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UCHWALA RADY PAŃSTWA 

z dnia 29 września 1973 r. 

w sprawie powołania ' Centralnej ·Ko.misji Wyborczej. 

Na podstawie art. 26 Ordy'na~jiwyb~rczej do rad na
rodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 226) Rada Państwa 
postanawia powołać Centralną Komisję Wyborczą w na-
stępującym składzie: • 

Przewodniczący: 

Zastępcy 

Przewodniczącego: 

Sekretarz: 

Członkowie: 

Jerzy BAFIA 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

, Bronisław OWSIANIK 

Sekretarz Naczelnego Komitetu 
Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego, 

Piotr STEFAŃSKI 

Sekretarz Centralnego Komitetu 
Stronni(;twa Demokratycznego, 

Zdzisław ZANDAROWSKI 

Członek Sekretariatu 
Korni tetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, 
Kierownik Wydziału 
Organizacyjnego 
Komitetu Centralnego PZPR, 

Edmund BORATYŃSKI 

Szef Kancelarii Rady Państwa, 

Stanisław CIOSEK 
Przewodniczący Rady Głównej 
Federa cji Socja listycznych 
Związków Młodzieży Polskiej, 

Członkowie: Jan JABŁONOWSKI 

Rolnik ze wsi Jabłonowo-Wypychy; 
Przewodniczący Gminnej Rady · 
Narodowej w Sokołach, pow. Łapy, 

Eugenia KULIŃSKA 

Tkaczka w Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego im. St. Dubois 
w Łodzi, 

Maria MILCZAREK 

Przewodnicząca Krajowej Rady 
Kobiet Polskich, 

Władysław POPIOŁEK ' 

Górnik kopalni .. Dymitrow" 
w Bytomiu, 

Irena SROCZYŃSKA 

Sekretarz Centralnej Rady 
Związków Zawodowych, 

Bronisława STASZCZUK 

Sekretarz Wojewódzkiego Związku 
Spółdzielni Produkcyjnych 
w Lublinie. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

254 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 29 września 1973 r. 

w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 38 ust. 3 Ordynacji 
wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, 
poz, 226) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1; Spisy wyborców sporządzają: 

1) dla wyborów w miastach nie podzielonych na dziel
nice - prezyd'a miejskich r:ld narodowych, 

2) dla wyborów w miastach podzielonych na dzielnice -
prezydia dzielnicowych rad narod'1wych. 

3) dla wyborów w gminach - naczelnicy gmin, 

4) dla wyborów w miastach i w gminach. dla których 
przed dniem wyborów działa wspólna rada narodo
wa - naczelnicy miast i gmin. 

2. Spisy wyborców sp,1rząnza się wyłąr7.llie na formu
larzach, których wzór ustala załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Formularz ~pisowy zapisuje się dwust.ronnie. 

§ 2. 1. W spisach wyborców wykazuje się obywateli 
polskich mających w dniu wyborów ukończonych 18 lat. 

2. Spisami wyborców obejmuje się również osoby, 
których obywatelstwo polskie nie zostało stwierdzone, je
żeli stale zamieszkują w Polsk:ej Rzeczypospolitej Ludo
wej i nie są obywatelami innego państwa. 

§ 3. 1. W spisach wyborców nie wykazuje się osób: 

1) pozbawionych zdalności do czynności prawnych I'ub 
w ' niej ograniczonych z pawodu choroby umysłowej, . 

,, 2) pozbawionych praw publicznych prawomocnym orze-
czeniem sądu. w czasie trwania pozbawienia praw. 

2. W spisach wyb,-:rców nie umieszcza się również 

osób, które nie mogą brać udziału w głosowaniu wskutek: 

.. 
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1) odbywania kary pozbawienia wolności, 

2) tymczasowego aresztowania, 

3) przebywania w zakładach dla psychicznie chorych; 

§ 4. 1. Sp isy wyborców sporządza się na podstawie re
je3trów mieszkańców i ew idencjl osób przebywających 

czasowo na danym terenie. 

