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SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

119. Pawłowska Danuta c. Stanisława, 120. 
Zamajtys Cecylia c. Czesława, 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

121. Kołodziej Elżbieta c. Leonarda, 

na wniosek Wojewody Łódzkiego: 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

122. Hannequin Maria c. Rene, 123. Kotuła Adek s. 
Andrzeja, 124. Szczepanek Krzysztof s. Jana, 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

125. Kotuła Urszula c. Kazimierza, 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

126. Bresler Małgorzata c. Wojciecha, 127. 
Klonowska Maria c. Feliksa, 128. Papis Aneta c. 
Mirosława, 

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego: 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

129. Adamaszek-Piś Krystyna c. Kazimierza, 130. 
Szumilas Czesława c. Stanisława, 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

131 . Faron Krystyna c. Władysława, 132. Regiec 
Zofia c. Wojciecha, 133. Szlachta Franciszek s. 
Franciszka, 

na wniosek Wojewody Pilskiego 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

134. Czajkowska Krystyna c. Teodora, 135. Mazur 
Danuta c. Franciszka, 136. Nowicka Anna c. Edwarda, 
137. Połczyński Marian s. Józefa, 138. Zegartowska 
Barbara c. Edmunda. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

632 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 31 października 1996 r. 

w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych importowanych przez 
jednostki organizacyjne Aeroklubu Polskiego. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 
i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru po
datku akcyzowego od importu benzyny lotniczej, doko
nywanego bezpośrednio przez jednostki organizacyjne 
Aeroklubu Polskiego, w przypadku, gdy importer przed
stawi w urzędzie celnym oświadczenie, iż sprowadzone 
paliwa zużyte zostaną do napędu silników stosowanych 
w środkach transportu lotniczego Aeroklubu Polskiego. 

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, nie ma za
stosowania w przypadku, gdy importowane wyroby 
zostały: 

1) przeznaczone na inny cel niż określono w oświad
czeniu złożonym w urzędzie celnym, 

2) odprzedane podmiotom innym niż określone w § 1. 

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

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 

633 
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 31 października 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, z 1995 r. Nr 147, poz. 713 i z 1996 r. Nr 91, 
poz. 409) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Głęboka Dolina" obszar lasu, wód i nieużytków, o po
wierzchni 289,12 ha, położony w gminie Krasiczyn 
w województwie chełmskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych malow
niczych rozcięć erozyjnych w postaci dolin z wąwoza-

mi oraz lasów jaworowo-dębowych z bukiem występu
jącym na granicy zasięgu. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 
nadleśnictwa Krasnystaw, według stanu na dzień 
1 stycznia 1990 r., jako oddziały lasu nr 357, 358, 360, 361, 
362, 363a,b,c,f,g,h, 366a,b,c,d,f,g,h, 367, 380g,h, 381a,f,g. 

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

3) polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i za
bijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i le
gowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

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

5) wydobywania skał i minerałów, 

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa
nia, 

7) zakłócania ciszy, 

8) palenia ognisk, 

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
leśnej, 

10) zmiany stosunków wodnych, 

11) 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, 

12) wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejsca
mi wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem 
służb leśnych oraz służb ochrony przyrody, 

13) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb le
śnych, służb ochrony przyrody oraz pojazdów ob
sługujących prace związane z pozyskaniem drew
na w sąsiednich oddziałach leśnych. 

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

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewo
dy, 

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 zagrożeń 
ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochro
ny. 

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

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

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

634 
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 31 października 1996 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź- 3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwie-
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. rzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 
415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713 i z 1996 r. Nr91, poz. 409) 4) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa-
zarządza się, co następuje: . 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Góra Grojec" obszar lasu o powierzchni 17,53 ha, po
łożony w gminie Woźniki w województwie często
chowskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych drzewo
stanu z udziałem jawora, buka i jodły, rosnących na 
wapiennym wzgórzu. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Koszęcin, według stanu na dzień 1 stycz
nia 1995 r., jako oddziały lasu nr 3a,b,c,d. 

§ 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 szczególności owoców, nasion i grzybów, z wy
jątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu, 

nla, 

5) zakłócania ciszy, 

6) palenia ognisk, z wyjątkiem zwyczajowych ognisk 
świętojańskich, 

7) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
leśnej, 

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 poza miejscami wyzna
czonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb le
śnych oraz służb ochrony przyrody, 

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

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

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewo
dy, 

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


