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Uchwały:

1 — Rady Państwa z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie liczby 2 — nr 1/5/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku
członków i składów imiennych rad narodowych stopz dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie powołania Wo
nią wojewódzkiego (wyciąg)
jewódzkiej Komisji Odznaczeń Państwowych.

Poz. 1
UCHWAŁA RADY PAŃSTWA
z dnia 31 maja 1975 r.
w sprawie liczby członków i składów imiennych rad naro
dowych stopnia wojewódzkiego
(wyciąg)
Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 28 maja 1975 r.
o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz
o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16
poz. 91) Rada Państwa uchwala co następuje:
§ 1
1. Ustala się następujące liczby członków rad narodowych
stopnia wojewódzkiego:
39. Wojewódzka Rada Narodowa w Słupsku — 101
§ 2

1. Ustala składy imienne rad narodowych wymienionych
w § 1 zgodnie z załącznikami nr 1 do 49 niniejszej
uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą
od dnia 1 czerwca 1975 r.
Przewodniczący Rady Państwa (—) Henryk Jabłoński
Sekretarz Rady Państwa (—) Ludomir Stasiak
Wojewódzka Rada Narodowa w Słupsku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Arkuszyńska Zofia
Barwińska Urszula
Beszczyński Jan
Beszterda Alfred
Błaszkiewicz Adam
Błażejczyk Marian
Boooń Kazimierz
Boniaszczuk Andrzej
Borowczyk Leszek
Borzyszkowska Halina
Borzysakowski Benedykt
Bykowski Bolesław
Brudnicki Ryszard
Ciepluch Antoni
Cieślicki Wiktor
Cistowska Teresa
Cybulski Leon
Cylka Stefan
Czapiewski Krystian
Czerpaniak Emil
Czerwiakowski Anatol
Depka-Prądzyński piotr
Domachowski Henryk .
Duohnowicz Jarosław

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.

69.
70.
71.

Ł

Duraj Edwin
Faryno Janina
Foryś Jolanta
Giżycka-Koprowska Jadwiga
Grzymała Tadeusz
Jackiewicz Walenty
Jaśkiewicz Paweł
Jażdżewska Leokadia
Juźków Bronisław
Kania Józef
Kielbratowski Ignacy
Kier ul Waldemar
Klęczek Lucjan
Koniczuk Jan
Koperski Zygmunt
Krawczyk Marian
Kreft Hubert
Kubski Stanisław
Kursickł Jan
Kwacz Wacław
Lachnik Jarosława
Lemańczyk Stefan
Lewandowski Stanisław
Mach Stanisław
Manteufel Józef
Marciniak Tadeusz
Matusik Bogdan
Mazurkiewicz Jerzy
Michałowska Honorata
Miętka Maria
Mohr Kornelia
Monczak Wiktor
Niderla Henryk
Nowak Antoni
Nowicki Andrzej
Onufrowicz Józef
Ostaszewska-Równa Danuta
Pawłowski Bolesław
Papliński Mieczysław
Piekarski Jan
Pleskot Hieronim
Pletorak Bolesław
Pliszka Anna
Podyma Klara
Poleszak Edward
Przymusiński Ludwik
Remiszewski Mieczysław
Udnik Józef
larosiek Franciszek
Schab Józef
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
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Sielużycki Eugeniusz
Siwiuk Jadwiga
Skoraszewski Henryk
Sokołowski Jerzy
Sojka Stanisław
Styka Emil
Sroczyński Mieczysław
Szlagowski Jan
Szulak Zygmunt
Szyimkowicz Walenty
Świnder Władysław
Tokarczyk Katarzyna
Tyborra Franciszek
Wiktorczyk Krystyna

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Poz. 1—2

Włodarczyk Mieczysław
Włodarczyk Włodzimierz
Włosek Adam
Wodzińska Jadwiga
Wrona Bronisław
Wrona Stefan
Wróblewski Józef
Wysocki Jan
Zakszewski Roman
Zawadzka Katarzyna
Zdanowska-Dębczak Barbara
Zdrojewski Ewald
Zieliński Ryszard

Poz. 2
UCHWAŁA Nr 1/5/75
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W SŁUPSKU
z dnia 16 czerwca 1975 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń
Państwowych
Na podstawie § 27 ust. 1 uchwały Rady Państwa z dnia
29 lutego 1960 r. w sprawie orderów i odznaczeń (M. P. Nr
25 poz. 120) oraz wytycznych Przewodniczącego Rady Pań
stwa z dnia 30 marca 1974 r. w sprawie sposobu realizo
wania i wykonania niektórych przepisów o orderach i odznaczeniach państwowych w świetle postanowień znoweli
zowanej ustawy o radach narodowych — Wojewódzka Rada
Narodowa uchwala co następuje:
§

1.

.

6.

— Władysław Mrówka
Dyrektor Biura Organiza
cyjno-Prawnego i Kadr
Urzędu Wojewódzkiego
— Antoni Kustusz
Przewodniczący Rady Wo
jewódzkiej Federacji So
cjalistycznych Związków
Młodzieży Polskiej
— Czesława Wilman
Dyrektor Biura Wojewódz
kiej Rady Narodowej

7.

8.

Powołuje się Wojewódzką Komisję Odznaczeń Państwowych
w następującym składzie osobowym:
— Zbigniew Głowacki
Zastępca Przewodniczącego
WRN
2. Zastępca Przewodniczącego — Alfred Beszterda
Sekretarz WK SD
3.
— Romuald Kiełczewski
»*
»
Sekretarz WK ZSL
4. Członek
— Rudolf Wiśniewski
Zastępca Kierownika Wy
działu Organizacyjnego KW
PZPR
5.
»»
— Jan Wysocki
Przewodniczący WRZZ

§

1. Przewodniczący Komisji

2.

Komisja uchwali regulamin określający tryb jej pracy
Narocf we3W1 S° d° zatwierdzenia Wojewódzkiej Radzie
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
Stanisław Mach

Redakcja: Urząd Wojewódzki — Biuro Organizacyjno-Prawne i Kadr
Słupsk, ul. Bieruta 14, pok. nr 75, tel. 68-67
Administracja: Urząd Wojewódzki — Wydział Budżetowo-Gospodarczy,
Słupsk, ul. Bieruta 14, pok. nr 87, tel. 52-01, w. 13
ODBIORCA:
Opłata za prenumeratę roczną ze skorowidzem wynosi —
Opłata za prenumeratę półroczną bez skorowidza wynosi
Wpłat za prenumeratę należy dokonywać przelewem ban
kowym na konto Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Urzę
du Wojewódzkiego w Narodowym Banku Polskim I oddział
w Słupsku Nr 611-95-33. Rachunków za prenumeratę nie
wystawia się.
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Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Słupsku
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(nry 1—10)

B
Biegli
Lista biegłych do spraw wyceny nieruchomości nabywanych
w drodze wywłaszczenia — Nr 6, poz. 14
Budownictwo jednorodzinne
Wyznaczenie terenów budownictwa jednorodzinnego na te
renie:
— Bytowa — Nr 4, poz. 10
—. Lęborka — Nr 2, poz. 5 i Nr 9, poz. 21
—• Łeby — Nr Z, poz. 3 i Nr 9, poz. 20
C
Czynsz
Czynsz dzierżawny za użytki rolne na terenie Bytowa —
Nr 10, poz. 24
L
Lasy
Podział na obwody nadzorcze lasów nie stanowiących wła
sności Państwa — Nr 8, poz. 18

Przepisy żeglugowe
Lokalne przepisy żeglugowe
wodnych — Nr 6, poz. 13

na

śródlądowych drogach

R
Rady Narodowe
Wyniki wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Słupsku — Nr 5, poz. 12
Rybołówstwo
Ochrona d wykonywanie rybołówstwa ira obszarze objętym
konwencją o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów
w Morzu Bałtyckim i Bełtach — Nr 1, poz. 1
8
Spedycja
Aktualna sieć placówek spedycyjnych w województwie
słupskim — Nr 1, poz. 2
Strefa nadgraniczna
Ustalenie szerokości pasa drogi granicznej, strefy nadgra
nicznej i pasa granicznego — Nr 7, poz. 15
Korzystanie z kąpielisk i plaż oraz urządzeń turystycznych
w strefie nadgranicznej — Nr 7, poz. 16
U

Ł
Łowiectwo
Ustalenie granic obwodów łowieckich — Nr 3, poz. 6
O
Ochrana przyrody
Utworzenie Straży Ochrony Przyrody — Nr 4, poz. 7
Opłaty
Opłaty za centralne ogrzewanie oraz dostarczanie ciepłej
wody — Nr 4, poz. 9 i Nr 10, poz. 23
Opłaty za usługi komunalne — Nr 4, poz. 8

Ubezpieczenie
Obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej od padnięcia
- Nr 10, poz. 22
Wysokość składek za obowiązkowe ubezpieczenie trzody
chlewnej oraz koni i bydła — Nr 10, poz. 25
Użytkowanie
Cennik opłat za użytkowanie terenów państtwawycn w Bytowie — Nr 2, poz. 4
W
Wykroczenia
Wprowadzenie postępowania przyspieszonego w sprawach
o wykroczenia — Nr 5, poz. 11

P
Plan zagospodarowania przestrzennego
Zatwierdzenie miejscowego ogólnego planu zagospodarowa
nia przestrzennego Łeby — Nr 9, poz. 19

Z
Zarządzenia porządkowe
Wykaz obowiązujących zarządzeń porządkowych Dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku — Nr 7, poz. 17
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SŁUPSK, dnia 15 stycznia 1976 r.

«-

Treść:
Poz.

Zarządzenia:
Ogłoszenia:

1 — nr 1/ BFC Dyrektora Koszalińsk.ego Urzędu Morskie
go z dnia 30 czerwca 1975 r. w sprawie ochrony i wy
konywania rybołówstwa na obszarze objętym Kon
wencją o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w
Morzu* Bałtyckim i Bełtach.

2 — Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Słup
sku w sprawie aktualnej sieci placówek spedycyjnych
działających na obszarze województwa słupskiego.

Poz. 1
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/BFC
DYREKTORA
KOSZALIŃSKIEGO URZĘDU MORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 1975 r.
w sprawne ochrony i wykonywania rybołówstwa na obsza
rze objętym Konwencją o rybołówstwie i ochronie żywych
zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach
W związku z art. XI Konwencji o rybołówstwie i ochro
nie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, spo
rządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. (Dz. U.
z 1974 r. Nr 32, poz. 188) oraz stosownymi zaleceniami
Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckie
go, na podstawie art. 7 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r.
o terenowych organach administracji morskiej (Dz. U. Nr 6,
poz. 35, z 1961 r. Nr 6, poz. 42 i z 197:1 r. Nr 12, poz. 117),
zarządza się, co następuje:
§ 1
Przepisy zarządzenia stosuje się do połowów dokonywa
nych przez polskie statki rybackie na obszarze obejmują
cym:
1) wszystkie wody Morza Bałtyckiego i Bellów, z wyjąt
kiem wód wewnętrznych, ograniczone od zachodu linią
przeprowadzoną od Hasenore Head do Gniben Point, od
Karshage do Spodsbierg i od Gilbjerg Head do Kullen,
2) polskie wody wewnętrzne i polskie morze terytorialne
oraz inne wody, na których nadzór nad rybołówstwem
sprawują terenowe organy administracji morskiej.
§ 2
Zabronione jest łowienie ryb, których długość w stanie
świeżym wynosi mniej niż:
1) dorsza (Gadus morhua callarias L) w rejonie na połud
nie od równoleżnika 59°30' N
30 cm
2) storni (Platichthys flesus L)
w podobszarach 22 do 25
25 cm
w podobszarach 26 do 28
21 cm
w podobszarach 29 i 32 na południe od równo
leżnika 59°30' N
18 cm
3) gładzicy (platessa L)
w podobszarach 22 do 25
25 cm
w podobszarach 26 do 28
21 cm
w podobszarze 29 na południe od równoleżnika
59°30'
18 om
§ 3
Przy połowach dorsza dopuszcza się udział ryb niewy
miarowych w wysokości 5% wagi całego ipołowu.

§ 4
1. Zabronione jest łowienie i posiadanie
na pokładzie
statków rybackich storni (Platichthys flesus) i gładzicy
(Platessa platessa) w wymienionych niżej okresach ochron
nych:
1) w podobszarach 24, 25 i 26 — od 1 lutego do 30 kwiet
nia
2) w podobszarach 27, 28 i 29 na południe od równoleżnika
59°30' — od 1 lutego do 31 maja
3) w podobszarze 32 — od 1 lutego do 30 czerwca
2. Zabronione jest łowienie i posiadanie
na pokładzie
samic gładzicy i storni w okresie od 1 lutego do 30 kwiet
nia w podobszarze 22 z wyłączeniem jego części leżącej na
północ od linii przebiegającej następująco:
a) latarnia Falsterbo — latarnia Stevns
b) Jungshoved — Bcpgenaessand
c) latarnia Hestehoved — Maddes Kiint
d) kościół Skelby — Flinthorne Odde
e) kościół Kappel — Gulstav
f) Ristingehale — Aerqjhale
g) Skjoldnaes — Pępls Huk
h) most Christiana X w Sonderborg
i na południe od linii przebiegającej następująco:
a) Hasenore Head — Gniben Point
b) Korshage — Spodsbierg
c) Gilbjerg Head — Kullen
3. Zabronione jest łowienie i posiadanie na pokładzie
turbota (Scoythalmus rhombus) w podobszarach 22, 24, 25
i 23 od 1 czerwca do 31 lipca.
§ 5
Zabronione jest łowienie dorsza na obszarze leżącym na
południe od równoleżnika 59°30' N przy użyciu narzędzi
połowowych o prześwicie oczka mniejszym niż 90 mm.
§ 6
1. Pomiaru oczka sieci do pdłowów dorsza i płaskich do
konuje się specjalnym przyrządem o grubości 2 mm typu
przyjętego dla konwencji IGNAF. Przyrząd winien swo
bodnie mieścić się w oczku tkaniny sieciowej w stanie mo
krym.
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2. Przeciętną wielkość oczka ustala się przez pomierze
nie kolejnych 20 oczek tkaniny sieciowej worka w odle
głości co najmniej 10 oczek od obszycia.
§ 7
Przy połowach dorsza i płaskich sieciami ciągnionymi
rozmiar oczek ochrony worków nie może być mniejszy niż
dwukrotna wielkość oczek worka, przy czym ochrona wor
ka winna być umocowana tak, by jej oczka nie krzyżowa
ły się z oczkami worka.
§

Poz. 1

b) pozycja geograficzna lub wg kwadratów ICES,
c) rodzaj narzędzi połowu, ilość i sposób ich zastosowania
(ipelagiczny, denny, dryfujący itp.),
d) czas trwania każdego zaciągu (połowu), ilość zaciągów
i głębokość połowu,
e) rodzaj stosowanego materiału sieciowego i minimalna
wielkość prześwitu oczka,
f) wielkość połowu z rozbiciem na gatunki w poszczegól
nych zaciągach, na 1 pławnicę, 1000 haków itp.
2. Łodzie rybackie przekazują dane o połowach z rozbi
ciem na gatunki w trybie dotychczasowym.

8

Przez okres 2 lat od chwili wejścia w życie niniejszego
zarządzenia mogą być stosowane narzędzia połowowe o ocz
kach mniejszych od obowiązujących pod warunkiem, że te
go rodzaju sieci znajdowały się w użyciu przed ustanowie
niem przepisów.

§ 14
Podział obszaru Morza Bałtyckiego objętego Konwencją
na podobszary stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 15

§ 9
Zabronione jest posiadanie na pokładzie przygotowanych
do użycia narzędzi połowowych, których używanie zabro
nione jest w danym podobszarze lub w danym czasie.

W zakresie unormowanym niniejszym zarządzeniem prze
stają obowiązywać odpowiednie postanowienia przepisów
dotychczasowych.
§ 16

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1975 r.
Zabronione jest prowadzenie połowórw dorsza i płaskich
dla celów innych niż konsumpcyjne.

w porozumieniu

§ U

Dyrektor
Gdańskiego Urzędu
Morskiego

Aklimatyzacja i połów aklimatyzowanych ryb jesiotrowatych wymaga zgody komisji.
§

Dyrektor
Koszalińskiego Urzędu
Morskiego

mgr Zdzisław Lukasiewicz

mgr Józef Gruszczyński

Dyrektor
Szczecińskiego Urzędu

12

Transplantacja organizmów morskich wewnątrz Bałtyku
wymaga zlgody Urzędu Morskiego.

Morskiego

mgr Edward Rumatowski

§ 13
Załącznik do zarządzenia
porządkowego Nr 1/BFC
Dyrektora KUM w Słupsku
z dnia 30 czerwca 1975 r.

1. Kutry rybackie winny prowadzić zapisy w dzienniku
okrętowym zawierające następujące dane:
a) data połowu,

Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa
Morza Bałtyckiego
Podział obszaru objętego Konwencją na podobszary

Podział Bałtyku i Cieśnin Duńskich na podobszary przed
stawiony jest na załączonej mapie. Granice tego podziału
przedstawiają się jak niżej:
Podobszar 22
Granica północna: linia łącząca Hasentpre Head i Gniben
Point
Granica wschodnia: południk 12°00' E od Gedser w kierun
ku południowym
«

Podobszar 23
Granica północna: linia łącząca Gilbjerg Head z Kullen
Granica południowa: linia łącząca latarnię Falsterbo na
wybrzeżu szwedzkim z latarnią Stevns na wybrzeżu duń
skim
Podobszar 24
Granica zachodnia pokrywa się ze wschodnią granicą podobszaru 22 oraz południową granicą podobszaru 23
Granica wschodnia biegnie wzdłuż linii łączącej latarnię
Sandhammaren z latarnią Hammerodde i, dalej na połud
nie od Bornholimu wzdłuż południka 15°00' E

Podobszar 25
Granica północna: równoleżnik 56°30' N
Granica wschodnia: południk 18°00' E
Granica zachodnia: pokrywa się ze wschodnią granicą pod
obszaru 24
Podobszar 26
Granica północna: równoleżnik 56°30' N
Granica zachodnia: południk 18°00' E
Podobszar 27
Granica wschodnia: południk 19°00' E od jego przecięcia
się z równoleżnikiem 59°42' N aż do wyspy Gotland i da
lej od wyspy Gotland wzdłuż równoleżnika 57°00' N aż do
południka 18°00' E następnie wzdłuż tego południka w kie
runku południowym
Granica południowa: równoleżnik 56°30’ N
Podobszar 28
Granica północna: równoleżnik 58°30' N
Granica południowa: równoleżnik 56°30' N
Granica zachodnia: na północ od wyspy Gotland wzdłuż
południka 19°00' E i na południe od Gotland wzdłuż równo
leżnika 57°00' N aż do jego przecięcia się z południkiem
18°00' E i dalej na południe wzdłuż tego południka
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Podobszar 29
Granica północna: równoleżnik 60°30' N
Granica wschodnia: południk 23°00' E aż do równoleżnika
59°00' N i dalej wzdłuż tego równoleżnika w kierunku
wschodnim
Granica południowa: równoleżnik 58°30' N
Granica zachodnia: południk 19°00' E od punktu jego prze
cięcia z równoleżnikiem 59°42' N w kierunku południowym

Poz.

Podobszar 30
Granica północna: równoleżnik 63°30' N
Granica południowa: równoleżnik 60°30' N
Podobszar 31
Granica południowa: równoleżnik 63°30' N
Podobszar 32
Granica zachodnia: pokrywa się ze wschodnią granicą podobszaru 29.

INTERNATIONAL BALTIC SEA FISHERY COMMISSION
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Poz. 2.
Ogłoszenie
Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego
w Słupsku
w sprawie aktualnej sieci placówek spedycyjnych
działających na obszarze województwa słupskiego.
Na podstawie § 60 ust 3 rozporządzenia Ministrów Ko
munikacji i Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 31 liipca 1972 r. w sprawie krajowego transportu
drogowego (Dz. U. Nr 34 poz. 234) Wydział Komunikacji

Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku ogłasza wykaz aktualnej
sieci placówek spedycyjnych, działających na obszarze wo
jewództwa słupskiego według stanu na dzień l stycznia
1976 r.
Godziny pracy w dni

Jednostka
organizacyjna PSK

Adres

powszed
nie
od — do

soboty
od — do

wolne
od
pracy
od — do
8—16

Ekspedycja Rejonowa
Słupsk

przy Eksp. Tow. PKP

7—20

7—20

Ekspedycja Terenowa
Ustka

przy Eksp. Tow. PKP

8—16

—

—

Ekspedycja Terenowa
Sławno

przy Eksp. Tow. PKP

8—16

8—14

—

Ajencja Spedycyjna
Darłowo

przy Eksp. Tow. PKP

7—15

7—13

—

Ekspedycja Terenowa
Miastko

przy Eksp. Tow. PKP

7—15

7—13

—

Ekspedycja Terenowa
Lębork

ul. Dworcowa 8

7—15

7—13

l

v

Redakcja: Urząd Wojewódzki - Biuro Organizacyjno-Prawne i Kadr
Słupsk, ul. Bieruta 14, pok. nr 75, teł. 68-67
Administracja: Urząd Wojewódzki - Wydział Budzetowo-Gospooarczy,
Słupsk, ul. Bieruta 14, pok. nr 87, teł. o2-01, w. 13
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Opłata za
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Treść:
Poz:
Zarządzenia:
3 — nr 15/75 Naczelnika Miasta Łeba z dnia 17 listopada
1975 r. w sprawie wyznaczenia terenu budownictwa
jednorodzinnego w mieście Łebie oraz o podziale tego
terenu na działki budowlane i przeznaczenie ich do
oddania w użytkowanie wieczyste
4 — nr 1/76 Naczelnika Miasta Bytów z dnia 7 stycznia
1976 r. w sprawie ustalenia cennika opłat rocznych

za teren państwowy oddany organizacjom społecznym
w użytkowanie albo innym osobom prawnym lub
fizycznym w wieczyste użytkowanie na obszarze mia
sta Bytowa
5 — nr 3/76 Naczelnika Miasta Lębork z dnia 29 stycz
nia 1976 r. w sprawie wyznaczenia terenów budow
nictwa jednorodzinnego oraz podziale tych terenów
na działki budowlane i przeznaczeniu ich do odda
nia w użytkowanie wieczyste

Poz. 3
ZARZĄDZENIE Nr 15/75
NACZELNIKA MIASTA ŁEBA
z dnia 17 listopada 1975 roku
w sprawie wyznaczenie terenu budownictwa jednorodzin
nego w mieście Łebie oraz o podziale tego terenu na
działki budowlane i przeznaczeniu ich do oddania w
użytkowanie wieczyste.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o te
renach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz
0 podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U.
Nr 27, poz. 192; zmiana Dz. U. z 1973 r. Nr 48, poz. 282)
1 § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie
trybu ustalania, rozgraniczania j podziału terenów bu
downictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze
miast i osiedli (Dz. U. Nr 35, poz. 242) zarządza się co
następuje;

zarządzenia, które przeznacza się do oddania w użytkowa
nie wieczyste osobom fizycznym. Na cele komunikacji we
wnętrznej przeznacza się 624 m2.
§ 3
Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste pod
budowę domów jednorodzinnych działki budowlane aktu
alnie stanowiące własność Skarbu Państwa oraz te, które
przejdą na własność w trybie art. 5 ust. 2 powołanej usta
wy.

§ 1
§ 4
Na cele budownictwa jednorodzinnego wyznacza się teren
o powierzchni 3441 m2, położony w Łebie w rejonie ul.
ul. Derdowiskiego, Powstańców Warszawy, Teligi i Wojska
Polskiego w granicach zewnętrznych określonych szczegó
łowo na mapie tego terenu — stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

Ustala się termin zakończenia budowy podstawowych urządzeń komunalnych (sieć wodociągowa, sieć elektryczna,
droga utwardzona) na terenie budownictwa jednorodzinne
go na rok 1980.
§ 5

§ 2

Teren budownictwa jednorodzinnego wyznaczony w § 1
podlega podziałowi na 9 działek budowlanych w sposób
określony w planie podziału i o powierzchniach podanych
w wykazie — stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Słupsku.
Naczelnik Miasta
Tadeusz Markowski

Poz. 4
ZARZĄDZENIE Nr 1/76
NACZELNIKA MIASTA BYTÓW
z dnia 7 stycznia 1976 roku
w sprawie ustalenia cennika opłat rocznych za teren pań
stwowy oddany organizacjom społecznym w użytkowa
nie, albo innym osobom prawnym lub fizycznym w wie
czyste użytkowanie na obszarze miasta Bytowa.
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz.
139), art. 23 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce
terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22,
poz. 159 zm. Dz. U. z 1972 r. Nr 27, poz. 93) oraz uchwały

nr 105 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w spra
wie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania
z terenów w miastach i osiedlach (M. P. z 1969 r. Nr 3,
poz. 33), postanawia się co następuje:

Str. 2
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§ 1

Poz. 4

w ust. 1. zamieszczone są w wykazie stanowiącym załącz
nik do niniejszego zarządzenia.

Obszar miasta Bytowa dzieli się na trzy następujące stre
fy:
a) śródmiejska
b) pośrednia
c) peryferyjna
Ulice należące do poszczególnych stref o których mowa

§ 2

1. Ustala silę opłaty roczne za teren państwowy oddany
jednostkom państwowym lufo organizacjom społecznym
w użytkowanie albo innym osobom prawnym lub fi
zycznym w wieczyste użytkowanie w następującej wy
sokości:

Stawki opłat rocznych za 1 m2 terenu w zł
Strefa miasta

wynik, z położenia terenu
w strefie działki pod zabud.
wyłącznie
mie^zk.

śródmiejska
pośrednia
peryferyjna

0,30
0,20
0,15

wynik. z uzbrojenia terenu w urządzenia komunalne
drogi

osiedlowe

i

_
—

0,30
0,30
0,30

—

2. Opłatę roczną za 1 m-’ terenu stanowi suma stawek wy
nikających z położenia terenu w odpowiedniej strefie
w zależności od sposobu zabudowy działki oraz ustalo
nych stawek w wyżej wymienionej tabeli i istniejące
go uzbrojenia terenu w urządzenia komunalne.
3. Opłata roczna ustalona w sposób określony w ust. 2
wzrastać będzie za 1 m2 3terenu odpowiednio w miarę
wybudowania poszczególnych dalszych urządzeń komu
nalnych. Powyższą opłatę uiszcza się od dnia 1-go
stycznia roku następnego po wybudowaniu nowego urządzenia komunalnego.
§ 3
Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku.

