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UCIlW ALA Nr 214 RADY MINISTROW 

z dnia 11 paidziernika 1982 r. 

w sprawie zasad powolywaoia komendaot6w gmloo¥chslrazy poiarnych. 

Na ' porls1tawie art. 19 llSt. 5 llstawy z dnia 12 czerwca 

1975 f. . 0 .. IOChr\Jn. '~ p.rzeCiWPOZ .. dlowe j IDz., "U •. Nr :10, 
pOl. 106)1 arlo 56 liSt. 2 u:;tawy z dnld 2:> hstopilda 
]970' r. - Prawo budzetowe· IDz. U. Nr 29; poz. 244) 
R ada Ministrow llchwala, co ndstllPuje: 

§ 1. 1. W gminie (miescie igminie) moze bye - po
wolany komelldant gminny strazy poza rnych, zwany 
d"ul e j "konlendanlem gminnym". 

2. Komenclvr,ta gminnego powolllje i odwoluje le 
renowy organ aclrninislracji pallstwowej stopnia pod"ta
wowego w porozumieniu z wlasciwy'm miejscuwo kom e n
dan tern wojewodzkirn strazy poiamych. 

3. Komerrd un ta gminrlego powoluje siG za jego zgod q 
sposrocl czlonko w ochotniczych strazy pozdfn yc h lu!) 
funkcjon ariuszy poiarni c t WJ. maj'lcyc h , doswiadczeniew· 
prac y Zwiqzanej i. ochronq przeciwpozarowq, d takie 
ulIliejqtnosci orgap izacy jne. 

§ 2. 1. Komendant gminny pelni swoje obowi,!zk i 
spolecznie. Zadaniem komendanta gminnego jest wyko
nywanie czynnosci operacyjno-tecnnicznych ochrony 
przeciwpoza rowej na terenie gmiily (miasta i gminy), w 
tym zw!aszcza koordynacji i kontroli dziaiainosci ochotni
czych i obowiqzkow~ICh s t razy pozamych. 

2 . . Szczegolowy zakres dzialanio komendanla gmin. 
nego Qkreslajq odr~bne przepisy. 

§ 3. 1. Komendant gmlnny moi e .otrzymae rycza lt _ 
. pieniqzny tytulem zwrotu koszt6w ponoszonych w zwii:jz
ku z wykonywanymi czynnoscidmi operac yjno·techn icz 
nymi: 

1) w gminie, na ktorej te re nie .d ziala 10 lub mni e j 
jednostek _ ochotniczych (obowiqzkowych) strozy po
zar'nych -"""" w wysokosci 900 zl miesiqcznie, 

2) \v gminie, no ktorej tere-nie d zialo wi<;cej nii 10 
jednostek oc!1otniczych (obowi<jzkow ych) straZ'y po· 
zarnych, lub w miescie i ·grninie - w wysokosc i 
·1.100 zl miesiqcznie. 

2. Ryczal t, 0 ktorym mowa w ust. 1.- przyznaje te
renowy o rgan -administracji pa ilstw'owej stopnia podsta-

wowego no wniosek wldsciwego miejscowo komendonta 
rejoElOwegu stldzy pozarnych. 

3. W razie wy jazdu poza obszar gmiily (miasta. 
i gminy) w zWiclZku z zadaniami wynikajqcymi l pelnio
nej ·!unkcji. komendantuwi gminnemu przyslugujq lldiei
n05Cl okresloriedla pracownikow pdilStwowych jednostele 
organizacyjnych z tytu!u pod! oz.y sluibowych odbYWd
nych nil obszarze kraju na podstawie poJeceri wyjazdow 
sJuzbowych zakladow pracy.' 

4. /(oszty i naJeinosci. 0 ktorych mowa w ust. 1 i 3, 
Sq pokrywane z bud ie tll , gminnej rad y narodowej (rad }' 
narodowej. miasta i gminy) z kwot przezndczonych nd 
ochron~ przeciwpo~arowq. 

