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Załącznik do zarządzenia Ministra ' 
Gospodarki Materiałowej i Paliwo
wej z dnia 13 marca 1987 r. 
(poz. 119) 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE GROMADZENI<A ZAPASOW WĘGLA KAMIENNEGO ' 

l. przy ustalaniu zapasów węgla kamiennego należy 
u'względnić wielkość roc.:nego zużycia węgla kamienne

, go (w tys. ton) przez użytkownika oraz odległość między 
nim a dostawcą. . . 

2. Minimalny zapas węgla kamiennego, jaki powinien 
być zgromadzony przez użytkowników w dniu 31 grudnia 
każdego roku, określa poniższa tabela : 

~ 
Zapasy na dzień 31 grudnia przy odległości 

L Wielkość rocznego zużycia od dostawcy , 
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powyżej 12 tys. ton do 100 tys. ton 15 dni 25 dni 
powyżej )00 tys. lon 10 dni 20 dni 

Ciepłownie komunalne - 30 dni 45 dni 
Kotłownie lokalne - • 45 dni 60 dni 

120 
• 

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 

z dnia 23 kwietnia 1987 r. 

SZTUKI 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obUczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawari~ 
w formie ksią~kowej. 

Na podstawie § 3 ust. 2 r@zporządzenia Rady Mini· ' 
sŁrów z dnia 13 grudnia - 1985 r. w sprawie zasad zawie
ra~ia i wykonywania umów wydawniczy<;h o wydani~ 

utworów w formie książkowej oral: zasad i stawek wy~ 
nagradzania Zd te utwory (Dz. U. Nr 61, poz. 315) zarzą : ' 
dza się, co następuje: 

§ l. Ustala się . stawkę podstawową dla obliczania 
wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w fOl:mie 
książkowej Vi wysokości 26000 zł. , 

§ 2. Zar.:ądzenie wchodzi w życie z d~ęm ogłoszenia. 
. " 

Minister Kultury ' i Sztuki: A. Krawczuk 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A, LESNICTW A 

z c;lnia 31 marca 1987 r. 

GOSPODARKI 2;YWNOSCIOWEJ 

\Ii sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie. 

Na podstawie art. 27 ust. 4 .ustawy z dnia 17 czerwci,ł 
1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie 
łowieckim (Dz. U. 1973 r. "Nr 33, 'poz 197) oraz w związku 
z pkt 4 części B załącznika nr. 2 do rozporządzenia Pre-

. zesa Rady Ministrów z dnia .30 grudnia 1985 r. \Ii c;pra
wie określenia kompetencji niektórych naczelnych i cen
tralriych organów administracji państwowej zastrzeżonych 
\'; przepisach szczególnych dla organÓw . . zniesionych 
(Dz U. Nr 63, poz. 334) zarządza się, co nas'tępuje: 

§ 1. 1. Uprawniony do wykonywania . polowania, 
zwany dalej "my~liwym", przybywający na polowanie' na 
zwierzynę grubą obowiązany jes t przedstawić we właści

wym nadleśnictwie lub leśnictwie albo li właściwego 

,,-arządcy obwodu łowieckiego \v-yłączonego z wydzierża

wienia, nie wydzierżawionego lub terenu nie wchodzą
c:.ego w sklad obwodów łowieckich, upoważnienie do od- ' 
strzału zwierzyny, ' a po zakończeniu polowania zgłosić 

jego wynik oraz wskazać miejsce, gdzie znai~uje się upo 
lo.wćma zwierzyna: 

2. Myśliwy, który na terenie obwodu łowieckiego 
wyłączonego z wydzierżawienia, nie wydzierżawionego 

lub . terenie nie wchodzącym w skład obwodu łowleckieglJ 
dokonał odstrzału łosia, jelenia, dzika, sarny, daniela lub" 

'. ,' 

muflona, obowiązany jest do wypiJtroszenia, należytego 

7abezpieczenia tuszy oraz bezzwłocznego p~zekazania jej 
zarządcy . 

§. 2. 1. Dzierżawcy lub zarządcy ohwodów łowieckich 
wyłączonych z wydzierżawienia, nie wydzierżawionych 

lub terenów nie wchodzących w -skład obwodów łowiec: 
kich, zwani dalej "zarządcami", są obowiązani dostarczy':: 
do punktów skupu ubite \v ciągu r0l>u ' ' 

1) wszystkie łosie, jelenie -:- byki i łanie, 

2) co najmniej 80% jeleni Cieląt , uanieli cieląt, sarn 
,j dzików 

oraz 
3) co najmniej 60% zajęcY, po odliczeniu zającit 

na każdego myśliwego uczestniczącego w polowaniu . . 
2. Pozostał~ ilości ' pozyskanej zwierzyny oraz ga,

lunki zwierzyny nie wymienione w ust. I mogą być prze.: 
7arządcę odstąpione myśliwemu po pobraniu opłat okre· 
t.lonych w załączniku do zarządzenia. . 

3. Zdobyte trofeum stanowi własność myśliwego po · 
uiszczeniu · opłaty za odstrzał zwierzyny wraz .z dopłatą 
za trofeum medalowe w wysokości określonej w 'załącz~ 
niku do zarządzenia . 


