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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 13 lutego 1992 r. 

w sprawie przedłużenia terminu pobrania przez organy rentowe zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 
111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, 
z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 
4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 
110, poz. 475) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Termin pobrania przez organy rentowe zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych za 
miesiąc styczeń 1992 r. bezpośrednio przez te oddziały 
emerytur i rent oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego przedłuża się do dnia 28 lutego 1992 r. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: K. Lutkowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 11 lutego 1992 r. 

w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492), 
w związku z częścią A załącznika nr 3 do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie 
określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych 
organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepi
sach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, 
poz. 334) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. 

o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zaso
bów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 433 oraz 
z 1991 r. Nr 1 01, poz. 444 i Nr 114, poz. 492) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Znosi się ochronę: 

1) obszaru lasu o powierzchni 2,32 ha, uznanego za 
rezerwat przyrody pod nazwą "Dęby Boruszowskie", 
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położonego w gminie Tarnowskie Góry w województ
wie katowickim, 

2) obszaru lasu i gruntów leśnych o powierzchni 29,58 ha, 
uznanego za rezerwat przyrody pod nazwą "Zatonie", 
położonego w gminie Zielona Góra w województwie 
zielonogórskim, 

3) obszaru o powierzchni 343, 94 ha, uznanego za rezerwat 
przyrody pod nazwą "U źródeł Solinki", położonego 
w gminie Cisna w województwie krośnieńskim, 

4) obszaru lasu o powierzchni 110,85 ha, uznanego za 
rezerwat przyrody pod nazwą "Wetlina", położonego 
w gminie Cisna w województwie krośnieńskim, 

5) odcinka rzeki Solinki wraz z otaczającym go lasem, 
o łącznej powierzchni 2,90 ha, uznanego za rezerwat 
przyrody pod nazwą "Przełom Solinki", położonego 
w gminie Cisna w województwie krośnieńskim, 

6) torfowiska o powierzchni 2,04 ha, uznanego za rezerwat 
przyrody pod nazwą "Wołosate", położonego w gminie 
Lutowiska w województwie krośnieńskim, 

7) obszaru lasu o powierzchni 46,34 ha, uznanego za 
rezerwat przyrody pod nazwą "Radęcin", położonego 
w gminie Dobiegniew w województwie gorzowskim, 

8) obszaru o powierzchni 213,20 ha, uznanego za rezerwat 
przyrody pod nazwą "Durne Bagno", położonego 
w gminie Urszulin w województwie chełmskim, 

9) obszaru połonin o powierzchni 52,15 ha, uznanego za 
rezerwat przyrody pod nazwą "Połoniny Małej i Wielkiej 
Rawki", położonego w gminie Lutowiska w wojewódz
twie krośnieńskim, 

1 O) obszaru lasu, torfowiska i jeziora o łącznej powierzchni 
205,15 ha, uznanego za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Jezioro Moszne", położonego w gminie Urszulin 
w województwie chełmskim, 

11) odcinka rzeki Drawy o długości 37 km oraz pasa 
przybrzeżnego lasów i łąk o łącznej powierzchni 522, 41 
ha, uznanych za rezerwat przyrody pod nazwą "Drawa", 
położonych w gminach Drawno i Dobiegniew w woje
wództwie gorzowskim, 

12) obszaru jeziora i torfowiska o łącznej powierzchni 
694,93 ha, uznanego za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Jezioro Długie", położonego w gminie Urszulin w wo
jewództwie chełmskim, 

13) obszaru lasu o powierzchni 498,78 ha, uznanego za 
rezerwat przyrody pod nazwą "Puszcza Bieszczadzka 
nad Sanem", położonego w gminach Cisna, Czarna 
i Lutowiska w województwie krośnieńskim, 

14) obszaru lasów i torfowisk o łącznej powierzchni 671,78 
ha, uznanego za rezerwat przyrody pod nazwą "Tor
fowisko Orłowskie", położonego w gminach Urszulin 
w województwie chełmskim i Ludwin w województwie 
lubelskim, 

15) obszaru torfowiska i fragmentu lasu o łącznej powierz
chni 20,37 ha, uznanego za rezerwat przyrody pod 
nazwą "Sicienko", położonego w gminie Tuczno w wo
jewództwie pilskim, 

16) obszaru lasu o powierzchni 38,03 ha, uznanego za 
rezerwat przyrody pod nazwą "Pustelnik", położonego 
w gminie Człopa w województwie pilskim, 

17) obszaru lasu o powierzchni 33,08 ha, uznanego za 
rezerwat przyrody pod nazwą "Głuskie Ostępy", położo-

nego w gminie Dobiegniew w województwie gorzows
kim, 

18) obszaru śródleśnych jeziorek i torfowisk oraz przyleg
łego do nich lasu o łącznej powierzchni 38,07 ha, 
uznanego za rezerwat przyrody pod nazwą "Jeziorka 
Głodne", położonego w gminie Tuczno w województ
wie pilskim, 

19) obszaru lasu i zarastającej zatoki jeziora o łącznej powie
rzchni 20,64 ha, uznanego za rezerwat przyrody pod 
nazwą "Kłocie Ostrowickie", położonego w gminie 
Człopa w województwie pilskim, 

20) obszaru lasu o powierzchni 3,54 ha, uznanego za 
rezerwat przyrody pod nazwą "Wilcze Łyko", położone
go w gminie Dobiegniew w województwie gorzowskim. 