2. W spisach wyborców wykazuje się osoby: 

1) zameldowane na pobyt stały w danej gminie, mieśc i e 

lub dzielnicy, 

2) zameldowane na pO'byt czasowy w danej gminie, mieś
cie lub dzielnicy, jeżeli pobyt ten ma trwać do dnia 
wyborów włącznie; o obj p, ciu tych osób sp isami wy
borców zawiadamia się 'prezydium rady narodowej 
lub naczelnika gminy w tch stałym miejscu zamiesz
kania . Wzór zawiadomienia ustala załącznik nr 2 do 
zarządzenia, 

3) nigdzie nie zameldowane, o których w iadomo jest or
ganowi ewid::mcji , że faktycznie prz e bywają i w dniu 
wyborów będą przebywały w danej miejscowości. 

§ 5. 1 Spisami wyborców n ie obejmuje się osób, któ
re wprawdzie nie zostały wymeldowane ze swego miej
sca zamieszkania, lecz faktycznie tam niF prze bywają 

w związku z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej 
lub ćwiczeń wojskowych, oraz osób zakwaterowanych lub 
zamieszkałych na terenie zamkniętym jednostek wojsko· 
wych. 

2. W spisach wyborców nie wykazuje się równl ez 
osób zamie szkałych w wojskowych lo ka lach m :eszkal nych 
poza teren em zamkni ętym jednoslek wojskowy ch, jeże li 

władze wojskowf' tworzQce obwlJdy głosowania dla sk ła 

du jednos.te k wojsk f1 wych pow i adom i ą wl aśc iwe prezy d ia 
rad narod vwych lub nac ze lnJ!,ów qmin o zamieszczen iu 
tych osób w s pi sach wyborców sp orządzonych dla tych 
o bwodó w . 

§ 6. Dla każdego obwodu głosowania sporządza s i ę od
dzi e lny spis wyborców . Jeżeli obwód obejm uje wie;cej n i ż 

jede n okręg wybo rcz y dla wyboru .gm innej . miasta i gmi
ny oraz miejski8j rad y naroc] o wpj, s po rządza się oddzielny 
sp is wyborców dla każd e go z tyc h o kręgów . 

~ 7. 1. Spisy wyb orc ów w miastach spo rządza się we
dług ulic wym ie ni onych w po r ząclku alfabetycznym, w ob
rębie ul icy - według ko lejnych num erów do mów, a w ob
rębie domu - według k o lejn ych n ll m e rów m ' eszkań. 

2. Sp Isy wyborców w gmin a ch s po rz ądz a s ię według 
poszczeg ó lny ch m i ejs cc wilści (wsi , przys ió ików, k o lon ii 
itp.) wymienionych w p orządku alfabet yczn y m, a w obrę

bie miejsco wośc I - według kolejnych num erów domÓWi 
j eże li w m ie jscowośc i są ul lce - także według ulic wy
mie nionych IV porządku alfabe tycznym i ko !ej nych nume
rów domów . 

§ 8. Dla ohwodów głoS 0 W]nia utworzonych w szpi
talach, sanatoriach i w inn yc h zak taclach slt:żby zdrowia 
oraz w zakłada c h p'l mocy sp0łecz n e j i zakł a d ac h inwalidz
kich prezydIa rad narod mv y ch lub naczelnicy gmin sporzą
dzają spisy wyborców na pOd 'i t .lw 1e w yk azów dostarczo
nych przez k Ierowników t ych zakładów. 

§ 9. I. Spisy sporządza " ię pismem maszynowym, spo
sobem mec ha ni cz 'lym "ADRF'MA" lub pismem ręcznym, 
zależnie od miejscowych m;Jżliwości. 

2. W rnie sporząrllan ia SpiSU sposobe m mechanicz
nym "ADREMA" można przyjąć układ forillLllarza odmien-

ny od określonego we wzorze, pod warunkiem zachowania 
wszystkich rubryk w tym wzorze przewidzianych. 