!
prąd

woda

kan.

gaz

0,10
0,10
0,10

0,11
0,11
0,11

0,45
0,45
0,45

0,12
0,12
0,12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Drzymały M.
Dworzec
J. Derdowskiego
Wolności
Dworcowa
1 Maja (do ul. J. Styp-Rekowskiego)
K. Świerczewskiego
Rycerska
L. Mierosławskiego (do ul. Harcerskiej)
Górna
W. Sikorskiego
J. Kochanowskiego
Wojska Polskiego
Śródmiejska
F. Dzierżyńskiego
M. Buczka (do ul. Kochanowskiego)
Zielona
Zaułek Drozdowy
Zaułek Słowiczy
Bohaterów ZWM
Podzamcze
Zamkowa
Szkolna
Wąska
Kościelna
Starokościelna
Krótka
Armii Ludowej
Starochojnicka
Plac 8 Marca

II. STREFA POŚREDNIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

22 Lipca
Tartaczna
J. Krasickiego
Harcerska
1 Maja (ad ul. J. Styp-Rekowskiego)
T. Kościuszki

0,23
0,28
0,28

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci
moc uchwała Prezydium PRN w Bytowie z dnia 18 paź
dziernika 1962 r. Nr 110/34/62.
Naczelnik Miasta
Marian Kwiatkowski

Załącznik do zarządzenia nr 1/76
Naczelnika Miasta Bytów
z dnia 7 stycznia 1976 r.

i. strefa Śródmiejska

O.O.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cicha
Pochyła
J. Marchlewskiego
B. Wery
L. Mierosławskiego (od ul. Harcerskiej)
M. Buczka (od ul. J. Kochanowskiego)
Miła
Działkowa
Gdańska
Lęborska (do Szpitala)
A. Mickiewicza
J. Styp-Rekowskiego
Prosta
Chojnicka
Parkowa
Sportowa
Osiedle Kaszubskie

III. STREFA PERYFERYJNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kolonia Jeziorki
Jeziorna
Słoneczna
Bydgoska
Wieża Wodna
Łąkowa
Kąpielowa
Polna
mjr H. Sucharskiego
Miastecka
Kwiatowa
Lęborska (od Szpitala)
Przemysłowa
Leśna
Stary Dworzec
K. I. Gałczyńskiego
L. Szenwalda
W. Broniewskiego
M. Dąbrowskiej
J. Tuwima
K. Dunikowskiego
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Poz. 5
ZARZĄDZENIE Nr 3/76
NACZELNIKA MIASTA LĘBORK
z dnia 29 stycznia 1976 roku
w sprawie wyznaczenia terenów budownictwa jednorodzin
nego w Lęborku oraz podziału tych terenów na działki
budowlane i przeznaczeniu ich do oddania W użytkowa
nie wieczyste.
Na podstawie art. 2 i art. 5 ustawy z dnia 6 lip»ca
1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagro
dowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osied
lach (Dz. U. Nr 27, poz. 192), oraz art. 8 ust. 9 ustawy
z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania
nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64) i § 13 roz
porządzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie trybu
ustalania, rozgraniczania i podziału terenów budownictwa
jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli
(Dz. U. Nr 35, poz. 242), zarządza się co następuje:

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste pod
budowę domów jednorodzinnych działki budowlane aktu
alnie stanowiące własność Skarbu Państwa oraz te, które
przejdą na własność w trybie art. 5, ust. 2 powołanej
ustawy.

§ 1

§ 4

Na cele budownictwa jednorodzinnego i ogrodnictwa wy
znacza się tereny o powierzchni 51.636 m2 położone w Lę
borku w rejonie ulic: Kossaka, Poznańskiej, Pionierów,
Harcerzy, Gdańskiej, Gierymskiego, Śląskiej i Glinianej
w granicach
zewnętrznych określonych szczegółowo na
mapie tego terenu — stanowiącej załącznik nr 1 do ni
niejszego zarządzenia.

Ustala się termin
zakończenia budowy podstawowych
urządzeń komunalnych (sieć wodociągowa, sieć elektrycz
na, droga utwardzona) na terenie budownictwa jednoro
dzinnego na nok 1980.

§ 2
Tereny budownictwa jednorodzinnego wyznaczone w § 1
podlegają podziałowi na 47 działki budowlane w sposób
określony w planie podziału i o powierzchniach podanych
w wykazie — stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego

zarządzenia, które przeznacza się do oddania w użytkowa
nie wieczyste osobom fizycznym.
Na cele komunikacji wewnętrznej przeznacza się 5655. m2.
§ 3

§ 5
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisa
nia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Słupsku.
Naczelnik Miasta
Kazimierz Hetmański

Redakcja: Urząd Wojewódzki — Biuro Organizacyjno-Prawne i Kadr
Słupsk, ul. Bieruta 14, pok. nr 75, tel. 68-67
Administracja: Urząd Wojewódzki — Wydział Budżetowo-Gospodarczy,
Słupsk, ul. Bieruta 14, pok. nr 87, tel. 52-01, w. 13
ODBIORCA:
Opłata za prenumeratę roczną ze skorowidzem wynosi —
ia zł
Opłata za prenumeratę półroczną bez skorowidza
— 10 ad

wynosi

Wpłat aa prenumeratę należy dokonywać przelewem ban
kowym na konto Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Urzę
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w Słupsku Nr 611-95-33. Bachunków za prenumeratę nie
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Nr 3

Słupsk, dnia 15 lutego 1976 r.

Treść:
Poz.:

Zarządzenia:
6 — nr 12/76 Wojewody Słupskiego z dnia 10 lutego 1976 r.
w sprawie wprowadzenia podziału obszaru województwa
słupskiego na obwody łowieckie

w sprawie

Poz. 6
ZARZĄDZENIE NR 12/76
WOJEWODY SŁUPSKIEGO
z dnia 10 lutego 1976 r.
wprowadzenia podziału obszaru województwa
słupskiego na obwody łowieckie:

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959
roku o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowiec
kim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz, 197), oraz pisma Ministra
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1975 r.
Nr LN-3-0741/17/75 "w sprawie uporządkowania spraw wcho
dzących w zakres gospodarki łowieckiej prowadzonej w
granicach nowo utworzonych województw zarządza się co
następuje:
§ 1
Na obszarze województwa słupskiego tworzy się obwody ło
wieckie, których granice, numeracja, powierzchnia i nazwy
ustalone są w załączniku nr 1 oraz kierunki działania gospo
darki łowieckiej w załączniku nr 2 stanowiących integralną
część zarządzania.
§

2

1. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą tereny okreś
lone w art. 12 ust. 1 w powołanej wyżej ustawie za wy
jątkiem większych obszarów polnych lub leśnych, położo
nych w granicach administracyjnych miast, o ile z map
i opisów granic obwodów łowieckich zawartych w za
łączniku Nr 1 wynika, że zostały one włączone do ob
wodów łowieckich.
2. Za zwierzyńce łowieckie w rozumieniu art. 3 ustawy
uznaje się: ogrodzony teren w N-ctwie Sławno o po
wierzchni 599 ha i projektowany do ogrodzenia teren o
powierzchni 919 ha w N-ctwie Dretyń, które to tereny
zalicza się do zwierzyńców zamkniętych i wyłącza się z
obwodów łowieckich w granicach ich stałych ogrodzeń.
§ 3
Szczegółowa ewidencja powierzchni, wysokości czynszów za
dzierżawę obwodów oraz określenie organów uprawionych
w rozumieniu art. 14 ust .2 ustawy do wydzierżawienia ob
wodów łowieckich ustalone zostały w rejestrze powierzch
niowym obwodów łowieckich, stanowiącym załącznik Nr 3
do zarządzenia.
§ 4
Granice obwodów łowieckich przebiegają środkiem dróg, to
rów kolejowych, rowów oraz środkiem rzek i jezior, o ile
w opisie granic obwodów łowieckich (zał. Nr 1) nie ustalo
no ich przebiegu wzdłuż bliżej określonych brzegów rzek
i jezior.

§ 5
1. Obwody łowieckie położone na terenie dwóch lub więcej
województw zaliczane zostają pod względem administra
cyjnym do tego województwa (po uprzednim uzgodnie
niu), na którego terenie położona jest przeważająca
część powierzchni obwodu.
2. Obwody łowieckie, o których mowa w pkt. 1 należą ad
ministracyjnie według starej numeracji do województw:
a) Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy: 56, 72, 74
b) Urząd Wojewódzki w Gdańsku: 198, 202
c) Urząd Wojewódzki w Koszalinie: 29, 32, 38, 40, 46, 68,
135
d) Urząd Wojewódzki w Słupsku: 27, 28, 31, 37, 60, 64,
70, 102, 103, 108, 121, 122, 123, 124, 183 oraz z woje
wództwa gdańskiego 194, 205, 212.
§ 6

Zarządzenie wraz załącznikami Nr 1 i 2 podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Słupsku.
§ 7
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrekto
rowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu. .
§

8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1975 r.
i z tym dniepi tracą moc w części dotyczącej obecnych gra
nic województwa słupskiego:
a) Zarządzenie Nr 7/75 Wojewody Koszalińskiego z dnia 24
marca 1975 r. w sprawie wprowadzenia nowego podziału
obszaru województwa koszalińskiego na obwody łowiec
kie.
b) Zarządzenie Nr 25/75 Wojewody Gdańskiego z dnia 11
marca 1975 r. w sprawie podziału obszaru województwa
gdańskiego na obwody łowieckie.
c) Zarządzenie Nr 17/75 Wojewody Bydgoskiego z dnia 22
lutego 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych obwo
dów łowieckich i utworzenia nowych obwodów łowiec
kich na terenie województwa bydgoskiego.
Wojewoda Słupski
dr Jan Stępień

Dz. Urz. WRN w Słupsku
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Zai. Nr 1 do zarządzenia Nr 12/76
Wojewody Słupskiego
z dnia 10 lutego 1976 r.
PODZIAŁ OBSZARU WOJEWÓDZTWA SŁUPSKIEGO
NA OBWODY ŁOWIECKIE I OPISY GRANIC OBWODÓW

Powierzchnia 5.410 ha.

Obwód Nr 7 „Pobłocie”.
Powierzchnia użytkowa 4550 ha.

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Sarbsk drogą
przez miejscowości Szczenurze i Łebieniec do miejscowości
Steknica, skąd drbgą — do drogi prowadzącej w kierunku
miejscowości Żarnowska i drogą tą biegnie do miejscowości
Żarnowska, dalej granicą Parku Narodowego — do brzegu
morza Bałtyckiego i brzegiem morza biegnie do drogi pro
wadzącej w kierunku miejscowości Sasinko, którą przez
miejscowości Sasinko i Ulinia dobiega do miejscowości
Sarbsk.

Granica obwodu biegnie od miejscowości Gać drogą przez
Izbicę, Pożądkę (drogą biegnącą od strony jeziora) do Li
siej Góry. Tu kieruje się na wschód i strumykiem docho
dzi do miejscowości Połczyn. Następnie szosą przez Domysłowo, Ciemino, Główczyce w stronę Klęcina do skrzyżowa
nia z szosą Klęcinko — Swięcino. Od tego skrzyżowania na
wschód przez Swięcino, Pobłocie, Ceconowo do rzeki Łeba
koło Ceconowa. Następnie wżdłuż rzeki dochodzi do wsi
Gać.

Obwód łowiecki Nr 2 „Krakulice”.

Obwód nr 8 „Lędziechowo”.

Obwód łowiecki Nr 1 „Łeba”.

Powierzchnia 4.590 ha.
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Żarnowska dro
gą do drogi Łeba — Charbrowo i drogą tą — przez miejsco
wości Steknica, Charbrowo, Wicko i Nowie Wicko — do rze
ki Łeba dalej rzeką w kierunku płn.-wsch. do granicy Sło
wińskiego Parku Narodowego i granicą tego Parku dobiega
do miejscowości Żarnowska.
Obwód Nr 3 „Wrześcienko”.

Powierzchnia 4640 ha.
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Wicko drogą
przez miejscowości Masze.wsko, Kopaniewo i Łebień do dro
gi Oblewice — Jezierzec, dalej drogą przez miejscowości Jezierzec, Sikory i Krępa Kaszubska biegnie do miejscowości
Rozgórze, skąd — kanałem w kierunku zachodnim — do
rzeki Łeba dalej brzegiem rzeki biegnie do drogi Ceconowo
— Wicko i drogą tą dobiega do miejscowości Wicko.

Powierzchnia 5.470 ha.

Obwód Nr 9 „Warblino”.
Powierzchnia użytkowa 5049 ha.

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Steknica drogą
przez miejscowości Łebieniec, Szczenurze, Sarbsk i Ulinia,
dalej drogą przez miejscowości Bargędzino, Roszczyce, Maszewko, Wicko i Charbrowo dobiega do miejscowości Stek
nica.

Granica obwodu biegnie od miejscowości Pobłocie szosą
przez miejscowości Dargoleza, Podole Wielkie, Swiętocino,
Szczypkowice do Warblina i dalej do skrzyżowania z szosą
Żelkowo — Pobłocie. Następnie granica biegnie tą szosą w
kierunku północno-wschodnim do miejscowości Pobłocie.

Obwód Nr 4 „Dębina”.

Obwód Nr 10 „Podole”.

Powierzchnia użytkowa 4290 ha.

Powierzchnia użyktowa 4950 ha.

Granica obwodu biegnie od brzegu morskiego w miejsco
wości Rowy rzeką Łupawa do jeziora Gardno i dalej za
chodnim brzegiem tego jeziora do miejscowości Retowo. Stąd
granica biegnie drogą obok miejscowości Błotka do szosy i
dalej szosą przez miejscowość Czyste, Komnino, Żabiniec,
Gąbino do Machowinka. Stąd granica biegnie w kierunku
północno-zachodnim drogą przez miejscowość Dobrosław
i Poddąbki do brzegu morskiego i stąd brzegiem morza do
miejscowości Rowy.

Granica obwodu biegnie od miejscowości Pobłocie szosą
przez Ceconowo do rzeki Łeba. Stąd granica biegnie rzeką
w kierunku jej źródeł do szosy Stowięcino — Lębork, na
stępnie tą szosą przez Gorzyno do Stowięcina i dalej szosą
przez Podole Wielkie i Dargoleza do Poblocia.

Obwód Nr 5 „Gardna Wielka”.
Powierzchnia użytkowa 3640 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Smołdzino szosą
przez miejscowości Żelazo, Wierzchocino, Witkowo, Stare
Chocimirówko i Żelkowo do rzeki Łupawa, następnie tą
rzeką w kierunku północnym do punktu odległego od
wspomnianej szosy o ok. 1,6 km i stąd w kierunku zachod
nim drogą do miejscowości Budowo. Dalej granica biegnie
drogą w kierunku północnym a następnie zachodnim i pół
nocno-zachodnim do szosy i tą szosą w kierunku północno-wschodnim przez Gardnę Wielką do Smołdzina.
Obwód Nr 6 „Równo”.
Powierzchnia użytkowa 5710 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Żelazo drogą w
kierunku północno-wschodnim do miejscowości Kuliszki,
stąd na przestrzeni ok. 1 km drogą w kierunku południowo-wschodnim a następnie kanałem w kierunku północnowschodnim, obok miejscowości Żeleskie i Pawełkowice do
miejscowości Lisia Góra. Stąd biegnie również kanałem w
kierunku południowo-wschodnim do szosy Izbice-Główczyce.
Dalej granica biegnie szosą przez Ciemino, Główczyce w
kierunku Żelkowa a następnie szosą przez Stare Chocimi
rówko, Wierzchocino do miejscowości Żelazo.

Obwód Nr 11 „Niebędzino”.
Powierzchnia 4030 ha.
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Rozgórze drogą
przez miejscowości Janowice, Janowiczki, Redkowice, Brynki i Łykówko do rzeki Łeba, dalej rzeką Łeba do kanału
łączącego miejscowość Bukowiec z rzeką Łebą i kanałem
tym biegnie do miejscowości Bukowiec, skąd drogą dobiega
do miejscowości Rozgorze.
Obwód Nr 12 „Pogorszewo”.
Powierzchnia 4560 ha.
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Krępa Kaszub
ska drogą przez miejscowość Jezierzec do drogi Łebień —
Garczegórze i drogą tą — przez miejscowość Garczegórze —
do stacji kolejowoj Garczegórze skąd torami Lębork — Łeba
biegnie do rzeki Łeba i rzeką tą do miejscowości Łyskówka,
następnie drogą przez miejscowości Brynki, Redkowice, ^Janowiczki, Janowice i Rozgórze dobiega do miejscowości Krę
pa Kaszubska.
Obwód Nr 13 „Garczegórze”.
Powierzchnia 3050 ha.
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Łebień drogą do
miejscowości Rekowo Lęborskie ,skąd drogą — do zwartej
zabudowy miasta Lęborka i granicą tej zabudowy biegnie
do torów' Lębor — Łeba, skąd torem tym — do stacji kole
jowej Garczegórze, a następnie drogą dobiega do miejsco
wości Łebień.
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Obwód Nr 14 „Kisewo”.
Powierzchnia 4040 ha.
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Rekowo Lębor
skie drogą przez miejscowość Brzeźno Lęborskie do miej
scowości Łęczyce, dalej drogą przez miejscowości Godętowo, Ługi i Mosty .— do zwartej zabudowy miasta Lęborka
i granicą tej zabudowy biegnie do drogi Lębork — Tawęcino, następnie tą drogą dobiega do miejscowości Rekowo
Lęborskie.
Obwód Nr 15 „Dębino”.
Powierzchnia 4430 ha.
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Mosty drogą
przez miejscowości Ługi, Godętowo i Rozłazinko do miej
scowości Rozlazino, skąd drogą — do miejscowości Dzięcie!ec, następnie drogą przez miejscowość Rozłaski Bór bieg
nie do zwartej zabudowy miasta Lębork i granicą tej zabu
dowy — do drogi Lębork — Godętowo, następnie drogą tą
dobiega do miejscowości Mosty.
Obwód Nr 16 „Łącko”.
Powierzchnia użytkowa 4550 ha.
Granica obwodu biegnie od brzegu morza, punktu leżącego
naprzeciw wsi Królewice, na południe przez Królewice i da
lej drogą przez Górsko do skrzyżowania z szosą Królewo —
Złąkowo. Od skrzyżowania biegnie drogą na zachód przez
Królewo, Korlino, Naćmierz, Rusinowo, Radziszkowo i Wicie
do brzegu morza. Brzegiem morza zamyka się w pukcie le
żącym naprzeciw wsi Królewice.
Obwód Nr 17 „Duninowo”.
Powierzchnia użytkowa 7740 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Ustka prawym"
brzegiem rzeki Słupia do Wodnicy. Stąd przechodzi na drogę
i biegnie do Pęplina, dalej przez Duninówko, Starkowo do
skrzyżowania z szosą w odległości ok. 0,5 km na zachód od
Krzemienicy. Tu skręca na pćłnocny-zachód szosą przez
Możdżanowo, Ciosaniec, Ciechosiaw, skrajem-wsi Postomino
i dalej przez Marszewo, Górsko i Królewice najkrótszą linią
prostą ku brzegu morza. Dalej granica biegnie brzegiem
morza do punktu wyjściowego w miejscowości Ustka.
Obwód Nr 18 „Ustka”.
Powierzchnia użytkowa 3850 ba.
Granica obwodu biegnie od brzegu morskiego w kierunku
południowo-wschodnim przez miejscowość Poddąbki i Dobrosław do Machowir.ka. stąd szosą obok miejscowości Wytowno i Machowino do Bydlina i dalej rzeką Słupią do jej
ujścia, a następnie brzegiem morskim do punktu wyjściowe
go przy miejscowości Poddąbki.
Obwód Nr 19 „Wlynkowo”.
Powierzchnia użytkowa 5730 ha.
Granica obwodu biegnie od Objazdy szosą do Gąbina. Tu
na skrzyżowaniu skręca na południe i biegnie przez Radoszkowo, Karzcino, Lubaczewo, Siemianicę do toru kolejowego
w Przegini. Stąd torem kolejowym na południowy-zachód do
szosy Słupsk — Bydlino. Od przejazdu na tej szosie biegnie
dalej tą (drogą) szosą przez Włynkówko do Bydlina. Stąd od
skrzyżowania biegnie do Mącznika, Machowina i dalej Żoiędzina do zbiegu dróg na 100 m przed Wytownem. Stąd
wzdłuż drogi przez Machowinko, Uciechę zamyka się w
Objeździe.
Obwód Nr 20 „Wrzeście”.
Powierzchnia użytkowa 6710 ha.
Granica obwodu biegnie na od skrzyżowania szosy Wrzeście —
Zelkowo z rzeką Łupawa, szosą w kierunku południowo-za
chodnim na odcinku ok. 0,8 km, następnie skręca na połud
nie drogą przez Żoruchowo do Kukowa, stąd szosą obok
miejscowości Rogawica a następnie drogą na południe w
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kierunku Grąsina do toru kolejowego. Dalej granica bieg
nie torem kolejowym na zachód do miejscowości Siemianice
i stąd w kierunku północnym szosą przez Lubuczewo, Karz
cino, Gąbino, Żabiniec, Komnino w kierunku miejscowości
Czysta. W odległości ok. 300 m za Komńinem granica skrę
ca drogą na południowy-wschód przez miejscowość Bukowo
do rzeki Łupawa i stąd tą rzeką na południe do punktu
wyjściowego przy szosie Żelkowo-Wrzeście.
Obwód Nr 21 „Lipno”.
Powierzchnia użytkowa 8720 ha.
Granica obwodu biegnie od nowego Chocimirówka szosą w
kierunku Klęcinka i w odległości ok. 2,5 km skręca w kie
runku południowo-wschodnim przez miejscowość Będzichowo od Drzeżewa. Stąd rzeką Łupawa granica dochodzi do
miejscowości Damno i dalej szosą przez Damnicę, Mrów
czym), Bięcino, Rogawice do Kukowa. Stąd granich biegnie
na północ do Żoruchowa i dalej na północ drogą w kierun
ku Żelkowa do szosy, skąd dalej szosą przez Zelkowo do
Nowego Chocimirówka.
Obwód Nr 22 „Bobrowniczki”.
Powierzchnia użytkowa 5330 ha.
Granica obwodu biegnie od Stowięcina szosą na południe
przez Rzechcino, Głuszynko, Głuszyno, Strzyżyno do miej
scowości Łebień. Stąd na północ drogą przez Skibin do Bob
rownik i dalej szosą w kierunku miejscowości Damno do
przecięcia się z rzeką Łupawa a następnie rzeką Łupawa w
kierunku północnym i północno-zachodnim do miejscowości
Drzeżewo. Stąd granica biegnie szosą w kierunku północ
nym przez Będzino a następnie w kierunku północno-wschodnim przez Klęcinko do skrzyżowania Główczyce —
Slowięcino, następnie w kierunku południowym i południo
wo-wschodnim przez miejscowość Warblino i Szczypkowice
dochodzi do Stowięcina.
Obwód Nr 23 „Czerwieniec”.
Powierzchnia użytkowa 5730 ha.
Granica obwodu biegnie od Stowięcina szosą przez Górzyno
i Przybrodzie w kierunku Lęborka do przecięcia się szosy
z rzeką Łebą. Dalej korytem rzeki Łeba na południowy-wchód a następnie starą granicą województwa koszaliń
skiego — gdańskiego w kierunku południowo-zachodnim po
wschodniej stronie miejscowości Czerwieniec, Skurowo Wę
gierskie do przecięcia się starej granicy województwa z szo
są Pogorzelice — Darzyno Stare, dalej tą szosą w kierunku
zachodnim przez Chlewnicę do Darżyna Starego, stąd na
północ strumykiem „Darżańska Struga” przez Potęgowo do
Głuszczynka i dalej szosą przez Rzechcino do Stowięcina.
Obwód Nr 24 „Pogorzelice”.
Powierzchnia użytkowa 5440 ha.
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Uniszynko drogą
przez miejscowości Unieszyno i Unieszyniec do granicy byłe
go województwa gdańskiego — koszalińskiego i granicą tą
do rzeki Łeba, skąd rzeką tą biegnie do drogi Podlewa —
Zapadłe, dalej drogą — przez miejscowość Zapadłe —- do
drogi Lębork — Pogorzelice i drogą tą — do strugi Sitnica,
którą przebiega do miejscowości Krępiechówko, skąd drogą
— przez miejscowości Krępowice — do drogi Maszewo —
Uniszyno i drogą tą dobiega do miejscowości Unieszynko.
Obwód Nr 25 „Małoszyce”.
Powierzchnia użytkowa 5070 ha.
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Łykówka rzeką
Łebą do zwartej zabudowy miasta Lęborka i granicą tej
zabudowy —- do drogi Lębork — Cewice, dalej drogą tą
przez miejscowości Rozogi, Maszewo i Roztopczyn biegnie
do miejscowości Krępkowice, skąd drogą — do miejscowoś
ci Krępkowice, skąd drogą — do miejscowości Krępiechów
ko, a następnie strugą Sitnica — do drogi Lębork — Pogo
rzelice i drogą tą przez miejscowość Zapadłe biegnie do
rzeki Łeba, następnie tą rzeką dobiega do miejscowości Ły
kówka.
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Obwód Nr 26 „Dziechno”.
Powierzchnia użytkowa 3590 ha.
Granica obwodu przebiega z miejscowości Popowo drogą
przez miejscowość Zakrzewo do miejscowości Łebunia, skąd
drogą — przez miejscowości Osowo Lęborskie i Rozogi do
drogi Lębork — Nawcz i drogą tą przez miejscowości Rozłaski Bór biegnie do miejscowości Dzięcielec, skąd drogą
dobiega do miejscowości Popowo.
Obwód Nr 2T „Pieńkowo”.
Powierzchnia użytkowa 7680 ha.
Granica obwodu biegnie od skrzyżowania dróg miedzy kie
runkami Marszewo — Górsko i Królewo — Złąkowo drogą
na południe przez Marszewo, dalej skręca przez Narzaz, Ciechosław do Możdżanowa. Skąd kieruje się na południe
drogą koło Chełmek do wsi Pieszcz. Z Pieszczą na zachód
do wsi Tyń. Następnie szosą w stronę Staniewic do rzeki
Wieprzy i dalej rzeką przez Mszankę, Chudaczewko, prze
cina szosą Stary Kraków — Kanin i dochodzi do Kowale
wie. Następnie przechodzi na drogę i szosą biegnie do Su
limie. W Sulimicach, zakręca na wschód wzdłuż drogi przez
Karsino do skrzyżowania z szosą Kanin
Naćmwrz. Od
skrzyżowania biegnie szosą przez Wszędzień do Naćmierza.
Stąd w kierunku wschodnim przez Karlino, Królewo zamy
ka się na skrzyżowaniu szos między Górkiem, Złąkowem
i Marszewem.
Obwód Nr 28 „Pęplino”.
Powierzchnia użytkowa 6220 ha.
Granica obwodu biegnie od Bydlina wzdłuż drogi przez
Włynkówko do Słupska. Ze Słupska biegnie dalej szosą
przez Bruskowo Wielkie, Wierzbięcin, Bruskowo Małe do
Krzemienicy. Za Krzemienicą w odległości ok. 0,5 km skręca
na północ drogą przez Starkowo, Duninówko, Pęplino do
Wodnicy. Z Wodnicy prawym brzegiem rzeki Słupia przez
Mokrzycę, Charnowo powraca do Bydlina.
Obwód Nr 29 „Bierkowo”.
Powierzchnia użytkowa 7570 ha.
Granica obwodu biegnie z BruslAowa Wielkiego szosą do
Słupska. Od przejazdu kolejowego biegnie dalej torem ko
lejowym przze Kobylnicę do stacji kolejowej w Sycewicach.
Od przejazdu kolejowego w Sycewicach drogą przez Pałówko, Palowo, Pieszcz do Możdżanowa, obok miejscowości
Chełmki. Od skrzyżowania w Możdżanowie w kierunku na
wschód granica biegnie drogą przez Krzemienicę, Brusko
wo Małe do Bruskowa Wielkiego.
Obwód Nr 30 „Jezierzyce”.
Powierzchnia użytkowa 2790 ha.
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przez Borzęcinko do Warblewa. W odległości ok. 2,5 km .za
Warbłewem skręca od skrzyżowania przez Wieszyno do
skrzyżowania w Redzikowie. Stąd biegnie na odcinku ok.
2 km drogą w stronę wsi Saborze, a następnie skręca na
północ i biegnie drogą przez Wielogłowy, Grąsino do Rogawicy, a stąd szosą powraca do Bięcina.
Obwód Nr 32 „Stara Dąbrowa”.
Powierzchnia użytkowa 6780 ha.
Granica obwodu biegnie z Głuszynka na południe stru
mykiem „Darżyńska Struga” przez Potęgowo do Darżyna
Starego, stąd szosą na zachód przez Poganice, Rychliki do
Mianowic, stąd na północny-wschód szosą obok miejscowoś
ci Zagórze przez Damnicę i Damno do Bobrownik, stąd na
południe drogą przez Skibin do Łebienia i dalej szosą w
kierunku wschodnim przez Strzyżyno, Wypyski, Głuszyno
do Głuszynka.
Obwód Nr 33 „Stary Kraków”.
Powierzchnia użytkowa 9530 ha. *
Granica obwodu biegnie od wsi Tyń rzeką Wieprza do Sław
na, z miasta biegnie na zachód do Bolszewa szosą, stąd to
rem kolejowym na północny-zachód na odcinku ok. 2 km od
przecięcia się z drogą prowadzącą z Bolszewa do Starego
Jarosławia, następnie tą drogą do Starego Jarosławia, stąd
szosą w kierunku północno-zachodnim w miejscowości Kru
py i dalej drogą do Zielnowa a następnie rzeką Wieprza
w kierunku wschodnim do miejscowości Tyń.
Obwód Nr 34 „Wrześnica”.
Powierzchnia użytkoww 7500 ha.
Granica obwodu biegnie od przejazdu kolejowego w Sycewi
cach w stronę Noskowa i na drugim kilometrze skręca dro
gą na południe przez Chooimierz, Żabno do Koszewa. Stąd
dalej drogą przez Bzowo, Tchowo i między wsiami Bagno
i Drewno w stronę Klęsna. W odległości ok. 0,3 km przed
Klęsnem przechodzi na rów melioracyjny i wzdłuż niego
biegnie do Wieprzy. Rzeką Wieprza dochodzi do toru kolejo
wego w Pomiłowie. Stąd torem do Sławna. Ze Sławna rzeką
Wieprza, przy miejscowości Sławsko i Staniewice dochodzi
do wsi Tyń. Stąd przez skrzyżowanie dróg szosą do Pieszczą
a następnie przez Pałowo, Pałówko i Miedźno do przejazdu
kolejowego w Sycewicach.
Obwód Nr 35 „Sierakowo Słupskie”.
Powierzchnia użytkowa 7900 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Kobylnica szosą
przez Łosino, Zajączkowo, obok Kwakowa do Lulemina, stąd
drogą przez Kuleszewo, Wrzącą, Kczewo i Żabno do szosy
Wrześnica — Sycewice i dalej szosą w kierunku Sycewic do
toru kolejowego, stąd torem tym do Kobylnicy.