• 
§ 4. I. W toku wykonywania swoich zadaiJ komen-

clant grninny posluguje siE) legitymacjq wystawiQnq przez 
terenowy organ auminis Lracj i p anstwawe j stopnia p.xl
stawowego, wedlug wzoru ustalonego przez Komend.:mta 
G16wn ego Strazy Po:i:arnych. 

2. Komendant gminny, wykonujqc swoje zadania. ko
rzystil w razie potrzeby z pOlnieszczenid biurowego p rzy
dzi eJonego przez terenowy o rg<1O administracji Pd!1StWO
wej stopnia podstawowego. 

§5. I. Upow azni a si~ Ministril Finans6w do po
krycia z rezerwy budiet,u centrulnego skutkow finan
sowych wprowadzenia w zycie przepisow uchwaly w 
jedhostk.:lch budie{owych ociuony przeciwpoiarowej w 
1982 r . .::.. w w ysokosci 2.700 tys. zl. 

• 
2. Upowainia sip, Ministra Spro w vVewnfltr~nych do 

dokonania podziahl kwoty, 0 kto rej mowa w Ust. 1. 

§ 6. Traci moe uchwaIa nr 227 Rady Ministrow 
z dnia 25 wrzesnia 1974 r. w spra\.v ie powolywania gmin· 
nych komendantow strazy pozarn ych (Monitor Po lski 
Nr 34, poz. 200) . . 

§ 7. Uchwali:l wchodzi W zycie z clnielfl ogloszcnia 
z mOCq od dnia 15 pdzdziernika 1982 r. 

Prezes Rody Ministrow: gen. armii W. j(![uwL)i i 
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ZARZADZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSlU DRZEWNEGO 

z dnia12 paidziernika 1982- r. 

w sprawie uzoaoia za rezerwaty przyrody. 

Na pods tavJie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
, 0 ochrollie przyrody (Oz. U. Nr 25, poz. 180) zarzqdza 

sit';, co nast~pllje: 

§ 1. Uznaje si~ za rezerwat przyrocly pod naZWq 
"Bagno Bocianowskie,i 'obszar laSH j bagien 0 lqc'lne j 
powierzchni 68;98' ha w Lesnictwie · StaraWies War-

sZilwskiego Zespolll Lesnege, polozony w gmwte eele
st ynow wojewodztwa stolecznego warszawskiego, ozna
Clony w planie urzqdzenia gospodarstwa lesnego na lata 
1977-1987 jako · oddzia!y lasu 314 b, f, k, 315, 316 c, d,· 
f 1. f2. 9 l. h.i. 317 a2, 321 a, b, 323 d, c, d, h, 332 a-g. 
Ceiem ochrony jest zachowanie licznych ibiorowisk, 

"\ 

.~ 
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g16wnie lesny,ch, wyst~pujqeycn nei terenach zaj~tyeh 
przez wydmy i torfowiska oraz drzew pomnikowych i sta-
nowisk roslin chronionych. ' 

§ 2. Uznaje .si~ , za rezerwat przyrody pod nazwi\ 
"Olszyna Lyczynska" obszar lasu 0 powierzchni 25,3H ha, 
polozony w gminie Konstanc!n·Jeuorna wojcw6dztwa , 
stolecznego wafszawskiego, stailOwiqcy ) wJasnosc Pan-

'. stwa, zarzqdzany przez Rolniczy , Zaklad Doswiadezalny 
Szkoly GI6wneJ Gospodarstwa Wiejskiego - Akademii 
Rolniczej w Warszawie, oznaczony w planie u[zqdzenia 
gospodarslwa Jesnego ' na lata 1969-1979 jako oddzial 
lasu 4 a, b, c, e, t, g, n, t, j. Celem oehrony jest za
chowanie pqzostaloSci las6w lfmowych w dolinle Wisly, 
o eeehaeh zblizonyeh do zespol6w !!aturaInych. 

