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wej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przy- . 
rody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spo
woduje ona zasadniczej zmiany w biotopie. 

c) zbiór owoców oraz nasion drzew. krzewów i roślin 
zielnych. z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowie-o 
nia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na 
warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody, 

d) zbiór ziół leczniczyGh Oraz innych .roślin lub ich 
części. ' . 

. . e) pozyskiwanie ściółki leśnej i wypas zw.ierząt go,spo-
darskich, . 

- 'f) niszczenie gleby i pozyskiwanIe kopalin, 
g) zanie<:zyszczanie terenu rezerW,atu i wzniecanie 

ognia. 
h) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych ' roślin, 

Poz. 303, 304 i 305 

i) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko 
żyjących zwierząt, niszczenie gniazd <lraz wybiera
nie jaj i -piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

j) umieszczanie tablic. napisów i innych znaków, z wy
jątkiem tablic i znaków związanych z ochroną re
zerwatu, 

k) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urzą
dzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicz
nych. 

l) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami 
wyznaczonymi przez konserwatora przyrody. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca 
I{) d dnia ogłoszenia . . 

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

z dnia 5 pażdziernika 1968 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

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

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wilcze 
Błoto" obszar nieużytków śródleśnych o powierzchni 2,51 ha 
w Leśnictwie Krucz Nadleśnictwa Krucz, położony w miej
scowości Hamrzysko, w gromadzie Krucz, w powiecie czarn
kowskim województwa poznańskiego, stanowiący oddział 
52 d, f, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia 
gospodarstwa leśnego na okres 1960-1969 r. Granice rezer
watu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 20.000, 
titanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru two
rów przyrody poddanych pod ochronę. 

2. Rezerwa,t tworzy się w celu zachowania ze wzglę
dów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska roślinności 
bagiennej i torfowiskowej. 

3. Na obszarze rezerwatu zabronione są: 
a) 1:miana stosunków wodnych bez uzyskania pozwole

nia wodnopra wnego, wydanego przez właściwy do 
spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady na
rodowej w powzumieniu z organem do spra'w ochro
ny przyrody prezydium wojewódzkiej rady narodo
wej; zmiana stosunków wodnych w rezerwacie przy
rody może nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spo
woduje ona zasadniczej . zmiany w biotopie, 

b) wycinanie drzew i j1ebór użytków drzewnych, z wy
jątkiem drzew martwych, złomów i wywrotów, z po
zo,stawieniem w ziemi karpiny, 

c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich 
części. 

d) niszczenie lub - uszkadzanie drzew krzewów oraz 
innych roślin, 

e) wypas zwierząt gospodarskich. 
f) niszczenie gleby, po'zyskiwanie torfu, zanieczyszcza

nie terenu i wzniecanie ognia. 
g) polowaniE', chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko 

żyjących zwierząt, niszczenie gniazd, wybieranie ja i 
i piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

h) wznoszenie budt>wli oraz zakładanie lub budowa 
urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń tech
nicznych, 

i) umieszczani·e tablic, napisów i innych znaków, z wy
jątkiem tablic i znaków związanych z ochroną re
zerwatu, 

J) przepywanie na terenie rezerwatu poza miejscami 
ustalonymi przez kOnserwatora przyrody. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca 
od <lnia ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa Przemysłu Drzewnego: R. Gesing 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 5 października 1968 r. 

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. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą .. Poło
niny Małej i Wielkiej Rawki" obszar ' polonin o powierzchni 
52,15 ha, polożony . w ' miejscowości Brzegi Górne, w groma-

dzie Lutowiska, w powiecie ustrzyckim województ wa rze~ 
szowskiego. 

2. W skład rezerwatu wchodzi połonina Mala Rawka
działka nr 61 i połonina Wielka Rawka - działka nr 62 we
dług numeracji przyjętej w rejestrze Powialowego Biura 
Geodezyjnego i Urządzeń Rolnych Prezydium Powiatowej 

.. 
• 

.. 



.. 
.. 

... 
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Rady Narodowej w Ustrzykach Dolnych, stanowiące wła

sność Państwowego Funduszu Ziemi w . BJ zegi'lch Górnych. 
Granice re2'erwat~ zostały oznaczone ria mil'pie rezerwatu 
w skali l: 20.000, stanowiącej }ałącznik .do · odpowiedniej 
IPOzycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę. 

3. Rezerwat tworzy się w celu zachp"VIania ze wzglę
dów naukowych i dydaktycznych naturall:ego stanowiska 
rza<ikich gatunków roślin wysokogórskich i wschodniokar
packich oraz bogatej fauny związanej z górllą granicą lasu. 