§ 10. 1. Spisy sporządza się w trzech egzemplarzach. 

2. Każdy egzemplarz spisu wyborców podpisuje prze
wodniczący i sekretarz prezydium rady narodowej lub na
czelnik gminy, po czym spis zaopatruje się w urzędową 
pieczęć prezydium rady narodowej lub naczelnika gminy. 
Ponadto każdy arkusz spisu powinien być zaopatrzony w 
pieczęć prezydium lub naczelnIka gminy i parafowany 
przez pracownika przygotowującego spis. 

§ 11. 1. Spisy wyborców należy sporządzić na 41 dni 
przed dni em wyborów, tj .·w dniu 29 października 1973 r. 

2. Prezydia raLl narodowych lub naczelnicy gmin po
winni doręczyć dwa egzemplarze spisów wyborców prze
wodniczącym obwodowych kvmisji wyborczych najpóźn ie j 

38 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 listopada 
1973 ' r.; trzeci egzemplarz prezydium rady narodowej lub 
naczelnik gminy zachowuje u siebie. 

§ 12. Do spisu wyborców w okresie wyłożenia ich do 
publicznego wglądu właściwe prezydia rad narodowych 
lub naczelnicy gmin wprowadzają poprawki i uzupełnienia, 
wynikające w szczególności z: 

l ) zmian spowodo wanych ruchem ludności, 

2) wydania "zaświadczenia o prawie glosowania", 

3) orzeczeń sądowych o pozbawieniu praw publicznych, 
o pozbawieniu zdolności do czynnoscl prawnych lub 
ograniczeniu w tej zdolności z powodu choroby umy
słowej, 

4) dec yzji podjętej w wyniku rozpatrzenia reklamacji co 
do p ominięcia osób upr il wnionych do gl osowa nia lub 
zamieszczenia osób nie uprawnionych, 

5) objęcia wyborcy innym spise m wyborców (np. dla 
osób przebywających w szpitalu), 

6) ujawn ie n ia błędów i nieścisłości popełnionych w toku 
sporządzania spisu. 

§ 13. Prezydia rad narodowych lub nacze ln icy gmin 
wykazują zmiany w sp isach wyborców wynik a jące z o ko 
liczności, o których mowa w § 12 pkt 1-5, w dodatko
w ych spisach wyborców albo w wykaZach osó b, które na
leży w sp isach skr e śl i ć. 

§ 14. 1.- \V dodatkowych spisach wyborców wykazuje 
się w szczególnoś CI os oby. kt ó re: 

1) zame ldowały się na pohyt stały lub na pobyt czasowy 
mający trwać po dzień wyborów, . 

2) w wyniku zgłos'lOnej reklamacji co do p om inięcia 

w spiSIe uzysk:Jly decyzję o zamieszczeniu w spiSie 
wyborców. . 

2. W dodatkowych sp isach wyborców wyk azuje s ię 

także osoby zwolniolle z czynnej służby wojskowej w 
okresie między sporządzeniem spisów a dniem wyborów, 
choć by nie posiadały "zaświadc zeń o prawie glosowa nia" 
w ydanych prbez dowódców jed'lostek woj~k ow ych . D~ n e 

d otyczące osób n ie mający ch, .. zaś wiadcze nia" nal f' ży us ta 
lić w porozumieniu z wlaściwymi sztabami wo jskowymi. 

3. Dodatkowe sp isy wY\),Jrców sp0 rządzil się w 
trzech egzemplarzach. z któryrh jeden prezyd ia rad naro
d ,)wych łub naczelnicy gmin l il" h o wują dla s iebie, a dwa 
d oręczają przewodnirzą cym ob'N0dowych . kom isji wybor
czych; dod a tkowe spisy wyborców docp,cza się: 

1) w dn iu 20 listopada 1973 r. (la okres od p rze slani3 
spisów do dn ia 19 lis topada 1973 r.), 
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2) w dniu 8 grudnia 1973 r. (za okres od dnia 20 listopa
da do' dnia 8 grudnia 1973 r.). 

