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powinny być uzgadniane z wlaściwYIlJI terenowo wo
Jewódzkimi prze<isiębiorstwami obrotu produktami 
naftowymi »CPN« lub zakłi)damj gospodarki produkta
mi naftowymi »CPN«."; 

5) w § 6 skreśla się ust. 3; 

6) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Stacje benzynowe "CPN" prowadzą skup olejów 
grupy III (silnikowych, przekładniowych, maszy
nowych, hydraulicznych i pozostałych mineral
nych olejów smarowycp stosowanych w eksploa
tacji poja~dów mechanicznych)." I 

,7) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W razie stwierdzenia w odbieranych olejach zuży
tych (przepracowanych) większej ilości wody i za
nieczyszczeń mechanicznych, niż przewidują to 
warunki techniczne ustalone W § 5 (jednak nie 
więcej nii 12% ), dla obliczenia należności za olej 

potrąca się od ustalonej ilości zużytego (przepra
cowanego) oleju stwierdzoną nadwyżkę wo.dy i za
nieczyszczeń. W razie stwierdzenia w odbiera
nych olejach zużytych (przepracowanych) wody 
i zanieczyszczeń w ilości większej niż 12% , dla 
obliczenia na le żności za olej potrąca się od usta
lonej ilości oleju zużytego (przepracowanego) pod
wójną ilość stwi erdzonej nadwyżki wody i zanie
czyszczeń (różnicę pomiędzy ilością wody i zanie
czyszczeń stwierdzoną woleju a ilością dopusz
czalną warunkami technicznymi podanymi w 
§ 5)."; 

8) w § 13 skreśla się ust. 4. 

§ 2. Zarządzenie wcho,dzi w życ i e z dniem 1 paździer
nika 1974 r. 

Minister Przemysłu Chemicznego : w z. H. Konopacki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 16 września 1974 r. 

w aprawle umaDi~ z~ rezerwilty 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: 

§ t. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Drawa" odcinek rzeki Drawy o długości 37 km oraz pas 
przybrzeżnych lasów i łąk o łącznej powie,rzchni 522,41 ha, 
położonych na terenie gmin Drawno i Radęcin, w powiecie 
choszczeńskim województwa szczecińskiego. Celem ochro
ny 'jest zachowanie malowniczego odcinka rzeki Drawy 
z przyległymi drzewostanami, w których wyróżniono więk
szość charakterystycznych dla Pomorza zespołów leśnych, 
oraz występujących na tym terenie ciekawych i rzadkich 
zespołów roślinnych wód, źródlisk, bagien, łąk i muraw, 
jak również interesującej i bogatej fauny wodnej. 

2. W skład rezerwatu wchodzą: 

.1) odcinek rzeki Drawy od jeziora Dubie do mostu w 
miejscowości Głusko o długości 37 km, 

2) następujące oddziały lasu państwowego gospodarstwa 
leśnego: 

al w Nadleśnictwie Drawno: 147 a, b, h, 169 a, 183 a, 
g, j, 201 a, b, g, h, 239 h, k, I, 258 a, f, g, h, 259 a, f, 
g, 277 d, f, i, k, l, m, n, 278 a, b, c, d, g, h, i, 279 a, 
298 b, c, d, f, g, h, i, j, k, 299 a, b, d, g, j, 319 c, d, 
g, h, i. j, k, 320 a, b, d, g, f. j, 343 b, 344 ai g, j, 
367 a, 368 a, c, d, 385 a, b, c, 38SA a, b, c, d" f, g, h, i, 
j, k, l, 386 a', b, d, 400 j, 401 k, l, 402 b, 403 a, b, c, d, 
f, g, h, i, k, l, m,n, o, 404 a, b, c, d, f, h, i, j, k,l, m, 
wedh,lg , oznaczeń ' przyjętych w planię urządzenia 

gospodarstwa leśnego nalata 1971-1981, o łącznej 
powierzchni 171,03 ha, ' , , 

b) w Nadleśnictwie Biefzwnik:: 1 a, b, C, d, f, g, h, l, J, 
k, l, m, o, P, f, W, bl , 2 b: c,3 b, c, 'f, :,f a', c; Sb, c, 

