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żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwie
rzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

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

5) wydobywania skał, minerałów i torfu, 

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa
nia, 

7) zakłócania ciszy, 

8) palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi 
przez Wojewodę, 

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
leśnej, 

10) zmiany stosunków wodnych, 

11) wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyzna
czonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb le
śnych i służb ochrony przyrody oraz służb ochrony 
zabytków, 

12) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb le
śnych, służb ochrony przyrody oraz służb ochrony 
zabytków. 

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

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewo
dy, a na obszarach objętych ochroną konserwator
ską - również za zgodą Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków, 

2) prowadzenia prac archeologicznych, wykopalisko
wych i konserwatorskich na terenie objętym ochro
ną konserwatorską za zezwoleniem Wojewódzkie
go Konserwatora Zabytków, 

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związa
nych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną 
przeciwpoża rową, 

4) wykonywania zadań z zakresu obronności pań

stwa, 

5) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowla
nych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych 
zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w pIa
nie ochrony. 

§ 5. 1. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyro
dy sprawuje Wojewoda Gorzowski. 

2. W odniesieniu do terenów i obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków Wojewoda sprawuje nadzór 
w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Za
bytków. 

§ 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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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 14 czerwca 1996 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, 
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 
415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Jadwisin" obszar lasu o powierzchni 93,39 ha, poło
żony w gminie Serock w województwie warszawskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych komplek
su leśnego położonego na wysokiej skarpie doliny Na
rwi, stanowiącego pozostałości dawnej Puszczy Seroc
kiej. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
położony w granicach administracyjnych gminy Se
rock, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Jadwisin 
jako działka nr 1/1. 

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

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew 
i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasad
nionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowe
go, ujętych w planie ochrony, 

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

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 
żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwie
rzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

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

5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa
nia, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki le
śnej, 
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6) zakłócania ciszy, 

7) palenia ognisk, 

8) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamo
wych i innych znaków nie związanych z ochroną, 
z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków 
związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa, 

9) wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejsca
mi wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem 
służb ochrony przyrody oraz użytkowników, w któ
rych zarządzie pozostaje obszar rezerwatu przyro
dy, 

10) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb 
ochrony przyrody oraz użytkowników, w któ
rych zarządzie pozostaje obszar rezerwatu przyro
dy. 

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

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody, 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związa
nych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną 
przeciwpoża rową, 

3) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa, 

4) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych 
i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Sro
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzie
laną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych za
grożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie 
ochrony. 

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

§ 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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ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 1 lipca 1996 r. 

w sprawie obowiązków sprawozdawczych o kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych za 1995 r. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się obowiązek przekazania danych sta
tystycznych na formularzach: 

1) M-03 - Sprawozdanie o kosztach utrzymania zaso
bów mieszkaniowych, wpływach środków finanso
wych na ich pokrycie i stawkach opłat za lokale 
mieszkalne za 1995 r., według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do zarządzenia, 

2) M-03sm - Sprawozdanie o kosztach utrzymania 
zasobów mieszkaniowych, wpływach środków fi
nansowych na ich pokrycie i stawkach opłat za lo
kale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej za 
1995 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do zarządzenia. 

§ 2. 1. Obowiązek sprawozdawczy na formularzu, 
o którym mowa w § 1 pkt 1, mają władające lub zarzą
dzające więcej niż 20 mieszkaniami (według stanu na 
dzień 31 grudnia 1995 r.): 

1) gminy - w odniesieniu do zasobów mieszkanio
wych znajdujących się w budynkach będących wła
snością gminy i zarządzanych bezpośrednio przez 
gminy, 

2) jednostki powołane przez organy gminy, których 
działalność obejmuje zarządzanie zasobami miesz
kaniowymi - w odniesieniu do zasobów mieszka
niowych znajdujących się w budynkach będących 
własnością gminy, 

3) wylosowane zakłady pracy zarządzające zasobami 
mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach 
stanowiących ich własność, 

4) wylosowane jednostki wyodrębnione w ramach 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zarzą
dzające zasobami mieszkaniowymi znajdującymi 
się w budynkach wchodzących w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

2. Obowiązek sprawozdawczy na formularzu, o któ
rych mowa w § 1 pkt 2, mają wylosowane spółdzielnie 
mieszkaniowe władające więcej niż 20 mieszkaniami 
(według stanu na dzień 31 grudnia 1995 r.). 

3. W przypadku gdy jednostka objęta obowiązkiem 
sprawozdawczym powierzyła zarząd zasobami miesz
kaniowymi innej jednostce, obowiązek przekazania da
nych statystycznych przechodzi na jednostkę wykonu
jącą zarząd na zlecenie. 

§ 3. Sprawozdania statystyczne, o których mowa 
w § 1, należy przekazać do urzędu statystycznego wła
ściwego dla województwa, na którego terenie znajdu
je się siedziba jednostki sprawozdawczej, w terminie 
do dnia 31 lipca 1996 r. 

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

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: 
w z. T. Janusiewicz 


