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§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się: 

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

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

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyją
cych zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, 
gniazd ptasich i wybierania jaj, 

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub 
innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gle
by oraz powietrza, 

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

6) zakłócania ciszy, 

7) palenia ognisk, 

8) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej, 

9) zmiany stosunków wodnych, 

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

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

12) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych 
oraz służb ochrony przyrody. 

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 $rodowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby 
likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody spra
wuje Wojewoda Bydgoski. 

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

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

z dnia 31 grudnia 1993 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 "Buki 
Sudeckie" obszar lasu o powierzchni 174.42 ha, położony 
w gminie Bolków w województwie jeleniogórskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów nau
kowych i dydaktycznych zbiorowiska leśnego reprezentują
cego bogaty florystycznie las bukowy. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzą obszary poło
żone w granicach administracyjnych gminy Bolków: 

1) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Jastrowiec jako 
działki nr: 170/86, 171/85, 172/59, 173/65, 174/67, 
176/58 (część) - o powierzchni 107,57 ha, 

2) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Lipa jako 
działki nr: 696/70, 697/68, 698/69 - o powierzchni 
66,85 ha. 

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się: 

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i in
nych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych 
potrzebami gospodarstwa rezerwatowego ujętych 

w planie ochrony, 

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

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyją
cych zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, 
gniazd ptasich i wybierania jaj, 

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub 
innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gle
by oraz powietrza, 

5) wydobywania skał i minerałów, 

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

7) zakłócania ciszy, 

8) pal'enia ognisk, 

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej , 

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 bez
pieczeństwa, 

12) wstępu na teren rezerwatu 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. 
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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 ochróną przeciwpożarową, 

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

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody spra
wuje Wojewoda Jeleniogórski. 

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

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Żelichowski 
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ZARZĄDZENIEMI~ISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 stycznia 1994 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 
1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 16, poz. 72) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra - Szefa Urzędu Rady 
Ministrów z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie powołania 
likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej (Monitor Polski Nr 11, poz. 79, z 1992 r. Nr 9, poz. 65 
i z 1993 r. Nr 48, poz. 463) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Powołuje się Marka Walickiego na likwidatora mienia 
byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podleg 
łych jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych." 

§ 2. Odwołuje się Grzegorza Rudnickiego, powołanego 
zarządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów 
z dnia 16 września 19931. zmieniającym zarządzenie w spra
wie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej (Monitor Polski Ńr 48, poz. 463). 
z funkcji likwidatora byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robo
tniczej i podległych jej wyodrębnionych jednostek organiza
cyjnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 15 stycznia 1994 r. 

Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów: M. Strąk 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 10 stycznia 1994 r. 

w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy. prawa 
z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego. w razie wystawienia wynalazku 
lub wzoru na Międzynarodowych Targach Gdańskich S.A. w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku 

towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994. 

Na podstawi'e art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 
października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, 
poz. 117). art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 
1985 r. o znakach towarowych (Dz. U, Nr 5. poz. 17, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192 i z 1993 r. Nr 10, poz. 46), w związku z § 11 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 
1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr8, 
poz. 45) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego 
w Gdańsku w Polsce: 

1) na targach pn. I Targi Energooszczędnego i Ekologicz
nego Ogrzewania CIEPŁO, odbywających się w okresie 
od dnia 23 lutego do dnia 26 lutego 1994 r., 

2) na targach pn. III Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne 
"Ekologia i Bezpieczeństwo" MOTOEXPO, 'odbywających 
się w okresie od dnia 17 marca do dnia 21 marca 1994 r., 