Granica obwodu biegnie od stacji kolejowej Jezierzyce Słup
skie na wschód do przejazdu na drodze Rogawica — Grąsino. Od przejazdu na południe przez Grąsino, Wielogłowy do
skrzyżowania z szosą Słupsk — Mianowice. Stąd drogą
(szosą) do Rędzikowa a następnie na południe przez Wieszyno do szosy Głobino, Warblewo, od tego punktu na zachód
szosą przez Głobino do Godzisława, stąd drogą na południe
drogą przez Parzęcice, skrzyżowanie z drogą Łesiec — Łosi
ce do domów leżących w odległości 200 m za skrzyżowa
niem, od tych domów wzdłuż strumyka do Słupi. Dalej pra
wym brzegiem rzeki Słupia przez Łysieć do potoczka pły
nącego od wsi Głęboczek. Od ujścia potoczka wdłuż jego
koryta przez Głęboczek, Kobylnicę do przejazdu na torze
kolejowym koło stacji kolejowej Kobylnica Słupska. Stąd
tym torem przez Słupsk, Siemianice granica powraca do
stacji kolejowej Jezierzyce Słupskie.

Granica obwodu biegnie od granicy miasta Słupsk szosą
przez Głobino do Dębnicy Kaszubskiej i stąd drogą prowa
dzącą w kierunku Podwilczyna do rzeki Słupia i dalej tą
rzeką do szosy Lubuń — Kwakowo. Stąd granica biegnie
szosą przez Kwakowo, Zajączkowo, Łosino i Kobylnicę. Z
Kobylnicy granica biegnie przez Głęboczek strumykiem do
rzeki Słupia. Dalej prawym brzegiem rzeki Słupia przez Ły
sieć do strumyka obok pojedynczych domów leżących w od
ległości ok. 200 m przed skrzyżowaniem z drogą Łosiec —
Łosice. Następnie drogą przez Parzęcice
do Godzisława
i dalej do punktu wyjściowego na granicy miasta Słupsk.

Obwód Nr 31 „Zagórzyce”.

Obwód Nr 37 „Starnice”

Powierzchnia użytkowa 6780 ha.

Powierzchnia użytkowa 4500 ha.

Granica obwodu biegnie od miejscowości Bięcino drogą do
Mrówczyna. Stąd szosą przez Damnicę, Karżniczkę, Zagórzy
ce do Minowic, następnie skręca do Dębczyna. Następnie
drogą do Boguszyc i od skrzyżowania do Borzęcina i dalej

Granica obwodu biegnie od Borzęcina szosą przez Dobieszewko, Dobieszewo, Dębnicę Kaszubską w kierunku Głobina do skrzyżowania i dalej szosą przez Warblewo do Borzę
cina.

Obwód Nr 36 „Lubuń”
Powierzchnia użytkowa 6060 ha.
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Obwód Nr 38 „Wieliszewo”
Powierzchnia użytkowa 6200 ha.

Granica obwodu biegnie od wsi Poganice w kierunku połudndowym rzeką Łupawa do miejscowości Łupawa i stąd szosą
w kierunku Malczkówka na przestrzeni ok. 2 km a następ
nie w kierunku południowym drogą do Gogolewa. Dalej gra
nica biegnie szosą przez wsie Dobra, Podole Małe, Dobieszewo do Borzęcina. Stąd granica biegnie drogą przez Boguszyee do Dębczyna i dalej szosą do Poganie.
Obwód Nr 39 „Dąbrówka”
Powierzchnia użytkowa 10.080 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Darżyno Stare
szosą przez Chlewnicę do starej granicy województwa koszalińskiego-gdańskiego. Stąd dalej w kierunku wschodnim
starą granicą województwa do rzeki Pogorzelica, obok miej
scowości Runówko, dalej granica biegnie tą rzeką w kierun
ku południowo-zachodnim obok miejscowości Runowo, Warcimino do Wargowa. Stąd dalej drogą, w tym samym kie
runku przez Nowe Karwno, a następnie szosą do miejsco
wości Podkomórki i dalej do skrzyżowania, następnie szosą
W kierunku wschodnim do skrzyżowania przed wsią Podkomorzyce. Od skrzyżowania tego szosą w kierunku zachodnim
Przez Gogolewko do Gogolewa i dalej w kierunku północnym drogą do szosy Stara Dąbrowa — Łupawa, stąd dalej
szosą do Łupawy. Z Łupawy granica biegnie na północ rze
ką Łupawą do Poganie i dalej szosą do punktu wyjściowego
W Darżynie Starym.
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miejscowości Jeziorki, Dobie i Skórzniki, którą dobiega do
granicy województwa i granicą tą do drogi polnej Siemi
rowice — Rokitki, dalej drogą polną w kierunku południo
wo-zachodnim do przecięcia się tej drogi z byłą granicą wo
jewództwa (m. Rozwarowo). Dalej granicą byłego wojewódz
twa do przecięcia się jej z szosą Rokitki — Oskowo, szosą tą
w kierunku północnym przez miejscowość Oskowo do Cewic.
Obwód Nr 44 „Sclęgnica”.
Powierzchnia użytkowa 7340 ha.
Granica obwodu biegnie od wsi Kuleszewo drogą na połud
nie do zbiegu szos w Barcinie. Tu skręca na zachód do Korzybia, następnie torem kolejowym do wsi Pomiłowo. Na
stępnie przechodzi na prawy brzeg rzeki Wieprza i wrąca
mim do rowu melioracyjnego w Klęśnie. Tu wychodzi na
drogę
do Tychowa i przez Tychowo, Bzowo biegnie do
Kczewa. Z Kczewa drogą przez Wrzącą, Giełdoń zamyka się
w Kuleszowie.
Obwód Nr 45 „Płaszewo”.
Powierzchnia użytkowa 5510 ha.
Granica obwodu biegnie od wsi Kwakowo, Kuźnik przez
Kruszynę, Objezierze, Suchorze, Miszewo, Kuźnik do Barci
na, stąd szosą a następnie drogą w kierunku północnym
przez Zagórki do Kuliszewa i stąd drogą w kierunku
wschodnim do Lulewic a dalej szosą powraca do Kwakowa.
Obwód 46 „Mielno”.

Obwód Nr 40 „Mikorowo”.
Powierzchnia użytkowa 6120 ha.
Granica obwodu biegnie od przecięcia się rzeki Pogorzelica
ze starą granicą •województwa koszalińskiego-gdańskiego
obok miejscowości Runówko, biegnie dalej tąże granicą w
kierunku południowo-wschodnim, obok miejscowości Mikorówko i Kotuszewo aż do przecięcia się z rzeką Bukowina
przy miejscowości Sciborze. Stąd granica obwodu biegnie
rzeką Bukowina do jej ujścia do rzeki Łupawa w miejsco
wości Kozin. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim
rzeką Łupawa, obok miejscowości Przywodzie, Zielnik, Lesin, Szczyrki do szosy Podkcmorzyce — Karwno i stąd szosą
w kierunku północnym do Karwna a następnie przez Nowe
Karwno do Wargowa. Stąd granica przechodzi na rzekę Po
gorzelica i biegnie w kierunku północno-wschodnim obok
miejscowości Warcimino i Runowo do punktu wyjściowego
na starej granicy województwa, obok miejscowości"Runówko.
Obwód Nr 41 „Przebędzino”.
Powierzchnia użytkowa 4720 ha.

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Unieszymo drogą
przez miejscowości Unieszynko, Roztopczyn, Maszewo, Ce
wice i Oskowo do granicy byłego województwa gdańskiego,
dalej granicą województwa biegnie do drogi Mikorowo —
Maszewo i drogą tą przez miejscowości Unieszyniec dobiega
do miejscowości Unieszyno.
Obwód Nr 42 „Łebunia”:’
Powierzchnia użytkowa 4170 ha.
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Osowo Lęborskie
drogą do miejscowości Łebunia, skąd drogą — przez miej
scowość Zakrzewo — do miejscowości Niepoczołowice, dalej
torem kolejowym — do miejscowości Kamienicki Młyn, skąd
drogą biegnie do miejscowośoi Skrzeszewo (wybudowanie),
dalej rzeką Bukowina — do drogi Załakowo — Cewice i dro
gą tą biegnie do miejscowości Cewice, następnie drogą do
miejscowości Osowo Lęborskie.
Obwód Nr 43 „Siemirowice”.
Powierzchnia 3220 ha.

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Cewice drogą do
rzeki Bukowiny i środkiem tej rzeki do granicy administra
cyjnej byłych powiatów lęborskiego i kartuskiego z roku
1964, dalej tą granicą biegnie do drogi prowadzącej przez

Powierzchnia użytkowa 5990 ha.
Granica obwodu biegnie od rzeki Słupia Drogą Dębnica Ka
szubska — Łysomice przez Łysomice do Podwilczyna, stąd
drogą do Uliszkorwic i dalej szosą przez Suchorze, Objezie
rze, Kruszyna do Kwakowa. Stąd granica biegnie szosą w
kierunku Lubunia do rzeki Słupia i dalej tą rzeką do punktu
wyjściowego na drodze Dębnica Kaszubska — Łysomice.
Obwód Nr 47 „Krzynia”.
Powierzchnia użytkowa 6960 ha.
Granica obwodu biegnie od rozwidlenia szosy biegnącej
z Dębnicy Kaszubskiej w strony: do Dobieszowa i do Motarzyna biegnie przez Niemczewo,
Grzeszczyno do Gałęźni
Wielkiej, tu skręca na południowy zachód i biegnie przez
Gałęznię Małą, Swiętołubie, Górki, Wierszyno do Parskowa.
Stąd na północ drogą przez Podwilczyn, Dobrzykowo, Łesomiec do Dębnicy Kaszubskiej. Następnie na wschód do roz
widlenia szosy — punktu wyjściowego granicy obwodu.
Obwód Nr 48 „Motarzyno”.
Powierzchnia użytkowa 6470.
Granica obwodu biegnie od Gcgolewka drogą gruntową na
południowy zachód przez Gomółkę, Roztok, Lężyki do Budo
wa, skąd szosą do Unichowa na przestrzeni ok. 3 km do
skrzyżowania, następnie szosą Gałęzów — Niepoględzie do
Gałęźni Wielkiej. Stąd przez Goszczyno, Niemczewo do zbie
gu z szosą Dobieszewo — Dębnica Kaszubska. Stąd szosą
prze Dobieszewo, Podole Male, Dobrą, Gogolewo do Gogolewka.
Obwód Nr 49 „Nożynko”.
Powierzchnia użytkowa 5600 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Czarna Dąbrówka
szosą przez Kleszczyniec, Nożyno, Umichowo do Budowa,
następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim
przez miejscowość Lężyki drogą i dalej w kierunku północ
no-zachodnim przez Roztok, Gomółkę do Gogolewka i da
lej szosą w kierunku wschodnim do Podkomorzyc. Od Podkomorzyc szosą w kierunku północnym do skrzyżowania,
dalej szosą w kierunku Karwno do rzeki Łupawa w miej
scowości Podkomorki. Następnie rzeką Łupawąj obok miej
scowości Szczyrki granica biegnie do miejscowości Zielnik,
stąd drogą do miejscowości Czarna Dąbrówka.
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Obwód Nr 50 „Skotawsko”.
Powierzchnia użytkowa 6990 ha.
Granica obwodu biegnie od skrzyżowania szos w Czarnej
Dąbrówce drogą przez Jerzkowice do miejscowości Zawiat
stąd środkiem jeziora Jasień na południe do strumyka łą
czącego jezioro Jasień z jeziorem Obrowo stąd strumykiem
tym do szosy w miejscowości Obrowo, następnie szosą w
kierunku miejscowości Pomysk Mały do rzeki Słupia, na
stępnie granica biegnie rzeką do szosy Goskowo — Unichowo, stąd szosą prze Unichowo, Nożyno, Kleszczyniec powra
ca do Czarnej Dąbrówki.
Obwód Nr 51 „Rokit”.
Powierzchnia użytkowa 7530 ha.
Granica obwodu biegnie od przecięcia się rzeki Bukowina
w miejscowości Sciborze ze starą granicą województwa koszalińskiego-gdańskiego w kierunku południowo-wschodnim
obok miejscowości Sobieszewo, Rozwarowo. Od miejscowości
Rozwarowo dalej biegnie drogą polną w kierunku północno-wschodnim do byłej granicy województw. Dalej byłą gra
nicą województw obok miejscowości Dwornica, Dolina Jad
wigi, Rokicki Młyn, Stara Huta do przecięcia się starej gra
nicy województwa z drogą łączącą miejscowości Kamionka
Godliwińska i Mydlita, stąd tą drogą do Mydlity i dalej szo
są do Jasienia. Dalej granica wbiega szosą pomiędzy jezio
ro Jasień, stąd środkiem wód jeziora Jasień kieruje się na
północ do miejscowości Zawiat, stąd drogą polną biegnie
przez Jerzkowice, Czarną Dąbrówkę w kierunku Zielnika do
rzeki Łupawa. Następnie granica obwodu biegnie w kierun
ku wschodnim rzeką Łupawa do miejscowości Kozin i dalej
rzeką Bukowina do przecięcia się jej ze starą granicą woje
wództwa w miejscowości Sciborze. .
Obwód Nr 52 „Gwiazdowo”.
Powierzchnia użytkowa 5410 ha.
Granica obwodu biegnie od przejazdu kolejowego na dro
dze Wieprsko Żukówko na południe drogą przez Żukowo,
Jeniewice do wsi Chomiec. Stąd prawym brzegiem rzeki
Grabowej do szosy Ostrowiec-Krąg. Stąd szosą przez Ostro
wiec i Kwasowo do przejazdu kolejowego w Sławnie. Tu
skręca na wschód i torem kolejowym dochodzi do przejazdu
na drodze Żukowo—Wieorsko.
Obwód Nr 53 „Łętowo”.
Powierzchnia użytkowa 5200 ha.
Granica obwodu biegnie od stacji kolejowej Korzybie torem
kolejowym do skrzyżowania z drogą obok miejscowości
Osieczki. Następnie prostą w kierunku południowo-zachod
nim do skrzyżowania dróg w odległości około 0,5 km przed
miejscowością Płociny, dalej granica biegnie drogą przez
Łużki do Warcina stąd szosą przez Borzystaw, Osowo, Podgóry do drogi obok miejscowości Chomiec i dalej w kierun
ku północno-wschodnim tą drogą przez miejscowości Cho
miec, Janiewice, Żukowo do toru kolejowego a następnie
tym torem do stacji kolejowej Korzybie.
Obwód Nr 54 „Warcino!’.
Powierzchnia użytkowa 3040 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Warcino drogą w
kierunku północno-wschodnim przez Łużki, do skrzyżowania
dróg w odległości ok. 0,6 km od miejscowości Płociny, dalej
granica skręca w kierunku północno-wschodnim prostą linią
do skrzyżowania toru kolejowego z drogą obok miejscowoś
ci Osieczki a następnie torem kolejowym przez Korzybie do
szosy Sławno — Barcino i dalej tą szosą przez Barwino do
Barcina a następnie przez Obłęże, Kępice do Warcina.
Obwód Nr 55 „Biesowice”.
Powierzchnia użytkowa 7080 ha.
Granica obwodu biegnie szosą z Warcina do przejazdu ko
lejowego w Kępicach. Tu przechodzi na rzekę Wieprzę
i biegnie nią do wsi Kawka. Tu znów przechodzi na tor ko
lejowy, biegnie nim do szosy Darnowo — Ciecholub. Następ
nie biegnie szosą przez Ciecholub, Pustowo. Mzdowo. Wielin
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do rzeki Grabowa kolo miejscowości Głębocko. Tu przecho
dzi na rzekę Grabowa i kieruje się nią na północ przez
Buszyno, Przełaz do wsi Chomiec. Tu wchodzi na szosę i
biegnie nią przez Osowo do skrzyżowania dróg Mzdowo —
Warcino i Ostrowiec — Ciecholub i stąd biegnie szosą przez
Borzysław do Warcina.
Obwód Nr 56 „Zelice”.
Powierzchnia użytkowa 7490 ha.
Granica obwodu od miejscowości Bronowo biegnie szosą na
południe przez Jabłoniec w kierunku Trzebielina, następnie
od punktu w którym szosa skręca na wschód granica bieg
nie dalej na południe strumykiem do rzeki Wieprza i dalej
dochodzi tą rzeką do miejscowości Kępice. Stąd granica
biegnie szosą przez Obłęże do Barcina i dalej torem kolejo
wym w kierunku Bytowa do przecięcia się z szosą Barci
no — Bronowo, stąd szosą dochodzi do Bronowa.
Obwód Nr 57 „Trzebielino”.
Powierzchnia użytkowa 9180 ha.
Granica obwodu od skrzyżowania się szosy Trzebielino —
Suchorze z torem kolejowym Korzybie — Bytów (ok. 0,5 km
od miejscowości Zieleń), biegnie tym torem w kierunku By
towa do przecięcia się toru z szosą Darskowo — Cetyn,
następnie biegnie tą szosą przez Cetyń i Poborowo w kie
runku Trzebielina do miejscowości Żerdzice, stąd biegnie dro
gą w kierunku południowym do miejscowości Szczyciec i na
stępnie na południowy zachód drogą w kierunku Bożanki do
rzeki Wieprzy. Dalej granica biegnie rzeką Wieprza w kie
runku północno-zachodnim na odcinku ok. 5 km i następnie
biegnie na północ strumykiem do szosy łączącej miejscowoś
ci Bąkowo i Bronowo. Dalej granica biegnie tą szosą przez
Jabłoniec, Bronowo, Kuźnik, Gumieniec, Miszewo,, Suchorze,
Zielin do punktu wyjściowego na skrzyżowaniu szosy Słupsk
— Trzebielino — Suchorze z torem koleiowvm Korzvbie —
Bytów,
Obwód Nr 58 „Podwilczyn”.
Powierzchnia użytkowa 3010 ha.
Granica obwodu biegnie z Kołczygłów szosą w kierunku
Kołczygłówek do toru kolejowego, następnie biegnie tym
torem do stacji kolejowej Zielin i dalej szosą przez wieś Zie
lin do Suchorza, następnie szosą do Uliszkowic. Stąd grani
ca biegnie drogą w kierunku północno-wschodnim do Podwilczyna i dalej przez Darskowo do Wierszyna, stąd szosą
dochodzi do punktu wyjściowego w Kołczyglowach.
Obwód Nr 59 „Barnowiec”.
Powierzchnia użytkowa 6670 ha.
Granica obwodu cd Kołczygłów biegnie szosą w kierunku
Bytowa na odcinku ok. 3 km następnie skręca wzdłuż stru
mienia Kamieniec i biegnie nim na południe do miejsco
wości Przyborze. Stąd biegnie drogą na południe przez Wą
dół a następnie drogą w kierunku zachodnim do Łobzowa,
stąd szosą do Lubna. Z Lubna granica biegnie strumieniem
Pokrzywna w kierunku północno-zachodnim na odcinku ok.
2,5 km następnie biegnie przecinając ten strumień z dro
gą w kierunku zachodnim do miejscowości Szczyciec, stąd
skręca na północ drogą do wsi Żerdzice. Stąd granica bieg
nie szosą w kierunku północno-wschodnim przez Poboro
wo i Cetyń do skrzyżowania szos przy torze kolejowym. Z
tego punktu granica biegnie torem kolejowym do przecięcia
się z szosą Kołczyglówki — Kołczygłowy i dalej tą szosą do
miejscowości Kołczygłowy.
Obwód Nr 60 „Radusz”.
Powierzchnia użytkowa 7270 ha.
Granica obwodu biegnie od Unichowa szosą w kierunku
Bytowa do rzeki Słupia, następnie skręca na zachód i bieg
nie tą rzeką do ujścia potoku Kamieniec koło Barnówka.
Stąd biegnie tym potokiem w kierunku południowo-wschod
nim do szosy i dalej szosą do Kołczygłów, stąd biegnie da
lej również szosą przez miejscowość Radusz, Wierszyno, Gór
ki, Gałęźnia Mała, Gałęźnia Wielka, Niepoględzie, Gałęzów
do Unichowa.
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Obwód Nr 61 „Jutrzenka”.
Powierzchnia użytkowa 4800 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Krosnowo szosą w
kierunku Bytowa na przestrzeni ok. 0,5 km następnie w kie
runku południowym biegnie drogą do Borzytuchomia, stąd
dalej szosą prze Struszewo i Chotkowo do Modrzejewa i da
lej drogą przez Borowo do Modrzejewska. Stąd granica bieg
nie na północ strumykiem Kamieniec do rzeki Słupia i da
lej tą rzeką w kierunku wschodnim dochodzi do Krosnowa.
Obwód Nr 62. „Osieki Bytowskie”.
Powierzchnia użytkowa 5380 ha.
Granica obwodu biegnie od przecięcia się rzeki
Słupia
z szosą Bytów — Unichowo biegnie tą szosą do Bytowa, na
stępnie do wsi Borzytuchom, stąd biegnie dalej w kierunku
północnym drogą a następnie szosą do Krosnowa, stąd dalej
biegnie rzeką Słupią w górę rzeki do punktu wyjściowego
na szosie Bytów — Unichowo.
Obwód Nr 63 „Dąbrówka”.
Powierzchnia użytkowa 4980 ha.
Granica obwodu biegnie szosą z Bytowa przez Niezabyszewo do Tuchomia. Tu skręca na północ i szosą przez Modrzę.jewo, Chotkowo, Struszewo dobiega do skrzyżowania przed
wsią Borzytuchom. Stąd przez wieś Borzytuchom, Świątkowo
wraca szosą do Bytowa.
Obwód Nr 64 „Pomysk Mały”.
Powierzchnia użytkowa 4820 ha.

Granica obwodu biegnie od miejscowości Jamno szosą obok
miejscowości Pomysk Wielki i Pomysk Mały w kierunku By
towa do skrzyżowania z szosą Bytów — Gostkowo, następ
nie tą szosą w kierunku północnym przez Gostkowo do rze
ki Słupia, stąd dalej rzeką Słupia w kierunku wschodnim do
jeziora Żukowskiego, następnie środkiem wód tego jeziora
do jego południowej zatoki i dalej w kierunku południowym
strumykiem do szosy Parchowo —• Jamno, stąd dochodzi
szosą do punktu wyjściowego w miejscowości Jamno.
Obwód Nr 65 „Pomysk Wielki”.
Powierzchnia użytkowa 4570 ha.
Granica obwodu od miejscowości Jamno biegnie w kierunku
południowym drogą przez miejscowości Golczewo i Jelończ
do Półczna. Dalej granica biegnie szosą przez Mokrzyn do
Bytowa a następnie szosą obok miejscowości Pomysk Wielki
i Pomysk Mały do punktu wyjściowego w miejscowości Jam
no.
Obwód Nr 66 „Jasień”.
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przek jeziora Sumino do przecięcia się tej granicy woje
wództwa z szosą Kościerzyna—Bytów, następnie tą szosą
w kierunku Bytowa do miejscowości Półczno, stąd drogą
w kierunku północnym przez Jelończ do Golczewa, na
stępnie drogą w kierunku północno-zachodnim a potem
północnym do miejscowości Jamno i stąd szosą przez Par
chowo do miejscowości Parchowski Młyn.
Obwód Nr 68 „Przytocko”.
Powierzchnia użytkowa 6970 ha.
Granica obwodu biegnie od Pustowa szosą do wsi Ciecholub i dalej w stronę Darnowa do przejazdu kolejowego.
Od przejazdu torem kolejowym do Kawcza. Stąd szosą
przez Swierzenko, Białą, Rzeczycę Wielką do Polanowa. Tu
skręca na północ i rzeką Grabowo biegnie do szosy Brze
zie—Wielin. Stąd biegnie szosą przez Wielin i Mzdowo do
Pustowa.
Obwód Nr 69 „Darnowo”.
Powierzchnia użytkowa 6210 ha.
Granica obwodu biegnie z Darnowa szosą przez Tursko,
Dretyń, na południe od przecięcia się z drogą Kowalewice—Okunino, od tego punktu skręca na zachód i biegnie
przez Okunino do wsi Ostrzyki. W Ostrzykach skręca na
.oołudnie do przejazdu kolejowego w odległości 1 km od
Gatki. Od przejazdu kolejowego biegnie torem na północny-zachód przez Kawcze, Przytocko, stację kolejową Ciecholub do Kawki. Dalej biegnie rzeką Wieprzą przez Biesowiczki, Nożenko i dalej szosą przez Broczyno do Darnowa.
Obwód Nr 70 „Bożanka”.
Powierzchnia użytkowa 4680 ha.
Granica obwodu biegnie z Broczyna drogą do Popielewka.
Następnie skręca drogą Popielewko—Nakło do rzeki Wiep
rza. Rzeką tą biegnie obok wsi Poborzycze, Grądki Dolne,
Grądiki Zagajne, Żabnik do Żarna. Stąd od skrzyżowania
dróg biegnie szosą na zachód przez Trzcinno, Dretyń, Tur
sko do skrzyżowania dróg na 0,5 km przed Darnowem. Tu
skręca szosą do Broczyna.
Obwód Nr 71 „Wiatrołom”.
Powierzchnia użytkowa 7580 ha.
Granica obwodu od miejscowości Lubno biegnie szosą przez
Łobzowo w kierunku Kramarzyn do skrzyżowania z szosą
Kramarzyny—Role, stąd tą szosą przez Turowo i Role oraz
Żabno do miejscowości Żarna, stąd rzeką Pieprza w kie
runku północno-zachodnim do drogi Bożanka—Szczyciec.
Następnie granica biegnie tą drogą do miejscowości Szczy
ciec i dalej na wschód drogą do strumyka Pokrzywna i tym
strumykiem dochodzi do Lubna.

