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POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 4 lutego 1955 r. Nr 4 
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TRESC: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓWI 

23 - z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego 
24 - z dnia 30 październih -t954 r. w sprawie utworzenia Pienińskiiego Parku Narodowego . 
25 - z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego 
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ROZPORZĄDZENIE " RADY MINISTRÓW 

* . z dnia 30 października 1954 r. , 

. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
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Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25,poz. 180) zarządza się, 

północnym do północno-wschodniego narożnika par
celi 1. kat. 12909, skąd ponownie północną granicą 
lasów państwowych, tj. północną granicą oddziałów 
1J, 10 i 9 leśnictwa Brzeziny; następnie skręca na 
północ wzdłuż zachodniej granicy oddziału 9 leśnic~ 
twa Brzeziny do przecięcia z szosą Zakopane - Mor
skie Oko. Na terenie nadleśnictwa Nowy Targ bieg
nie wzdłuż granicy oddziału 3, skręca na wschód 
wzdłuż północnej granicy oddziałów 3, 2, 4 leś
nictwa PorDnin W nadleśnictwie Nowy Targ; do prze
ci ęcia się z potokiem -Cicha Wodu; ' z tego miejsca 
w raca ku południowi górą pobku Cicha Woda po
krywając się z granicami zachodnimi oddziałów 4 i 5" 
do mieJsca styku-oddziału 5 z oddziałem 9, skręcając 
ponownie ku północy wzdłuż granic zachodnich od
działów 9, 8, 3, 4,. 2 i 1 leśnictwa Bukowina w na.dle
śnictwie Nowy Targ, skręca następnie ku wschodowi 
północno-w.schodnią granicą oddziałów 1, 2, 3, 8, 7, 6 
leś l!-ictwa Bukowina aż do prżecięcia z rzeką gra-

co następuje: . 

§ 1. Tworzy się Tatrzańsk) Park Narodowy, zwany 
dalej Parkiem,. ' położony w powiatach nowotarskim 
miejskim Zakopane, w województwie krakowskim. . ' 

§ . 2. 1. W skład Parku wchodzi: 

1) obszar o powierzchni około 21.400 ha, którego granica 
. obej rimjąca tereny stanow iące własno5ć Państwa i te
reny stanowiące własność niepaństwowąma.przE;bieg 

następujący : od wschodu, południa i zachodu granica 
Parku pokry\va się z granicą państwową z Republiką 
Czechosłowacką, od północy biegnie południową 

granicą Polany Molkówki w kierunku wschodnim, 
a na-stępnie granicą lasów ,.:l-miu Gromad" do linii 
między oddziałami lasu 17 i 45. skąd wymienioną li
nią do Potoku Siwej Wody i dalej granicą la3ów 
,,7-miu Gromad" wzdłuż p ołudniowej granicy Polany 
Siwej. dalej drogą między oddziałami 20 i 25 do po
lany Białego Potoku. a następnie granicą własności 
,,7-miu Gromad" i w dalszym ciągu północną granicą 
własności IC1.Sów p3.ństwowych do kamienia gra
nicznego lasów państ\!owych nr 31, skąd przez ta
kiei; kamienie graniczne nr nr: 32, 33, 37, 39 do ka
mienia nr 40. Stąd granica biegnie w kierunku 
wschodnim do północno-zachodniego narożnika par
celi L kat. 12981 m. Zakopane; z tego punktu granica 
biegnie w kierunku wschodnim p6łnocną gra- ' 
nicą lasów pań.stwowych do Potoku Olczyskiego i 
dalej południową granicą parcel 1. kat. 12917, 12918, . 
12912 m. Zakopane i skręca wzdłuż zachodniej 
granicy . ootatnio wymienionej parceli w k,ierunku 

'niczną Białką, stanowiącą granicę par'lstwoWą, 

2) teren b. kamieniołomów "pod Capkami" o powierzch
ni 16 ha w m. Zakopane, .stanowiący własnoś~ Pań
stwa, 

3) uroczy.sko. Wy.skówki-Kiełbasówki (oddział (7) o' po
wierzchni 56, 35 ha z dotychczasowego nadłeśnictwa 

- Nowy Targ, położone w m. Zakopane, 
4) oddział lasu 5b-p o powierzchni 44.17 ha z dotych- . 

cza.sowego nadleśnictwa Nowy Targ, położony w gm. 
Bukowina, 

5) oddział lasu 15 o powierzchni 29,15 haz dotychcza
sowego nadleśnictwa Nowy Tar~, położony w 11).. Po
.ronin, 
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2. Oprócz obszaru określonego w ust. 1 włącza się 
także do Parku dla celów adminis . 3cyjnych następujące 
obsza~y gruntów będących własnością Państwa: 

l) teren osady służbowej "Zwierzyniec" o powierzchni 
4 ha w m. Zakopane. 