21) obszaru lasu o powierzchni 30,73 ha, uznanego za 
rezerwat przyrody pod nazwą "Widłakowy Bór", poło
żonego w gminie Dobiegniew w województwie gorzo
wskim, 

22) obszaru trzech wysp na jeziorze Ostrowite o łącznej 
powierzchni 6,37 ha, uznanego za rezerwat przyrody 
pod nazwą "Wyspy Ostrowickie", położonego w gminie 
Dobiegniew w województwie gorzowskim, 

23) obszaru lasu i odcinka rzeki Płocicznej o łącznej powie
rzchni 149,07 ha, uznanego za rezerwat przyrody pod 
nazwą "Płociczna", położonego w gminach Dobieg
niew w województwie gorzowskim i Człopa w wojewó
dztwie pilskim, 

24) obszaru lasu o powierzchni 22,37 ha, uznanego za 
rezerwat przyrody pod nazwą "Żółwie Kłocie", położo
nego w gminie Dobiegniew w województwie gorzows
kim. 

§ 2. W celu zniesienia ochrony, o której mowa w § 1 
pkt 10-24, dokonuje się następujących zmian: 

1) w zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzew
nego z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie uznania za 
rezerwaty przyrody (Monitor Polski z 1972 r. Nr 5, poz. 
33) skreśla się § 5, 

2) w zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzew
nego z dnia 16 września 1974 r~ w sprawie uznania za 
rezerwaty przyrody (Monitor Polski Nr 32, poz. 194) 
skreśla się § 1, 

3) w zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzew
nego z dnia 16 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za 
rezerwaty przyrody (Monitor Polski Nr 4, poz. 20 i z 1982 r. 
Nr 20, poz. 179) skreśla się § 4, 

4) w zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzew
nego z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie uznania za 
rezerwaty przyrody (Monitor Polski Nr 30, poz. 171) 
skreśla się § 7, 

5) w zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzew
nego z dnia 12 października 1982 r. w sprawie uznania 
za rezerwaty przyrody (Monitor Polski Nr 25, poz. 234) 
skreśla się § 4, 

6) IN zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 r. w sprawie uznania 
za rezerwaty przyrody (Monitor Polski Nr 7, poz. 55 
i z 1989 r. Nr 17, poz. 119) skreśla się § 13 i 14, 

7) w zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie 
uznania za rezerwaty przyrody (Monitor Polski z 1988 r. 

, Nr 5, poz. 47) skreśla się § 14, 
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8) w zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie 
uznania za rezerwaty przyrody (Monitor Polski Nr 5, poz. 
48 i z 1989 r. Nr 17, poz. 119) skreśla się § 2,3,9, 10 i 11, 

9) w zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie 
uznania za rezerwaty przyrody (Monitor Polski Nr 32, 
poz. 293 i z 1989 r. Nr 17, poz. 119) skreśla się § 6, 

10) w zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania 
za rezerwaty przyrody (Monitor Polski Nr 44, poz. 357) 
skreśla się § 12. 

§ 3. Tracą moc: 

1) zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 
1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Moni
tor Polski Nr A-42, poz. 513). 

2) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 21 maja 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody (Monitor Polski Nr 47, poz. 275), 

3) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 1 października 1958 r. w sprawie uznania za 
rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 81, poz. 469). 

4) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 1 października 1958 r. w sprawie uznania za 
rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 81 , poz. 470). 

5) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 1 października 1958 r. w sprawie uznania za 
rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 84, poz. 480). 

6) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za 
rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 95, poz. 507). 

7) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody (Monitor Polski Nr 45, poz. 217), 

8) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody (Monitor Polski z 1967 r. Nr 10, poz. 60). 

9) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za 
rezerwat prżyrody (Monitor Polski Nr 43, poz. 305). 

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

.. Ministe~ Ochrony ŚrodowiSka, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Kozłowski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU KULTURY ·FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 

z dnia 11 lutego 1992 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie uprawiania· dalekowschodnich sportów walki. 

Na podstawie art. 16 i art. 52 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy 
z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 
181, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i Nr 41 , poz. 324, z 1989 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198 i Nr 89, poz. 517) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do 
Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 16 maja 1989 r. 
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w sprawie uprawianią dalekowschodnich sportów walki 
(MonitorPolski Nr 16, poz. 118) w załączniku nr 1 w I grupie 
--,. Dalekowschodnie sporty walki dodaje się poz. 6 w brzmie
niu : ,,6. Oyama Karate" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki: p. o. Z. A. Zalewski 

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 

z dnia 12 lutego 1992 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania. nagród państwowych dla trenerów 
i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy sżkoleniowej. 

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. 
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, 
poz. 132 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 6, poz. 33, Nr 34, poz. 
181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89, 
poz. 517) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu do 
Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 11 grudnia 1989 r. 
w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród 
państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne 
osiągnięcia w pracy szkoleniowej (Monitor Polski Nr 42, poz. 
339) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy ,,2 mln zł" i .A mln zł" zastępuje się 
odpowiednio wyrazami ,,4 mln zł" oraz ,,8 mln zł" , 

b) w pkt 2 wyrazy" 1400 tys. zł" i ,,2 mln 800 tys. zł" 

zastępuje się odpowiednio wyrazami ,,3 mln zł" oraz 
,,6 mln zł", 

. c) w pkt 3 wyrazy ,,1 mln zł" i ,,2 mln zł" zastępuje się 
odpowiednio· wyrazami ,,2 mln zł" i ,,4 mln zł", 

2) w § 6: 

a) w ust; 1 w pkt 1 wyrazy "terenowe organy administ
racji państwówej o właściwości szczególnej do 
spraw kultury fizycznej. sportu i turystyki stopnia 
wojewódzkiego" zastępuje się wyrazem "wojewo
dowie", 

b) w ust. 2 wyrazy " Przewodniczącego Komitetu do 
Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej" zastępuje się 
wyrazami " Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turys
tyki" . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

'Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki : p. o. Z. A. Zalewski 


