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ni!ukowych (Dz. 77) i powszech nych (Dl. 8]) obej
muje 00 zakup książek i wówczas nazwa jego 
brzmi: .. Zakup książek", 

b) w ob jasnieniach do paragrafu ,,97- Rózne prze
lewy" spójnik pi" zastępuje się przecinkiem, a po 

' wy raz,ac h "srodkach specjalnych" dodaje się wy
razy "i funclusza·ch celowych"; 

5} W części "-VI - Podział pdragrafów na pozycje w Zd 

kresie niektórych dochodów i wydatków zakladów 
hudże towych oraz [undus'lóW celowych: 

a} w g rupie A. Dochody. w podtytul e .. Fundusze", w 
ust. l zdanie wstępne ptlzymuje brzmienie : 

"I. W fuoclus'zu emer ytal nym oraz funduszu eme-
ryta In y.m rOlnikÓW;', • 

b} w grupie B. Wydatki (koszty) . ust. 301rzymuje 
b[,lmienie: 

,,3. W f unduszl1 emeryta In ym, fund ,uszuemerytaJ
nym rolników (}ra,z pa!1stwowym lundus'w kom
batćlntów i wiElźni6w obozow lwnceotcacyjnych 
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Emel y tury i renty 

lasi Ik i pogrzebowe 

Zasiłki chorobowe ' 

Zćlslłki porodowe 

ZdSllki na dzieci ka lekie 

J e dnvf'a-zowe świadczenia z 
tytułu wypadków przy pra
cy i ch ,)róh l ,awodowych 

Finansowdne przejściowo 

s wiitdczenia funduszu kom
htltdntów 

pOL 228 - [)orażna pomoc dla kom
batilntów i więźn.iów obI)
zów koncerit rac yjnych". 

§ 2. Zar'ląd'1.t~ni e wchndzi w żvc'Je z dniem oqłos·zen;a. 

tvliOlstel Findllsów:, /'/. KiSieJ 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z d,nia l lutego 1978 r. 

zmieniające zarządl,enle w sprawie organizacji i zakresu działania państwowych zakładów' leczniczych dla zwierząt 

Nd puc1s tdw ie art. 3 ust. 2 i ar t. 19 ust. 2 ustawy l 'dnia 
lipca 1949 r. o zilklaclach leczn iczych dla zwie rząt (Dz. U. 

Nr 41. poz , 297) zarz4dzćl się. co następuje : ' ' 

§ 1. W § 3 zćlfząclzenia M i nistra Roi nict wa z dnia 
16 liped 19f>6 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
państwow ych zilkladów lecznicz ych dla zwierząt (Monitor 
Polski z 1966 r. Nr 39. poz. 196 i z 1975 r. Nr 30. poz. IS8) 
pkt 6 o t rzymuje brzmienie: 

,,6} wyk o'ny wanie opiek i weteryna;:'yjnej n a d zwie,:Z(ltam{ 
gi!spodarskimi w IIsp,)!eczni onych jecln i)Slkach g ospo
da·rki rojnej. przedsiębiorstwach pdóslw l' wy c h p r owił

dząc ych gos podarkę rolną jako d'l,ialaln tA~ć uboczną, 

zespołach młników indywidualnych omz specjali -

20 

stycznych gospoc!a.rstwach rolnych" , ' 

§ 2. Za.rząd ·zenje WCIHxlzi w życie z dniem 1 m.arca 
1978 r. 

Minister Rolnictwa: L. Kłollica 

ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 16 styczn,ia 19ła r. 

w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. 

Na podstaw ie art. 13 ustcl\vy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz . U, Nr '25. pnz. 180) zarządza się, 
co następu je: ' 

§ I. Uz.naj e się za rezerwat przyrody pod nazwą "Gra
bicz" obszar 5ródleśD2go jeziora i otaczających je bagien 
I la sów o łącznej powierzchni 29,3,1 ha w Leśnictwie Ko
byłka Wars'l:ćlwskiego Zespołu Leśnego. położony na taTe
nie mias ta Wo!6min wojewócl~ twi1 stolec'wego W iJ.r S·Zrl W C 

skiego, oznacz,o,ny w planie lIrz,!dzeni a g Gs po darstw Cl leś-

nego na lata 1967,-1977 jako oddział lasu 39 t. w, Je. y, 7:, 

al. hl. et. dl. fI. 91. hl, i!. k1. 11. mi, pl. r1. Celem ochro
ny jest zacll0wanie jeziora stanowiącego ostoję wielu ga
tunków ptaków. 

