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ROZPORZĄDZENIE KADY MINISTRÓW
.

z dnia 1 kwietnia 1950 r.
w

sprawie utworzenia Świętokrzyskiegc)! Parku Naro dowego.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 kwietnia
1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. R. P. Nr 25, poz.
180) zarządza się, co następuje:

Nowa, 5,48 ha w gromadzie Baszowice, 4.,79 ha w osadzie
Bodzentyn, 1,52 ha w gromadzie Celiny i 3,00 ha w ()Sa.
dzie Bodzentyn.

§ 1. Tworzy się Świętokrzyski Park , Narodowy,
w powiatach: kieleckim, iłżeckim i opatowskim województwa kieleckiego.

§ 3, 1. Na obszarze Parku określonym w § 2 ust. l
oraz wszelkie czynności gospodarcze, ich charakter, zakres i sposób przeprowadzenia
~uszą być ściśle dostosowane do potrzeb ochrony przyrody i muszą być zgodne z jej celami.
2. P owyższe ograniczenie w stosunku do terenów
zabudowanych i pozostających pod upraw ą rolną lub
łąkową nie d otyczy czynno ści gospodarczych, których
wykonywanie konieczne jest ze względu na charakter
u żytkowania tych terenów,

położony

§ 2. 1. W skład :::--arku wchodzą ):~::;t~l?ujące obsiąry
położone w granicach obecnego Nadleśnictwa Państwo

wego

Św,

Katarzyn:!:

1) pasmo górskie Łysogóry, Dolina Wilkowska,
Góra Stawiana (Psarska), Góra Miejska i uroczyska :
Chrósty,Plecionki i WojCiechów obejmujące łączną
powierzchnię około 5394,06 ha, która stanowi ,vłasno ść
Skarbu Pań stwa, wraz z polożonymi "J§ród powyższe
go obszaru enklawami o powierzchni około 170,04 ha
stanowiącymi własność niepailstwoWą oraz wrzynający
mi się w opisany kompleks półenklawami o łącznej powierzchni około 80,48 ha stanowiącymi własność niepal1stwoWą , amiano\vicie: o powierzchni 27 ,63 h a, któ··
ra obejmuje grunty n:1leżące do mieszkańców gromady
Dąbrowa , o powierzchniach: 0,5 5 ha, 2,95 ha, 1,13 ha,
1,4 5 ha, 1,52 ha, 0,70 ha i 16,21 ha, któ re obejmują grunty należące do mi eszkańców osady Bodzentyn, o p owierzchni 22 ,22 ha, która obejmuje grunty nale żą ce do
mieszkańców gromady Słupia Nowa oraz o powierzchni
6.12 h a, która obej muj e gr,unty należ ące do mie szkań . ców gromady Huta Szklana ; granicami zewnętrznymi
powyższyc h pÓlenklaw są linie, które łączą kopce odgraniCzające grun ty Skarbu Pal1stwa (pań stw owego gos podarstwa l eś ne go ) uwidocznione na mapach gospodarczych -definitywnego urządzenia lasów Nadleśnictwa
Państwowego Św. K a tarzyna sporządzonych na podstawie pomiaru w 1936 r , w skali 1 : 5000, a mianowicie:
dla gruntów należących do mieszkal'lców gromady
Dąbro wa linia , która łącz y kopce 570 i 621, dla gruntów n ależących do mieszkaIlców osady Bodzentyn linie, które łączą kopce: 518 i 552, 534 i 543, 526 i 531,
515 i 520, 482 i 487, 466 i 473, 330 i 374, dla gruntów
należących do mieszkańców gromady Słupia Nowa linia, która łączy kopce 95 j 122 oraz dla gruntów na_l eżących do mieszkańców gl"omady Huta Szklana linia, która łąc zy punkty położone porr:iędzy takimiż
k opcami 175 i 176 oraz 180 i 181 na lin ~i granicy gruntów Skarbu Pań stw a w odległości 93 m na . południe od
kopców 176 i 180 ;

o powierzchni
Skarbu Państwa;

około

183,65 ha

3) urocz ysko Senvis o powierzchni
Skarbu Pań stwa,

około

167,34 ha

2) Góra

Ch ełmowa

stan owiącej własność

stanowiące j własno ść

2. Opró cz obszarów określonych pO\7Vyżej włącza
do Parku dla celów administracyjnych parcele
gruntów b ędąc y c h vlłasno ścią Skarbu Pallstwa o łącz
n::j powierzchni około 58,52 ha, a: mianowicie : 22,21 ha
w osadzie B odzentyn, 8,26 ha w grom adzie Ser'wis, 7,26
ha w gromadzie Krajno, 6,00 ha
gromadzie Słupia
si ę także