Powierzchnia użytkowa 5850 ha.

Obwód Nr 72 „Nowe Huty”.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Mydlita drogą w
kierunku Kamionki Gowidlińskiej do przecięcia się z grani
cą województwa, dalej granicą województwa w kierunku
południowym do miejscowości Parchowski Młyn, stąd szosą
przez ok. 0,5 km przed miejscowością Jamno, stąd strumy
kiem w kierunku północnym do brzegu najdalej na połud
nie wysuniętej zatoki jeziora Żukowskiego, następnie środ
kiem wód tego jeziora do rzeki Słupia.
Dalej rzeką Słupia do przecięcia się z szosą Pomysk Wiel
ki—Jasień, stąd tą szosą w kierunku Jasienia do miejsco
wości Obrowo. Następnie strumykiem łączącym jezioro
Obrowo z jeziorem Jasień granica obwodu biegnie na
północ od jeziora Jasień, stąd w tym samym kierunku
środkiem wód jeziora Jasień do szosy przebiegającej po
między jeziorem Jasień granica przebiega po wschodniej
stronie trzech wysp na jeziorze, które należą do obwodu
nr 50, następnie granica biegnie przez Jasień do Mydlity.
Obwód Nr 67 „Nakło”.
Powierzchnia użytkowa 5550 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Parchowski Młyn
granicą województwa wzdłuż brzegu jeziora Mausz i w po

Powierzchnia użytkowa 6350 ha.
Granica obwodu biegnie od wsi Modrzejewo szosą na po
łudnie przez Tuchomie do wsi Ciemno. Następnie drogą do
jeziora Kamieniczno i brzegiem tego jeziora, zgodnie ze
starą granicą województw koszalińskiego i bydgoskiego ko
ło wsi Trzebiatkowa dochodzi do wsi Rokitniki. Stąd drogą
do wsi Kramarzyny a następnie przez Rozjazd, Roklewo
do Łobzowa. Stąd drogą w kierunku wschodnim przez Wą
dół a następnie w kierunku północnym do Przyborza i da
lej drogą przez Przyborze, Modrzewko, Borowo zamyka
się w Modrzejewie.
Obwód Nr 73 „Sierżno”.
Powierzchnia użytkowa 5050 ha.
Granica obwodu biegnie od Bytowa na południe szosą
przez Udoripie, Rekowo do punktu, gdzie szosa przecina
granicę województwa. Od tego punktu biegnie granicą woje
wództwa na zachód aż do jeziora Przytany, tu wchodzi na
drogę do Ciemna i dalej szosą przez Tuchomie, Niezabyszewo wraca do Bytowa.
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Obwód Nr 74 „Kłączno”.
Powierzchnia użytkowa 4680 ha.

Kwisno do szosy Trzcinno—Żabno i szosą tą przez Żarna
i Żabno dochodzi do miejscowości Role.

Granica obwodu od miejscowości Studzienice biegnie środ
kiem wód jeziora Kłączno i Ryńskiego do strumyka łączą
cego jezioro Ryńskie z jeziorem Małym i dalej strumykiem
do starej granicy województwa koszalińskiego-bydgoskiego.
Dalej granica obwodu biegnie starą granicą województwa
do szosy Chojnice—Bytów, następnie biegnie tą szosą przez
Rekowo w kierunku Udorpia do skrzyżowania z szosą
Bytów—Studzienice i tą szosą dochodzi przez Ugoszcz do
Studzienic.

Obwód Nr 80 „Kołki”.
Powierzchnia użytkowa 6420 ha.

Obwód Nr 75 „Ząbinowice”.
Powierzchnia użytkowa 3600 ha.
Granica obwodu z Bytowa biegnie przez Mokrzyn w kie
runku Półczna do skrzyżowania z drogą biegnącą do Czar
nej Dąbrowy, następnie tą drogą na południe przez Czarną
Dąbrowę dochodzi do Studzienic i stąd szosą biegnie przez
Ugoszcz, Udorpie do punktu wyjściowego w Bytowie.
Obwód Nr 76 „C-sława Dąbrowa”.
Powierzchnia użytkowa 8450 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Półczno w kie
runku wschodnim do przecięcia się z granicą województwa
obok miejscowości Zdroje, stąd na południe granicą woje
wództwa (obok miejscowości Bartkowa Stajnia, Borowa,
Dylewo) do miejsca położonego w odległości ok. 0,6 km
od stacji kolejowej Róg, dalej w kierunku zachodnim a
potem południowym i ponownie zachodnim po granicy wo
jewództwa do strumyka łączącego jezioro Małe z jeziorem
Ryńskiem, następnie tym strumykiem do jeziora Ryńskiego.
Dalej granica biegnie środkietń wód jeziora Ryńskiego i je
ziora Kłączno do Studzienic, stąd drogą gruntową przez
Czarną Dąbrowę w kierunku północnym do szosy Bytów—
Półczno i dalej tą szosą do Półczna.
Obwód Nr 77 „Łodzień”.
Powierzchnia użytkowa 4260 ha.
Granica obwodu od skrzyżowania szosy Miastko—Dretyń
z drogą Okunino—Kowalewice biegnie na południe szosą
do Miastka i dalej szosą przez Wołczę Małą, Wołczę Wiel
ką do Kamnicy. Następnie biegnie drogą w kierunku Bobięcina i w odległości ok. 2 km przed Bobięcinem granica
skręca na północny-wschód i drogą przez miejscowości Gołębsko, Gatka, Ostrzyki i Okunino dochodzi do punktu
wyjściowego na szosie Miastko—Dretyń obok miejscowości
Kowalewice.
Obwód Nr 78 „Łubkowo”.
Powierzchnia użytkowa 7390 ha.
Granica obwodu biegnie od Kwisa drogą na południe
w stronę Łubkowa do skrzyżowania z drogą Trzcinno—
Piaszczyna stąd biegnie tą drogą przez Szydlicę do drogi
Wałdowo—Zagaje i dochodzi do szosy Miastko—Piaszczyna
między wsiami Zadry i Piaszno. Stąd biegnie na zachód
szosą przez Zadry, Goszczanowo i Orle do Miastka.
Z Miastka biegnie dalej na północ do Dretynia a następnie
z Dretynia na wschód przez Trzcinno dochodzi szosą do
Kwisna.
Obwód Nr 79 „Wałdowo”.
Powierzchnia użytkowa 5360 ha.
Granica obwodu biegnie ze wsi Role szosą na południowy-wsChód przez Turowo, Rozjazd do Kramarzyn, stąd kieruje
się drogą polną w kierunku południowo-wschodnim po
starej granicy województwa koszalińskiego—bydgoskiego
pod wsią Rokitki. Wzdłuż starej granicy województw bieg
nie na zachód aż do szosy Piaszczyna—Brzeźno Szlachec
kie, skąd szósą przez Piaszczynę dalej w stronę Miastka.
W odległości 0,8 km za wsią Piaszno skręca na północ
wzdłuż drogi do Wałdowa. Na trzecim kilometrze, na skrzy
żowaniu z drogą Piaszczyna—Szydlicę skręca na północny-zachód do Szydlic i dalej do skrzyżowania z tą drogą
Łubkowo—Kwisno.
Od skrzyżowania kieruje się przez

Granica obwodu od miejscowości Kamnica biegnie szosą
przez miejscowości Wołcza Wielka, Wołcza Mała i Miłocice
do Białego Boru, stąd szosą przez Kaliską do Kołatek, na
stępnie drogą na północ przez miejscowości Kosobudy,
Bagiewko i Pajersko dochodzi do drogi Bcbięcino—Kamnica
i stąd drogą dochodzi do Kamnicy.
Obwód Nr 81 „Dźwierzno”.
Powierzchnia użytkowa 8490 ha.
Granica obwodu biegnie od Miastka szosą w kierunku
Piaszczyny na odcinku ok. 6 km, następnie skręca na po
łudnie szosą przez miejscowości Swieszynko i Świeszyno
do skrzyżowania z szosą Koczała—Trzyniec, dalej biegnie
tą szosą do Koczały, stąd dochodzi torem kolejowym do
Słosinka a następnie szosą przez miejscowości Miłocice
i Wołcza Mała dochodzi do Miastka.
Obwód Nr 82 „Pietrzykowo”.
Powierzchnia użytkowa 6490 ha.
Granica obwodu od punktu przecięcia się starej granicy
województwa koszalińskiego—bydgoskiego z szosą Piaszczy
na—Brzeźno Szlacheckie biegnie w kierunku południowym
starą granicą województwa do szosy Brzeźno Szlacheckie—
—Stara Brda Pilska, następnie tą szosą dochodzi do szosy
Swieszno—Żołna i wspomnianą szosą biegnie na północnyzachód do Świeszyna skąd dalej biegnie szosą przez Swie
szynko, Zadry i Piaszno do Piaszczyny.
Obwód Nr 83 „Brzozowo”.
Powierzchnia użytkowa 9100 ha.
Północna — od skrzyżowania z drogą Stare Brzeźno starą
granicą wojewódzką do zachodniej strony jeziora Kamie
niczno. Wschodnia — od starej granicy wojewódzkiej za
chodnią stroną jeziora Kamieniczno dalej drogą do wybu
dowania Prądzona, następnie strugą i wschodnią stroną je
ziora Jeziorko oraz strugą do miejscowości Prądzona, stąd
drogą do miejscowości Lipnice a następnie szosą do styku
z szosą od Borowego Młyna.
Południowa — od styku z szosą Lipnice—Zielona Chocina
szosą przez Osusznicę, dalej drogą obok Osowo Duże, Skry
te do Borowego Młyna, stąd szosą obok południowej strony
jeziora Gwiazdy do starej granicy wojewódzkiej przy styku
z szosą od Brzeźna Szlacheckiego.
Zachodnia — od styku szos Borowy Młyn i Brzeźno Szla
checkie starą granicą wojewódzką do skrzyżowania z drogą
Stare Brzeźno—Głodowo.
Obwód Nr 84 „Borzyszkowy”.
Powierzchnia użytkowa 7970 ha.
Północna — z miejsca powyżej jeziora Przysłany od drogi
z Glisna starą granicą wojewódzką do wschodniej strony
jeziora Małego.
Wschodnia — od starej granicy wojewódzkiej, wschodnią
stroną jeziora Małe i rzeką Kłoniecznicą do miejscowości
Hamer — Młyn, drogą przez Luboń, Zapceń do styku
z drogą od miejscowości wybudowanie Kiedrowice.
Południowa — z miejscowości wybudowanie Kiedrowice,
Lipnica do Prądzona. Zachodnia — z miejscowości Prądzo
na strugą i wschodnią stroną jeziora Jeziorko, dalej strugą
i drogą przez miejscowość wybudowanie Prądzona, Zielone
oraz zachodnią stroną jeziora Kamieniczno do starej granicy
wojewódzkiej i tą granicą do styku z drogą powyżej je
ziora Przysłany i miejscowości Gliśno.
Obwód Nr 85 „Luboń”.
Powierzchnia użytkowa 5590 ha.
Północna: cd jeziora Małe starą granicą wojewódzką poza
miejscowość Prądzonka (1 km), w prostej linii w kierunku
południowym a następnie południowo-wschodnią stronę je
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ziora Kielskiego do miejscowości Modrzejewo, rzeką Kłoniecznicą do miejscowości Stoltmany przez Bukówki, Głuche
strugą i wschodnią stroną jeziora Duże Głuche następnie
drogą przez Kulinowo, rzeką Kłoniecznica przez Budy,
Laska wybudowanie do styku jezior Księże i Laska. Po
łudniowa — od powyższego styku jezior południową stroną
jez. Księże i jez. Długie do styku z jez. Parszenica (w półn.
stronie) i dalej zachodnim brzegiem jez. Długie do miej
scowości Modziel.
Obwód Nr 86 „Łękinia”.
Powierzchnia użytkowa 5050 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Słosinko torem
kolejowym w kierunku Koczały, 1,5 km przed Koczałą
granica skręca na południowy-zachód i drogą dochodzi do
Pieniężnicy. Stąd granica biegnie drogą przez Grabowo do
Brzeźnicy. Dalej granica biegnie strumykiem w kierunku
północno-zachodnim do szosy Biały Bór—Miłocice i tą szo
są przez Miłocice dochdzi do Słosinka.
Obwód Nr 87 „Niedźwiady”.
Powierzchnia użytkowa 8910 ha.
Granica obwodu biegnie granicą byłego województwa ko
szalińskiego—bydgoskiego od szosy Piaszczyna Stara Brda
Pilska w kierunku południowym, następnie w odległości
1,5 km przed szosą Lipczynek—Upiłka granica obwodu od
chodzi z granicy województwa prostopadle do brzegu je
ziora Lipczynek, przechodzi w tym samym kierunku na
środek wód tego jeziora i środkiem wód południowo-zachod
niej jego zatoki dochodzi do skrzyżowania szosy Lipczynek
—Nowa Brda. Stąd granica biegnie szosą do Nowej Brdy.
Dalej granica biegnie rzeką Brda w kierunku zachodnim
a następnie południowym do miejscowości Przyton, skąd
biegnie dalej przez miejscowość Bielsko do Koczały i dalej
szosą w kierunku północno-wschodnim obok miejscowości
Podlesie do skrzyżowania z szosą Świeszyno—Lipczynek.
Tu skręca szosą w kierunku Lipczynka i biegnie nią do
skrzyżowania z szosą prowadzącą do Starej Brdy Pilskiej.
Następnie tą szosą obok miejscowości Stara Brda Pilska
granica obwodu dochodzi do punktu wyjściowego na byłej
granicy województw.
Obwód Nr 88 „Kobyla Góra”.
Powierzchnia użytkowa 7450 ha.
Północna — od styku z szosą biegnącą z Brzeźna Szla
checkiego przy granicy (starejl województwa bydgoskiegokoszalińskiego, szosą przez Smolne do Borowego Młyna,
stąd drogą przez Skryte do szosy w miejscowości Osusznica i szosą do styku z szosą Nw. Osusznica — Lipnica.
Wschodnia — od powyższego styku szos, szosą przez Nw.
Osusznicę, Owsnę — Ostrowy, Zielona — Chocina do styku
z drogą biegnącą od Nw. Karczmy. Południowa — od po
wyższego styku drogą przez Nową Karczę i płn.-wsehodnią
stronę jez. Kiełpińskiego do styku ze starą granicą wo
jewództwa. Południowo-zachodnia — od styku z jez. Kiełpińskim starą granicą województwa do styku z szosą bie
gnącą od Borowego Młyna.
Obwód Nr 89 „Mielno”.
Powierzchnia użytkowa 4860 ha.
Północno-wschodnia — z miejscowości Lipnica drogą przez
Kiedrowice, Mielno, Modziel, między jeziorami Długie
i Parszczenica, pln.-wsch. stroną jez. Parszczenica i Śluza
do skrzyżowania z drogą Widno—Dzięgiel. Południowo-wschodnia — od skrzyżowania z rzeką Zbrzyca poniżej
miejscowości Śluza drogą przez Dzięgiel, Jonki do styku
z szosą Zielona Chocina — Zielona Huta. Zachodnia — od
styku z drogą od Dzięgiela szosą przez Zieloną Chocinę,
kolonię Owsnę—Ostrowy do styku z drogą od Kiedrowic
w miejscowości Lipnice.^
Obwód Nr 90 „Brzeźnica”.
Powierzchnia użytkowa 3390 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Grabowo drogą
przez Pieniężnicę i Brzezie do Jeziernik, stąid biegnie torem
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kolejowym do szosy Brzezie — Biały Bór, następnie szosą
do Białego Boru i dalej w kierunku Miastka na odcinku
ok. 2,5 km. Dalej granica obwodu skręca na południe i
wzdłuż strumyka dochodzi do wsi Brzeźnica, stąd dalej bieg
nie drogą do punktu wyjściowego w Grabowie.
Obwód Nr 91 „Rudawa”.
Powierzchnia użytkowa 9370 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Koczała szosą
przez Bielsko do skrzyżowania z szosą Suszka — Lipczy
nek, następnie biegnie szosą przez Miejscowości Suszka
i Sporysz do Brzezia i stąd drogą w kierunku północno-wschodnim do Pieniężnicy. Dalej granica biegnie drogą w
tym samym kierunku i dochodzi do toru kolejowego w
punkcie odległym o 1,7 km od stacji Koczała. Następnie
granica dochodzi torem kolejowym do punktu wyjściowego
w Koczale.
Obwód Nr 92 „Przechlewko”.
Powierzchnia użytkowa 7550 ha.
Granica obwodu biegnie od przecięcia się starej granicy wo
jewództwa koszalińskiego — bydgoskiego z szosą Konarzy
ny — Sąpólno i biegnie dalej tą szosą przez Sąpólno i Prze
chlewo do miejscowości Dolinka, stąd biegnie dalej w
kierunku północnym rzeką Brdą do miejscowości Nowa
Brda, następnie biegnie dalej w kierunku północno-wschod
nim szosą do skrzyżowanią szos przy końcu południowo-za
chodniej zatoki jeziora Lipczyno. Stąd granica biegnie środ
kiem wód tej zatoki w kierunku północno-wschodnim na od
cinku ok. 1,6 km, następnie skręca w kierunku południowowschodnim wzdłuż linii prostopadłej do południowo-wschod
niego brzegu jeziora, dochodzi do starej granicy wojewódz
twa w punkcie oddalonym o ok. 1,5 km na północ od szo
sy Lipczynek — Upiłka. Stąd granica obwodu biegnie
wzdłuż starej granicy województwa w kierunku południo
wo-wschodnim do miejscowości Konarzyny i dalej w kie
runku zachodnim a następnie południowym do punktu
wyjściowego.
Obwód Nr 93 „Dyminek”.
Powierzchnia użytkowa 8360 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Brzezie szosą przez
miejscowość Sporysz, Międzybórz i Przeręba. W odległoś
ci 2,5 km za miejscowością Przeręba granica skręca z szosy
w kierunku zachodnim drogą przez miejscowość Zadębie
oraz obok pojedyńczych zabudowań dochodzi do toru ko
lejowego. Stąd granica biegnie torem do miejscowości Je
ziernik a stąd dochodzi drogą do punktu wyjściowego w
miejscowości Brzezie.
Obwód Nr 94 „Rzeczenica”.
Powierzchnia użytkowa 10280 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Przytoń rzeką Brdą
w kierunku południowym do jeziora Szczytno, następnie środ
kiem wód tego jeziora do szosy Stołcznó — Gwieździn, da
lej szosą do Gwieździna i do Grodziska. Stąd granica bieg
nie w kierunku północno-zachodnim do Rzeczenicy i następ
nie drogą do Gockowa. Stąd w kierunku północno-zachodnim
granica biegnie przez Breńsk do osady Przyrzecze i dalej
rzeką Czernica dochodzi do ujścia rzeki Białej i górnym jej
biegiem dochodzi do szosy w miejscowości Międzybórz i bieg
nie dalej tą szosą do Sporysza i następnie w kierunku po
łudniowo-wschodnim do skrzyżowania położonego za miej
scowością Sporysz. Stąd granica biegnie w kierunku północ
no-wschodnim szosą przez miejscowość Suszka do punktu
wyjściowego w miejscowości Przytoń.
Obwód Nr 95 „Szczytno”.
Powierzchnia użytkowa 5720 ha.
Granica obwodu biegnie z Sąpólna drogą przez Jemielno,
Płaszczycę do miejscowości Pawłówko, skąd dalej biegnie
szosą w kierunku południowym na odcinku ok. 2 km a na
stępnie drogą w kierunku południowo-zachodnim dochodzi
do Stołeczna. Stąd granica biegnie w kierunku północno-za
chodnim do jeziora Szczytno. Dalej biegnie środkiem wód
tego jeziora do miejscowości Dolinka, skąd dalej szosą przez
Przechlewo dochodzi do punktu wyjściowego w Sąpólnie.
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Obwód Nr 96 „Polnica”.
Powierzchnia użytkowa 6520 ha.
Granica obwodu od przecięcia się szosy Konarzyny — Sąpólne z nową granicą województwa biegnie tą granicą po
czątkowo w kierunku południowym a następnie wschodnim
i południowo-wschodnim przez Ciecholewy do drogi Ciecholewy — Czosnowo, stąd drogą tą do Czosnowa, stąd to
rem kolejowym przez Polnicę, Kiełpin do szosy Chojnice —
Człuchów, stąd szosą do Człuchowa. Z Człuchowa w kierun
ku północno-zachodnim do miejscowości Pawłówko a na
stępnie drogą w kierunku północno-wschodnim przez kolo
nię Pawłówko, Płaszczycę do Sąpólna, skąd szosą do punktu
wyjściowego na nowej granicy województwa.
Obwód Nr 97 „Czarnoszyce”.
Powierzchnia użytkowa 5930 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Czosnowo drogą
gruntową w kierunku wschodnim do starej granicy woje
wództwa koszalińskiego-bydgoskiego, następnie starą gra
nicą województwa w kierunku południowo-wschodnim
wzdłuż szosy biegnącej dalej po nowej granicy wojewódz
twa na długości ok. 6,5 km dalej wzdłuż nowej granicy
województwa do szosy Chojnice—Człuchów i po tej szosie
w kierunku południowo-zachodnim przez Rychnowy do toru
kolejowego, następnie tym torem w kierunku północnym
przez Kiełpin, Polnicę do Czosnowa.
Obwód Nr 98 „Dzików”.
Powierzchnia użytkowa 4190 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Międzybórz w
kierunku południowo-wschodnim rzeką Białą i dochodzi
do jej ujścia do rzeki Czernica i rzeką tą biegnie do osa
dy Przyrzecze. Stąd drogą przez Breńsk. dochodzi do Gockowa i dalej przez Wyczechy do Czarnego. Następnie gra
nica na odcinku 1,7 km. Dalej granica biegnie w kierun
ku północnym a następnie północno-wschodnim drogą do
miejscowości Bielica. W odległości ok. 0,8 km przed miej
scowością Zadębie granica skręca w kierunku południowo-wschodnim, dochodzi tą drogą do szosy i biegnie dalej
szosą przez miejscowość Przeręba do Międzyborza.
Obwód Nr 99 „Zalesie”. .
Powierzchnia użytkowa 3340 ha.
Granica obwodu biegnie z Rzeczenicy drogą do Grodziska,
następnie przez Olszanowo, Biernatkę i Wyczechy dochodzi
do Gockowa i dalej powraca drogą w kierunku północno-wschodnim do Rzeczenicy.
Obwód Nr 100 „Biskupnica”.
Powierzchnia użytkowa 6270 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Gwieździn szosą
w kierunku południowo-wschodnim do Stołczna, skąd szosą
przez Krępsk, Biskupnicę do Chrząstkowa, dalej do miejsco
wości Barkowo i przez Bińcze do toru kolejowego i dalej
przez tor kolejowy do rozwidlenia szos i dalej w kierunku
północnym przez Olszanowo, Grodzisko, a następnie w kie
runku północno-wschodnim przez Zbysławiec do Gwieździna.
Obwód Nr 101 „Dobojewo”.
Powierzchnia użytkowa 5120 ha.
Granica obwodu rozpoczyna się od skrzyżowania szos Pąwłówko — Człuchów z drogą gruntową Stołczno — Nowi
ny i biegnie szosą w kierunku południowo-wschodnim do
Człuchowa, skąd szosą przez Jaromierz do Chrząstowa
a następnie w kierunku północnym przez Biskupnicę
i Krępsk do Stołczna, następnie w kierunku wschodnim
drogą gruntową do skrzyżowania z szosą Pawłówkowo —
Człuchów.
Obwód Nr 102 „Brzeźno”.
Powierzchnia użytkowa 3220 ha.
Granica obwodu biegnie od szosy Człuchów — Chojnice
granicą województwa w kierunku południowym do szosy
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Kamionka — Człuchów, stąd szosą tą przez Jęczniki Wiel
kie, Ględowo do Człuchowa, skąd szosą Człuchów — Choj
nice przez Rychnowy do granicy województwa.
Obwód Nr 103 „Czarne”.
Powierzchnia użytkowa 4660 ha.
Granica obwodu biegnie od Czarnego szosą w kierunku po
łudniowo-wschodnim do Sierpowa, skąd drogą w kierunku
południowo-zachodnim przez Domyśl do Węgorzewa Szcze
cineckiego, stąd dalej drogą w kierunku północno-zachod
nim do miejscowości Dufonłczka, stąd w kierunku północno-wschodnim do drogi prowadzącej w kierunku północno-za
chodnim i drogą tą do miejscowości Drawień, skąd następ
nie drogą gruntową w kierunku rzeki Gwdy przez Gołębiewo, przez skrzyżowanie dróg w kierunku północno-wschod
nim i przez tor kolejowy do szosy Gwda Mała — Czarne
i dalej tą szosą do Czarnego.
Obwód Nr 104 „Domisław”.
Powierzchnia użytkowa 6310 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Wyczechy szo
są przez miejscowość Biernatka do miejscowśei Bińcze,
stąd drogą w kierunku południowo-zachodnim przez skrzy
żowanie dróg Domisław — Uniechów i Skowarki — Biń
cze do rzeki Szczyry, stąd rzeką w kierunku południowo- zachodnim do szosy Buszkowo _ Krzemieniewo — stąd
szosą przez Krzemieniewo, Sierpowe, Sokole do Czarnego,
dalej szosą w kierunku wschodnim przez Grabowiec, Nadziejewo do miejscowości Wyczechy.
Obwód Nr 105 „Łędyczek”.
Powierzchnia użytkowa 5930 ha.
Granica obwodu biegnie od Sierpowa szosą przez Krze
mieniewo, Buszkowo i Lędyczek do Okonka. Stąd granica
biegnie drogą w kierunku północno-wschodnim a następnie
północnym przez miejscowość Łomczewo do miejscowości
Węgorzewo Szczecineckie a następnie w kierunku wschod
nim i północno-wschodnim przez Domyśl dochodzi do Sier
powa.
Obwód Nr 106 „Skowarki”.
Powierzchnia użytkowa 4180 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Bińcze szosą do
miejscowości Barkowo, stąd szosą przez Uniechów, Cierznie
do skrzyżowania szos w miejscowości Buszkowo. Od skrzy
żowania tego szosą w kierunku północno-zachodnim do
rzeki Szczyry, następnie tą rzeką w kierunku północno-wschodnim na długości ok. 8 km do drogi Domisław—
Uniechów, następnie tą drogą w kierunku 'południowo-wsChodnim do skrzyżowania jej z drogą Skowarki — Biń
cze. Od skrzyżowania tego drogą w kierunku północno-wschodnim do miejscowości Bińcze.
Obwód Nr 107 „Kamień”.
Powierzchnia użytkowa 5180 ha.
Granica obwodu biegnie od Człuchowa szosą przez Dębnicę,
Mosiny do drogi gruntowej w odległości 0,5 km na połud
niowy-zachód od Mosiny, tu skręca drogą gruntową w kie
runku zachodnim przez Słupię do Strzeczony, stąd szosą
do miejscowości Barkowo i dalej szosą przez Chrząstowo.
Jaromierz do Człuchowa.
Obwód Nr 108 „Hukowo”
Powierzchnia użytkowa 5930 ha.
Granica obwodu rozpoczyna się od rozwidlenia szos Człu
chów;—Ględowo—Dębnica i biegnie szosą w kierunku po
łudniowo-wschodnim przez Ględowo, Jęczniki Wielkie do
granicy województwa, następnie granicą województwa
w kierunku południowo-zachodnim do drogi gruntowej pro
wadzącej z Witkowa do Starego Gronowa i szosą w kierunku
północno-zachodnim przez Stare Gronowo, kolonię Bukowo, Mosiny i Dębnicę do rozwidlenia szos Ciuchów — Glę
dowo — Dębnica.
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Obwód Nr 109 „Rozwory”.
Powierzchnia użytkowa 7710 ha.

do szosy i szosą na odcinku 1 km w kierunku północno-wschodnim do miejscowości Mosiny.