,d, f, h, ' j,&b, c, f, I, m, n, 'p , d' ,c l , ' 260b, c, d~ k,1,s, 

47 b, C, j, k, l, z, al, b l, c'. 69 b, c, d, f, g, i, j, n, r, 'Z,' 
at, b l , 92 b, f, g, h, 93 b, d, g, 115 b, c, d, g, 138 b, c" 

d, f, h, i, j, 139 b, c, d. f, h, 140 b, lu2 b, c, g, h, i" 
191 b, c, i, j, k, m, o, 221 b, g, h , i, j, k, l, 222 f, we
dług oznaczeń przyjętych w pla'nie urządzenia go
spodarstwa leśnego na lata 1964-1974, o łącz,nej 

powierzchni 114,77 ha, 

c) w Nadleśnictwie Głusko: l a, b, l, m, n, 12 a, d, h, 
i, j, 13 a, b, f, 24 a, c, d, 38 a, b, d, 50 a, c, d, f, g, h, 
61 a, c, 137 b, c, d, t, g, 157 c, d, t, i, j, k, l, m, n, 
176 b, c, d, f, h, 1., j, 192 h, 193 k, I, m, 194 j, l, m, n, 
195 a, f, g, k, l, 207 t, 208 h, i, j, 209 f. g, h, i, j, 210 
j, k, l, n, 222 h, i, n, 223 h, i, 235 g, j, k, I, 247 a, b, 
c, d, f, g, h, i, 259 h, i, j, k, l, 260 a, c, d,f. g, h, i, j, 
270 h, i, j, k, 271 c, d, f, g, h, i, j, k, 281 a, b, c, f. g, 
h, i, j, k, 288 g, h, m, 294 h, 298 l, według oznaczeń 
przyjętych w plan ie urządzenia gospodarstwa leś

nego na lata 1971-1981, o łącznej powierzchni 
214,41 ha, 

3) obszar łąk i nieużytków rolnych stanowiący własność 
Państwa, zarządzany przez WieiQzakładowe Państwowe 
Gospodarstwo Rolne w Podegrodziu, o łącznej po
wierzchni 22,20 ha. 

,3. Następujące oddziały lasu o łącznej powierzchni 
64,64 ha objęte są ochroną ścisłą: w Nadleśnictwie Draw
no -2391, 259 f, 343 b, 344 g, 4011, 403 h, w ,Nadleśnictwie 

Bierzwnik - 93 b, d, 138 b, c, d, f, 162 g', h, i, 191 b, c, w 
Nadleśnictwie Glusko - 247 a, b; c, d, f, g, h, i, ' 260a, 
271 d, 288 h, 294 h. 

§2. ' Uznaje się za rezerwat ' przyrody pod nazwą , ~Na
wionek" obszar jeziora Nawionek o powierzchni iO.67hai 
położony w gminie Konarzyny, w powiecie chojnickimwo
jewództwa bydgoskiego, stanowiący , własność Państwa ; , za
rządzany pnez Państwowe Gospodarstwo Rybackie Cha
.rzyko~o_ Ćelein ochrony jest zachowanie" jęzi~rił lypu' lo
beJiowego, na południowej granicy zasięgu' lobelii jezior~ 
nej. 
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§ 3. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ro
goźno Zamek" obszar lasu oraz odcinek rzeki Gardęgi 

o łącznej powierzchni 28,39 ha w Leśnictwie Orle Nadleś
nictwa Jamy, położony w gminie Rogożno, w powiecie gru
dziądzkim województwa bydgoskiego, oznaczony w planie 
urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1966-1976 jako 
·oddział lasu 250 a, b, c, d, f. Celem ochrony jest zachowa
crlie fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o charak
,terze naturalnym z udziałem brekini oraz wyjątkowo boga
,ty m runem. 