w

działalność człowieka

§ 4, L W lasach wchodzących w skład Parku powinno być prowadzone gospodarstwo r ezerwatowe.
W zależności od stanu lasów poszczególne iCh partie
podleg a ją ochronie ścisłej (r eZ€~rwa ty ścisłe) bądź ochronie czę ś ciowej (rezerwaty c zęściowe).
2, Ochrona ścisła zmierza do utrzymania n aturaln ego składu lasu, j ego podszycia, r un:l i wszystkich
elementów przyrody żywej, należących zarówno do
świa ta roślinnego jak i zwierzęc eg o oraz elementów
przyrody ni eożywionej.
3. Ochron3. częściowa zmierza do przywrócenia
przyrodzie stanu naturalnego drogą stosowania odpowiednich zabieg'Ów pielę gna cyjno-hodowlanych i ochronnych oraz dro g ą usuwania elementów obcych pierwotnemu skła d cw i zespołów roślinnych i siedlisku, b ądź do
zachO','1ania w o kreś~onym stani'2 niektór ych . elementów przyrody.

§ 5, 1. Ochronie

ścisłej podlegają następujące

ohsza-

ry:
1) w

paśmi e Łys~gór dotychczasowy

Św,

~) ,

:f
'~,'

114
123
149
167
199 -

2) w

rezerwat na
rezerwat na Łysicy oraz oddziały
118, część oddziałów 119 - 122, oddziały
145, część oddziałów 146 i 147, oddziały
162, część oddziałów 163 - 166, oddziały
172, częsc oddziałów 173 - 175, oddz i ały
201, cz ę ść oddziału 20 '~ i odd z iały 205 i 206;

Krzyżu i

Dolinie Wilkowskiej
oraz 30 i 63 ;
3) na Górze Miejskiej czę ść

część

oddziałów

oddziałóvł:

42

9, 10, 15

58
16,

2.. Pozostałe obszary leśne, wymienione w § 2
ust, 1, podl e gają ochronie częściowej.
3. Dyrektor P arku oznaczy bl i;~ej w t erenie g ranice obszaró',v poddanych ochronie ści s ł ej.

§ 6. Vi miarę po s tęp ow:mia .procesu UJlaturalnie,..
n ia lasó w wchodzących w skład rezerwatDvł częsc~o~
wych mogą być z nich two:-z 'Jn~ pl'zez Iv'lin :stra Lesnl:"
ctW9. na wniosek Państwow e j Rady Ochrony P r zyrody
dals.;e rezerwaty ścisłe .

"'.

§ 7. 1. Na obszarach poddanych och!'onie ścisłej
nie mogą być wykonywane żadne czynn oś ci gospodarcze, z wyjątki e m czynnóści uznanych przez Dyn;l:tora
Parlm za nie'zbędne w związku z udostępni?ni?!il dla·
zwiedze nia n iektórych części tych obszarów.
2, W przypadku naruszenia stanu lasu przez poważną klęskę elementarną.. lub w przypad'ku pojawienia
się 8zkodnika zagrażającego istnie:liu lasu mogą być
na wniosek Pailstwowej Rady Ochrony Przyrody na
terenach poddanych ochronie śc is łej zastosowane okreś
l one zabiegi.
§ 8. Na obszarach poddanych ochronie czę ściowe j
mog ą być dokonywane następujące czynn ości:
1) u s uwanie drzew poza przypadkami, kiedy pod yk towane to jest potrzebami gospcdarstwa rezerwatow ego,
"
,
lł
2) zbiór owoców roślin runa poza mIeJscaml wyzn aczonymi przez Dyrektora Parku,
,
3) zbiór owoców i nasion, drzew i krzewów p oza
pl:zypadkami, kiedy potrzebne to jest dla celów gcspodarslwa rezerwatoweg o,
4) zbiór r oś lin oraz ziół leczn iczych,
5) zbiór ściółki leśnej,
6) pozyskiwanie żyw icy:

nie

§ ą. 1 Na obszarze Parku określonym w § 2 ust. 1
zabronione jest:
l) zanieczyszczanie tere:-lu,
2) polowani.e, chwytanie i zabijanie dziko żyjących
3) niszczenie i uszkadzanie drzew i innych roślin,
4) zanie czyszczanie wody i dokonywanie zmiany