Granica obwodu biegnie od miejscowości Barkowo szosą
przez miejscowści Strzeczona i Debrzno do rzeki Debrzynka,
stąd rzeką tą w kierunku zachodnim aż do miejscowości
Lędyczek, następnie szosą w kierunku północno-wschodnim
przez Buszkowo, Cierżnie, Uniechów do miejscowości Bar
kowo.

Obwód Nr 111 „Batorowo”.
Powierzchnia użytkowa 5020 ha.

Obwód 110 „Myśligoszcz”.
Powierzchnia użytkowa 1340 ha.
Granica obwodu biegnie od miejscowości Mosiny szosą
w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z to
rem kolejowym Chojnice—Piła, od skrzyżowania tego torem
w kierunku południowo-zachodnim do stacji kolejowej Lip
ka, stąd szosą w kierunku północno-zachodnim przez Deb
rzno do miejscowości Strzeczona, skąd drogą przez Słupię

Granica obwodu biegnie od miejscowości Stare Gronowo
szosą w kierunku południowo-wschodnim do drogi polnej
w kierunku wsi Witkowo, dalej drogą tą do obecnej grani
cy województwa, dalej granicą województwa w kierunku
południowym do granicy lasu, skąd skręca w kierunku po
łudniowo-zachodnim i biegnie ściekiem wodnym do m. Białobłocie i kolonię Czyżkówko, dalej drogą do m. Czyżkowo.
Dailej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim szo
są do stacji kolejowej w m. Lipka, następnie torem kole
jowym w kierunku północno-wschodnim na długości ok.
11 km i przed przystankiem kolejowym Bukowo skręca szo
są w kierunku południowo-wschodnim do miejscowości
Stare Gronowo.

Zał. nr 2
do zarządzenia Nr 12/76 Wojewody Słupskiego z dnia 10 lu
tego 1976 r.
Kierunki rozwoju gospodarki łowieckiej na terenie
województwa słupskiego w latach 1978—1980
Celem:
duszu ziemi na zakładanie poletek karmowych
i paszowych dla zwierzyny łownej.
— zabezpieczenia warunków hodowli oraz ochrony, szcze
7. Dzierżawcy obwodów łowieckich — Koła Łowiec
gólnie zwierzyny drobnej;
kie podejmą ścisłą współpracę z Urzędami Gmin
— stworzenia warunków dla poprawy naturalnej równowa
w zakresie ochrony zwierzyny łownej i zagospoda
gi biologicznej w przyrodzie;
rowania łowisk, również w odniesieniu do ustala
— właściwego przebiegu realizacji planów w gospodarce
nia i powołania osoby społecznego opiekuna ło
łowieckiej — wprowadzić w życie następujące wytycz
wisk i strażnika łowieckiego.
ne:
8. Wszystkie jednostki organizacyjne i instytucje wy
I. Dokonany w 1975 r. podział terenów województwa na
konujące prace połowę w rolnictwie zobowiązuje
obszary łowieckie z obecnie wniesionymi zmianami,
się do stosowania wypłoszaczy w celu ochrony
z wyjątkiem szczególnych okoliczności, powinien być
zwierzyny łownej i ptactwa.
utrzymany w stanie niezmiennym w okresie 10 lat,
9. Zarząd Wojewódzki P.Z.Ł. uaktywni koła łowiec
II. W zakresie hodowli i ochrony zwierzyny łownej:
kie i zorganizuje długofalową propagandę na te
1. Urzędy gminne, jednostki uspołecznione resortu
renie wiejskich organizacji rolniczych, szkół i or
rolnictwa, w porozumieniu z administracją lasów
ganizacji młodzieżowych o ekonomicznym znacze
państwowych włączą do planów rocznych i per
niu zwierzyny drobnej oraz udziale ptaków po
spektywicznych zadrzewienia — zakładanie remiz
żytecznych w biologicznym zwalczaniu szkodników
ochronnych dla drobnej zwierzyny łownej i inne
owadzich i chwastów ze szczególnym uwzględnie
go ptactwa pożytecznego na podstawie:
niem kuropatwy i bażanta.
a) Uchwały Rady Ministrów nr 253 z dnia 6 li
10. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu wspólnie ze
stopada 1974 r. w sprawie zadrzewienia kraju
Zjednoczeniem Państwowych Przedsiębiorstw Go
(M.P. nr 38, poz. 215),
spodarki Rolnej,
Okręgowymi Zarządami Lasów
b) instrukcji Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Państwowych i jednostkami współpracującymi
Drzewnego z dnia 7 lipca 1956 r. w sprawie
z rolnictwem utworzą „Fundusz Rozwoju Zwierzy
zasad i trybu sporządzania planów zadrzewień
ny Drobnej”. Dotacje z tego funduszu winne być
i ich koordynacji (Biuletyn Min. Leśn. i Przem
przeznaczone dla Kół Łowieckich na rozwój zwie
Drzew, nr 15, poz. 245).
rzyny drobnej a w szczególności kuropatwy i ba
2. Materiały do zakładania remiz śródpolnych do
żanta.
starczą Kołom Łowieckim Urzędy Gmin bezpłat
11. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu oraz Za
nie.
rząd Wojewódzki PZL zobowiążą Koła łowieckie
3. Koła Łowieckie zaplanują zakładanie nowych
zamiejscowe do współdziałania w partycypowaniu
i uzupełnienie już założonych remiz ochronnych
kosztów związanych z rozwojem zwierzyny drobnej
w wydzierżawionych prze? siebie obwodach ło
a w szczególności wprowadzeniem bażanta do ło
wieckich (ich pielęgnowanie i utrzymanie w na
wisk.
leżytym stanie). Zarząd Wojewódzki Polskiego
12. Zarząd Wojewódzki PZL zobowiązuje Koła Łowiec
Związku Łowieckiego zorganizuje i zabezpieczy
kie do zakładania w obwodach części polnych
włączenie kół łowieckich w planowanie i sadze
poletek karmowych (pasowe, rzędowe, grupowe) od
nie remiz śródpolnych. Do akcji zadrzewienia
I-go do 2-ch arów uprawione roślinami okopowy
i zakrzewienia śródpolnych i śródleśnych remiz
mi (brukiew pastewna, kapusta pastewna,) strączko
ochronnych należy włączyć młodzież szkolną,
wymi, oleistymi z pozostawianiem ich na okres
Ligę Ochrony Przyrody, organizacje młodzieżowe
zimy.
i mne instytujce oraz jednostki organizacyjne
13. Okręgowe Zarządy Lasów Państwowych w Szcze
zlokalizowane na podporządkowanym terenie.
cinku i Toruniu przedłożą Wydziałowi Rolnictwa,
* Zalecić Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwo
Leśnictwa i Skupu programy gospodarki łowieckiej
wych w Szczecinku:
w obwodach wyłączonych od wydzierżawiania.
a) wzmożenie produkcji materiału zadrzewienio
14. Zarząd Wojewódzki PZL zobowiąże Koła Łowieckie
wego stosownie do potrzeb gospodarki zadrze
do systematycznej ochrony łowisk i likwidacji
wieniowej z uwzględnieniem potrzeb gospodar
szkodników pazurkowych i skrzydlatych a w szcze
ki łowieckiej,
gólności wałęsających się psów i kotów. W tym
b) zobowiązać Nadleśnictwa do współpracy z Urzę
celu nawiążą ścisłą współpracę z organami MO.
dami Gmin w zakresie prawidłowego zakłada
nia remiz.
15. Wydział Komunikacji w porozumieniu z Zarządem
5. Wprowadzić zakaz wypalania wyschniętych traw
Wojewódzkim PZL ustali znaki drogowe w miej
i chwastów na łąkach, odłogach, porośniętych bag
scach przejść przez drogi zwierzyny łownej, oraz
rozmieści w terenie odpowiednie znaki ostrzegaw
nach oraz obrzeżnych wód, rowów i jezior celem
cze.
ochrony gniazdującego tam ptactwa.
6. Urzędy Gmin umożliwią Kołom Łowieckim wy
16. Zobowiązać Koła Łowieckie, Organa MO, pracowni
dzierżawienie gruntów rolnych z państwowego fun
ków terenowych Nadleśnictw do systematycznego

Dz. Urz. WRN w Słupsku
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wykrywania i likwidowania kłusownictwa i wnykarstwa.
17. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, Zarząd WoWojewódzki PZL, oraz Koła Łowieckie zabezpieczą
środki finansowe na nagrody dla osób, które wy
raźnie przyczyniły się do likwidacji szkodnictwa
łowieckiego.
III. W zakresie pozyskania zwierzyny łownej
1. Okręgowe Zarządy Lasów Państwowych w Szczecinku i Toruniu dokonają przy współudziale Za
rządu Wojewódzkiego PZL ponownego ustalenia
pojemności łowisk. Związane jest to ze zmianą nie
których granic obwodów łowieckich i kategoriami
użytków.
2. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich wy
korzystując korzystne warunki naturalne środo
wiska doprowadzą do pełnej pojemności łowisk
w skali województwa:

poz. 6

■— jeleni
2500 szt.
— sarn
6000 szt.
— dzików
2000 szt.
pozwoli to na roczne pozyskanie w skali woje
wództwa:
— jeleni
700 szt.
— sarn
1500 szt.
— dzików
, 1500 szt.
przy prawidłowej strukturze płci i wieku zwierzy
ny oraz pełnej ochronie łowisk.
3. Koła łowieckie w obwodach łowieckich polnych
i
polnoleśnych
zobowiązać
do
zwiększania
zwierzostanu zwierzyny drobnej do roku 1980
w wysokości 30 szt. zajęcy i 40 szt. kuropatw na
100 ha powierzchni polnej oraz wprowadzenia do
tych obwodów bażanta.

Redakcja: Urząd Wojewódzki — Biuro Organizacyjno-Prawne i Kadr
Słupsk, ul. Bieruta 14, pok. nr 75, tel. 63-67
Administracja: Urząd Wojewódzki — Wydział Budżetowo-Gospodarczy,
Słupsk, ul. Bieruta 14, pok. nr 87, tel. 52-01, w. 13
ODBIORCA:
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kowym na konto Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Urzę
du Wojewódzkiego w Narodowym Banku Polskim I Oddział
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w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie oraiz
dostarczania ciepłej wody na terenie województwa
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7. nr 13/76 Wojewody Słupskiego z dnia 19 lutego 1976 r.
w sprawie utworzenia Straży Ochrony Przyrody
8. nr 16/76 Wojewody Słupskiego z dnia 1 marca 1976 r.
w sprawie opłat za usługi komunalne

10. nr 3/76 Naczelnika Miasta Bytów z dnia 17 lutego 1976
roku w sprawie ustalenia terenu budowlanego budow
nictwa jednorodzinnego w Bytowie i jego podziału na
działki budowlane
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ZARZĄDZENIE NR 13/76
WOJEWODY SŁUPSKIEGO
z dnia 19 lutego 1976 r.
w sprawie utworzenia Straży Ochrony Przyrody

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949
roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) oraz roz
porządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawić Straży Ochrony Przy
rody (Dz. U. Nr 41, poz. 189; zmiany: Dz. U. z 1962 r. Nr 59
poz. 286, Dz. U. z 1967 r. Nr 4, poz. 14) zarządza się, co
następuje:

Organem kierowniczym Straży jest Wojewódzki Inspekto
rat Straży Ochrony Przyrody w Słupsku zwany dalej „WI
SOP”. Siedzibą WISOP jest siedziba Zarządu Wojewódz
kiego Ligi Ochrony Przyrody w Słupsku, do którego nale
ży obsługa administracyjno-biurowa WISOP.

§ 1

§ 5

Tworzy się Straż Ochrony Przyrody zwaną dalej „Strażą”.

Zarządzenie niniejsze podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku.

§ 4

§ 2
§ 6
Sposób działalności Straży określa Regulamin Straży Ochro
ny Przyrody stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1 Mi
nistra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 stycznia
1964 r. w sprawie regulaminu Straży Ochrony Przyrody
(Dz. Urz. Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
Nr 1, poz. 1)
§ 3
Terenem działania Straży jest województwo słupskie.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu
Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody w Słupsku oraz
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Urzędzie Wo
jewódzkim w Słupsku.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Wojewoda
dr JAN STĘPIEŃ

Poz. 8
ZARZĄDZENIE NR 16/76

\

WOJEWODY SŁUPSKIEGO
z dnia 1 marca 1976 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 2 uchwały nr 271 Rady Mi
nistrów z dnia 25 listopada 1974 roku w sprawie właści
wości organów do ustalania cen oraz trybu postępowania
przy ich ustalaniu (M. P. nr 40, poz. 233 zm. M. P. ż 1975 r.
Nr 19, poz, ns) zarządza się co następuje:
§ 1
Ustala się stawki opłat na rzecz Miejskiego Przedsiębior
stwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku, Rejonowego

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ustce za oczyszczanie miast, za korzystanie z wysypiska
osób trzecich, za dzierżawę pojemników i za usługi łaziennicze — jak w załączniku do zarządzenia.
§

2

W zakresie unormowania przepisami niniejszego zarządze
nia tracą moc przepisy dotychczasowe.
— Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Słup-

Poz. 8—9
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sku Nr XXXVI/227 z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie
opłat usług łazienniozych,
— Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Słup
sku nr 21/100/70 z dnia 7 kwietnia 1970 r. — w sprawie
opłat za korzystanie z wysypisk,
_ Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Lęborku Nr 8/63
z 9 marca 1963 r. w sprawie opłat za wywóz nieczystości
— Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Lęborku nr 11/26
/1969 z dnia 28 października 1969 r. w sprawie opłat za
zamiatanie,
Zarządzenie Nr 15/75 Wojewody Koszalińskiego z dnia

21 kwietnia 1975 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi ko
munalne w pozycji 11 Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospo
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ustce.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 1976 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym WRN.
Wojewoda
dr JAN STĘPIEŃ
Załącznik do Zarządzenia
Wojewody Słupskiego Nr 16/76
z dnia 1 marca 1976 r.

Stawki opłat za usługi komunalne
Stawki opłat
Lp.

Wyszczególnienie usług

MPGK
Słupsk

1

2

3

1.

2.
3.

I Usługi łaziennicze
— .cena wanny
— cena natrysku
— wypożyczenie ręcznika
— wypożyczenie suszarki elektrycznej
— wypożyczenie czepka kąpielowego
II Dzierżawa pojemnika L-1100 miesięcznie
III Opłata wyjazdu na wysypisko pojazdu
do 3 ton
— pojazdu powyżej 3 ton

RPGKiM
Ustka

RPGKiM
Lębork

Uwagi:

5

4

6

15,—
10,—
5,—
4,—
2,—

Zał. Nr 1

100,—

Zał. Nr 2

50,—
80,—
—

50,—
80,—
85,—

Zał. Nr 3

65,—

Zał. Nr 5

4.

IV Wywóz nieczystości stałych za 1 m3

0,80

0,50

Zał. Nr 6,

5.

V Oczyszczanie ulic i placów — 1 m2

0,80

0,50

Zał. Nr 6,
Nr 7

300,—

Zał. Nr 8

6.

VI Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu 1 godz.

300,—

300,—

Poz. 9
ZARZĄDZENIE NR 17/76
WOJEWODY SŁUPSKIEGO
z dnia 1 marca 1976 r.
w sprawie: ustalenia opłat za centralne ogrzewanie oraz
dostarczanie ciepłej wody na terenie województwa
słupskiego
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 pkt. 3 uchwały Nr 271 Rady
Ministrów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie właściwoś
ci organów do ustalania cen oraz trybu postępowania przy
ich ustalaniu (M. P. Nr 40, poz. 233 zm. 1975 r. Nr 19, poz. 118)
i § 3 i 4 zarządzenia Nr 30 Ministra Administracji, Gospo
darki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 paździer
nika 1975 r. w sprawie ustalania opłat za centralne ogrze
wanie oraz dostarczanie ciepłej wody, zarządza się co na
stępuje:
§ 1
Wprowadza się w województwie słupskim następujące opła
ty za dostawę energii cieplnej przez komunalne zakłady
energetyki cieplnej oraz opłaty za centralne ogrzewanie lo
kali i za centralnie dostarczaną ciepłą wodę:
1. Dla odbiorców o charakterze przemysłowym za g. cal.
z kotłowni opalanych węglem
360,—/m-c
2. Dla odbiorców obiektów niemieszkalnych:
a) opłata za 1 m2 powierzchni suszonej w
nowowybudowanych obiektach za faktycz
ny okres grzewczy
16,60/m-c
b) opłata za 1 m2 pow. użytkowej w obiek
tach niemieszkalnych za faktyczny okres
grzewczy
16,60/m-c
c) opłata za 1 g. cal. w obiektach niemiesz
kalnych
360,—/m-c

3. Dla odbiorców jednostek gospodarki uspołecznionej spra
wujących zarząd budynków:
a) opłata za ogrzewanie 1 m2 powierzchni
użytkowej lokali mieszkalnych za faktycz
ny okres grzewczy.
_ z kotłowni WPEC Koszalin na m. Słupsk 15,95/m-. ;:
— z kotłowni RPGKiM
!Ü’rlK™' "
_ z kotłowni OPEC Gdynia ma m. Lębork
10.50/m-c
b) opłata za ogrzewanie 1 m2 powierzchni
użytkowej lokali niemieszkalnych za fak
tyczny okres grzewczy
— z kotłowni WPEC Koszalin na m. Słupsk 31,90/m-c
— z kotłowni RPGKiM
32,00/m-c
— z kotłowni OPEC Gdynia na m. Lę
bork i Łeba
21,00/m-c
c) opłata za dostarczenie ciepłej wody za
1 m2 powierzchni użytkowej lokali miesz
kalnych
_ przy częstotliwości dostaw do 4-ch dni
w tygodniu po 10 godzin dziennie
0,80 zł.
— przy częstotliwości dostaw powyżej
4-ch dni w tygodniu i dostawach
ciągłych
1,40 zł.
d) opłata za dostawę ciepłej wody za 1 m2
powierzchni użytkowej lokali niemieszkal
nych

DZIENNIK URZĘDOWY WRN w SŁUPSKU
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— przy częstotliwości dostaw do 4-ch dni
w tygodniu po 10 godzin dziennie

1,60 zł.

— przy częstotliwości dostaw powyżej
4-ch dni w tygodniu i przy dostawach
ciągłych

2,80 zł.

4. opłata za centralne ogrzewanie oraz dostawę ciepłej
wody do domów jednorodzinnych, małych domów miesz
kalnych i domów wielomieszkalnych stanowiących własność
osób fizycznych (wytyczne 1. 3. 8.)
a) opłata za centralne ogrzewanie 1 m2
powierzchni użytkowej
— lokali mieszkalnych
3,20/m-c
— lokali mieszkalnych z wyłączenie ga
raży wynajmowanych ludności na cele
niezarobkowe
za
faktyczny okres
grzewczy
6,40/m-c
— garaży wynajmowanych ludności na
cele niezarobkowe
6,40/m-c
b) opłata za dostawę ciepłej wody za 1 m2
powierzchni użytkowej
1) w lokalach mieszkalnych
— przy częstotliwości dostaw do 4-ch
dni w tygodniu po 10 godz. dzien
nie
0,90/m-c
— przy częstotliwości dostaw powyżej
4-ch dni w tygodniu i dostawach
ciągłych
1,50/m-c
2) w lokalach niemieszkalnych
przy częstotliwości dostaw do 4-ch
dni w tygodniu po 10 godz. dzien2,30/m-c
— przy częstotliwości dostaw powyżej
4-ch dni w tygodniu i dostawach
ciągłych
3,00/m-c
5. Za dostawę energii cieplnej dla odbiorców o nietypo
wym poborze ciepła —
w/g kosztu własnego zakupu i przesyłki (g. cal z dolicze
niem 10% marży zysku)
6. Za naprawy i konserwację instalacji wewnętrznych w
budynkach _ ustala się opłatę zryczałtowaną liczoną od
1 m2 powierzchni ustalonej dla wymiaru czynszu najmu w wysokości
0,35/m-c
§ 2

Wprowadza się następujące opłaty najemców lokali za cen
tralne ogrzewanie oraz dostawy wody ciepłej, wody w bu
dynkach zarządzanych przez terenowe organy administra
cji państwowej oraz inne jednostki gospodarki uspołecz
nionej dla których energię cieplną dostarczają Komunalne
Zakłady Energetyki Cieplnej:
1. Opłata za ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej
a) lokali mieszkalnych
— na terenie m. Słupska, Ustki
2,80/m-c
— na terenie m. Bytów, Czarne, Mia
stko, Sławno, Łeba, Lębork
3,20/m-c
— na terenie m. Człuchowa
3,50/m-c
b) lokali niemieszkalnych z wyłączeniem
garaży wynajmowanych ludności na cele
niezarobkowe za faktyczny okres grzew
czy
— zaopatrywanych z kotłowni WPEC
Koszalin na m.Słupsk MZBM
29,50/m-c
— zaopatrywanych z kotłowni OPEC
Gdynia na m.Lębork
22,50/m-c
— zaopatrywanych z kotłowni rejono
wych przeds. gosp. komun, i mieszk. 33,00/m-c
c) garaży wynajmowanych ludności na cele
niezarobkowe
6,40/m-c
d) lokali użytkowych przekraczających wysokość
jednej kondygnacji za faktyczny okres grzewczy
— zaopatrywanych z kotłowni WPEC Koszalin
na m. Słupsk
38,30/m-c
— zaopatrywanych z kotłowni OPEC Gdynia
na m. Lębork
29,00/m-c
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— zaopatrywanych z kotłowni Rejonowych
Przeds. Gosp. Komunał, i Mieszk.
2. Opłata za dostawę ciepłej wody za 1 m2
powierzchni użytkowej
a) lokali mieszkalnych
— przy częstotliwości dostaw do 4-ch dni
w tygodniu po 10 godz. dziennie
— przy częstotliwości dostawy powyżej 4-ch
dni w tygodniu i dostawach ciągłych
b) lokali niemieszkalnych (użytkowych)
— przy częstotliwości dostaw do 4-eh dni
w tygodniu po 10 godzin dziennie
— przy częstotliwości dostaw powyżej 4-ch
dni w tygodniu i dostawach ciągłych

21,50/m-c

0,90/m-c
1,50/m-c

2,30/m-c
3,00/m-c

§ 3
Do ustalenia wysokości ąpłat za dostawę energii cieplnej
na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiek
tów niemieszkalnych przyjmuje się:
— w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych miesz
czących się w budynkach mieszkalnych, powierzchnię
użytkową stanowiącą podstawę do wymiaru czynszu
najmu;
w obiektach z przeznaczenia niemieszkalnego całkowitą
powierzchnię łącznie z ciągami komunikacyjnymi (hole,
klatki schodowe, korytarze);
— w obiektach osuszanych w budowie powierzchnię liczoną
po obrysie (wymiar zewnętrzny X ilość kondygnacji);
— w obiektach o nietypowym poborze energii cieplnej,
jako miernik rozliczenia przyjmuje się jednostkę cieplną
Gigokalorię.
§ 4
Za nietypowy pobór energii cieplnej uważa się dostawę
energii ciepła do takich odbiorców w odniesieniu do któ
rych zastosowana opłata od powierzchni jest nieproporcjo
nalna w stosunku do pobieranego ciepła.
Dotyczy to dostawy energii ciepła dla:
— ogrzewania basenów pływackich i prób technicznych;
— potrzeb sztucznego lodowiska;
— pralni, barów, kuchni, stołówek zbiorowego żywienia;
— myjni stacji obsługi samochodów;
— inne

nietypowe

obiekty ogrzewane.
§ 5

Przy nietypowym poborze energii cieplnej i braku apa
ratury pomiaru poboru ciepła, przedsiębiorstwa energetyki
cieplnej rozliczają odbiorców z pobranej ilości energii me
todą pomiarowo-obliczeniową.
Upoważnia się Dyrektora Wojewódzkiego Zjednoczenia
Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Słupsku do ustalenia tej metody.
§ 6

Miesięczne stawki opłat za centralne ogrzewanie lokali oraz
za dostarczaną ciepłą wodę, obowiązujące w roku 1975 na
jemców lokali mieszkalnych, członków spółdzielni miesz
kaniowych oraz innych osób fizycznych będących właści
cielami domów i lokali mieszkalnych pozostają bez zmian.
§

7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 1976 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym WRN.
Wojewoda
dr Jan Stępień
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ZARZĄDZENIE NR 3/76
Naczelnika Miasta BYTÓW
z dnia 17 lutego 1976 roku •
w sprawie ustalenia terenu budowlanego budownictwa
jednorodzinnego w Bytowie i jego podziału na działki
budowlane.
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r.
o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139)
art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa
jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieru
chomości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 192,
zm. Dz. U. z 1973 r. Nr 48 poz. poz. 282 oraz § 3 rozporządzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie trybu ustalania, roz
graniczania i podziału terenów budownictwa jednorodzin
nego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli (Dz. U.
Nr 35, poz. 242) zarządza się co następuje:
§ 1
Ustala się granice terenu budowlanego budownictwa jedno
rodzinnego w Bytowie przy ul. Cichej nr 2 ustalając go
jak teren budowlany.
§

2

od dnia ogłoszenia zarządzenia wniosek o zachowanie
własności wskazanej przez siebie jednej działki pod bu
downictwo jednorodzinne zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, a jeżeli z podziału nieruchomości
powstaną dwie lub więcej działek o nadanie tych działek
na własność swym rodzicom, pełnoletnim dzieciom lub
pełnoletnim wnukom.
§ 4
Nieruchomości lub ich części objęte niniejszym zarządze
niem o ustaleniu terenu budowlanego z wyjątkiem dzia
łek, które właściciel (współwłaściciele) zachowają na włas
ność lub które zostaną nadane na własność członkom ich
rodzin decyzjami stwierdzającymi lub nadającymi własność
działek przechodzą z mocy prawa na własność Państwa
po upływie 2 miesięcy od daty wejścia w życie zarządzenia
wolne od ciążących na nich praw rzeczowych ograniczo
nych i innych obciążeń.
§ 5

Teren, o którym mowa w § 1 zostaje podzielony na dział
ki budowlane zgodnie z projektem podziału i wykazem
zmian gruntowych sporządzonym przez Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Słupsku Rejonowy Oddział
w Bytowie. Wykaz tych terenów i ich podział na działki
budowlane stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Odszkodowanie pieniężne za nieruchomości, które przecho
dzą na własność Państwa, dotychczasowy właściciel (współ
właściciel) otrzyma na warunkach określonych w przepi
sach o wywłaszczeniu nieruchomości.
§ 6

§ 3
Dotychczasowy właściciel (współwłaściciel) nieruchomości
objęty zarządzeniem może zgłosić w terminie 2 miesięcy

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzien
niku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słup
sku.
Naczelnik Miasta
MARIAN KWIATKOWSKI

Załącznik do Zarządzenia
nr 3/76 Naczelnika Miasta
Bytów z dnia 17 lutego 1976 r.
WYKAZ

j

1

Imię i nazwisko
właściciela oraz imię
ojca
Henryk Weryho
s. Antoniego

Działki w Ig rejestru
ewidencji gruntów
nr działki

obszar w m2

204/1
204/2
204/3
204/4
204/5

367
375
375
375
189

Razem:

1.681

Nr księ 
gi w ieczystej

Lp.