§ 3, Uznaje si~ za rezerwat przyrody pod nazw'l 
"Czapliniec Werski'! obszar lasu 0 powierzchni 14,59 ha 
w Lesnictwie Kostkowo 'Nadlesnictwa Lidzbark Welski, 
polozony w gminie Rybno wojew6dztwa ciechanowskiego, 
oznaczony w planie urzqdzenia gospodarstwa lesnego na 
lata 1976-1986 jako oddzial lasu 76 c, d. Celerh oehrony 
jest zaehowanie' miejsca gniezdzenia siE: ez~pIi si wE;j. 

§ 4. Uznaje siE: ~ za rezerwat przyrod y- pod naZ\yCj 
"Torfowlsko Orlowskie" obszar las6w i torfowlsk 0 Iqcz-_ 
nej powierzchni 671.78 tia w lesnic;twie Orzech6w Nad
le.snietwa Parczew, poiozony w gmillie Urszulin woje
w6dztwdehelmskiego i w gminie Ludwin wojew6dztwa 
hibelskiego, oznaczony w planie urzcidzenia gospodarstwa 

' lesnego na lata 1976-1986 jako oddzi?ly lasu 319-325, 
330-345, . 350-354. Celem ochrony jest zachowanie tor
fowisk: przejsciowego, niskiego i wysDkiego typu konty
nentalnego z naturalnymi zespo!ami roslinnosci wodno
-torfowiskowej, zbiorowisk 0 charakterze tundry oraz sta
nowisk bardzo rzadkich w Polsce gatunk6w roslin. 

§ 5. Uznaje si~ za · rezerwat 'przyrody pod na'lWq 
"Buki Zdroiskie" obszar lasu 0 powie(zchn'i .75,57 ha w 
Lesnictwach: Welmin, G6rki i Janczewo Nadlesnietw.a 
Klodawa, poloiony w gminach: Strze1ce Krajeilskie, S4n
tok i Zwierzyn ' wojew6dztwa gorzowskiego, oznaczony 
w planle urzqdzenia gospodarstwa lesnego na lata 1 97'9~ 
-1988 jako oddzialylasu 582 g, 583 d, f. 584 t , 585 a, 
599 a, c, d, g, h, k, 613 d, i. I, m, 637 f. 638 f, g, 639 a, c, 
658 L 6~9 d, i, 660 ii, d, 675 c, 676 <.11, a2, f. Celem oehro
ny jest zachow.anie fragmentu naturaJnego lasu miesza
nego 0 charakterze .buczyny pomorskiej, wyst~pujilcej na 
graniey zasiE:gu, na zboczaeh malowniczego WqWOZU 
wzdlui rzekiSantoczna. 

§ 6. 1. Uznaje siE: za rezerwat przyrody pod nazw,\, 
"Jezioro Kosno" obszar jeziora oraz przyleglych do niego 
las6w 0 lqcznej powierzchni 123~,85 ha, polozany wgmi
naeh Purda i Pasym wojew6dztwa oIsztyilskiego. Celem 
oChrony jest zachowanie swoistyeh ceeh krajobrazu Po
jezierza Olsztynskiego. 

2. W skla'ct rezerwatu wchodzq: 

1) obszar jeziora Kosno wraz z przyl~glym terenem 
sluzqcym celom gospodarki rybackiejo lqcznej , po
wierzehni 575,45 ha, stanowiilCY wlasnosc Panstwa, 
zarzqdzany przez Panstwowe Gospodarstwo Rybackie 
"!' Olsztynie, Zaklad Rybacki Szczytno, 

2) obszar' lasu 0 powierzchni 657,40 ha w Nadlesnictwie 
Nowe Ramuki, oznaczony w planie urzqdzenia- go-

. spodarstwa lesnego na lata 1975-1985 jako oddzialy ' 
lasu 264 w, x, y, 265 e, 266 f-p, 267, 303 f-j, 304-

.....,..306, 339, 340, 369. 370, 386, 392-=-395, 396 b-g, 
397 d-'-g, 398 t-h; 408 a-n, 422, 427-435. 