§ 2. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod n,a.zwą 

"Świder" odcinki riek Świdra i Mien:i o łącznej dlugośCli 
46 km w r az z przybrzeżn ym pasem terenu po obu stronach 
rzek o szerokości 20 m, o łącznej powierichni 238.00 ha, po
łożone n a terenie gminy Wiązowna i miasta Otwock woje-



Monito.r P.olski Nr 4 - 27 - Poz. 20 ' - - --- - - _._- - -------------- ---- ---- - --

wÓÓTZtwa stolec Zinego warSl1Jawskiego ora,z gmin Sie:rmica 
i Kołbiel województwa s,iedleckiego. Celem ochrony je.gt 
zachowanie naturalnego cha,rakter'u rzek Świd,ra i Miellii 
tworzących liczne pf'Ziełomy, zakola i wodospady oraz nad
br.zeżnej foOśl~n.n,ośc'i i bogatej fauny wodnej i nawodnej. 

2. W &kład rezerwa~u wcnodzą: 

1)- odC'inek rz,ekle Świdra od spi ętrzenia w miejscow05ci 
Dłuż€IW w województwie siedleckim do mostu drogo

.weg·o w mieście Otwock-Świdry Wielkie w wojewódz-
twie ·-stołecZll1 ym wars'lawskim, o długości 41 km, . 

21 odci,nek rzek~ Mieni od 
ujścia do rzeki Świdra 
wód'ltwa s,tołecznego 

5 km, 

miejsc,owości Wiązowna do 
w gminie Wią2'!Qwn,a woje
wa rs'zawskieg o, ° długości 

3) pa~ przyległych terenów po obu s-tronac h rzek, nćl od
cinkach okreś lonych w pkt l i 2, o sz€<pokości 20 m 
i łąc'Łoej powierzchni 184,00 ha. 

§ 3. Um,a-je s'ję ia rezerWat p rzyrody pod na,zwą "Sta
w.y . RaslZyńskie" ObSZ'M stawów hod'<YWlanych, wysp na 
stawach OIf-il;Z przyleglychd-o stawów gruntów o łącznej po- · 
wierZchni 110,00 ha, poloż()Iny w gminie Raszyn wojewódz
twa stołec'ljn~go w a:fS':lIawS'kiego, · stailwwiący- .własn,el;'Ć.Pań

stwa, zalTząd'zallly przez Za,kład Doświadczalny Melio~ac}i 

I Użytków Zi~IOlllych w Falentach. Celem ochrony jest za 
coowa,nie cennego biotopu ·lęg'Dwegowielu rzadkich ga
tunków ptaków o.r<iZ żerowis!k i miejsc odpoczynku pta
ków prze lotnych , 

§ 4: Uznaje .się za rezerwat p rzyr'od y pod nazwą "Je
zioro Długie" obsza'r jezi.or,a i t orf owiska Q łącznej po

·. wierzchn~ 640,48 ha w Leśnictwie Wola Wereszczyriska 
·,N-Mileśn.idwa P-aiTCrew, położony w gminie Uf-s'luHn woje

wód'ltwa chełmsk,iego. 07JnacliOny w planie u rządzenia go
spod,d,rstwa leślI;e go n,a lala 1968-1978 jako oddziały lalsLl 
2S9-2~, 272-275, 282-286, 289-302. Celem OChr'ony jeJSlt 
zachowal!lJie stain,O'wisk rrz:adokich gatulllków roślin w.odnych 
i torfowi-skO'Wych {)IM'l natu:ralnych zbiorowisk roślinnOŚci 
torfowiskowej, 