1

terenów budownictwa jednorodzinnego położonych w Byto
wie przy ul. Cichej nr 2 przejmowanych na własność
Państwa.
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Treść:
Poz.
11

Zarządzenie nr 35/76 Wojewody Słupskiego z dnia
9 czerwca 1976 r. w sprawie wprowadzenia postępo-

wania przyśpieszonego w sprawach o wykroczenia na
terenie województwa słupskiego.
12 — Obwieszczenie o wynikach wyborów do Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Słupsku

Poz. 11
ZARZĄDZENIE Nr 35/76
Wojewody Słupskiego
z dnia 9 czerwca 1976 r.
w sprawie wprowadzenia postępowania przyśpieszonego
w sprawach o wykroczenia na terenie woj. słupskiego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
o wydawaniu przepisów prawnych przez rady narodowe
(Dz. U. Nr 8, poz. 47) oraz art. 70 § 2 kodeks postępowania
W sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 116;
an.: Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 312, Dz. U. z 1975 r. Nr 16,
poz. 91) w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych
zarządzam co następuje:
§ 1
W okresie od 15 czerwca do 15 października 1976 r. wprowa
dza się postępowanie przyśpieszone przed Kolegiami d/s wy
kroczeń przy terenowych organach administracji państwo
wej stopnia podstawowego w:
— miastach: Bytów, Człuchów, Lębork, Łeba, Miastko,
Sławno, Słupsk i Ustka.
— miastach i gminach: Czarne, Debrzno i Kępice.
— gminach: Czarna Dąbrówka, Dębnica Kaszubska, Duninowo, Kobylnica, Koczała, Nowa Wieś Lębors
ka, Objazda, Postomino, Przechlewo, Sławno,
Słupsk, Smołdzino, Studzienice i Wicko.
§

2

3. art. 87 § 1 — prowadzenie przez osobę znajdującą się
w stanie wskazującym na użycie alkoholu
lub podobnie działającego środka pojazdu
mechanicznego służącego do komunikacji
lądowej, wodnej lub powietrznej;
4. art. 140
5. art. 141

6. art. 143

— dopuszczanie się publicznie nieobyczajnego wybryku;
— umieszczanie nieprzyzwoitego ogłoszenia,
napisu lub rysunku albo używanie słów
nieprzyzwoitych w miejscu publicznym;
— złośliwe lub ze swawoli utrudnianie lub
uniemożliwianie korzystania z urządzeń
przeznaczonych do użytku publicznego, a w
szczególności uszkadzanie lub usuwanie
przyrządu alarmowego, instalacji oświetle
niowej, zegara, automatu, telefonu, oznacze
nia nazwy miejscowości, ulicy, placu lub
nieruchomości;

7. art. 144 § 1 — niszczenie lub uszkadzanie na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego roś
linności, deptanie trawników lub zieleńców
lub też dopuszczanie do ich niszczenia przez
zwierzęta znajdujące się pod nadzorem
sprawcy;
§ 2 — usuwanie, niszczenie lub uszkadzanie
drzew lub krzewów stanowiących zadrze
wienie przydrożne lub ochronne albo żywo
płot przydrożny;

Rozpoznaniu w postępowaniu przyśpieszonym przed kolegia
mi podlegają — z zachowaniem warunków określonych w
art. 71 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
— sprawy o następujące wykroczenia:
1. art. 51 § 2 — zakłócanie krzykiem, hałasem, alarmem
lub innym wybrykiem spokoju, porządku
publicznego, spoczynku nocnego albo wywo
łanie zgorszenia w miejscu publicznym, je
8. art. 147
— niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
żeli czyn ma charakter chuligański lub
lub
obowiązku zawiadomienia właściwego
sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpły
organu o niedopełnieniu przez inną osobę
wem alkoholu;
ciążącego na niej obowiązku meldunkowego.
2. art. 82
§ 1 pkt 7 — używanie na terenie lasu, wrzosowiska,
§ 3
suchej łąki lub torfowiska, lub w odległości
mniejszej niż 100 m od nich ciągnika bez
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
iskrochronu albo na takim terenie roznie
WRN i obowiązuje od dnia 15 czerwca 1976 r. do dnia
canie lub pozostawianie ogniska, albo porzu
15 października 1976 r.
canie nie ugaszonej zapałki lub niedopałków
papierosów, albo dokonywanie bez zezwo
Wojewoda
lenia innej czynności mogącej wywołać niebezpietzeństwo pożaru;
dr Jan Stępień
Poz.
OBWIESZCZENIE
o wynikach wyborów do
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku
Na podstawie art. 74 pkt 4 Ordynacji Wyborczej do
Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodo
wych ogłasza się następujące wyniki wyborów do Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Słupsku, które odbyły się
dnia 21 marca 1976 r.

W wyborach do Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Słupsku wzięło udział 97,1% wyborców. Głosów ważnych
oddano 230 017. Liczba głosów nieważnych wynosi 39. Na
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listy Frontu Jedności Narodu oddano 228 950 głosów
tj. 99,5 ważnie oddanych głosów.
Następujący kandydaci otrzymali w swoich okręgach
wyborczych najwięcej głosów i zgodnie z art. 67 Ordy
nacji wyborczej do Sejmu PRL i rad narodowych wybrani
zostali na radnych.
W okręgu wyborczym Nr 1 4. Żmuda Krystyna
5. Koperski Zygmunt
1. Stępień Helena
6. Kasza Edward
2. Jarominaak Halina
3. Rogalka Bogdan
W okręgu wyborczym Nr 7
4. Wrona Stefan
1. Beszterda Alfred
W okręgu wyborczym Nr 2 2. Świerczewski Stefan
3. Ratkowski Mieczysław
1. Mach Stanisław
4. Kuligowski Władysław
2. Nerga Zbigniew
5. Rymarz Ryszard
3. Stachyra Elżbieta
6. Ludwicka Salomea
4. Szireder Elżbieta
7. Betiuk Wiktor
5. Popowska Danuta
W okręgu wyborczym Nr 3 W okręgu wyborczym Nr 8
1. Beszczyński Jan
1. Włodarczyk Włodzimierz
2. Nowicki Andrzej
2. Reinke Stanisław
3. Podyma Klara
3. Milanowska Maria
4. Miecznikowski Jerzy
4. Sielużyeki Eugeniusz
5. Gnatowska Anna
5. Łodziński Kazimierz
6. Dąbrowski Kazimierz
6. Szyca Czesław
7. Koniczuk Jan
W okręgu wyborczym Nr
W okręgu wyborczym Nr 9
1. Sojka Stanisław
2. Walicki Zygmunt
1. Landowska Danuta
3. Jackiewicz Walenty
2. Laskowska Helena
3. Kraśnicki Władysław
4. Kabata Janina
4. Bukowski Józef
W okręgu wyborczym Nr 5 5. Michalak Czesława
6. Nowakowski Mieczysław
1. Konon Barbara
2. Krawczykiewicz
Mieczy 7. Szewa Ryszard
sław
3. Mazur Krystyna
4. Majkowski Józef

W okręgu wyborczym Nr 10
1. Dołchun Grażyna
2. Kaczmarzyk Henryk
W okręgu wyborczym Nr 6 3. Popiela Henryk
4. Figacz Zofia
1. Kiełczewski Romuald
5. Formela Jadwiga
2. Grzybowski Jerzy
6. Skrzyński Jerzy
3. Dworak Janina

Poz. 12

W okręgu wyborczym Nr 11 3. Michalak Bogumił
4. Sahajdak Józef
1. Bogucka Dorota
2. Marcinkowska-Wojtasińska
W okręgu wyborczym Nr 16
Zofia
3. Boniaszczuk Andrzej
1. Cieślak Klemens
4. Mazurkiewicz Jerzy
2. Maj Jan
5. Aleksiejuk Mirosław
3. Mazurek Jan
6. Pletorak Bolesław
4. Bukowski Zbigniew
7. Wronkowski Stefan
5. Lubińska Maria
8. Pol Czesława
6. Cylka Stefan
7. Kluk Tomasz
W okręgu wyborczym Nr 12 8. Sikora Jan
1. Dębczak-Zdanowska
Barbara
2. Mickiewicz Mieczysław
3. Wodzińska Jadwiga
4. Jereczek Gerard
5. Formela Kazimierz
6. Górski Michał

W okręgu wyborczym Nr 17
1.
2.
3.
4.
5.

Lewandowski Stanisław
Lemańczyk Stefan
Januszewski Edmund
Kwacz Wacław
Pińkowska Wacława

W okręgu wyborczym Nr 13 W okręgu wyborczym Nr 18
1. Kozłowski Bolesław
1. Borzyszkowski Benedykt
2. Miętka Maria
2. Manteufel Józef
3. Ileczko Piotr
3. Finster Teresa
4. Bojarski Bogdan
4. Hinc Stefania
5. Rosiak Kazimierz
5. Mejer Franciszek
6. Stachowiak Stanisław
W okręgu wyborczym Nr 14 7. Paśko Kazimiera
1. Głowacki Zbigniew
W okręgu wyborczym Nr 19
2. Rudnik Józef
3. Lewicki Bronisław
1. Juźków Bronisław
4. Szymański Mieczysław
2. Arkuszyńska Zofia
5. Tryba Agnieszka
3. Brudinieki Ryszard
W okręgu wyborczym Nr 15 4. Pałubicki Andrzej
5. Sykuła Henryk
1. Skoraszewski Henryk
6. Huć Kazimierz
2. Kędzierski Marian
Zarządza się ogłoszenie ipowyższych wyników wyborów
w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Słupsku.
Wojewoda
dr Jan Stępień
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13 — Zarządzenie Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w
Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1976 r. w sprawie lokal
nych przepisów żeglugowych na śródlądowych dro
gach wodnych.

14 — Obwieszczenie Wydziału Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska w sprawie ogłoszenia listy bie
głych do spraw wyceny nieruchomości nabywanych
na podstawie ustawy o zasadach i trybie wywła
szczania nieruchomości.

Poz. 13
ZARZĄDZENIE
Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku
z dnia 15 kwietnia 1976 r.
w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na
śródlądowych drogach wodnych
Na podstawie Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia
3.10.1975 r. w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na
§ 1
Wymiary statków, pociągów holowniczych
i zestawów pchanych
1. Na następujących odcinkach dróg wodnych można upra
wiać żeglugę jednostkami pływającymi, które nie mogą
przekraczać niżej określonych wymiarów:
1. W porze dzieijnej:
Statki pojedyńcze

śródlądowych drogach wodnych (Dz. Taryf i Zarządzeń Ko
munikacyjnych Nr 21, poz. 110) zarządza się co następuje:
2. Niezależnie od stosowania określonych niniejszym za
rządzeniem wymiarów i składów pociągów holowniczych
i zestawów pchanych, kierownicy tych obiektów pływa
jących óbowiązani są w warunkach uciążliwych dla że
glugi zmniejszyć odpowiednio pociągi holownicze i ze
stawy pchane jeżeli jest to konieczne ze względów bez
pieczeństwa żeglugi, gdyby nawet to nie było wymagane
odpowiednim oznakowaniem drogi wodnej.
Zestawy pchane

Pociągi holownicze

Lp.

Drogi wodne

Dług.
m

Szer.
m

Dług.
m

Szer.
m

Orientacyjny skład
pociągów holowniczych

Dług.
m

Szer.
m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

113

25

113

20

150

16

113
150

16
16

150
113

12
12

1. Rzeka Wisła od km
719,9 do morza
1) jazda w dół rzeki
a) przy stanie wody
na wodowskazie
w Toruniu po
wyżej 2,5 m
b) przy stanie wody
na wodowskazie
w Toruniu po
niżej 2,5 m
2) jazda w górę rzeki
a) przy stanie wody
na wodowskazie
w Toruniu po
wyżej 2,5 m
b) przy stanie wody
na wodowskazie
w Toruniu po
niżej 2,5 m
2. Rzeka Martwa Wisła
3. Rzeka Szkarpawa
V< barki załadowane
ż ' irki puste
4. Rze,,a Wisła
Królewiecka
5. Rzeka Święta Tuga
1) od km 0,0 do 11,8
2) od km 11,8 d0 rzeki
Szkarpawy
6. Rzeka No'gat
7. Rzeka Elbląg
8. Kanal Jagielloński

bez
ogr.

bez
ogr.

300

25

bez
ogr.

bez
ogr.

•250

20

bez
ogr.

bez
ogr.

600

16

holownik i barki
do pięciu w członie
holowniki i barki
załadowane w pasie
pojedyńczym, albo pu
ste po dwie w czło
nach

bez
ogr.
65
60

bez
ogr.
12
12

450
450

16
16

j.w.
j.w.

500
300

11
11
6

j.w.

60

6

3,5

j.w.

—

—

60
113

6
9

113
113

9
9

60

6

200

27

* 3,5

90

45
55
bez
ogr.
55

6
9
9

200
200
200

6
9
10

9

150

9

holownik i barki
do pięciu w członie

holownik i barki
w pasie pojedyńczym

j.w.
j.w.
holowniki i barki
w pasie pojedyńczym
j W.
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9. Kanały Systematu
Warmińskiego
10. Szlak żeglowny
jeziora Drużno
U. Rzeka Dzierzgoń
12. Rzeka Fiszówka
13. Rzeka Pasłęka
14. Rzeka Drwęca od m.
Lubicz do ujścia do
rzeki Wisły — tylko
w górę rzeki (w dół
tylko samospławem)
15. Jezioro Wdzydzkie
16.

„

Łebsko

17.

„

Jamno

18.

„

Trzesiecko

19.

„

Raduń
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4

1

27
bez
ogr.
30
30
30

5

3,30
2,60

100

8
4,5
4,5
4,5

200
150
90
90

1

1

8
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7

3,30
2,60

1

8

I

9

j.w.

10
8
5
5

113
60

j,w.
j.w.
j.w.
j.w.

8
8

V

30
bez
ogr.
bez
ogr.
bez
ogr.
bez
ogr.
bez
ogr.

4,5
bez
ogr.
bez
ogr.
bez
ogr.
bez
ogr.
bez
ogr.

50

holownik
i jedna barka

4,5

—

—

_

—

_

_

—

_

_

—

—

_

_

—

—

—

—

.

—

2. W porze nocnej:
Statki pojedyńcze

Pociągi holownicze

Zestawy pchane

Lp.

Drogi wodne

Dług.
m

Szer.
m

Dług.
m

Szer.
m

Orientacyjny skład
pociągów holowniczych

Dług.
m

Szer.
m

1

2

3

4

5

8

7

8

9

84

10

113

16
16

1. Rzeka Wisła Od km
719,9 do ujścia do
morza
1) jazda w dół rzeki
bez względu
na stan wody
2) jazda w gorę rzeki
a) przy stanie wody
na wodowskazie
w Toruniu powyżej 2,5 m
b) przy stanie wody
na wodowskazie
w Toruniu poniżej 2,5 m
2. Rzeka Martwa Wisła
3. Rzeka Szkarpawa
1) barki załadowane
2)
„ puste
4. Rzeka Nogat
5.
„
Elbląg
6. Kanał Jagielloński

bez
ogr.

—

—

bez
ogr.

bez
ogr.

400

16

bez
ogr.
65
60

bez
ogr.
12
12

300

16

j.w.

113

450

16

j.w.

113

55
55
55

9
9
9

,

300
200
150
150
100

2. Zanurzanie staitków winno odpowiadać warunkom idtrogi
wodnej. Statki mogą być załadowane nie więcej, niż
na to pozwala stan wody na odcinku drogi wodnej,
na którym statek zamierza odbyć podróż. Największe
zanurzenie powinno być conajmniej o 10 cm mniejsze
od tranzytowej głębokości i nie może przekraczać dolnej
krawędzi znaku wolnej burty.
§ 2

Szybkość jazdy statków.
1. Na rzece Wiśle od tom 719,9 do ujścia do morza, na
rzece Mratwej Wiśle oraz na otwartych jeziorach Systematu Warmińskiego, na jeziorach Wdzydzkie, Łebsko,
Jamno, Trzesiecko i Raduń nie ogranicza się szybkości
statków.
2.

ruch pociągów
holowniczych
zabroniony
holownik i barki
załadowane w pasie
pojedyńczym,
albo puste po dwie
w członach

bez
ogr.

Na podanych niżej odcinkach śródlądowych dróg wod
nych szybkość jazdy statków nie może przekroczyć:
1) na rzece Nogat od km 8 do ujścia
16 km/godz
ido Zalewu Wiślanego
2) narzece Nogat od km 0 do km 8
10
3) „
„ Szkarpawie
15
„
4) „ „ Wiśle Królewieckiej
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„
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9
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tt
3. Niezależnie od ograniczenia szybkości jazdy statków, o
którym mowa w ust. 2, obowiązuje nakaz ograniczenia
szybkości w innych miejscach tego wymagających — w
takim stopniu, aby wytwarzana fala nie stanowiła nie
bezpieczeństwa dla statków, budowli i urządzeń wod
nych.
6)

tt

»»

.
§3
Uprawianie żeglugi samospławeiii.
1, Dopuszcza się do uprawiania żeglugi samospławem na
następujących dragach wodnych:
1) rzeka Wisła od km 719,9 do ujścia do morza
2)
„ Drwęca od km 10 w m. Lubicz do ujścia do
rz. Wisły

DZIENNIK URZĘDOWY WRN W SŁUPSKU

Poz. 13

Str. 3

Na rzece Drwęcy samospławu mogą dokonywać tylko
pojedyncze statki.
2. W czasie uprawiania żeglugi samosplawem kierownicy
spławianych statków winni zachować jak najdalej idące
środki ostrożności
/
3. Ruch statków samosplawem w porze nocnej jest za
broniony.

3. Organy utrzymujące mosty zobowiązane są do budowy,
napraw i konserwacji pali, dalb, obelkowań itp. zabez
pieczeń przejść żeglownych pod tymi mostami.

§ 4

1. Tratwy zatrzymujące się na postój nie mogą tarasować
szlaku żeglownego. W tym celu należy ustawiać je poza
szlakiem żeglownym w taki sposób, aby nie stanowiły
przeszkody dla żeglugi i spławu. Na wodach skanali
zowanych tratwy powinny być ustawiane w pasach przy
jednym brzegu, o szerokości nie przekraczającej 1/3 sze
rokości szlaku żeglownego.
’
2. Poszczególne obszary wód zajęte stojącymi tratwami
winny być oznakowane tablicami z napisem wskazują
cym właściciela tratw oraz jego adres.
3. Tratwy stojące na wodzie winny znajdować się pod sta
łą opieką. Dozorcy winni przebywać na powierzonych
im tratwach albo w ich pobliżu. Właściciele tratw obo
wiązani są zaopatrzyć dozorców w odpowiedni sprzęt,
jak liny, łodzie, sprzęt ratunkowy itp. Jeden dozorca mo
że dozorować tratwy na długości do 1 kilometra.
4. Dopuszczalne wymiary tratw ustala się jak następuje:

Przejazd przez śluzy, pochylnie i mosty zwodzone.

1. Przy zbliżaniu się do śluzy, pochylni względnie mostu
zwodzonego należy w odległości 200 m dać sygnał dźwię
kowy — jeden długi dźwięk. W przypadku niezauważe
nia tego sygnału na śluzie, pochylni czy moście zwo
dzonym, należy zatrzymać się przed śluzą, pochylnią
czy mostem. zwodzonym w miejscu oznaczonym zna
kiem nakazu zatrzymania się, a następnie powtórzyć
sygnał.
2. W miejscach przeznaczonych na postój statków przed
śluzami i pochylniami organ utrzymujący drogi wodne
zapewni odpowiednią ilość dalb i pali dla dobijania i cu
mowania statków oraz ustawi znaki wskazujące miejsce
postoju.
3. W przypadku podejścia statków do mostu zwodzonego
z obu stron naraz, obsługa mostu reguluje kolejność
przechodzenia tych statków wystawieniem osobno na
każdej ze stron mostu odpowiedniego układu znaków.
4. Śluzowanie odbywa się według kolejności przybicia do
śluzy względnie pochylni.
5. Z pierwszeństwa śluzowania korzystają statki:
1) będące w akcji ratowniczej lub interwencyjnej
2) pasażerskie .regularnych linii

3) oznaczone znakiem pierwszeństwa przejazdu.
§ 5
Sygnalizacja dźwiękowa statków w pociągu holowniczym.
W cel porozumienia się pomiędzy statkami pociągu ho
lowniczego ustala się następujące sygnały dźwiękowe:
1) rozpoczęcie jazdy — podniesienie kotwic — jeden krót
ki, (dwa długie i» jeden krótki (.------- .);
2) przygotowanie do zakończenia jazdy — jeden długi, trzy
krótkie i jeden długi dźwięk (— ... —);
3) rzucić kotwice — jeden długi i trzy krótkie dźwięki
(•);
4) rzucić hol — jeden krótki, jeden długi i jeden krótki
dźwięk (. —
§ 6
Oznakowanie statków.
1. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli statków małych
i statków sportowych oraz turystycznych do oznakowa
nia swoich statków w taki sposób, aby z umieszczonych
w odpowiednich miejscach napisów wynikało poza nazwą
statku, do kogo statek mależy, oraz gdzie i pod jakim
numerem statek jest zarejestrowany.
2. Zobowiązuje się właścicieli przewozów międzybrzegowych
do oznakowania tych statków przez wymalowanie burt
farbą koloru pomarańczowego — sygnałowego.
§ 7

*

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych.

1. Na jeziorach i szczytowych odcinkach kanałów żeglu
gowych łączących dwie rzeki za prawą stronę szlaku
uważa się stronę prawą linii biegnącej w kierunku od
wschodu na zachód, względnie od południa na północ —
przeciwną stronę uważa się za lewą.
Na jeziorach i kanałach Systematu Warmińskiego obo
wiązuje odmienny sposób oznakowania stron według
kierunków biegnących z Miłomłyna do Elbląga, do
Ostródy oraz do Iławy i Zalewa.
2. Właściciele utrzymujący mosty krzyżujące się z drogami
wodnymi mają obowiązek oznakowania tych mostów
znakami żeglugowymi, działając w tym zakresie w po
rozumieniu z terenowymi organami administracji dróg
wodnych

§ 8

Postój, wymiary i wyposażenie tratw.
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5

Na innych drogach wodnych można holować i spławiać
tratwy po uzyskaniu zezwolenia Inspektoratu Żeglugi
Śródlądowej w Gdańsku i na warunkach określonych
w tym zezwoleniu.
5. Długość poszczególnych tablic nie powinna przekraczać
30 mb. Szerokość tablic i pasów powinna być taka aby
zapewniała swobodne i bezpieczne przejście przez przę
sła mostów oraz śluzy drogi wodnej, na której odbywa
się spław.
6. Wymary tratw transportowanych drogami wodnymi w
postacr pęczków nie mogą przekraczać dopuszczalnych
wymiarów tablic, a ponadto zanurzenie pęczków nie mo
że przekraczać 1 metra.
7. Tratwy winny być wyposażone conajmniej w następu
jący sprzęt:
1) drygawki — po 1 na końcach pasa,
2) szreki — po 1 na przodzie, w środku i na końcu
pasa,
3) liny stalowe wzgl. konopne o dług. 30 mb. po 1 na
każde 50 mb. pasa,
4) bosaki — po 1 na każdego członka załogi
5) drągi — po 1 „
6) kolce na buty po 1 parze dla każdego członka załogi
7) pas ratunkowy po 1 szt. „
„
„
„
8) 1 koło ratunkowe z rzutką
9) apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem
10) 1 łódź towarzysząca z kompletnym wyposażeniem
11) ■ 1 trąbka sj7gnalizacyjna
12) 1 topór
13) 2 latarnie białe naftowe
14) komplet flag sygnalizacyjnych
§ 9
Sprzęt połowowy.
1. Sprzęt połowowy stawiany na drodze wodnej a szcze
gólnie sieci nie może przegradzać szlaku żeglowego w
sposób uniemożliwiający przechodzenie statków.
Dotyczy to zarówno pory dziennej jak i nocnej.
2. Spławianie sieci na szlaku żaglowym nie może stanowić
przeszkody dla ruchu statków.
3. W przypadku niezbędnej konieczności podyktowanej
_ specjalnymi warunkami odłowu ryb, zezwala t się
na krótkotrwałe przegradzanie kanałów żeglugowych' pod
warunkiem stałego dozorowania takiej przegrody przez

Str. 4
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dyżurującego ryibaika zaopatrzonego w łódź, oraz sprzęt
sygnalizacyjny w postaci czerwonej chorągiewki a w po
rze nocnej czerwonego światła. Na żądanie zbliżających
się statków sieć musi być usunięta aby dać wolną drogę
dla przejścia tych sitaitków.
§.10

Uprawianie żeglugi w porze zimowej.

Dopuszcza się do uprawiania żeglugi w porze zimowej w
czasie zalodzenia na rz. Martwej Wiśle na odcinku od
km 6,0 w m. Wiślinki do km 18, 23 (wschodnia krawędź mo
stu kolejowego), w Gdańsku pod warunkiem:
1) zastosowania do tego celu statków o odpowiedniej
konstrukcji kadłuba, pędników i sterów,
2) zabezpieczenia odpowiedniego statku (lodołamacza) dla
ewentualnego udzielenia pomocy statkom, które uwięzły w lodach,
3) odpowiedniego wytyczenia szlaku żeglownego stosow
nie do warunków zimy,
4) w przypadku zaistnienia wyjątkowo niesprzyjających
warunków zalodzenia spotęgowanych silnym mrozem
i zawiejami śnieżnymi żegluga winna ulec zawiesze
niu.

Poz. 13—14

interwencyjnej zwolnione są od przestrzegania posta
nowień niniejszych przepisów, jeżeli wymagane to jest
wykonywaniem zadań służbowych w interesie' bezpie
czeństwa żeglugi.
2. Statki inspekcyjne określone w ust. 1 mogą oprócz nie
bieskiego migającego światła używać podczas wykony
wania swych zadań, sygnału dźwiękowego nadawanego
syreną o zmiennym nasileniu głosu — jako sygnału os
trzegawczego.
3. Zabrania się innym statkom poza wymienionymi w ust.
2 używania syreny o zmiennym nasileniu głosu — nie
dotyczy to statków Milicji Obywatelskiej, Wojsk Ochrony
Pogranicza i Marynarki Wojennej.
§•

12

Traci moc zarządzenie Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie lokalnych
przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
(Dz. Urzędowy WRN w Gdańsku Nr 10).
§. 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Kierownik
Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej
w Gdańsku

Statki inspekcyjne.
1. Statki inspekcyjne należące do Inspektoratów Żeglugi
Śródlądowej oraz statki będące w akcji ratowniczej lub

( — ) Marian Szyc

Poz. 14

OGŁOSZENIE
Wydziału

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
Unzędu Wojewódzkiego w Słupsku
w sprawie listy biegłych do spraw wyceny nieruchomości
nabywanych na podstawie ustawy o zasadach i trybie
wywłaszczania nieruchomości.
Wydział Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Środowiska Urzę
powołanych decyzją Nr 21/GT/76 Wojewody Słupskiego
du Wojewódzkiego w Słupsku ogłasza listę biegłych do
z dnia 17 kwietnia 1976 roku na podstawie art. 6 ustawy
spraw wyceny nieruchomości nabywanych na podstawie
z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszcza
nia nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64)
ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości,
I. Biegli
A z zakresu wyceny zabudowań

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień
naukowy
tythł zaw.

