2 ust. 1 i 5 zarządzenia 

nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1961 r. 
w sprawie nadania niektórym organom administracji pań

stwowej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w 
drodze mandatu karnego (Monitor Polski z 19u1 r. Nr 78, 
poz. 327, z 1963 r. Nr 68, poz. 338 i z 1968 r. Nr 15, poz. 109) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do nakładania ' i ściągania g.rzywien w drodze man
datu karn-ego uprawnieni są pracownicy zatrudnieni w orga
nach d-o spraw gospodarki wodnej prezydiów wojewódzkich 
rad narodowych (rad narod,owych miast wyłączonych z wo
jewództw) oraz powiatowych rad narodowych (miejskich rad 
narodowych miast stanowiących powiaty i dzielnicowych rad 
narodowych miast wyłączonych z województw). 

§ 2. 1. Nakładanie i ściąganie grzywien w drodze man
datu karnego może być stosowane tylko na podstawie imien
nego upoważnienia wydaneg,o na piśmie przez przełożoną 

władzę służbową i jedynie za wykroczenia ,oznaczo~e w upo
ważnieniu. 

2. Do wydawania imiennych upoważnień dla pracowni
ków zatrudnionych w organach do spraw gospodarki wodnej 
prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych 
miast wyłączonych z województw) uprawniony jest kierow
nikorganu do spraw gospodarki wodnej prezydiów tych rad 
alarodowych. 

3. Do wydawania imiennych upoważnień dla pracowni
ków zatrudnionych w organach do spraw gospodarki wodnej 
prezydiów powicitowych rad narodowych (miejskich rad na
rodowych miast stanowiących powiaty i dzielnicowych rad 
narodowych miast Wyłączonych z województw,) ,uprawniony 
jest organ do sprawgQspodarki wodnej prezydium właściwej 
wojewódzkiej rady narodowej (rady naro<lowej miasta wy
łączonego z województwa). 

§ 3. Nakładanie i ściąganie grzywien w drodze manda
tu karnego może być stosowane za następujące czyny, w wy
sokości niżej podanej: 

A. Wykroczenia przeciwko przepisom prawa wodnego: 

1) składanie bez pozwolenid wodnopraw
neg,o w strefie ,przybrzeŻ'nej wód śród

lądowych oraz morskich wód we
wnętrznych i morza terytorialnego sub
stancji mogących szkodli wie zanieczy-
ścić wody lub ' utrudnić odpływ wód zł 50-70,-

2) nieustawianie i nieutrzymywanie w na
leżytym stanie wbrew obowiązkowi 
ustalonemu w pozwoleniu wodnopraw
Illym znaków wodnych i wodnych urzą-
dzeń pomiarowych . • . . . . zł 50-70,-

Podstawa prawna: art. 155 i 156 pkt 1 usta-
wy z dnia 30 maja 1962 T. - Prawo wodne 
(Dz. U. Nr 34, P.oz. 158) ~ 

B. Wykroczenia przeciwko przepisom prawa budowlaneg'o, 
wynikające z nieutrzymywania w należytym stanie tech
nicznym, powodując-ego zmniejszenie trwałości lub nie 
odpowiadająceg-o wymaganiom ochrony wód, następują
cych elementów obiektów inżynierskich, instalacji prze
mysł,owych i urządzeń technicznych, służących do ochro
ny wód ,przed zanieczyszczeniem: 

1) uszko<lzenia krat, sit, koszy (brak prę
tów, oderwane dno kosza, powyginane 
pręty) . . . . . . . . . . . . . zł 30-50,-

2) zanieczyszczenie urządzeń do zatn:ymy- . 
wania skra tek w stopniu powyżej do-
puszczalnego .... zł 20-30,-

3) zapeJn ienie piask ownika 
puszczalnego poziomu • 

powyżej do-
l , zł 20-30,-
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4) niezatopienie kożucha pokrywającego 

powierzchnię ścieków w osadniku . . 
5) przepełnienie komory fermentacyjnej 

w osadniku świeżowodnym . . . . . 
6) zanieczyszczenie szczeliny pomiędzy ko

morą przeplywowąifermentaC)Tjną w 
oOsadniku świeżowodnym . . . . . • 

1) zanieczyszczenie otworów w ramionach 
zraszaczy obrotowych, zniszczone koryta 
rozprowadzające ścieki po powierzchni 
złoOża . biologicznego . ....• 

8) utworzenie zalewiska 
złóż biologkznyc.h . 

na powierzchni 

9) zanieczyszczenie przelewów' odprowa'
dzających i dopr,owadzających ścieki 

'w osadniku 
10) nagromadzenie osadów w osadnikach 

(pionowych, pozi,ornych i innych) ponad 
dopuszczalną ilość ' ' . 