§ 15. 1. W wykazach osób, które należy w spisach 
skreślić, ujmuje się osoby: 

l) które wymeldowały się z mi e jsca zamieszkania, 

2) w odniesieniu do których sądy nadesłały zawiadomie
nia o pozbawieniu praw publicznych, o pozbawi eniu 
z powodu choroby umysłowej zd o lności do czynności 
prawnych lub ograni czeniu w tej zdolności, 

3) którym wydano "zaświadczenia o prawie głosowan i a", 

4) co do których podjęto d ecyz je o skreśleniu ze sp isu 
w wyniku reklamacji, 

5) co do których otrzymnno za wiadomienia o umieszcze
niu w spisie wyborców w innej miejscowości, 

6) co do których zachod zą inne prawnie uzasadnione 
podstawy s:creś!enia. 

2. W ykazy osób, które naleiy w spisach skreślić, spo
rządza się w 2 egzemplarz ach, z których jeden prezyd ' a 
r ad narodowyc h lub naczeln icy gmi n zachowują dla si ebie, 
a d r ugi dorę c zaj ą przew'luniczącym obwodowych komisji 
w yborczych; wykazy d c rC)cza się: 

1) w dniu 20 listopada 1973 r. (za okres od przesiania 
sp isów do dnIa 19 l Istopada 1973 r.). 

2) w dniu 30 listopada 1973 r. (la okres od dnia 20 listo
pada do dnia 29 listopada 1973 r.). 

3) w dniu 8 grudnia 1973 r . (ZJ okres od dnia 30 listopa
da do dnia 8 grudnia 1973 r.). 

Pr~zydinm ......................................... ... ................ Rady Narodowej·) 

Naczelnik Gminy (Miasta i Gminy) 

\V ........................... ...................................... ........................ . 

§ 16. 1. Jeżeli wyborca po sporządzeniu spisu wybor
ców zmienia miejsce pobytu, otrzymuje na swoje żądanie 
z ' prezydium rady narodowej lub od naczelnika gminy, 
który sporządził spis, "zaświad,zenie o prawie głosowa 

nia". Wydając "zaświadczenie" prezydium lub naczelnik 
gminy skreśla wyborcę ze spisu z adnotacją "zaświadcze
nie". Wzór zaświadcze nia ustala załącznik nr 3 do zarzą
dze n ia. 

2. Za okazaniem "zaświadcze nia o prawie glosowania" 
wyborca zostaje przez obwodową kom i sję wyburczą nowe
go m ie jsca pobytu wp isany do sp isu wyhorcó w i d opusz
czony do glosowania . . Wpisując wyborcę do sp isu k omisja 
odb ip ra od n iego za świadczenit! i załącza je do akt. 

§ 17. "Zaśw i adczenie o prawie glos,)wania" przysługu

j e również wyb'orcom. którzy ze wzg'ęrlu na wyko ny wanie 
priJc wyborczych w inn ym obwodzie ~Jłosowania nie mogą 
oddać głosu w swoim obwoclzie qłosuwanla (np. dlatego, 
że wchodzą w skład kom is ji wyborczej w innym obwo
dz ie ). 

§ 18. Zasady sporząd za nia sp isów wyborców w jed no
stk ach wojskowyc h ora z na statkach określają odrębne 

przepisy. 

§ 19. Przepisy zarządu' nia d otyczące nac zel n ików 
gmin stosuje się odpow iednio d o naczelników m ias t i gmm. 

§ 20. Traci moc z ar ządzenie Ministra Spraw Wewnętrz

nych z dnia 19 lutego 1965 r. (Moniłor Polski Nr 10, 
poz. 34). 

§ 21. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

MInister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 

Za łączniki do zarządzenia Ministra 
Spraw Wf'Wnęt'lllych z dnia 29 wrze
śnia 1973 r. (poz. 254) . 