Miejsce zamieszkania

1

2

3

4

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Actun Jerzy
Łoibacz Witold
Miecżkowski Ryszard
Naja Zdzisław
Perzyński Zto.
Popik Ryszard
Ryngwelska Z.
Wojciechowicz Józef
Zalewski Kazimierz
Żuehowicki Waldemar

mgr inż. arch.
inż. arch.
inż.
mgr
mgr inż.
mgr inż.
inż.
mgr inż.
inż. arch.
mgr inż.

Lębork 10 Marca 2b/24
Słupsk Buczka 16/1
Ustka Żeromskiego 15/1
Szczecinek Łódzka 11/1
Koszalin Zwycięstwa 87/13
Koszalin Lechicka 28/2
Człuchów Plantowa 12 a
Słupsk Kr. Jadwigi 6/31
Bytów Pochyła 5/1
Koszalin H. Sawickiej 8/14

Nr kodowy

Nr tel.

5

6

84-300
76-200
76-270
78-400
/5-005
75-844
77-300
76-200
77-100
75-524

_
43-07
—

21-28
257-17
240-31 w. 53
—
52-81
20-50
240-31 w. 53

II. Biegli z zakresu wyceny gruntów i upraw rolnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adamczyk Jan
Borowczyk Mieczysław
Berliński Kazimierz
Jasiakiewicz Włodzimierz
Mellon Jerzy
Wójcik Stanisław

mgr
mgr
inż.
mgr
mgr
mgr

inż.
inż.
inż.
inż.
inż.

Słupsk Arciszewskiego 9/2
Sławno J. Narodowej 36/2
Miastko Piastowska 3/13
Koszalin Kniewskiego 72/1
Bytów’ Kol. Urzędnicza 6
Koszalin Przemysłowa 4/1

76-200
76-100
77-200
75-455
77-100
75-216

--317-79
—
3-2639

77-200
75-429

220-83

21-36

---

III. Biegli z zakresu ogrodnictwa
1.

2.

Berliński Kazimierz
Sawka Maria

inż.
mgr inż.

Miastko Piastowska 3/13
Koszalin Kasprzaka 2/23

—
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1

5

6

IV. Biegli z zakresu leśnictwa
1.
2.

Masilewicz Maciej
Pałczyński Ignacy

mgr. inż.
Słupsk Mikołajska M/2
_____________mgr inż.______ Słupsk Mostnrką 11/1 o

<6-200
76-200

V. Biegli zakresu melioracji wodnych
1.
2.

Czarnik Włodzimierz
Kazana Wiesław______________

mgr inż.
Słupsk Nadmorska 75/3
mgr inż.______ Słupsk Marchlewskiego 7/110

76-200
76-200

VI. Biegli z zakresu geologii
1.

Kluczyk Józef

mgr inż.

Słupsk Nadmorska 47/27

76-200

20-86
_

t

1
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WOJEWÓDZKIE! RADY NAROD0
W SŁUPSKU v
Poz. 15—17

w sprawie korzystania z kąpielisk i plaż oraz urzą
dzeń turystycznych w strefie nadgranicznej wojewódz
twa słupskiego.
Zarządzenia

Obwieszczenie

15 _ nr 30/76 Wojewody Słupskiego z dnia 14 maja 1976 r.
w sprawie ustalenia szerokości pasa drogi granicz
nej, strefy nadgranicznej i pasa granicznego na te
renie województwa słupskiego.
16 — nr 31/76 Wojewody Słupskiego z dnia 14 maja 1976 r.

17 — Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 1
czerwca 1976 r. w sprawie wykazu zarządzeń porząd
kowych obowiązujących na obszarze województwa
słupskiego a ogłoszonych w Dz. Urz. WRN w Kosza
linie przed dniem 1 czerwca 1975.

Poz. 15
ZARZĄDZENIE Nr 30/76
WOJEWODY SŁUPSKIEGO
z dnia 14 maja 1976 r.
w sprawie ustalenia szerokości pasa drogi granicznej, strefy
nadgranicznej i pasa granicznego na terenie województwa
słupskiego.
Na podstawie art. 49, ust. 1, pkt U ustawy z dnia 25
stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r., Nr
26, poz. 139) oraz art. 8 ust. 2 art. 9 ust. 1 i 2 dekretu z dnia
23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U.
Nr 9, poz. 51, zm. Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 168) w po
rozumieniu z organami ochrony granic, zarządza się
co następuje:
§ 1
1. Pas drogi granicznej obejmuje obszar licząc od ze
tknięcia sig wód morza z lądem w czasie najmniejszego
stanu wody — w głąb kraju.
2. Linia wewnętrzna pasa drogi granicznej przebiega:
1) od zachodniego do wschodniego skraju miejscowości Ja
rosławiec obejmując obszar o szerokości 30 m od brzegu
morza w głąb kraju,
2) od zachodniego skraju miasta Ustki do zachodniego skra
ju miejscowości Rowy obejmując obszar o szerokości
50 m od brzegu morza w głąb kraju,
3) od granicy województwa koszalińskiego do zachodniego
skraju miejscowości Jarosławiec oraz od wschodniego
skraju miejscowości Jarosławiec do zachodniego skraju
miasta Ustki i od zachodniego skraju miejscowości Ro
wy do granicy województwa gdańskiego obejmując ob
szar o szerokości 100 m od brzegu morza w głąb kraju.
§ 2

1. Strefa nadgraniczna na terenie województwa słupskie
go obejmuje obszar o szerokości od 2 do 6 kilometrów
wzdłuż linii granicy Państwa — licząc od styku wód mo
rza z lądem — w głąb kraju.
2. Granicą zewnętrzną strefy nadgranicznej jest linia
brzegu morskiego przy styku wód morza z lądem.
3. Granica wewnętrzna strefy nadgranicznej jest ozna
czona w terenie linią oddzielającą obszar strefy nadgra
nicznej przy pomocy tablic i znaków granicznych od re
szty obszaru Państwa i przebiega jak następuje:

1) na terenie gminy Postomino —- na granicy z wojewódz
twem koszalińskim rozpoczyna się od skrzyżowania dróg
polnych w odległości 1500 m na południe od wsi Wicie.
Dalej biegnie południowym skrajem drogi polnej w kie
runku północno-wschodnim do styku tej drogi z drogą
Rusinowo — Barzowice, po czym w linii prostej do za
krętu drogi Nacmierz — Rusinowo. Z tego miejsca bieg
nie południowym skrajem drogi w kierunku Nacmierza,
Koriina, Królewa i Złakowa, włączając te miejscowości
do strefy nadgranicznej. W dalszym ciągu biegnie w kie
runku wschodnim i dochodzi do granicy z gminą Duninowo na odcinku Złakowo — Zaleskie;
2) na terenie gminy Duninowo — rozpoczyna się od po
łudniowego skraju drogi Złakowo — Zaleskie, w miej
scu., stanowiącym granicę gminy, biegnie dalej w kierun
ku wsi Zaleskie, północnym skrajem tej miejscowości,
dalej północnym skrajem drogi Zaleslkie — Duninowo,
północnym skrajem wsi Duninowo,, nie włączając miej
scowości Zaleskie i Duninowo do strefy nadgranicznej. Z
miejscowości Duninowo biegnie północnym skrajem drogi
Duninowo — Ustka doohioidiząc do rozwidlenia dróg Duninowo — Ustka — Wodnica. Z tego miejsca skręca w
kierunku wschodnim;, przecina rzekę Słupia, i tor kole
jowy dochodząc do drogi na północnym skrajni miej
scowości Grabno. Old północnego skraju miejscowości
Grabino biegnie w linii prostej do mostku na drodfce
prowadzącej [do miejscowości Przewłoka,, do granicy z
gminą Objazda;
3) na terenie gminy Objazda — rozpoczyna się od mostku
na drodze do miejscowości Przewłoka, przecinając ją
i biegnie do zakrętu rozebranego toru kolejowego w od
ległości 1 km na zachód od wsi Wytowno wyłączając ją
ze strefy nadgranicznej. Z kolei biegnie południową stro
ną rozebranego toru kolejowego w kierunku północno-wsichodnkn do przecięcia się tanu z drogą leśną w re
jonie nieczynnej stacji kolejowej Machowinko. Następ
nie skręca w kierunku północnym i biegnie drogą leśną
do rozwidlenia dróg leśnych, po czym przez pola na
północny skraj miejscowości Bałamątek, skąd prawym
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brzegiem rzeki Bagiennica dochodzi do jej ujścia do je
ziora Gardno;
4) na terenie gminy Smołdzino — rozpoczyna się od ujścia
rzeki Bagiennica do jeziora Gardno. Z tego miejsca prze
cina jezioro w linii prostej w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do kanału głównego, następnie
biegnie w kierunku wschodnim, północnym jego skra
jem do jeziora Łebsko, po czym w linii prostej w kie
runku wschodnim przez jezioro Łebsko dochodzi do (gra
nicy z gminą Wicko i biegnie dalej do południowo-za
chodniego skraju miejscowości Żarnowska;
5) na terenie gminy Wicko — rozpoczyna się od połud
niowo-zachodniego skraju miejscowości Żarnowska. Na
stępnie biegnie w linii prostej w kierunku wschodnim,
przecina tor kolejowy w miejscu, gdzie tor dochodzi do
szosy lęborskiej, biegnie dalej do południowo-zachodnie
go 'skraju miejscowości Łebieniec, skąd biegnie dalej do
miejscowości Szczenurze, po czym przecina drogę na
południowym skraju miejscowości Szczenurze i południo
wym skrajem tej miejscowości biegnie do drogi prowa
dzącej w kierunku miejscowości Sarbsk. Południowym
skrajem tej miejscowości biegnie w kierunku wschod
nim do południowego skraju miejscowości Ulinia i dalej
w kierunku połttdniowo-wschodnim do miejscowości
Sasino, do granicy województwa gdańskiego.
§ 3

t
Strefa nadgraniczna obejmuje następujące miejscowości:
1. na terenie gminy Postomino:
Rusinowo, Jarosławiec, Jezierzany, Wicko Morskie, Nacmierz, Korlino, Królewo, Złakowo, Górsko, Łącko, Kró
lewiec;
2. na terenie gminy Duninowo:
Modlinek, Lędowo Osiedle, Modła, Zabłocie;
3. na terenie gminy Objazda;
Przewłoka, Zapadłe, Orzechowo, Poddąbie, Dębina, Ro
wy;
4. na terenie gminy Smołdzino:
Czołpino;
5. na terenie gminy Wicko:
Żarnowska, Lucin, Nowęcin, Szczenurze, Dychlino,
Sarbsk, Ulinia, Dymnica, Łebieniec.
§ 4

Poz.15—16

2. Granicą zewnętrzną pasa granicznego jest linia brzegu
morskiego przy styku wód morza z lądem, a granica
wewnętrzna przebiega wewnętrzną granicą następujących
gmin:
Na (granicy województwa koszalińskiego od styku granic
gmin: Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno. W kie
runku wschodnim wewnętrzną południową granicą gmin:
Sławno, Kobylnica, Słupsk, Damnica, Potęgowo. Nowa
Wieś Lęborska do granicy województwa gdańskiego tj.
do styku granic następujących gmin: Choczewo, Wicko,
Łebień, Łęczyce i Nowa Wieś Lęborska.
3. Do pasa granicznego włącza się w całości obszary na
stępujących gmin:
Postomino, Sławno, Duninowo, Bruskowo Wielkie, Kobylnica, Słupsk, Objazda, Smołdzino, Damnica, Główczy
ce, Potęgowo, Poblocie, Nowa. Wieś Lęborska, Łebień,
Wieko oraz obszary miast Sławno, Ustka, Słupsk, Lę
bork i Łeba.
§ 5
Umieszczenie tablic i znaków granicznych — w myśl po
stanowień niniejszego zarządzenia — należy do "Wojsk
Ochrony Pogranicza.
§ 6

Tracą moc na terenie województwa słupskiego: zarządze
nie Nr 20/60 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Koszalinie z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie ustalenia
szerokości pasa drogi granicznej, strefy nadgranicznej i pa
sa granicznego na terenie województwa koszalińskiego (Dz.
Urz. WRN w Koszalinie Nr 5, poz. 15), zarządzenie Nr
26/74 Wojewody Koszalińskiego z dnia 9 kwietnia 1974 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szerokości
pasa drogi granicznej, strefy nadgranicznej i pasa granicz
nego na terenie województwa koszalińskiego (Dz. Urz.
WRN w Koszalinie Nr 3, poz. 13) zarządzenie Nr 2/60 Pre
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia
27 stycznia 1960 r. w sprawie rozszerzenia pasa drogi gra
nicznej na niektórych odcinkach granicy morskiej woje
wództwa gdańskiego oraz ustalenia przebiegu południowej
granicy strefy nadgranicznej i pasa granicznego na tere
nie województwa gdańskiego (Dz. Urz. WRN w Gdańsku
Nr 1, poz. 2).
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i pod
lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WRN w Słupsku.

1. Pas graniczny na terenie województwa słupskiego obej
muje obszar gmin przyległych do brzegu morza o sze
rokości 30 km w głąb lądu.

Wojewoda
(dr Jan Stępień)

poz. 16
ZARZĄDZENIE Nr 31/76
WOJEWODY SŁUPSKIEGO
z dnia 14 maja 1976 roku
sprawie korzystania z kąpielisk i plaż oraz urządzeń
turystycznych w strefie nadgranicznej
województwa słupskiego.
Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 25 stycz
nia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 19V5 r., Nr 26,
poz. 139) oraz art. 13 dekretu z dnia 23 marca 1956 roku
o ochronie granic państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51, zm.
Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 168) w porozumieniu z organa
mi ochrony igranie, zarządza się co następuje:

4) innych obszarów, na których przebywanie uregulowane

jest odrębnymi przepisami mającymi na celu bezpieczeń
stwo granic Państwa.
2. Obszary wzdłuż brzegu morza, na które wstęp jest
zabroniony, oznaczone są tablicami ostrzegawczymi.
§ 2

§ 1
1. Poruszanie się i przebywanie na lądzie wzdłuż brze
gu morza jest dozwolone z wyjątkiem:
1) obszarów wyłączonych ze względu na ochronę wydm
nadmorskich,
2) umocnień brzegowych,
3) zalesień ochronnych pozostających pod administracją
Urzędu Morskiego w Słupsku,

1. Dojście do brzegu morza i wydzielonych plaż dozwo
lone jest przez wydmy w miejscach do tego celu przezna
czonych i właściwie oznakowanych.
2. Na plażach, wydmach i klifach zabrania się:
1) niszczenia umocnień brzegowych, zrywania, ścinania
i koszenia wszelkiej roślinności, szczególnie mikołajka
nadmorskiego,
...
2) zanieczyszczania, zaśmiecania i . dołowania śmieci,
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3) wypasania zwierząt gospodarskich oraz ich przepędu po
za wyznaczonymi przejściami,
4) biwakowania, parkowania wszlekich pojazdów oraz
umieszczania sprzętu rybackiego poza miejscami usta
lonymi przez Urząd Morski w Słupsku,
5) zbierania i przywłaszczania sobie bursztynu i mienia
wyrzuconego przez morze bez zezwolenia wydanego przeUrząd Morski w Słupsku.
§ 3
Na terenie parków i zalesień ochronnych pozostających
pod administracją Słowińskiego Parku Narodowego, Urzę
du Morskiego w Słupsku oraz lasów zakwalifikowanych
v/ planach urządzenia gospodarstwa leśnego jako lasy
ochronne, a administrowanych przez Nadleśnictwa Lasów
Państwowych w Choczewie, Sławnie i Ustce, zabrania się:
1) niszczenia i karczowania pni, wyrywania korzeni — do
konywanie wyrębu drzew i pozyskiwanie żywicy dopusz
czalne jest tylko w ramach obowiązujących planów go
spodarczych,
,
2) wydobywania bez zezwolenia piasku, żwiru, gliny, marglu, kamieni i torfu,
3) zwożenia śmieci i gruzu oraz ioh dołowania a także in
nego zanieczyszczania,
•1) rozniecania ognia,
5) parkowania pojazdów mechanicznych poza terenami wy
znaczonymi.
6) polowania.
§ 4
1. Biwakowanie i obozowanie jest dozwolone tylko w* cam
pingach i na polach biwakowych, wyznaczonych przez
właściwe organy.
2. Campingiem w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest
teren ogrodzony i strzeżony, z którego korzystanie jest
odpłatne, zaś polem biwakowym teren niestrzeżony, prze
znaczonym do ustawiania namiotów lub innych urządzeń,
służących jako czasowe schronienie osób.
§ 5
1. Kąpiel rriorska dozwolona jest na wodach przylegają
cych zarówno do plaż strzeżonych jak też do plaż nie
strzeżonych. z wyjątkiem miejsc oznaczonych tablicami
.zawierającymi zakazy kąpieli.
2. Piażą strzeżoną w rozumieniu niniejszego zarządzenia
jest odcinek brzegu wraz z przylegającymi do niego wo
dami .oznaczonymi bojami, dozorowany przez wyznaczo
nych do tego ratowników.
3. Organizowanie kąpielisk morskich na odcinkach plaż
strzeżonych i niestrzeżonych przez uczestników obozów
letnich, kolonii oraz administrację ośrodków wczasowo- wypoczynkowych wymaga uprzedniej zgody właściwego
dla miejsca kąpieliska naczelnika miasta lub gminy.
vz porozumieniu z organami Wojsk Ochrony Pogranicza
i Urzędem Morskim w Słupsku.
§ 6
żegluga jec r.osurami pływającymi z napędem mechanicz
nym o mocy nie przekraczającej 5 KM lub żaglen
0 Powierzchni .do o m2 oraz sprzętem sportowo-turystycz
nym (łoczie wiosłowe, kajaki, pontony, row^ery wodne
.noże odbywać się tylko na wodach przylegaiących d<
p*az s„rzężonych w odległości 500 m od brzegu.
Osoby wypływające na morze jednostkami, o ktörvci
mowa w ust. i powinny posiadać przy sobie kartę civ
wacką wydaną przez wdaściwy do tego organ oraz do
wód zarejestrowania tych jednostek we właściwej tere
nowej placówce Urzędu Morskiego w’ Słupsku.
3. .^egluga może odbywać się w godzinach otwarcia pla:
strzeżonych, z tym że jednostki pływające powinnv bvi
wyposażone w sprzęt ratunkowy.
Pływanie jednostek należących do Polskiego Związki
Żeglarskiego odbywa się na zasadach określonych w od
rębnych przepisach.
Zakazuje się dobijania do statków, kutrową sprzętu rv-

backiego przebywającego na morzu, znaków nawigacyj
nych, wszelkiego rodzaju urządzeń wodnych oraz brzegu
morskiego poza rejonami plaż strzeżonych. Nie dotyczy
to sytuacji, w których zagrożone jest życie ludzkie.
6. Jednostki pływające po zakończeniu pływania, jak rów
nież po zakończeniu sezonu wczasowo-turystycznego na
leży przechowywać w przystaniach dozorowanych lub
specjalnie do tego celu przeznaczonych "pomieszczeniach
zamkniętych, a w razie ich braku — pod osobistym do
zorem właściciela lub użytkownika.
§ 7
Organy Wojsk Ochrony Pogranicza, Milicji Obywatel
skiej, Urzędu Morskiego w Słupsku i Wodnego Ochotnicze
go Pogotowia Ratunkowego uprawnione są do sprawdzania
dokumentów osób uprawiających żeglugę na morzu i nie
dopuszczenia do żeglugi osób nie przestrzegających zasad
pływania i warunków bezpieczeństwa. Osoby wezwane do
okazania dokumentów obowiązane są przybić niezwłocznie
do brzegu lub jednostki pływającej Wojsk Ochrony Pogra
nicza, Milicji Obywatelskiej, Urzędu Morskiego w Słupsku
lub "Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Osoby
uprawiające żeglugę zobowiązane są stosować się do syg
nałów i wezwań ratowników określających bezpieczne wa
runki pływania
8 8

Swobodne nurkowanie przy użyciu aparatów oddechom
wych w celach zawodowych, naukowo-badawczych, ratow
nictwa morskiego i sportowego na obszarze wód morskich
może odbywać się wyłącznie w sposób zorganizowany pod
kierownictwem odpowiednich instytucji,". przedsiębiorstw
i organizacji, po uprzednim zawiadomieniu dowódcy naj
bliższego organu ochrony granic właściwego dla siedziby
organizatora lub miejsca nurkowania.
§ 9
Kierownicy domów i ośrodków wczasowych, turystycz
nych, campingów, kolonii i obozów organizowanych na te
renie strefy nadgranicznej zobowiązani są do pouczenia
w-szystkich uczestników o obowiązkach wynikających z ni
niejszego zarządzenia.
§ 10

Osoby winne naruszenia postanowień niniejszego zarzą
dzenia podlegają zgodnie z art. 31 dekretu z dnia 23 marca
1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. Nr 9, poz.
53) karze grzywny do 3000 zł, jeżeli dany czyn nie jest za
grożony karą surowszą.
§

11

1. Traca moc na terenie województwa słupskiego zarządze
nia Nr 6/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Koszalinie z dnia 3 czerw'ca 1970 r. w sprawne zasad
korzystania z kąpielisk i piaż oraz urządzeń turystycznych. w strefie nadgranicznej województwa koszalińskie
go (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszali
nie Nr 6 poz. 26) oraz zarządzenie Nr 2/70 Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej wr Gdańsku z dnia 11
maja 1970 r. w sprawne ustalenia przepisów dotyczących
korzystania z kąpielisk i plaż oraz urządzeń turystycz
nych w strefie nadgranicznej województwa gdańskiego
tDz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
Nr 7 poz. 38)
2. Zarządzenie niniejsze w'chodzi w życie z dniem 25 maja
1976 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku.

Wojewoda
(dr Jan Stępień)
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poz. 17
OBWIESZCZENIE

DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU
z dnia 1 czerwca 1976 r.

w sprawę wykazu zarządzeń porządkowych obowiązujących
na obszarze województwa słupskiego a ogłoszonych w Dzien
niku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kosza
linie przed dniem 1 czerwca 1975 r.
Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia Ministra Żeglugi z
dnia 21 marca 1955 r. w sprawie utworzenia organizacji
i właściwości miejscowej urzędów morskich (M.P. z 1955
Nr 63, poz. 149; z 1959 r. Nr 26, poz. 122; z 1970 r. Nr 42,
Lp.

Data aktu

t>oz. 320; z 1972 r. Nr 8 poz. 57 i z 1975 r. Nr 26, poz. 167)
ogłaszam wykaz, obowiązujących zarządzeń porządkowych
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku według stanu na
dzień 31 maja 1976 r.

Tytuł aktu
w sprawie postępowania w przypadku napotkania niebezpieczeństw nawigacyjnych w żegludze morskiej
w sprawie ochrony umocnień brzegowych, wydm nadmorskich i zalesień w nadbrzeżnym pasie technicznym

1.

15.IV.1960

2.

12.V.1960

3.

1.III.1961

w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego

4.

30.1.1965

5.

30.1.1965

6.

27.III.1965

7.

7. VII.1966

8.

1.VIII.1966

9.

20.XI.1967

10.

24.IV.1969

w sprawie wykonywania morskich połowów przybrzeż
nych
W sprawie obowiązków zgłaszania Koszalińskiemu Urzędo
wi Morskiemu przez użytkowników portów oraz pasa nad
brzeżnego badań geologicznych i pomiarów geodezyjnych
wykonywanych w obrębie portów i na terenie pasa nad
brzeżnego w terytorialnym zakresie działania KUM
w sprawie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze mor
skich portów i przystani
w sprawie łączności radiowej na terenie morskich portów
i przystani
w sprawie rejestracji małych jednostek pływających 1 wa
runków pływania na tych jednostkach
w sprawie utworzenia okresowych obwodów ochronnych
dla celów ochrony ryb
w sprawie podróży próbnych statków morskich

11.

1.IX.1970

w sprawie akcji przeciwsztormowych

12.

19.V.1971

13.

4.XI.1971

14.

7.II.1972

w sprawie trybu postępowania przy ustaleniu minimalne
go składu załóg statków morskich uprawiających żeglugę
krajową
w sprawie alarmów' na statkach morskich wyłączonych
spod ogólnych przepisów o alarmach
w sprawie bezpieczeństwa statków morskich nie objętych
technicznym nadzorem instytucji klasyfikacyjnej

15.

30.XIM972

przepisy portowe

16.

30.XII.1972

17.

31.III.1973

w sprawie wymagań technicznego stanu bezpieczeństwa
morskich statków sportowych nie objętych techniczym nad
zorem instytucji klasyfikacyjnej
w sprawie składu załóg na morskich statkach rybackich
o długości 3,5 m do 35 m.
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DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓ D ZKIEI RAOY
W

SŁUPSKU

poz. 18

Słupsk, dnia 5 sierpnia 1976
Treść
poz.

zarządzenia

18 — nr 43/76 Wojewody Słupskiego z dnia 31 lipca 1976
w sprawie wprowadzenia podziału województwa słup-

skiego na obwody nadzorcze lasów nie stanowiących
własności Państwa

Poz. 18
ZARZĄDZENIE Nr 43/76
WOJEWODY SŁUPSKIEGO
z idinia 31 lipca 1976 ir.
w sprawie wprowadzenia podziału województwa słupskiego
na obwody nadzorcze lasów nie stanowiących własności
Państwa.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 listopada 1973 r.
o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Pań
stwa (Dz. U. Nr 48, poz. 283), oraz zarządzenia Ministra
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 września 1960 r.

(M.P. Nr 75, poz. 345) w sprawie ustalenia zasad tworzenia
obwodów lasów nie stanowiących własności Państwa, za
rządza się co następuje:

§ 1
Na obszarze województwa słupskiego tworzy się obwody
lasów nie stanowiących własności Państwa, których nume
racja, powierzchnia, nazwy, Nadleśnictwa i Leśnictwa nad
zorcze oraz zasięg działania ustalone są w załączniku Nr 1
dla Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu,
a w załączniku Nr 2 dla Okręgowego Zarządu Lasów Pań
stwowych w Szczecinko.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrek
torowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wo
jewódzkiego w Słupsku.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzien
niku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku.
Wicewojewoda Słupski
mgr Feliks Barbarowicz

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/76
Wojewody Słupskiego
z dnia 31 lipca 1976 r.
Obwody nadzorcze lasów niepaństwowych Okręgowego Za
rządu Lasów Państwowych w Toruniu na terenie woje
wództwa słupskiego.

Lp.

Rodzaj
obwodu

Nadleśnictwo

Nazwa i Nr
obwodu

Leśnictwo
2

1.

3

1.

Choczewo

2.

Lębork

15

3.

Osusznica

16

2

4

Pow. ha
gruntów
leśnych

Zasięg terytorialny

5

6

Mieszany

Wrzeście

i

79

Wydzie
lony

Nowa
Wieś

2

489

Gmina Nowa Wieś
i miasto Lębork
oraz gmina Cewice

Zapceń

3

940

Gmina Lipnica, wsie:
Zapceń, Luiboń

Glisno

4

1450

Gmina Lipnica, wisie:
Glisno, Wojsk i Łąkie

Kiedrowiice

5

1320

Gmina Lipnica, wsie:
Kiedrowice, Lipnica, Ostrowite,
Borzyszkowy

>>

»»

Gmina Wicko i miasto Łeba

Stir. 2

1

4.

5.