§ S. Uznaje się za rezerwat przyrody pod n,a,zwą " Da
lejów" obszalr lasu opO'wierzchn-i 87,58 ha w Leśn.ictwie 
Jastrzębia Nad l eśn,ic-twa SkMżysko, położ,o!ny w gmi,nie 
Bliży:n wo-jew ództw a kieleckiego, oz;n.ac2o:ny w pl d/ll ie 
urząd'Łeni;a goo'pod a1rstwa leśnego na lata 1975-1985 jalko 
oddział y lasu 131 l, w. x, y. z, al, bl. 154 b. c, d, f. g. h, i, j. 
k, L m, n, o, p, 5, t, w. x, 'li, al, bl. dl, 155 a, b, c, d, f. g, h. 
i. j, k, l, m, n, o, p. r. Celem ochrony jest zachowalllie natu
ralnych wie'logatunkowych d:rzewo'Stainów z dużym ud ?Ji. a
lem modrzewia po I,skj.eg o, 

§ 6, Uznaje s'ię za fez,e,rwa t p rzyr'ody pod nazwą "Mi
lechowy" obszar lasu o powierzchl1i 133,73 ha w Leśn:ictwie 
Czartosz<YWa NadleśIlJictwa Kielce, położony w gminie Chę
dny województwa k,ieleckiego, ozn'acz'Ony w pla,n ie urzą

d.zenia gospod,ar'Stwa leśne.go na lata 1974-1984 jako od
działy lasu 230 a. b, d, f. g, h, i,j, 231, 232, 233, Celem ochro
Tfy . jest zachowa,nde zbiorowisk leśnych o cechachze.sp:o
łów na'turalnych oraz kserotermicznych ze,spolów za, ro~lo 
wych i murawowych z lic?Jnymi gatunkam.i roślin chron.io
nych, 

§ 7. Uzn,aje slię za rezerwat przyrody pod nazwą "Jo
dły Kal1lieszewickie" O'bsza,r lasu D pOWierzchni 37.14 ha ' w 
Leśnictwie ' Sianów Nadleśnictwa Manowo, położony w 
gminie Sianów wO'jewództwa kos~alińskiego,oznacz!Yl1y w 
planie urządze,nia gospodarstwa leśnego na lata 1974"-:' 

1984 jako oddtiały lasu 170 r. g, h, 171 a, b, c, 172 a, b, c. 
d, f. 173 a, Celem o,chrony jest zachowa,n,je sta,rod rzewu 
jo·d łowego pO'La gr,a,nicą naturalnego zasięgu jodły. 

§ 8, Uzn'uje silę za rezerwat p rzyrody poci nazwą 
"WóJc.zańs-ka Góra" obszar Idsu o powierzc łwi 4,72 ha w 
Leśnictwi e SieolIlic-a Nadleśni'ctwa Mińsk Ma,z,owiecki, po
łożony w gminie Siennica województwa siedleckiego, ozna
czony w pla,n,ie llIrządzenia gospodars'twa leśnego na lata 
1974-1984 jillko oddzi a ł lasu 374 a; b, c, Celem ochrony jest 
zachowa:ni€ OQ:U - rzadko spotykci;nej fo rmy morfologicz
nej , 

§ 9. , Uznaje s>ię za reze,rwat przyrody pnd nazwą "Dę b

nia,k" obszwr lasu o powie rzc hni 20,84 ha w Leśnictwie 
Korc-zew Nadl eślliictwa Sa,maki. położnny w gminie Kor
cz'e w województwa siedleckiego, oznaczony w pl el,n ie urzą
dzenJ'a gOlspoda'rstwa le ś neg o na lata 1973-1983 jako od
dzia·ł lasu 137 a, d, Celem ' ochrony jes t uc howani e staro
drzewu dębowego ° cha<rakterze naturalnym z licznymi 
pomnliko'wymi drzewami. 

§ 10, U7JJ.laje si ę za reze rwa t p rzyrody p,xl llellWą 

"Wojsł·awke" obs7.iH la,su o powierzchn.i 97.~9 Ila w Leś

nict'wie S'ladek Na,d,leś nic'twa Siel'adz, położony w gminie 
Zcluńska WOhl wojewód'Ztwa sieradzkiego, (YlJf1aczony w 
pla,n.ie lI rządzeni a gospodars'twa l eś nego ' na lata 1969~ 
1979 jako odd?Jialy lasu 101 b, c. d. f. g, h, i, j, k. I. m, n , o, p, 
102 a, f. g, h, j, k, L m, n, I06A b, c, d,f, 107 a, b, c, d, f. 108 
B, b, c, d, f. Celem ochrony jes t zachowanie fl'agm e,ntu lasu 
o zró:7Jn.ic,owa,nych wa,runkach sied liskowych, z jodlą na 
północnej g panicy je j natu r-a lnego za,sięgu, 