§ 7.1. Uznaje sl~ za rezerwal przyrody pod nazwll 
"Las Warmillski" obszar lasu, fragmentu przelomowej do, ~ 
liny rzeki Lyny ' o'az czterech sr6cllesnych jezior 0 lqcz. 
nej powierzchni· 1798.18 ha poloiony w gmj.naeh Stawi. 
guda i Purda wojew6dztwa 0lszty6skiego. Celem ochro· 
ny iest zachowanie eharakterystycznych' dIa ; Warmiize
spol6w lesnych ze stanowiskami wielu gatunk6w roslin 
ehr on i on yeh. 

2. W sklad rezerwatu wchodz<\: 
1) obstar lasu ~raz odcinka rzeki I:.yny, ° li\eznej po: 

wierzchni 1650,96 ha w NadJesnictwle Nowe Ramuki, 
oznaczony w .planie urzi\dzenia gospodarstwa lesnego 
na lata 1975,-1985 jako oddzialy fasu 90, 103. !04, 
117 a-d, i. n, 0, 118, 119, 177, 214-218, 252 f, h, 
k, m, 253-256, 293 a-p, z, 294-298, 329-333, 358-
-364, 461, 462, 463 a-f, 478-481, 492-496, 497 a-h, 
506, 507, 514, 639, 640, 656, 657, 672, 673, 688, 689, 
705-708, 729, 730, 750, 

2) obszar jezior: Ustrych, Jelgm1, Galik i Oczko 0 ICICZ
nej powlerzchni 147.22 ha, stanowiCjcy wlasnosc Pan
stwa, zarzqdzany przez ' Panstwowe Gospodarstwo Ry
backie w Olsztynie, Zakiad Rybacki Swaderki. 

§ 8. Uznaje si~ za rezerwat przyrody pod nazwll 
"Uroezysko Bazantarnia" obszar Iasu 0 powierzchnl 
44,52 ha w Lesnictwie Zwierzyniec NadJesnictwa Skier· 
niewice, polozony w gminie SkierrHewice wojewOdztwa 
skierniewickiego, oznaczony w planie urzqdzenia gospo· 
darstwa Jesnego na lata 1970-1980 jako oddzialy lasu 
260 a, b, f-w, 261 a-o. Celem ochrony , jest zachowa
nie hagment6w : grqdu, dqbrowy swietlistej, olsu i IE:gu 
jesionowo-olszowego oraz licznych drzew pomnikowyth, 
mi~dzy innymi buk6w na granicy zasiE:gu. 

§ 9. Uznaje siE: za· rezerwat przyrody pod nazw~ 

"Grqd y Osuchowskie" obszar lasu 0 powierzchni 96,39 ha 
w Lesnic:twie Osuch6w Na~lesni,ctwa Gr6jec, pol~zony 
w gminie Osueh6w wojewodztwa skierniewickiego, ozna· 
ezony wplanie urzqdzenia gospodarstwa Iesnego na lata 
1967-1977 jako oddzialy lasu 364 f, h, 365 h, 372 a, b, c, 
cl, d-j, 373 a-g, 374 a, f. g, h, i, 375 a, 377 a, ai, b, 
c, d, f, 1, .1 . . Celem ochrony jest zachowanie zrMnicowa· 
nych zbiof01.V'isk grqdowych oraz boru bagiennego 0 eha· 
rakterze reliktowym. . 

§ 10. Uznaje siE: za rezerwat przyrody pod nazw<\ 
"Bagna Izbickie" obszar lasu, torfowisk i nieuzytk6w 
o lqcznej powierzehni 281,18 ha w Lesnictwie Izbica Nad· 
lesnietwa Ustka, polozony w gminie Gl6wczyce woje· 
w6dztwa slupskiego, oznaczony w planie urz<tdzenia go· 
spodarstwa lesnego na lata 1976-1986 jako oddzialylasu 
15-26. Celem ochrony jest zachowanie reliktowych tor
fowisk wrzoScowych typu atlantyckiego, charakterystycz· 
nyth dla Krainy Pobrzeza Baltyckiego. 