6.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. R. N. W SŁUPSKU
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Niedźwiady

Czarne
Człuchowskie

Człuchów

3

17

18

19

4

5

Poz. 18

6

»

I Karpno

6

1276

Gmina Lipnica, wsie:
Mielno, Karpno, Osuszniea,
Prądzona

”

Borowy
Młyn

7

1277

Gmina Lipnica, wsie:
Borowy Młyn, Brzeźno Szlachec
kie, Brzozowo

»»

Konarzyny

8

1630

Gmina Konarzyny, wsie:
Zielona Chocioa, Kiełpin, Zielona
Huta i Korne

Przechlewko

9

95

Gmina Przechlewo, wsie:
Przechlewo, Przechlewko,
Łubianka i Dąbrowa

Mieszany

”

Sąpólno

10

53

Gmina Przechlewo, wsie:
Lisewo, Płaszczyca, Paiwłówko,
Dobrzyń' i Sąpólno

»>

Lipczynek

11

33

Gmina Przechlewo, wsie:
Nowa Wieś, Garbek i Żołna

”

Rudniki

12

2

Gmina Przechlewo, wsie:
Rudniki, Zawada, Pakotólsko

Bielsko

13

21

Gmina Koczała, wsie:
Bielsko; Koczała, Łąkinia
i Płócicz

*>

Stara
Brda

14

12

Gmina Koczała, wsie:
Pietrzyków», Trzyniec

”

Zalezie

15

18

Gmina Koczała, wsie:
Starz no i Załęzie

>•

Bagnica

16

9

ł>

Gaj

17

31

>»

Mszary

18

5

Gmina Rzeczenica,
wieś Dzików

Breńsk

19

3

Gmina Rzeczenica, wsie:
Breńsk, Gockowo i Zalesie

Brzezie

20

15

”

Czarne

21

5

tt

Sierpowe

22

21

Miasto i Gmina Czarne, wsie:
Łoża; Domisław, Raciniewo,
Krzemieniewo, Biernatka i Bińcze

”

Kątki

23

17

Gmina Człuchów,
wieś Polnica

”

Człuchów

24

15

Gmina Człuchów, wsie:
Kiełpin, Rychnowy, Ględcrwo,
Brzeźno i miasto Człuchów

>»

Czarnoszki

25

16

Gmina Człuchów, wsie:
Nieżywięć i Ozarnosizyce

»>

Stołezno

26

13

Gmina Człuchów, wsie:
Stołczno, Krępsk i Dobojewo

Gmina Rzeczenica, wsie:
Rzeczenica, Międzybórz
Gmina Rzeczenica, wsie:
Olszanowo, Grodziska, Gwieździn

Gmina Rzeczenica', wsie:
Brzezie, Pieniężni-ca i Trzmielewo
Miasto i Gmina Czarne, wsie:
Sokole, Sierpowo, Wyczechy,
Nadziejewo i miasto Czarne

2

1

4

3

8

Lipusz

5

6

Gozdnica

27

115

Gmina Człuchów, wsie:
Biskupnica, Barkowo, Chrząstowo, Sieroczyn i Kołdowo

J aromierz

28

37

Gmina Człuchów, wsie:
Jaromierz, Dębnica, Mosiny, Bukowo, Wierzchowo, Jęcznifci,
Skarszewo, Miasto i Gmina De
brzno, wsie: Stare Gronowo,, No
we Gronowo, Myśligoszcz, Buka,
Słupia i Drozdowo oraz miasto
Debrzno.

”

Skowarnki
Leśno

29

8

Miasto i Gmina Debrzno, wsie:
Ciarznie, Prusinowo, Roawory,
Uniechów i Strzeczona.

Wydzieli omy

Sulęczyno

30

1302

»

7,

Stir. 3
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Gmiiina Parchowo
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ,43/76
Wojewody Słupskiego
z dnia 31 lipca 1976 r.

Obwody nadzorcze lasów niepaństwowych Okręgowego Za
rządu Lasów Państwowych w Szczccinku ina terenie woje
wództwa słupskiego.
I
Nadleśnictwo

Lp.
i

Pow.
gr.
leśn.
ha

Nazwa i Nr obwodu

2

3

4

Leśnictwo
nadzorcze

Zasięg terytorialny

5

6

i.

Park Narodowy
Smołdzino

Smołdzino

31

37

Smołdzino

Gmina Smołdzino

2.

Ustka

Pobłocie

32

21

Wolinia

Gmina Główczyce, wsie:
Cecenowo, Dargoleza, Górzyno,
Gastkowm, Michałowo, Pobłocie,
Podole W., Ruszczę, Słoiwęcino,
Szelewo, Wolinia

Główczyce

33

49

Główczyce

Gmina Główczyce, iwsie:
Będzichowio, Choćmirówko,
Choćmirowo, Drzeżewo, Gać,
Główczyce, Gorzysław, Izbica,
Klęcino, Lipno, Równo, Rumsko, Siodłanie, Skórzyna,
Szezypkowice, Warbłino, Wiel
ka Wieś, Wyikosowo, Żełkowo,
Zaruchowo.

Ustka

34

152

Potęgowo

35

33

Górzyno

Gmina Potęgtorwo

Damnica

36

28

Damnica

Gmina Damnica

Kobylnica

37

55

Reblin o

Gmina Kobylnica

Słupsk

38

138

Wrzeście

Gmina Słupsk i miasto Słupsk

Postomino

39

97

Masłowice

Gmina Postomino

Sławno

40

116

Krakowiany

Gmina Sławno i miasto Sławno

Dębnica Kaszubska

41

53

Skarszów

Gmina Dębnica Kaszubska

Kołczygłowy

42

106

Barnowo

Gmina Kołczygłowy

Czarna
Dąbrówka

43

15

Cechiny

Gmina Czarna Dąbrówka

3.

4.

5.

Sławno

Leśny Dwór

Bytów

N-ctwo Ustka Gmina Ustka i miasto Ustka

Star*. 4
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4

5

6

N-ctwo
Bytów (l-czy
Jan Olenicz)

Gmina Bytów i Miasto Bytów

Nadarzyno

Gmina Borzytuchom

Bytów

44

250

Bor.zytuichom

45

94

Studzienice

46

1426

Cechininy

Gmina Studzienice

v 47

342

Masłowice

Gmina Tuchomie

Tuchomie
6.

Dretyń

Trzebielino

48

43

Bulkowo

Gmina Trzebielino

7.

Warcino

Kępice

49

78

Warcino

Miasto i Gmina Kępice

8.

Miastko

Miastko

50

120

Wołcza

Gmina Miastko
i miasto Miastko
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DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZKIEJ RADY NA
W

SŁUPSKU
poz. 19—21

Poz.
Zarządzenia:
19 — Nr 14/76 Wojewody Słupskiego z dnia 19 lutego 1976
roku w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Ogólnego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łeby.
20 — Nr 8 Naczelnika miasta Łeby z dnia 20 lipca 1976' r.

w sprawie wyznaczenia terenów budownictwa jedno
rodzinnego w Łebie oraz podziale tych terenów na
działki budowlane i przeznaczeniu ich do oddania w
użytkowanie wieczyste.
21 — Nr 21/76 Naczelnika Miasta Lęborka z dnia 29 paź
dziernika 1976 r. w sprawie wyznaczenia terenów bu
downictwa jednorodzinnego w Lęborku oraz podziale
tych terenów na działki budowlane i przeznaczenie
ich do oddania w użytkowanie wieczyste.

Poz. 19
ZARZĄDZENIE Nr 14/76
WOJEWODY SŁUPSKIEGO
z dnia 19 lutego 1976 roku
w sprawie: zatwierdzenia Miejscowego Ogólnego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łeby
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz.
139) zarządza się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się miejscowy Ogólny Plan Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Łeby. Plan obejmuje okres do 1990 r
§

2

Naczelnik Miasta Łeby, przedsiębiorstwa, instytucje, orga
nizacje spółdzielcze, których plan dotyczy, obowiązane są
do uwzględnienia w swej działalności inwestycyjnej i go
spodarczej zadań i postulatów wynikających dla nich z za
twierdzonego planu, o którym mowa w § 1, zgodnie z za
kresem i treściią planu.
§ 3
Zainteresowane jednostki i osoby mogą przeglądać plan
(§ 1) w Urzędzie Miasta Łeby u inspektora d/s budowni
ctwa, który ma obowiązek zarówno udostępnić zaintereso
wanym przeglądanie planu, jak i udzielić odpowiednich in
formacji.

Miasta Łeby celem wywieszenia go na tablicy ogłoszeń,
2) do sprawowania bieżącej kontroli nad realizacją zatwier
dzonego planu (§ 1),
3) spowodowania ogłoszenia niniejszego zarządzenia w
Dzienniku Urzędowym .Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Słupsku. .
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Archi
tektowi Województwa i Naczelnikowi Miasta Łeby.
§ 6
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci
moc obowiązującą na terenie województwa słupskiego
uchwała Nr 119/970/68 Prezydium WRN w Gdańsku z dnia
26 marca. 1968 r.
§ 7
Z dniem ogłoszenia niniejszego zarządzenia w Dzienniku
Urzędowym WRN zatwierdzony plan uzyskuje moc pow
szechnie obowiązującą.

§ 4
WOJEWODA

Zobowiązuje się Głównego Architekta Województwa do:
1) przesłania odpisu niniejszego zarządzenia do Naczelnika

dr Jan Stępień

Poz. 20
ZARZĄDZENIE NR 8
NACZELNIKA MIASTA ŁEBY
z dnia 20 lipca 1976 roku
w sprawie wyznaczenia terenów budownictwa jednorodzin
nego w Łebie oraz podziale tych terenów na działki bu
dowlane i przeznaczenie ich do oddania w użytkowanie
wieczyste.
Na podstawie art. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r.
0 terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego
oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz.
U. Nr 27, poz. 192 zm.: Dz. U. z 1973 r. Nr 48, poz. 282)
1 § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej

i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie
(trybu ustalania, rozgraniczania i podziału terenów budow
nictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze miast
i osiedli (Dz. U. Nr 35, poz. 242), zarządza się co na
stępuje:

Star. 2
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§ 1

§ 4

Na cele budownictwa jednorodzinnego wyznacza się tere
ny o powierzchni 104.982 m2 położone w Łebie w rejonie
Łefba — Południe oraz ul. ul. Obr. Westerplatte, Marchlew
skiego, W. Wasilewskiej i Kościuszki w granicach zewnętrz
nych określonych szczegółowo na mapie tego terenu — sta
nowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Ustala się termin zakończenia budowy podstawowych
urządzeń komunalnych (sieć wodociągowa, sieć elektryczna,
droga utwardzona) na terenie budownictwa jednorodzinnego
na rok 1980.

§ 2

§ 5

Tereny budownictwa jednorodzinnego wyznaczone w § 1
podlegają podziałowi na 111 działek budowlanych w sposób
określony w planie podziału o powierzchniach podanych
w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego za
rządzenia, które przeznacza się do oddania w użytkowanie
wieczyste osobom fizycznym. Na cele komunikacji we
wnętrznej przeznacza się 22.679 m2,

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisa
nia. Ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku.
Z-CA NACZELNIKA MIASTA

§ 3

Andrzej Kołaciński

Przeznacza się oddanie w użytkowanie wieczyste pod bu
dowę domów jednorodzinnych działki budowlane aktualnie
stanowiące własność Skarbu Państwa oraz te, które przej
dą na własność w trybie art. 5. ust. 2 powołanej ustawy.

*) Załączników do powyższego zarządzenia nie ogłasza
się w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Słupsku. Załącznik nr 2 ogłoszony będzie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łebie.

Poz. 21
ZARZĄDZENIE NR 21/76
NACZELNIKA MIASTA LĘBORKA
z dnia 29 października 1976 roku
w sprawie wyznaczenia terenów budownictwa jednorodzin
nego w Lęborku oraz podziale tych terenów na działki bu
dowlane i przeznaczenie ich do oddania w użytkowanie
wieczyste.
Na podstawie art. 2 w związku z art. 4 ust. 4 i art. 5
i 6 ustawy z dnia 6 lipca 1972 roku o terenach budownic
twa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nie
ruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 192)
i § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 roku w spra
wie trybu ustalania, rozgraniczania i podziału terenów bu
downictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze
miast i osiedli (Dz. U. Nr 35, poz. 242), zarządza się co na
stępuje:
§ 1
Na cele budownictwa jednorodzinnego wyznacza się tere
ny o powierzchni 20.153 m2 położone w Lęborku w rejonie
ulic: Skoczylasa, Krzywoustego, Saperów, Zwycięstwa,
Sienkiewicza, Kościuszki, Śląskiej, Harcerzy, Staszica i Pio
nierów w granicach zewnętrznych określonych szczegółowo
na mapach tych terenów — stanowiących załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste pod
budowę domów jednorodzinnych działki budowlane aktual
nie stanowiące własność Skarbu Państwa.
§ 4
Ustala się termin zakończenia budowy podstawowych
urządzeń komunalnych (sieć wodociągowa, sieć elektryczna,
droga utwardzona) na terenie budownictwa jednorodzinne
go na 1980 rok.
§ 5
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisa
nia. Ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku.
Z-CA

§ 2

Tereny budownictwa jednorodzinnego wyznaczone w § 1
podlegają podziałowi na 31 działek budowlanych w sposób
określony w planie podziału i o powierzchniach podanych
w wykazie zamieszczonym w rejestrze pomiarowym stano
wiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Na cele
komunikacji wewnętrznej przeznacza się 700 m2.

NACZELNIKA MIASTA
Romuald Rutkiewicz

*) Załączników do powyższego zarządzenia nie ogłasza się
w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Słupsku. Załącznik nr 2 ogłoszony będzie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.
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DZENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZKIEJ RADY HA
Słupsk, dnia 31 grudnia 1976 r.

poz. 22—25

UCHWAŁA

Słupskiego z dnia 1 marca 1976 r. w sprawie ustale
nia opłat za centralne ogrzewanie oraz dostarczanie
ciepłej wody na terenie województwa słupskiego.
24 — nr 9/76 Naczelnika Miasta Bytowa z dnia 28 maja
1976 r. w sprawie czynszu dzierżawnego za użytki
rolne na terenie miasta Bytowa.

22 — nr 111/17/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słup
sku z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie: obowiązko
wego ubezpieczenia trzody chlewnej od padnięcia.

OBWIESZCZENIE

Treść:

poz.

ZARZĄDZENIA
23 — nr 63/76 Wojewody Słupskiego z 31 grudnia 1976 r.:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 17/76 Wojewody

25 — Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Oddział Woje
wódzki w Słupsku z siedzibą w Sławnie w sprawie
określenia wysokości składek za obowiązkowe ubez
pieczenie trzody chlewnej oraz koni i bydła na tere
nie województwa słupskiego.

Poz. 22
UCHWAŁA Nr HI/17/75
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku
z dnia 30 grudnia 1975 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
trzody chlewnej od padnięcia
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia
1958 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
(Dz. U. Nr 72, poz. 357) oraz § 1 ust. 1 i § 38 ust. 1 i 2 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 roku
w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz
mienia w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 49, poz. 303)
w związku z § 1 pkt 1 a i § 2 pkt 14 a rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia
zadań i uprawnień należących do powiatowych rad naro
dowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewojewódzkie rady narodowe i wojewodowie (Dz. U. Nr 17,
poz. 94, zm.: Dz. U. Nr 31, poz. 165) Wojewódzka Rada Na
rodowa w Słupsku, uchwala co następuje:
§ 1
Wprowadza się na obszarze województwa słupskiego obo
wiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej od padnięcia lub
dobicia z konieczności tych zwierząt z powodu choroby
lub wypadku.

§ 3
1. Rozszerza się za opłatą dodatkowej składki zakres od
powiedzialności PZU w obowiązkowym ubezpieczeniu
na ograniczone koszty leczenia ubezpieczonej trzody
chlewnej przez przedstawicieli służby weterynaryjnej,
gdy zwierzę mimo leczenia padnie lub zostanie dobite
z konieczności.
2. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia i sekcji jednej
sztuki trzody wynosi 100 złotych.
§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Oddziałowi Wojewódzkie
mu Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Słupsku z sie
dzibą w Sławnie.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz
kiej Rady Narodowej.

§ 2
Obowiązkowe ubezpieczenie, o którym mowa w § 1 obej
muje trzodę chlewną kontraktowaną przez osoby fizyczne
nie posiadające gospodarstw rolnych — gdy waga zwierzę
cia wynosi co najmniej 15 kg.

Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
mgr Stanisław Mach

Poz. 23
ZARZĄDZENIE Nr 63/76
WOJEWODY SŁUPSKIEGO
z dnia 31 grudnia 1976 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 17/76 Wojewody Słup
skiego z dnia 1 marca 1976 r. w sprawie ustalenia opłat
za centralne ogrzewanie oraz dostarczanie ciepłej wody na
terenie województwa słupskiego
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 pkt. 3 uchwały Nr 271 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie właśeiwości organów do ustalenia cen oraz trybu postępowa-

nia przy ich ustalaniu (M. P. Nr 40, poz. 233 zm. M. P.
z 1975 r. Nr 19, poz. 118) i § 3 i 4 Zarządzenia Nr 30 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony gro-
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dowiska z dnia 30 października 1975 r. w sprawie ustale
nia opłat za centralne ogrzewanie oraz dostarczanie ciep
łej wody, oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Admini
stracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska —
pismo EK 12-3205-23/76 z dnia 18 maja 1976 r. — zarządza
się co następuje:
§ 1
W zarządzeniu Nr 17/76 Wojewody Słupskiego z dnia
1 marca 1976 r. w sprawie ustalenia opłat za centralne
ogrzewanie oraz dostarczanie ciepłej wody na terenie wo
jewództwa słupskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 pkt. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„lokali niemieszkalnych z wyłączeniem garaży wynaj
mowanych ludności na cele niezarobfcowe za faktyczny
Okres grzewczy
— zaopatrywanych z kotłowni WPEC Koszalin na
m. Słupsk MZBM
32,90/m-c
— zaopatrywanych z kotłowni OPEC Gdynia na m. Lę
bork
22,50/m-c
— zaopatrywanych z kotłowni rejonowych przedsię
biorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
33,00/m-c”
2. § 2, pkt. 1, lit. d otrzymuje brzmienie:
„lokali użytkowych przekraczających wysokość jednej
kondygnacji za faktyczny okres grzewczy
— zaopatrywanych z kotłowni rejonowych przedsię
biorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
42,90/m-c
— zaopatrywanych z kotłowni WPEC Koszalin na m.
Słupsk
38,30/m-c
— zaopatrywanych z kotłowni OPEC Gdynia na m. Lę
bork
29,00/m-c”
3. Po § 6 dodaje się § 7 o następującym brzmieniu:
„Nie ulegają podwyżce opłaty za co. i c.w. ustalone
wg zasad określonych wytycznymi ww. zarządzenia je
dynie w szczególnych przypadkach, gdy:
a) użytkowane przez osoby fizyczne lokale niemieszkal
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ne nie są wykorzystywane na cele produkcyjno-usługowe tj.
— usługi drukarskie,
powielaczowe, introligatorskie,
naprawa i konserwacja instrumentów muzycznych, na
prawa parasoli, lasek, przyborów kreślarskich i biuro
wych, wiecznych piór i długopisów, napełnianie długo
pisów,
— usługi związane z wyrobami ortopedycznymi,
— usługi fotograficzne,
— reklama, przepisywanie na maszynie, pisanie podań,
tłumaczenie, kopiowanie, poradnictwo w urządzaniu
mieszkań,
b) ogrzewanie lokalu użytkowego wymaga mniejszych
dostaw energii tj.
— pomieszczenia na wózki inwalidzkie,
c) energia cieplna dostarczana jest na cele bytowe
ogrzewania budynków stanowiących własność jednostek
prawnych, nie będących jednostkami gospodarki uspo
łecznionej uprawnionymi do dotacji zgodnie z postano
wieniami uchwały nr 213/74 Rady Ministrów z dnia 30
sierpnia 1974 r. w sprawie zmiany cen zbytu podstawo
wych surowców i materiałów oraz opłat za energię
(elektryczną i cieplną) i przewozy towarów (jak np. na
centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynkach
stanowiących własność administrowanych przez kościoły
lub związki wyznaniowe, lokali mieszkalnych na pleba
niach, wikariatach, kanoniach, rezydencjach biskupich
oraz klasztorów i prowadzonych przez zakony domów
opieki społecznej)”.
4. Dotychczasowy § 7 otrzymuje kolejną numerację 8.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 1977 r. i podlega ogłosze
niu w Dzienniku Urzędowym WRN w Słupsku.
Wojewoda
dr Jan Stępień

Poz. 24
ZARZĄDZENIE Nr 9/76
NACZELNIKA MIASTA BYTOWA
z dnia 28 maja 1976 r.

w sprawie czynszu dzierżawnego za użytki rolne
na terenie miasta Bytowa
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o go
spodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r.
nr 22, poz. 159, zm.: Dz. U. z 1972 r. nr 27, poz. 193) oraz
§ 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1973 r. w spra
wie ozynsizu dzierżawnego za użytki rolne w miastach (M.
P. nr 38, poz. 231) zarządza się, co następuje:

§ 3
Postanowienia § 1 i 2 niniejszego zarządzenia nie dotyczą
terenów użytków rolnych:
1) pozostających pod uprawami chmielu i wikliny,
2) oddawanych w wieczyste użytkowanie.
§ 4

§ 1
Przy wydzierżawianiu na cele upraw rolnych terenów
państwowych użytków rolnych położonych na obszarze
miasta Bytowa przekraczających 0,5 ha położonych poza
strefą zainwestowania miejskiego, stosuje się czynsz dzier
żawny w następujących wysokościach:
złotych rocznie za 1 ha gruntów
KLASA

I
700

II
680

III

IV

630

620

V
600

VI
500

§ 2
Do terenów wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia,
nie stosuje się stawek czynszu dzierżawnego ustalonego
§ 2 (rubryka 5, 6 i 7 tabeli) uchwały nr 69/24/63 Prezy
dium PRN w Bytowie z dnia 9 lipca 1963 r. w sprawie
ustalenia czynszu za dzierżawę terenów na obszarze miasta
Bytowa (Dz. Urz. WRN w Koszalinie .nr 8, poz. 46).

Traci moc uchwała nr 114/391/68 Prezydium PRN w Bytowie z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie czynszu dzier
żawnego za użytki rolne na obszarze miasta Bytowa (Dz.
Urz. WRN w Koszalinie nr 12, poz. 92) oraz zarządzenie
nr 7/75 Naczelnika Powiatu w Bytowie z dnia 3 marca
1975 r. w sprawie czynszu dzierżawnego za użytki rolne na
terenie miasta Bytowa.
§ 5
Zarządzenie niniejsze podlega
Urzędowym WRN w Słupsku.

ogłoszeniu w Dzienniku

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Zarządowi Gospodar
ki Terenami w Bytowie.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzien
niku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Naczelnik Miasta
Marian Kwiatkowski
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Poz. 25
OGŁOSZENIE
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń — Oddział Wojewódzki
w Słupsku z siedzibą w Sławnie

w sprawie określenia wysokości składek za obowiązkowe
ubezpieczenie trzody chlewnej oraz koni i bydła na terenie
województwa słupskiego
Na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie taryfy składek za
obowiązkowe ubezpieczenie budynków i mienia w gospo
darstwach rolnych (M. P. Nr 21, poz. 128) Oddział Woje
wódzki PZU w Słupsku z siedzibą w Sławnie określa:
I. Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie trzody
chlewnej. W związku z wprowadzeniem obowiązkowe
go ubezpieczenia trzody chlewnej na podstawie uchwa
ły Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia
30 grudnia 1975 r. nr III/17/75 ustala się, co następuje:
§ 1
Składka za ubezpieczenie trzody chlewnej od wagi co
najmniej 15 kg na terenie województwa słupskiego wy
nosi:
a) składka stała — 1,7% wartości normowej określonej
w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r.
w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia, pod
legających obowiązkowym ubezpieczeniom (M. P. Nr 21,
poz. 127)
b) składka bieżąca — 1,7% wartości sztuk trzody chlewnej
sprzedanych jednostce gospodarki uspołecznionej
§ 2
Składka za ubezpieczenie kosztów bezskutecznego lecze
nia trzody chlewnej wynosi 0,1 % wartości normowej
i wartości sztuk trzody chlewnej sprzedanych jednostce
gospodarki uspołecznionej.
§ 3
Jeżeli suma wypłaoonyoh odszkodowań jest w stosunku
rocznym przeciętnie wyższa od 80<>/o zainkasowanych skła
dek w okresie ostatnich dwóch lat, składka o której mo
wa w § 1 i § 2 może być podwyższona, jednak nie o wię
cej niż o 20%, z zaókrągleniem do 2%.
§ 4
1. Jeżeli suma wypłaconych odszkodowań
w stosunku rocznym niższa od 60% sumy
składek w okresie ostatnich 2 lat, składka
w § 1 i § 2 może być obniżona, jednak

bez względu na posiadany obszar — 2,6% wartości normo
wej.
§ 6
Składka za ubezpieczenie kosztów leczenia wynosi:
1. Na terenie gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Przechle
wo, Rzeczenica, Konarzyny i Lipnica oraz na terenie miast:
Człuchów, Czarne i Debrzno gdzie prowadzone jest ubez
pieczenie całkowitych kosztów leczenia — od 1 ubezpie
czonego konia 140 zł a od jednej ubezpieczonej sztuki
bydła 100 zł.
2. Na terenie pozostałych gmin i miast województwa słup
skiego, gdzie sumę ubezpieczenia kosztów leczenia ustalo
no na 400 zł, od każdego ubezpieczonego konia i każdej
ubezpieczonej sztuki bydła 16 zł.
§ 1
Jeżeli suma wypłaconych odszkodowań jest przeciętnie
w stosunku rocznym niższa od 80% zainkasowanych skła
dek:
— w obowiązkowym ubezpieczeniu koni i bydła w okresie
ostatnich 5 lat.
— w obowiązkowym ubezpieczeniu całkowitych kosztów
leczenia,
przy
zastosowaniu
składki maksymalnej,
w okresie ostatnich 2 lat składka roczna za poszczegól
ne ubezpieczenia może być podwyższona, jednak nie
więcej niż 20%.
§ 8
Jeżeli suma wypłaconych odszkodowań jest przeciętnie
w stosunku rocznym niższa od 60% sumy zainkasowańych
składek za ubezpieczenie wymienione w § 7, składka rocz
na może być obniżona, jednak nie więcej niż o 20% przy
czym w obowiązkowym ubezpieczeniu całkowitych kosz
tów leczenia — jeżeli stosowana była składka minimalna.
§ 9

jest przeciętnie
zainkasowanych
o której mowa
nie więcej niż

0 20%

2. W porozumieniu z terenowym organem administracji
państwowej stopnia wojewódzkiego, zamiast obniżenia wy
sokości pobieranej składki — szkody mogą być ustalone
w wysokości 90% wartości rzeźnej zwierzęcia.
II. Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie koni
1 bydła.
§ 5
Składka za obowiązkowe ubezpieczenie koni i bydła na
wypadek padnięcia lub dobicia z konieczności, wynosi:
1. konie
a) od właścicieli posiadających 0,5 ha i więcej gruntów —
5,0 % wartości normowej
b) od właścicieli bezrolnych, lub właścicieli posiadających
poniżej 0,5 ha gruntów — 10,0% wartości normowej
2. bydło

W porozumieniu z terenowym organem administracji
państwowej stopnia wojewódzkiego, w ubezpieczeniu byd
ła i kani zamiast obniżenia wysokości pobieranej składki
mogą być odpowiednio podwyższone normowe wartość*
zwierząt.
§ 10

Normowe wartości ubezpieczeniowe, o których mowa
w § 5 ustalone zostały w wysokości 7.500 zł dla koni
i 8.400 zł dla bydła na terenie całego województwa.
§ 11

Stawki taryfowe określone w § 5 ,i § 6 oraz normowe
wartości ubezpieczeniowe określone w § 10 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 1977 r.
Dyrektor
Oddziału Wojewódzkiego
inż. Henryk Mocydlarz
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