11) nieusunięcie z łapaczy tłuszczu i oleju, 
którego warstwa przekracza dopuszczal
ną grubość 

zł 20-30,-

zł 50-10,-:-

zł 30-50,-

zł 50-10,- . 

zł 50-10,-

zł 20-30,-

zł 50-10,-

zł 20-30,-

12) niedodawanie w wymaganych ilościach 
lub dodawanie w nieodpowiedni sposób 
oOdczynników chemicznych nie,odzow
nych do prawidłowego prowadzenia pro-
cesu oczyszczania ścieków • • . . • zł 50-10,-

Podstawa prawna: art. 78 pkt 4 w związku z art. 10 
ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. 
U. z 1961 r. Nr 1, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91). 

§ 4. Organy do spraw gospodarki wodnej . prezydiów rad 
narodowych, w których są za'trudnione osoby uprawnione d'o 
nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karne
go, powinny przekazywać wpływy z mandatów karnych na 
dochody budżetu właściwych rad narodowych określonych W 
§ 1 oraz składać im miesięczne sprawozdania cyfr,owe i krót
kie sprawozdania opisowe z przebiegu wymierzania kar man
datowych. Sprawozdania powinny obejmować ilość manda
tów nałoż,onych .oraz ,wykroczenia, za jakie zostały nalowne, ' . 
i globalną kwotę ściągniętych mandatów. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 'Ogłoszenia. 

Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej: J. Grochulski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ,. 

z dnia 15 września 1968. r. 

w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego 
lub znaku towarowego w razie Wystawienia wynalazku lub wzoru na Ogólnowojskowej Wystawie Prac Wytialazczych 
w 'Warszawie w roku 1968 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1968. 

Na podstawie art. 27 i 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r.
Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), art. 18 ustaw.y 
z dnia 28 marca 1963 r. 'o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, 
poz. 13), § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycz
nia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. 
Nr 8, poz. 45) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini
strów z dni.a 22 maja · 1963 r. w sprawie ,pierwszeństwa do 
uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użyt
kowego, wz·oru zdobniczego lub znaku towarowego w przy
padkach wystawienia' wynalazku i wzoru na wysl-awie pu
blicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia maku 
towaroweg.o na towarze wystawionym na takiej wystawie 
(Dz. U. Nr 23, poz. 133). zwanegoO dalej . "rozpocz'ądzeniem", 
zarządza się, co następuje: ' , 

§ 1. Wystawienie wynalazku, wzoru użytk'owego lub 
wz,oru zdobniczego albo zamieszczenie znaku towar,owego 
na towarze wystawionym na Ogólnowojsk6wej Wystawie 
'Prac Wynalazczych odbywającej się w czasie od dnia 

15 września 1968 r. d9 dnia 15 pażdziernika 1968 r. w War
szawie w Polsce daje prawo do uzyskania w Urzędzie Paten
towym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej patelIltu' na , wyna
lazek, rejestracji w:wru użytkowego lub zdobnicz~go : żpierw
szeństwem według daty ich wystawienia na wspomnianej 
wystawie w wymienionym wyżej okresie czasu albo do uzy
skania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem we
dług daty wystawienia na tejże wystawi,e i w t'ymżeokresie 
czasu towarów, na których został umieszczony zńak towa
rowy. 

§ 2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których 
mowa w § 1, następuje z zachowaniem warunków określo
nych w rozporządzeniu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczy.pospolitej 
Ludowej: Z. Nowakowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia l pażdziernika 1968 r. 

w sprawie kursów dewiz I pieniędzy zagranicznych. 

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

kursów. nr 10/68, stanowiącą załącznik do obwieszczenia. 

Tabela kursów zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 
1 października 1968 r. Jednocześnie traci moc tabela kursów 

nr 9/f>8, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Na
rod,owego Banku Polskiego z dnia 1 września 1968 r. w spra
wie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Pol
ski Nr 36, poz. 258). 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Siemiqtkowski 