gleby,

wydobywanie i

niszczenie

jej
skał

i m i nerałów,
6) wzniecanie ognia i zakłócan ie ciszy,
zwier3ąt gospodarskich na terenach leś
nych,
wZl10szegie budowli z wyjątkiem budowli, których
istni,e nie na tym teren ie Dyrektor Parku uzna za
potrzebne dla celów Parku bądź których istnienie
j est zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, bądź zostanie uznane przez wojewódzką
władzę planowania za zgodne z założeniami zagospodarowania przestrzennego tych obszarów,
wznoszenie i prowadzen ie zakładów przemyslowych,
prowadzenie bez zgody Dyrektora Parku zakładów
handlowych lub handlu okrężnego,
budowa i utrzymywanie urządzeń komunikacyjnych
i innych urządzeń t echnicznych, których istnienie
mogł oby być sprzeczne z celami Parku,
dokonywanie zmiany uprawy łąkowej na uprawę
rolną na terenach stanowiących enklawy i pół
enklawy,
d ostęp do enklaw i półenklaw poza drog3mi wyznaczonymi przez Dyrektora Parku,
uż ywanie pojazdów mechanicznych poza drogami
wyznaczonymi do tego celu przez Dyrektora Parku,
umieszczanie bez zezwolenia Dyrektora Parku
tablic, napisów, ogłos zeń reklamowych i innych
znaków,

7) pasanie
8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)

Tłoczono

40.000

z polecenia Mln is!ra

ass

2. 'Przepis § '3 ust. 2 stosuje się do ograniczeń wymienionych w ust. l pkt l , 3, 6,
3. Minister Leśnictwa w porozumieniu z Ministrem
Prz em ysłu Ciężkie go ustali termin likwidacji znajdującej się obecnie na ter eńi e Parku i e ksploatowanej dotychczas dla celów przemysłu kolejki leśnej, której
istnienie na tym terenie jest sprzeczne z celami Parku.

§ 10, 1. Dyrektor Parku może udzielać zezwoleń
na dokonywanie na obszarze Parku:
1) zbioru owoców i nasion drzew i krzewów, zbioru
roślin, ziół leczniczych i innych okazów przyrodniczych - dla celów naukowych i d oś\via dczalnych,
2) ło w ienia i zabijania zw iei:ząt dla celów naukowych bądź w przypadkach, gdy zmniejszenie stanu
ilo śc ioweg o okr eś l one go gatunku zwierząt jest konieczne
ze względu na rea lizację , innych celów ochrony przyrody,
3) w y dobywania skał i mine rałów oraz dokonywania innycn czynno ś ci ni eżbędnych w związku z p rowadzeniem prac n aukowo-bRc1awczych stosownie do ich
zakresu ustalonego przez Państwową Radę Ochrony
Przyrody.
2. W sprawach, o których mowa w usL 1 pkt 3,
a wchod zącyc h w zakres zaint er es Gwa ń Ministra Przemys ł u C iężki ego Dyre ktor Parku udziela zezwoleń
w ramach ustal e ń dokonanych przez Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Ciążbego .
§ 11. 1. Ru ch ' turystyczny na obszarze Parku może
na trC'.sach i \vedług zasad ustal onych p"'zez Dyre ktora Parku,
2. Wszelki.e czynności z w iązane z obsługą ruchu
turystycznego mog ą wykonywać tylko osoby upoważ
nione do tego przez Dyrektora Pa rku lub stowarzyszenia, które działalnoś,ć swoj ą w zakresie turystyki na
tym obszarze uzgodniły z Dy r ektorem Parku,
3. Dyrektor Parku określi szczegółowe przepisy
dla zwiedzających.
odbywać się wyłącznie

zw ierząt,

biegu,
5\ niszczenie
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§ 12. Zarząd Parku sprawuje Dyrektor Święto
krzyskiego Parku Narodowego mianowany przez Ministra Leśnictwa.

§ 13. Dyrektor Parku upowazl1lony jest do wydawania zarządzeń mających na celu bliższe oznaczen ie
lub przeprowadzenie na terenie Parku ochrońy ustanowionej niniejszym rozporządzeniem.
§ 14. Organom zarządu Parku przysługują uprawnienia przewidziane wart. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7
kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody.

§ 15. Wykonanie
strowi Leśnictwa.

rozporządzenia

porucza

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w
1 m aja 1950 r.

życie

się

Mini-

z dniem

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister

Leśnictwa:

B. Podedworny

Drul,arni Ministerstwa SprawiedL w Warszawie, uL Nowowiejska 6:
Lena 32

zł.
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