4. Na terenie rezerwatu zabronione są: 
a) wycinanie drzew i krzewów, 
b) zmiana stosunków wadn ych bez zezwolenia wodno

prawnego. wydanego przez właściwy do spraw go
spodarki wodnej organ prezydium rady narodowej 
w porozumieniu z właściwym do spraw ochrony przy
rody organem prezydium wojewódzkiej rady naro
dowej; zmiana stosunków wodnych w, rezerwacie 
przyrody może nastąpić ty:ko w wypadku. gdy nie 
s'powoduJe ona zasadniczej zmiany w biotopie, 

c) zbiór ziół leczniczych oraz inn )rch roślin llib ich 
części, 

d) niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin, 
e) zanieczyszczanie terenu rezerwatu wzniecanie 

ognia, 
f) wypas zwierząt gospodarskich i koszenie trawy, 
g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko 

żyjących zwierząt, niszczenie gniazd, wybieranie jaj 
i piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

h) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, zwy~ 
jątkiem tablic i znaków związanyCh z ochróną re
zerwatu, 

i) wznoszeni€ ~udowli oraz zakładanie lub budowa 
urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń tech
nicznych, 

j) przebywanie na terenie rezerwatu bez zezwolenia 
konserwatora przyrody.: 

5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca 

ód dnia ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU 

z dnia 11 paździ ernika 1968 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn 
branżowych przemysłu rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych. 

Na podstawie § 10 ust. 3 uchwały nr 189 _ Rady Mini
strów ż dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kon
troli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski 
Nr 51, poz. 249) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu Spożywczego 

i Skupu z dnia 19 lutego 1%4r. w sprawie określenia nor
matywów czasowych oddawania do, montażu i eksploatacji 
maszyn branżowych prŻemysłu rolno-spożywczego i spręża-

rek chłodniczych (Monitor Polski Nr 14, poz. 67) wpr'owa
dza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 1 w nawiasie dodaje się wyrazy "i z 1965 r. 

Nr 9, poz. 29", 
2) w § 1 ust. 2 wyrazy ,,400.000 zł" zastępuje się wyraza

mi ,,200,GOO zł". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: S. Gucwa 
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ZARZĄDZENIE PRElFSA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII 

z dnia 10 października 1968 r. 

w sprawie ustalania zasobów złóż ropy naftQwej i gazu -ziemnego, sporządzania Oraz przedstawiania dokumentacji. 
geologicznej do zatwierdzenia. 

Na podstawie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 li
stopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 
303) oraz w związku z § 5 ust. 1 uchwały nr 91 Rady Mi
nistrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie ustalania zaso
bów złóż kopalin dla podjęcia działalności inwestycyjnej 
iwiązanęj z eksploatacją złoża kopaliny lub jej' przeróbką 
(Monitor Polski Nr 28. PO? 116) zarządza się, co nastę,puje: 

§ 1. 1. Wprowadza się zasady i sposób ustalania za
sobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, warunki, jakie 
powinny być spełnione · dla poznania tych zasobów w p'o
szczególnych kategoriach, oraz zasady sporządzania doku
me~tacJi geologicwych . i tryb przedstawiania tych doku-
nientacji do zatwierdzenia. . 
.. 2.Zasarlyi wflrunki, · () których mowa w ust. l, okre
śla lhstnlkcja wyd<ina w formie broszury · przez Centralny 
Urząd Geologii. . 

§ 2. Dokumentacja g'eologiczna zawierająca ustalenie 
zasobów złoża ropy naftowej i gazu ziemnego podlega za

twierdzeniu przez Prezesa Centi'alnego Urzędu Geologii. 

§ 3. 1. J:)okumentacja geologiczna zasobów zł'oża ropy 
naftowej i ga:zu ziemnegó powinna być zweryfikowana przed 
przedstawieniem do zatwierdzenia. 

2. \Neryfikator stwierdza podpisem prawidłowość spo
rządzenia dokumentacji, a w razie różnicy stanowisk z do-
ktlmentatorem sporządza notatkę. . 

. § 4. 1. Dokumentację geologiczną przedstawia do za
twierdzenia Jednos tka sprawująca zwierzchninad,:zór nad 
inwestorem. 

2. Dokumentację ' geologiciną przedstawia się do za:
, tW,ierdżenia w czterech egzemplim6ch.z _którycl~;' dwa po
zostają w Centralnym Urzędzie Geologii. 