§ 4. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

"Ostrów kolo Pszczólczyna" obszar lasu o powierzchni 
,16,80 ha w Leśnictwie Pszczólczyn Nadleśnictwa Szubin, 
,położony w gminie Łabiszyn, w powiecie szubińskim wo
j ewództwa bydgoskiego, oznaczony w planie urządzenia 
gospodarstwa leśnego na lata 1971-1981 jako oddział lasu 
37 a, b, c. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu 
liś cia stego o charakterze natur alny m z dużym udzialem lipy 
.szerokolistnej. 

§ 5. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Po
lana Polichno" obsza.r halizny leśnej o powierzchni 9,45 ha, 
w Leśnictwie Bugaj Nadleśnictwa Pińczów, położony w 
9minie Pińczów, w powiede pińczowsk im województwa 
kieleckiego, oznacz'ony w planie: urządzenia gospodarstwa 
leśnego na lata 1969-1979 jako oddzial lasu 115 c. Celem 
ochrony jest zachowan.ie zbiorowiska roślinności kseroter
micznej oraz stanowiska rzadki ch gatunków owadów. 

§ 6. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Zie
,lonka" ·obszar lasu o powierzchni 21,09 ha w Leśnictwie 
Stróża Nadleśnictwa Ostrowie,c, położony w gminie Zawi
chost, w powiecie sandomie.rskim województwa kieleckie
go, oz,nacz.ony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 

na lata 1969-1979 jako oddział lasu 12 b, c. Celem ochrony 
jes t zachowa.nie fragmentu wie logatunkowego lasu liścia

stego o cechach ze~połu natur-al'nego . 

§ 7. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dęb
,no nad Wartą" obszar lasu o powierzchni 21,62 ha w Leś
nictwie Dębno Narlleśnictwa Jarocin , położony w gminie 
Nowe Miasto nad Wal tą, w powiecie jarocińskim woje
wództwa poznańskiego , oznaczony w planie urządze nia go
spoda.rstwa leśnego na lata 1966-1976 jako oddzialy lasu 
211 p, r, m, s, t, x, 216 a, b, f. Celem ochrony jest zacho
wanie stanowisk rzadkich zwierząt bezkręgowych. 

§ 8. Uznil je się za rezerwa t przyrody pod nazwą ,,2y
wiec dziewięciolistny" obszar las u o powierzchni 10,51 ha 
w Leśn.ictwie Boduszewo Nadleśnictwa Łopuchówko, po
łożony w gminie Murowana Goślina, w powiecie obornie
kim województwa poznańskiego, oznaczony w planie UofZą
dzenia gospodarstwa leśnego na lata 1966-1976 jako od
dz ia ł lasu 93 f. Celem ochrony jes t zachowanie stanowiska 
b a rdz,o rzadkiej rośliny na niżu - żywca dziewięciolist

nego. 

§ 9. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Do
linka" obszar łąk o powierzchni 1,77 ha, polożony w gminie 
.lipno,,'w .po wiecie · Ieszczyńskim województwa poznańs.kie
'go" określony w ewidencji grllntów wsi Goniemhice jak'o ' 
dzialkinr 61 ŁIV, 63 UV, 70 ŁIV, 62, 69 stilnowiące wlas
noM: Państwa, zarządzane przez Rolniczą Spółdzielnię Pro
dukcyjną w Goniembicach. Celem ochrony jest zachowa
nie stanowiska pełnika europejskiego. 

§ lO. Uznaje się za rezerwat przyrody p6dnaiwą ' 
"Szachownica w Krównikach" ohszar ' łąk o po w it>rZchni ' . 

