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2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody,
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych
z ochroną przeciwpożarową,
3) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych
i pielęgnacyjnych nie ujętych w planie ochrony, za
zgodą Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby
likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody.

Poz. 11 5, 116 i 117

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Jeleniogórski.
Zarządzenie
ogłoszenia.

§ 6.
dnia

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni od

Minister Ochrony $rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa: S. Żelichowski
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOSOW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 26 stycznia 1994 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492
i z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Markowe Błota" obszar bagien i lasu o powierzchni 193,40 ha,
położony w gminie Barlinek w województwie gorzowskim.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych bagien z typową
dla nich florą i fauną oraz drzewostanów bukowych i miesza-o
nych.

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar poło
żony w granicach administracyjnych gminy BarIinek, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Moczydło jako działki nr:
357/2, 358/2, 361/1,409/1,409/2, od 410 do 412, 413/1.
§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania

8) palenia ognisk,
9) stosowania środków chemicznych w gospodarce
i łowieckiej
10) zmiany stosunków wodnych,
11) umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic,
napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie
związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych
i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,

12)

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych
potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych
w planie ochrony,

1) prowadzenia

3)

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,
w szczególności poprzez pozyskiwanie ściółki leśnej,
7)

zakłócania

ciszy,

odstrzałów

zgodą

Wojewody,

działań związanych

redukcyjnych zwierzyny

płowej

i czarnej,

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Gorzowski.
§ 6.
dnia

i torfu,

naukowych za

dotyczą:

4) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych
i pielęgnacyjnych nie ujętych w planie ochrony, za
zgodą Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby
likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody.

3) polowania, wędkowania, rybołówstwa, chwytania, pło
szenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor
i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,

skał, minerałów

badań

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz
z ochroną przeciwpożarową,

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru
nasion na potrzeby hodowli lasu,

5) wydobywania

wstępu na teren r.ezerwatu przyrody poza miejscami
wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb
leśnych oraz służb ochrony przyrody,

13) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, z wyjątkiem
pojazdów służb leśnych oraz służb ochrony przyrody.

się:

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadÓW lub
innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,

leśnej

Zarządzenie
ogłoszenia.

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni od

Minister Ochrony $rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa: S. Żelichowski
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOSOW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 26 stycznia 1994 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492
i z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje :

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro
Ciche" obszar lasu, jezior i nieużytków o powierzchni
37,96 ha, położony w gminie Osie w województwie bydgoskim.
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§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych
malowniczo położonych śródleśnych jezior wraz z ich otoczeniem i unikalną w tej części Borów Tucholskich roślinnoś
cią wodną i torfowiskową.
§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar poło
żony w granicach administracyjnych gminy Osie, oznaczony
w ewidencji gruntów obrębu Wierzchy jako działki nr: 211/1
(część), 214/1 (część), 214/2 (część), 215 (część), 301/3
(część).

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,
10) zmiany stosunków wodnych, z wyjątkiem użytkowania
Jeziora Cichego przez elektrownię zgodnie z posiadanym zezwoleniem wodnoprawnym,
11)

pływania, żeglowania,

uprawiania sportów wodnych,

12) umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic,
napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie
związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych
i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania

się:

13)

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych
potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych
w planie ochrony,

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie
1) prowadzenia badań naukowych za
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz
z ochroną przeciwpożarową,

3) polowania, wędkowania, rybołówstwa, chwytania, pło
szenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania
poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk
zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,

skał, minerałów

Wojewody,

działań związanych

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Bydgoski.

i torfu,

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,
w szczególności poprzez pozyskiwanie ściółki leśnej,
zakłócania

dotyczą:

zgodą

3) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych
i pielęgnacyjnych nie ujętych w planie ochrony, za
zgodą Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby
likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody.

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
5) wydobywania

wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejscami
wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb
leśnych oraz służb ochrony przyrody,

14) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, z wyjątkiem
służb leśnych oraz służb ochrony przyrody.

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru
nasion na potrzeby hodowli lasu,

7)

Poz. 117, 118 i 119

ciszy,

Zarządzenie
ogłoszenia.

§ 6.
dnia

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni od

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa: S. Żelichowski

8) palenia ognisk,
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ZARZĄDZENIE MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTROW

z dnia 2 marca 1994 r.
zmieniające zarządzenie

w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach:
bydgoskim, częstochowskim, koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji
ogólnej (Dz. U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328)
oraz w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada
1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania
niektórych naczelnych i centralnych organów administracji
państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz.
180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz.
433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co
następuje:

§ 1. W

zarządzeniu

Ministra-Szefa

Urzędu

nistrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie ustalenia
i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach:
bydgoskim, częstochowskim, koszalińskim, szczecińskim
i zielonogórskim (Monitor Polski Nr 48, poz. 464) w § 1 pod
lp. 8 wyrazy "Nowogród Bobrzański" zastępuje się wyrazem
"Żagań".

§ 2.
z

mocą

Zarządzenie wchodzi w życie
września 1993 r.

z dniem

ogłoszenia

od dnia 27

Rady Mi-

Minister-Szef

Urzędu

Rady Ministrów: M.

Strąk
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ZARZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 22 lutego 1994 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za sprawdzenie
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób
oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji
weryfikacyjnych.

Na podstawie art. 84 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego
1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11,
poz. 41 i Nr 26, poz. 114) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie opłat za
sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów

-