§ 11. Uznaje si~ za rezerwat przyrody pod nazw<\ 
"Torfowisko PobJockie" obszar lasu, torfowisk i.' nie· 
uzytk6w 0 lqcznej powierzchni 112,31 ha w . Lesnictwi,e 
Izbica Nadlesnictwa Ustka, poloiony w gminie GI6w .• 
ezyee wojew6dztwa slupskiego, oznaezony w planie Urz<l· 
dzenia gospodarstwa lesnego na lata 1976-1986 jako od· 
dzialy lasu 142-145. Celem ochrony jest zachowanie tor
fowiska typu atlantyckiego ze stanowiskiem woskownicy 
europejskiej oraz zbiorowisk bagiennyeh, · lesnych i za~ 
ro§lowych. 
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§ 12. Uznaje si~ za rezerwatprzYTody pod nazwCl 
"Bukowa Gora ndd Pysznem;' obszaJ lasu 0 powierzchni 
6.11:1 ha w Lesnictwie Siel ino Nad!e.,;mct~vaOsusznka, 
pototony w gminie Byt6w wojew6dztwtI slupskiego, ozna
czony w plaIlle urzqdzenia gospoddrstwa lesnego na Ia.ta 
1971--1981 jako oddzial lasu 120 t,' x, y. Celem oehrony 
Jest zaebowanie fragmentu drzewostanu bukowego zlicz
nymi pomnikowymi bukami. 

§ 13. 1. Uznaje si~ za rezerwat przyrody pod nazwq 
"JezlOro Modla" obszar jeziora i meuzytk6w 0 iqeznej 
powiefzehni 1\:'4,30 ha polozony w gminie Ustka woje~ 

wodztwa slupskiego. CeJem ochrony jest zachowanie 
miejsea I~gowego wielu gatunk6w ptak6wwodnych oraz 
zespol6w roshnnosci woclnej j szuwarowej,eharaktery
stycznych dla zarastajqcyeh jezior przymorskich. 

2. W sklad rezerwatu wchodzq: 
1) obszar jeziora 0 powierzchni 187,80 ha, stanowiqC')' 

wlasnosc Panstwd, zarzqdzany przez Pailstwowe Go
spoelarstwo Rybaekie w Slupsku, Zaktad Rybacki Sie
mianice, 

2) obszar nieuzytk6w 0 powierzehni 7.00 ha, stanowiijcy 
wlasnosc Panstwd, 2;arzCjdzany .przez PallstwoweGo
spodarstwo Roine. 'W Syeewicach, Zak!ad Rolny w 
Duninowie. 

§ 14. 1. tiznaje si~ za fezerwat przyrody pod nazwi! 
"Struga ZytkiejlI,lska" obsZar lasu, lqk, w6d i nieuiytk6w 
.0 lqcznej powierzchni 4G7,07 ha polozony w gminie Du
beninki wojewodztwa suwal-skiego. Celem ocruony jest 
zachowanie fragmentu Puszczy Rominckiej ze stanowiska
wi rzadkich -gatunk6w fauny i fIory. 

2. W sk)ad rezerwatu wchodzq: 
1) obszar Iasu opowierzchrii 375.80 ha w Lesnictwie 

Goldap Nadlesnietwa Goldap, oznaczony VI' planie 
urzqdzenia gospodarstwa lesnego na lata 1970-'1980 
jako oddzialy lasu 1. 2, 7-13, 60 d-h. j. k, 1. n, r, 
61, 62 a-c, 63 a-f, 121, 180, 

2) obszar lqk i nieui;ytk6wo lqcznej powierzchni 
91,27 ha stanowiqq' wlasnosc Panstwa, zarzqdzimy " 
przez Zjednoczenie Panstwowyeh Przedsi~biotstw 

Gospodarki Rolnej w Suwalkach, okres!ony w ewi
dencji grunt6w Panstwowego Gospodarstwa Rolnego 
Dubeninki jako dzialki nr 394, 396, 397, 399-40l, 
403, 405, 406. 