. 16,67 ha, położony w gminie Przemyśl, w powieciepr'le- . 

cji gniritów wsi Krówniki jako działki nr 419, 886 887 sta
nowiące wlasność Państwa, zarządzane przez Technikum 
Rolniczo-Łąkarskie w Przemyślu i Urząd Gminy w Prze
myślu, oraz nr 420-425, 428-430, 432, 433 stanowiące 

własność indywidualną . Celem ochrony jest zachowanie 
stanowiska rzadkiej rośliny szachownicy kostkowa tej . 

§ 11. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Po
gorzelee" obszar lasu o powierzchni 6,15 ha w Leśnictwie 
Pogorzelee Nadleśnictwa Białowieża, polożony w gminie 
Biał'owieża, w powiecie hajnowski m województwa biało

stocki€90, oznaczony w plani e urządzenia gosp'oda.rstwa 
l eśnego na la ta 1968-1978 jako oddzia ł lasu 252 B c. Celem 
<Jchrony jest zachowanie fragm entu lasu o charakterze na
t ural nym z dużym udziałem lipy drobnolistnej. 

§ 12. Uznaje się za rezerwa t przyrody pod nazwą 

"Nieznanowo" obszar lasu o powierzchni 27,49 ha w Leś
nictwie Czerlonka Nadleśnictwa Hajnówka, położony w 
gminie Hajnówka, w powiecie hajnowskim województwa 
biał·ostockiego, oznaczony w planie urządzenia gospodar
stwa leśnego na lata 19G8-1978 jako oddział lasu 488 C. 
Cel€m ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Biało

wieskiej z kilkoma dobrze wykształconymi zbiorowiskami 
leśnymi. 

§ 13. Na obsza,rze . rezerwat9w zabrania się: 

1) wycinania d·rzew i pobierania użytków drzewnych, 
z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami go
spodarstwa rezerwatowego, 

2) . zmiany stosunków wodnych naruszających w sposób 
istotny warunki ekologiczne rezerwatu, 

3) . zbioru owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wy
jątkiem nasion nd potrzeby odnowienia I.asu oraz zbio
ru ziół leczniczych i innych roślin; nie dotyczy to 
obszarów wymienionych w § I ust. 2, 

4) pozyskiwania ściółki leśn e j i pasania zwierząt gospo-
. darskich , 

5) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, 

6) zani·eczyszczania terenu i wzniecania ognia, 

7) nisz·czenia drzew i innych roślin, 

8) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko ży
jących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania ja j 
i piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

9) umieszczania tablic, na pisów i innych znaków , z wy
jątkiem tablic i znaków związanych z ochroną rezer
watu, 

10) wznoszenia budowli oraz zakładania i bud owy urzą

dzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicz
nych, 

11 ) 

12) 

przebywania poza mIejscami ściśle wyznaczonymi, 
z wyjątkiem obszarów wy~lienionych w § I ust. 2 oraz 
rezerwatu wymienionego w § 10 w zakresie użytkowa
nia nieruchomości, 

zanieczyszczania wód w rezerwatach wymienionych w 
§ 1-3 oraz pob or u wody z rzeki Drawy, z wyjątkiem 
poboru na potrzeby gospodarki łeśnej, 

13) połowu ryb siecią i · innymi na.rzędiiami w- rezerwa
tach określonych w § 1 i 2. 

14) polowu ryb wędką i uprawiania sportów wodnych w 
reze1"watach wymienionych w § 2 i 3, 

15) zmiany rodzaju użytkowania oraz przeorywania łąk 
;W re,zerwacie wymienionym w § 10. 

§ ]4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździer
nika 1974 r. 

myskim województwa rzes'lowskiego, . określony w ewiden- . Minister Leśnictwa ' i Przemysłu Drzewneyo~ w z. J. KQrdy~ 

• 
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DO ABONENI0W 

Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów zwraca się do P.T. Abonentów z uprzeJm/l prośb/l 

o uIszczenIe opłaty za prenumeratę Dziennika Ustaw I Monitora Polskiego na rok 1975 możliwie wcześnie, 

nIe póżnlej jednak niż do dnIa 30 listopada br. W razie przekroczenia tego terminu pi er wsze numery w 1975 r. 
zostan/l dostarczone z opóżnieniem, a kosztamI Ich przesylki zostanie obciążony abonent. 