Z'all!Cznik nr l 

Obwód głosowania nr ......................... M 

\V .................................................................................. M 

SPIS WYBOnCÓW 
Okręg wyborczy nr ........................ U) 

I Data urodzenia I 1\1ip.j~ee zamies7kania I 
Lp. Nazwisko Imię Imię ojca! ( dzif'll, miesiąc, Wid, przY"lólck, t domu I nr I Uwagi 

rok) kulollia, itp. , nllca ' 
nr 

. mif'.s7kania : 

·1 Nlppo l rleh ne ~kr{'ćliĆ. 

** ) Rllbryke l r~ Wyp·>ln1il ~ip' tylko w qmlnllr-h, mi<ls tilc h I gminllC'h oril7 mia'it0C'7kilrh, je;; e łl nhwód glosowania obej muje 
wi ęcej niż je d e n okręg wyborn y dla wyboru gminnej. mia sta j gminy oraz miejskiej rauy ndrocl 'J wej. 

Za'ąt:zn;J, nr 2 

(m.p.l ....................... ......... dnia ............................... .. 

D.) ...................................................................... : ..... .. 
w .. ................................................................................. . 

Z awiad amiil ~i~. 7.e ui ęty w Was7.f'j ~w;(\pn('ii m;p.szka,) ... ów pod ailrpsp.m ........................................ . .......... ................................................... _ 
(mi ej5cowość) 

(IIlica, nr d:1Olu. nr l oka lu) 

Oh ...................................................................................... ... .............. ... ...................................................................................................................................................... .. został wpisany do 
(imię I n<'łlwlsko. Imię ojca, rok urod7enla) 

spisu wybureów -- w miejscuwuśCl ............................................................................................................... p'IW.' ................................................................................................... ;.M 

(m p.) (podpis pracownika organu ewidencji i kontroli ruchu ludności) 
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. , Zaląc~njk nr 3 

Zaświad~zenie o prawie głosowania 
" ..... : ...................... , dnia .,: .... : .. :.:.~:.:: .. .::'J973 r. 

Obywatel(kil) " .............. " ............................................................. i ..................... ,." syn (córka) .......................... ", ........................................... urodzony(a) . ............ ; ............... " 
(nazwisko I Imię) (Imię ojca) 

_ .................................................................. ,' .. , .. . '''.'' .. ' .. ' ',., .. , .......................................... " zamieszkały(a) w . " ............................ , ............ " .. , ...... .. .......... , ............. , ..................................... _ 
(dzień, miesiąc, rok) (podać dokładny adres) 

_ ..................................................................... był(a) zamieszczony(a) w spisie wybo~ców 'v ......................................... ........... ' ......... , ........................................... " 
(miejscowość) 

i w związku ze zmianą miejsca pobytu (w związku z zatrudnieniem w innej komisji wyborczej) otrzymuje niniejsze 
Iląświadczellie na podstawie art. 38 Ordynacji wyborczej' do rad narodowych. ' 

(m. p.) (podpis l stanowisko służbowe) 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 20 września 1973 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 "Stawy 
Milickie" obszar pięciu zespołów stawów, lasów i innych 
gruntów o /ącżnej' powierzchni 5324,31 ha, położonych na 
ter.enie gmin: Milicz, Gądkowice, Su/ów i Żmigród, w po
wieciemilickim województwa . wrocławsk i ego. 

2. W . skład rezerwatu wchodzą: 
t') stawy położone w granicach zespołów stawów: Staw

no, Potasznia, Ruda Sułowska, Radziądz i Jamnik 
o łącznej powierz("hni 3808,00ha,stanowiące własność 
Państwa . pod ' zarządem Państwowego Gospodarstwa 
Rybackiego "w Miliczu, 

2) następujące oddziały ldsu państwowego gospodarstwa 
leśnego: . 

aj w Nadleśnictwie Milicz: 
172 g, h, i, 281 l', m', '283 k', 293 c', f', 336 a, b, c, d, 