§ 15. Uznaje si~ za rezerwat przyrody pod nazwq 
.. Gliniska" obszar pastwiska opowierzchni34,OO ha, po
Joiony w gminie Uchanie wojew6dztwa zamojskiego, 
okres!ony w ewidencjf .grunt6w . wsi Gliniska jako 
dzialki nr 1. 318, 388, 435. 435/1. stanowiqcy wlasnosc 
Wspolnoty Wiejskiej w Gliniskach. Celem ochrony jest 
zachowanie stanowiska susla perelkowanego. ~. 

§ 16. Na obszarze rezerwat6w zabrania si~: 

1) wycinaniadrzew i pobierania uzytk6w clrzewnych, 
z wyji'ltkiem wypadk6w uzasadnionyeh potrzeoami 

. gospodarslwa rezerwatow~o, 
2) zmieniania stosunk6w wodnych naruszajqcych w 

sposob istotny warunki ekologiczne oraz w rez-e\'wa~ 
_ tach okl eslon yell w § 6 i 7 zmieniania Hnii brzego

wej jezior, 
3) zbierania zi6J leczniczyeh i inn yeh coslin oraz zbie

rania owocow i niH.wn drzew i krzew6w, z wy
jqtkiem nasion nd potczetly odnowienia lasu, 

4) pozyskiwania -sci6tki lesnej i pasania zwierzq-t gospo
clarskicll; w rezerw(leie okreslon ym w § 1, w oddzinle 
lasu ' 315 d, dozwolQIle jest wInkze uzytkowanie lqkii 
w rezerwacie okreslonym w § 15 d.ozwolony jest wy
pas bydla, koni i owiec, 

5) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, 
6) zanieczyszczania wody i . terenu, wzniecania ognia 

oraz zaklOcdnia eiszy, 
7) stosowania wszelkich srodk6w chemicznyeh, 
8) niszczenia. drzew i innych roslin, . 
9) potowania, chwytania, ploszenia i zabijania dziko 

zyjqcychzwierzqt, niszczenia gniazd, wybieranfa jaj 
i pisklqt wszystkich gatunk()\v ptak6w; . w rezerwa
tach okreslonyeh w § 6 i 7 zakaz nie dotyczy llpra
wianfa lowieetwa (bez prawa blldowy ambon); w 
rezerwaci,e okres}onym ' Vi § 14 dozwolone jest do
konywanie odstrzal6w jeleni, losi i dzikow,po poro
zumieniu z wojew6dzkim konserwatorem przyrody; 
w rezerwatach okre.slonYch w § 6, 7 i 13 dozwo
lone jest prowadzenie gospodarki rybaekiej przez 
PanstwoweGospodarslwa R ybackie, 

10) umieszczania tablic. napisow i innych znak6w, z wy
jqtkiem tablic i znak6w zwiqzanych z OChrOllq re
zerwatu, 

11) wznoszenia budowli oraz zakladania i budowy urZq-

.12) 

13) 

.14) 

dzM komunikacy jn ych i inn ych urZqdZell technicz
nych, 
kqpieli i !lprawiania sport6w wodnych w re7erwaeie 
okr2s!onym w § 13 oraz uzywania w celach . tury-
styczno-sportowyeh spcz~tu p!ywajqcego z silnikami 
spaJinowymi w rezerwacie okreslonym w § 6, 
zalesiania- i rolniczego uzytkowania gleby w rezec
wacie okres[onym w § 15. 
prz~hywania poza miejscami wyznaczonymi. 

§ 17. Zarzqdzenie wchod,iw iycie z dniem 
pada 1982 r. 

Hsto-

Minister Lesnictwa Przemyslu Drzewnego: W. KozlowskI 


