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2) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Przepisy § 5 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do 

wydawania dyplomu ukończenia studiów." 
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: R. G/ębocki 

ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 27 listopada 1991 r. 

w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu 
przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r. 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
16 października 1990 r. w sprawie udzielania dotacji na 
wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościo
wych na budownictwo mieszkaniowe (Dz. U. Nr 72, poz. 
424) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu przeliczenia wartości wkładów lokowanych 
w 1991 r. na oszczędnościowych książeczkach mieszkanio
wych Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państ
wowego i banków spółdzielczych na liczbę m2 powierzchni 

użytkowej budynku mieszkalnego ustala się wskaźnik przeli
czeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej dla budownictwa 
mieszkaniowego spółdzielczego wielorodzinnego i jedno
rodzinnego oraz indywidualnego na III kwartał 1991 r. 
w wysokości 3.540 tys. zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
w z. A. Diakonow 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 27 listopada 1991 r. 

w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną. 

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. 
o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim 
(Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 
i z 1991 r. Nr 101, poz 444), w związku z art. 2 ustawy z dnia 
?O grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony 
Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 
73, poz. 433 i z 1991 r. Nr 101, poz. 444). zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się cennik na zwierzynę bezprawnie pozys
kaną; cennik stanowi załącznik do zarządzenia . 

§ 2. 1. Osoba, która bezprawnie pozyskała zwierzynę, 
obowiązana jest uiścić wydzierżawiającemu, zarządcy ob
wodu łowieckiego lub zarządcy terenu nie wchodzącego 
w skład obwodu łowieckiego należność w wysokości prze
widzianej w cenniku. 

2. W razie odzyskania przez wydzierżawiającego, za
rządcę obwodu łowieckiego lub zarządcę terenu nie wcho-

dzącego w skład obwodu łowieckiego bezprawnie pozys
kanej zwierzyny, jej części lub trofeum albo odzyskania 
bezprawnie złowionej zwierzyny żywej, nie nadającej się do 
dalszej hodowli, ale w stanie umożliwiającym spr;zedaż, 
należność, o której mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu 
o kwotę uzyskaną ze sprzedaży. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnict
wa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 kwietnia 1989 r. 
w sprawie cennika za zwierzynę bezprawnie pozyskaną 
(Monitor Polski Nr 17, poz. 121). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: M. Nowicki 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa z dnia 27 listopada 
1991 r. (poz. 306) 

CENNIK NA ZWIERZYNĘ BEZPRAWNIE POZYSKANĄ 

Lp. Gatunek zwierzyny Należność za 1 sztukę bezprawnie pozyskanej zwierzyny 
(niezależnie od wieku i płci) w zł 

1 Drop, wydra, ryś 10000000 
2 Łoś, jeleń, daniel 8000000 + 50 000 za każdy 0,01 kg poroża 

3 M uflon, głuszec 6000000 
4 Dzik, sarna, wilk, cietrzew 4000000 
5 Inna zwierzyna 2000000 
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