' 337 a, b,c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n według ozna
czeń przy'jętych w planieurząd 'Ze n i a ' gospoda rstwa 
leśnego na lata 1969-1979 o łącznej powierzchni 
69,66 ha, 

b) w Nadleśnictwie Sulów: 
·28 a', a .... 34 a, b, c, d, f, g, h; i, j, k, l, 38 a, b, c, 
39 a, ' b, c, d, C' g, 42; 43,44 wedl ug oznaczeń przy
jętych w planie . urządzenia gospodarstwa l eśnego 

na lata 1969-1979 o łącznej powierzchni 141,13 ha, 
. c) w Nadleśnictwie Żmigr ód: 

SI a, b,c, d, f"g, h, i,j, k, l, m, n, o, p, r, s, y, x', 
52 a, b, c, d: f. g, h, i, j, k , 70 a, b, 71 a; b, g. h, i, .j, 

. 102 a, b', d;f według oznaczeń przyjętych w planie 
urządzenia gospodarstwa l Ei śilego n'a Jata ', 1969-

' 1979 o łącinej powlerzchni ' 69;82 ~ai 

3) inne grunty stanowiące . w1as!lOŚĆ . l'ańs~.wa pąd z~rzil-
dem : . , . , 

al Panstwo.yego -Gospodarstwa RybackiegoI w M}!iqu 
·' o ·łącznej. powierzchni '651,64 ha, _ 

b) Państwowego Funduszu Ziemi o łącznej powierz
chni 139,40 ha, 

c) Pa ństwowego Gospodarstwa Rolnego w Brzezinie 
Sułowskiej o łącznej powierzchni 74,96 ha, 

4) grunty stanowiące własność indywidualną o łąc~nej 
powierzchni 369,70 ha. ' 

3. Wymienione w ust. 2 pkt 1 zespoły stawów wraz 
.oz; przylegającymi do nich lasami i innymi gruntami tworzą 
następujące odrębne kompleksy: 

l) kompleks Stawno' o łącznej powierzchni. 2308,93 ha, 
w tym stawó w 1583,45 ha, lasów 63,16 ha L innych 

· gruntów 662,32 ha, którego granica ma przebieg na
stępujący: poczynając od ' rozwldlenia . drogi " polnej 
z szosą na wschodnim skraju wsi Sławoszowice gra
nica biegnie tą drogą w k ierunku ,północnym do punk
tu przecięcia SIę 'drogi z linią wysokiego napięcia, 

skąd s'kr ęca w kierunku północno-zachodn im i biegnie 
wzdluż tej linii do rzeki Baryczy, a następnie środ

k iem koryta Baryczy w górę jej biegu do miejsca, w 
którym wpada do niej potok Rybnica. Od tego punk
tu granica bie gnie prawym brzegiem potoku Rybnica 
aż do ujścia potoku Polska Woda do potoku Rybnica . . 
Z tego miejsca granica skręca w kierunku .północno
wsch odnim i b iegnie wzdłuż prawego brzegu potoku 
Polska Woda do miejsca, w którym wpada do niego 
rów melioracyjny. Od tego punktu granica skręca 

i biegnie w kierunku poludniowym i ~ołudniowo-za

chodnim rowem meli oracyjnym wzdłuż wschodni ej 
.grobli sta w u Andrzej do mIejsca ujścia rowu do poto-

· ku Rybnica. W tym ' punkcie granica zalamuje się 
łbiegnie wzd ł ,Uż prawego brzegu potoku w kierunku 

' wschodnim,przecina tor ko lei wąskotorowej ibiegni.e 
do miejsca, w którym wpada do potoku rów meliora
cyjny , Od tego m ~e jsca gra~ica skręca i ~ie~nie tym 
rowem w kierunku połudąiowym wzdłuż wschodniej 

· grobli s tawu Grabownica, przecina drogę · prowadzącą ' 
. c- -. Llj ~ . 

I do m iejscowo$ci , Potasznia , dochodząc ' do mostu na 
r~eceP~ądni. .Od t~Ro punktu, gran ica . sjtręca i biegni!,! . 

, $z:qd~i,em . ~oryta tej rzek,iw kier~nku żacho,~ni1P aż 