Wpłat za prenumeratę DzIennika Ustaw I Monitora Polskiego należy dokonywać na konto AdministracjI 
Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim Oddział IV Miejski, Warszawa, 
nr 1528-91-43745 (przelewem bankowym lub przekazem pocztowym). 

Na odcInku wpłaty prosimy podać czytelnie nazwę zamawiającego (bez skrótów). dokładny adres, pod 
którym ma być dokonywana wysyłka zamówionych wydawnictw (ulica I numer domu. numer skrytkI poczto
wej, numer kodu I miejscowość), rodzaj wydawnictwa, liczbę eg ze mplarzy oraz okres prenumeraty • 

Otrzymana wpłata będzIe traktowana Jako zamówienie, wobec czego nie należy składać osobnych zamówień 
1 zawiadomień O dokonaniu wpłaty. 

Zgłoszenia na prenumeratę załącznika do Dziennika Ust -w. w którym publikowane są obszerniejsze akty 
prawne z zakresu stosunków międzynarodowych, powinny składać tylko jednostki, którym załącznik ten 
jest niezbędny do pracy. 

RachunkI za prenumeratę nie będą wystawiane. 

Ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie (urzędy miast wyłączonych z województw) proszone so\ 
o złożenie zamówień na prenumeratę Dziennika Ustaw. załączn ika do Dzienn ika Ustaw oraz Monitora Pol
skiego w formie rozdzielników na rok 1975 obejmujących zarówno potrzeby własne, jak I podległych jed
nostek. Zamówienia te wraz z rozdzielnikami należy kierować pod adresem Administracji Wydawnictw Urzę
du Rady MInistrów, ul. Powslńska 69/71 00-979 Warszawa - w terminie do dnia 15 pażdziernika br. Jedno
cześnie prosimy o powiadomienie podległych jednostek objętych rozd zielnikiem, aby zaniechały zamawiania 
prenumeraty Dziennika Ustaw I Monitora Polskiego we własnym zakresie l nie dok onywa ły wplat za prenu
meratę tych wydawnictw. Rozliczenie z Administracją Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów z tytułu zamó
wionej prenumeraty nastąpI w l kwartale 1975 r. (zgodnie z pismem okólnym Sze fa Urzędu Rady Ministrów 
nr P. 131/9/69 z dnia 30 marca 1969 r.j. Opłata za prenumeratę l egzemplarza wynosi: 

prenumerata roczna 
prenumerata półroczna 

Dziennika Ustaw 

zł 120.
zł 70.-

załącznika 

do Dziennika Ustaw 

zł 50.-

. Monitora Polskiego 

zł 120.
zł 70.-

Uwaga. Zgłoszeń na prenumeratę Innych wydawnictw urzędowych p07a D71ennikiem Ustaw, ułiącznlklem do 
Dziennika Ustaw orllz Monitorem Polskim Administracja Wydawnictw URM nie przyjmuje. Tryb zamawiania 
prenumeraty Innych wydawnictw urzędowych wskazują Informacje zamieszC1.ane w tych wydawnlclwach. 

Adminlslracja Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów 

Redakcja: Urząd Rady Mln!5trów - Bturo Prawne, Warszawa, al. Ujćłzrlow~kle 1/3. 
Administracja: Admlnlslracja Wydawnictw Uuędu Radv Ministrów, ul. Powsińska 69/71 

00-979 Warszawa (przegródka poc71owa 81). 

Tłoczono z polecenia Pre7esII Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakł5d nr I. Warszawa, ul. Tamka 3 . 

Zam. 1663. . Cena 2,00 ~ł 