§ 11. Na obsz,a,rze rezerwatów zabra'nia s'ię: 

l) wycinania Mzew i pobi e,rania użytków d r'zewnych, z 
wyjątk i em wypa,dków uzasadnionych potrzebami go
spod,a:r stwa reze rwatowego, 

. 2) zm ia,ny s'tosun'ków wodnych na,ruszających w sposób 
istotny wiJrunki ekologicz,n.e rezerwatu, 

3) zbi'oru zió ł- lec.miozych i innych roślin ora,z zbioru 
owoców i n.a,s'ion drzew i. k :'zewów, 'l wyjątkiem na-
s,ion na p I,trzeby odnowi enia lasu, ' 

4) . pozyskiwania ściółki leśn e j i pasania z.w'ie,rząt gosp,o
darskich; zakaz nie ma zastosO'wania na obszarze re
zerwa tu , Ikreś lon ego w 'j 2. 

5) niszcz.enia gleby j pozysk.iwa,nia kopal in ora~z w rezer
wacie określonym w § 2 uszkadzani,a s,kar.p, wyd,oby
wania głUlów, żwi,r u i piasku. 

6) z.anieczys'zcza,nd a wody 
o-gn,ia , 

7) . niszczen,ia drzew i inn ych roś lin oraz k;wlenia roś lin 
ności S'Z'uwMowej w rezer w,J:Cie ok reślonym w § 3 w 
okre·sie od dnia lkwie.tnia do dnia l lipca. 

8) polowan,ia , chwytan.ia , płoszenia i zahijania dziko ży
jących zwie,rząl. z wyjątki em spor to'.ve90 po ło wu ryb 
na wędkr; w rez,e rw Łl 'c ie ~(fp.śl onym w § 2, 

9) niszczenia gniazd, wybieran.ia ja:i i piskląt wszystkich 
ga,lunków ptaków, 

10) umieSZC ZdTI'ia tabl ic , naj)isów i innych znaków. z wy
jątkjem t,abl'ic i zn.a,ków związa,nych z octu'oną rezer
watu, 

11) w1Jfi.0sze!lli a bud'owli Olaz zdkld da n i'a i budowy U'f'lą

d'zeń ·k omu nikacyjnych i in.nych urzą d z-eń techn.icz-
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nych ; zaka,z nie ma zas tosowania na ohszarach rezer
watów 

al ok 'eś loo ego w § l - w zak resie budowy urządzeń 
niezbędnych do poboru wody dla celó~ przeci wpo
żarowych, 

15) dokonywania wszelkich zmia,n na teren ie wysp poło

żonyctl na stawach "Puchały", .. Falenek!", .. Rozgro- ,' 
d~ony" i "Pa,rkowy Górny" oraz wstępu na ich teren 
od dn,ia 15 marca do dnia 15 lipca w relerwaCle okreś
l onym w § 3. 

bl ok r eślone'go w § 2 - w zakresie odbudowy lub re
nowacji dawnych lub istniejących jazów młyńskich 
oraz innych urządzeń pI ętrzących wodę, 

12) przebywania poza miejscami wywaczonymi; zakdz 
nie ma zastosowania na obszMze rezerwatu określo
nego w § L pochxjdz'ialów dl, y, użytkowanych rol
niczo, 

§ 12. Na obs'zarze re,zerwatu okreslonego w § 3, z wy
jątkiem terenu wysp wymienionych", § .1 pkt 15, ZelW ,\

.la s'ię na prowadzenie wsze ik '<::h czynnoś ci zWiązanyc h

z ry!Jacką gospodarką hodowlaną . 

13) dokonywania zmi,m naturalnych koryt rzecznych w 
rezerwacie określonym w § 2, 

§ 13. Zafzcldzenie wchodzi w życie z dniem l tnarc ą, 

19-/8 r. 

14) kąpieli oraz pływania lodziarni i innym sprz(~tem w 
rezerw atach określonych w § l i 3, 

Minister Leśnictwa Przemysłu D rzewnego: 
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