2) teren osady służbowej "Janówka" o powierzchni 1 ha . 
w m. Zakopane, 

3) teren osady słu±powej "Bystre" o powierzchni 1 ha 
w m. ~ak(jpane, 

4) teren osady służbowej o powierzchni 2,75 ha w gm. 
Bukowina, 

5) polanę w lesie rogożniczańskim o powierzchni 1,51 ha · 
w gm. Kościelisko. 

, § 3. ' 1. ' Na ohszarze Parku, określonym w § 2 ust. 1, 
działalność człowieka oraz wszelkie czynności gospodar
cze, ich charakter . .zakres i sposób przeprowadzenia mu-
6Zą być ściśle dostośbwane do potrze!? ochrony przyrody 
1 być zgodne z jej celami. . ' 

2. Ograniczenia wymienione w ust 1 w stosunku do 
terenów zabudowanych i pozo'stających pod uprawą rol
ną, łą..1tową lub pastwiskową nie dotyczą czynności go
spodarczych, których wykonywanie konieczne jest ze 
względu na charakter racjonalnego użytkowania tych 
terenów. Od decyzji dyrektora Parku w sprawac~ uzna
nia czynności za konieczne ze względu na charakter użyt
kowania terenu służy odwołanie do prezydium woje
wódzkiej rady narodowej. 

3. Ograniczenia wymienione w ust. 1 nie dotyczą 
również czynności związanych l Z naprawą i konserwacją 
!.stniejących obiektów kolei linowej, przechodzącej przez 
teren Parku oraz urządzeń sportowych i turystycznych 
znajdujących się na terenie Parku. 

§ '4. 1. Stosownie do ' celu ochrony poszczegól
ne części ohsżaru Parku podlegają: 

1) ochronie ścisłej (rezerwaty śC'isłe), 

2) ochronie częściowej (rezerwaty częściowe). 

W skład rezerwatów nie wchodzą tereny zabudowane lub 
pozostające pod uprawą rolną. 

~', 

2. ' Ochrona ścisła zmierza do zachowania w stanie 
nienaruszonym całości przyrody, w szczególności utrzy~ 
mania naturalnego składu lasu, jego podszycia i runa oraz 
wszy.stkich elementów przyrody żywej; należących do 
świata roślinnego ' i zwierzęcego, oraz elementów przyro
dy nieoży'Wionej. 

3. Ochrona częściowa zmierza do przywrócenia 
przyrodzie stanu naturalnego przez sto.sowanie odpowied
nich zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych I ochronnych , 
.,oraz przez usuwanie elementów obcych pierwotnemu 
składowi zespołów roślinnych i siedlisku bądź też do' za
chowania w określonym stanie , niektórych elementów 
przyrody. ' ' 

§ 5. 1. W ląsach państwowyc):l wchodzących w 
skład Parku powinno by~ ~rowadzone go.spodarstwo re-' 
zerwatowe. W zależności od stanu lasów poszczególne 
Ich partie podlegają ochronie ścisłej bądt ochronie czę-
ściowej. -

2. ·Zasady gospodarstwa rezerwatowego obowiązują 
również przy wykonywaniu nadzoru nad zagoopodarowa
niem lasów nie stanowiących własności -Państwa z zacho~ 

' '-. 

, wanie~ przepisów dekretu z dnią 26 kwietnia 1948 r. o 
ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa 
(Dz. U. Nr 24, poz. 165). 

'ro" 
'3. Minister Leśnictwa określi zasady i tryb zatwler-

dząnia planów gospodarstwa rezerJVatowego dla lasów 
wchodzących w skład Parku. 

