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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 i tablic 
oznaczających przebieg linii granicy państwowej oraz 
pasa drogi granicznej i innych znaków związanych 
z ochroną porządku i bezpieczeństwa, 

11) wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejscami 
wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb 
leśnych, służb ochrony przyrody, służb administratora 
rzeki i działających na jego zlecenie wykonawców, 
służb ochrony granicy państwowej oraz Straży Granicz
nej, 

12) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych, 
służb ochrony przyrody, administratora rzeki, służb 
ochrony granicy państwowej oraz Straży Granicznej. 

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 granicy państwowej, bezpieczeństwem pub
licznym i z ochroną przeciwpożarową, 

3) wykonywania prac związanych z ochroną brzegów rzeki 
Bug przed erozją, 

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

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

§ 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 - SZEFA URZĘDU RADY MINISTROW 

z dnia 31 stycznia 1995 r. 

w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, gorzowskim. 
kieleckim. łomżyńskim. nowosądeckim. opolskim. ostrołęckim. siedleckim i skierniewickim. 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól
nej (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. Ustala się następujące brzmienie i pisownię nazw 
miejscowości: 

Lp. Województwo, gmina Nazwa obowiązująca, Drugi przypadek, Nazwa dotychcza-
forma sowa, rodzaj rodzaj miejscowości przymiotnikowa miejscowości 

1 2 3 4 5 

białostockie 

1 Choroszcz Żółtki- Kolonia, kolonia -ek - ii -

gorzowskie 

2 Międzyrzecz Kęszyca Leśna, wieś -y -ej, -
kęszycki 

kieleckie 

3 Gnojno Captorie, część wsi Jarząbki -ii Capteria, część wsi Ja-
- rząbki 

4 Zagnańsk Samsonów-Ciągłe, wieś -a -ego, Ciągłe, wieś 

samsonowski 
5 Zagnańsk Samsonów-Dudków, wieś -a -owa, Dudków, przys. 

samsonowski 
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6 Zagnańsk Samsonów-Komorniki, wieś -a -k, Komorniki, wieś 
samsonowski 

7 Zagnańsk Samsonów- Piechotne, wieś -a -ego, Piechotne, wieś 
samsonowski 

8 Zagnańsk Tumlin-Dąbrówka, wieś -a -i, Dąbrówka, wieś 

tumliński 

9 Zagnańsk Tumlin-Osowa, wieś -a -y, Osowa, wieś 
tumliński 

10 Zagnańsk Tumlin-Węgle, wieś -a -i, Węgle, wieś 

tumliński 

11 Zagnańsk Tumlin-Zacisze, przys. -a -a -
-

łomżyńskie 

12 Jedwabne Kaimy, wieś Kaim, Kajmy, wieś 
kaimski 

13 Jedwabne Kamianki, wieś -ek, Kamionki, wieś 
kamianecki 

nowosądeckie 

14 Gródek n. Dunajcem Glinik, przys. -a -
-

opolskie 

15 Krapkowice Steblów, wieś -owa, Stebłów, wieś 

steblowski 

ostrołęckie 

16 Różan Zawady-Ponikiew, wieś Zawad- Ponikwi, Panikiew-Zawady, wieś 
zawadzki 

siedleckie 

17 Stoczek Łukowski Huta Łukacz, kolonia -y -a Łukacz, kolonia 
-

skierniewickie 

18 Rogów Nowe Wągry, wieś -ych -gier, Kruszynek, kolonia 
nowowągrowski 

19 Rogów Nowe Wągry, wieś -ych -gier, Wągry, wieś 

nowowągrowski 

20 Rogów Nowe Wągry, wieś -ych -gier, Wągry-Janówka, wieś 

nowowągrowski 

21 Rogów Wągry, wieś -gier, Chrapy, osada 
wągrowski 

22 Rogów Wągry, wieś -gier, Nowe Wągry, wieś 
wągrowski 

23 Rogów Wągry, wieś -gier, Stare Wągry, część wsi 
wągrowski 

24 Rogów Wągry, wieś -gier, Wągry- Bełdówka, część 

wągrowski wsi 
25 Sochaczew Czerwonka- Parcel, wieś -i - i, Czerwonka-Parcele, wieś 

czerwonecki 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów: M. Strąk 
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