§ 6 . . 1. Zagospodarowanie hal i polan powinno być 
oparte na zasadach zapewniających ochronę występują
cych tam naturalnych zespołów, roślinnych 'bądź poszcze
gólnych elementÓw przyrody żywej. 

2. Minister Leśnictwa w porozumieniu z Ministrem_ 
Rolnictwa po ~asięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochro
ny Przyrody ustali wytyczne w, sprawie prowadzenia ra
cjonalnej gospodarki na ,halach I polanach zgodnie z ce-
lamI. ochrony przyrody. . 

3. Minister Leśnictwa w porozumieniu z Ministrem 
Rolnictwa ustali zasady sporządzania i tryb zatwierdza

, n ia planów zagospodarowania hal i polań wchodzących 
w skład Parku. 

§ 7. 1. ' Ochronie ścisłej podlegają następujące 
obszary: 

l) obszary lasów państwowych, położone w reglu dol
nym i górnym aż do górnej granicy lasu, a mianowi
cie: 
w leśnictwie Morskie Oko oddziały 28.-36, w leśnić
twie Kościelisko ' oddziały 23-34 i w leśnictwie Za-

- kopane oddziały 5, 6 i 1 i o łącznej powierzchni 
1293,32 ha, ' ' 

' 2) obszary położone powyżej górnej granicy lasu, sta
nowiące własność państwową i niepaństwową, z wy
łączeniem następujących terenów v.:ypasowych: Hali ' 
za Mnichem" Polany pod Wołoszynem" Hali Pięciu 
Stawów, Hali Waksmundzkiej, Hali Gąsienicowej, -
'Hali Królowej Ni*nej , Hali Królowej Wyżriej, Hali 
'Jaworzynki, Hali Goryczkowej, Hali Kasprowej, ,.Ia- . , 
li Kondratowej , Hali Strążyskiej, Hali- Małej Łąki, 

Hali Miętu.s iej, Hali Upłaz, Hali , Pisanej, Hali Smyi
niej, Hali Tomimowej, Hali Jarząbczej Wyżnej, Hali 
Stoły, Hali Kominy ' Dudowe i Hali (:l).ochołowskiej. 

. . , 2. Pozostałe obszary wymienione w § 2 us't. 1,'z wy: 
Jątkiem. terenq,w zabudowanych lub pozostających pod 
/uprawą rolną - podlegają ochronie częściowej. 

. 3. Dyrektor Parku na podstawie opinii Rady Parku 
I za zgodą prezydium wojewódzkiej rady 'narodowej 
,ozJ,laczy bliżej w tęrenie granice obszarów poddanych 
ochronie ścisłej. 

§ 8. W miarę postępowania procesu unaturalnienia 
lasów wchodzących w skład rezerwatów częściowych • oraz stosownie do innych potrzeb ochrony przyrody mo-
gą być z nich na obszarach stanowiących własność Pań~ 
stwa twOrzone przez. Ministra Leśnictwa na wniosek Pań
stwowej Rady Ochrony Przyrody, uzgodniony z prezy
dium wojewódzkiej rady nat odowej, dalsze rezerwaty 
ścisłe. 

§ 9. f. W przypadku naruszenia stanu lasu przeż 
poważną klęskę elementarną lub w przypadku niebezpie
czeństwa pojawienia się szkodnika zagrażającego istnie'" 

, niu lasu mogą być na -terenach poddanych ochronie ści
słej zastosowane zabiegi uznane za niezb~ne przez Mi-
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istraLeśnictwa ~ na podstawie opinii Państwowej Rady 
chrony Przyrody. 

2. Na obsza.rach poddanych ochronie ścisłej mogą 
ć również wykonywane czynności uznane przez Mini

s ra Leśnictwa na podstawie opinii Państwowej Rady 
chrony Ptzyrody za niezbędne w związku z uclostępnie-
lem dla zwiedzania niektórych części" tych obszarów. 

.§ 10. 1. Na o~szarach poddanych ochro'nie częścio-
ej, stanowiących własność Państwa, nie mogą być wy
onywane następujące czynności: 

usuwanie drzew poza przypadkami, kiedy podykto
wane to jest potrzebami gospodarst:y;;a rezerwato
wego, 

zbiór bwocówtoślin runa poza miejscamiwyznaczo
nymi przez dyrektora Parku po zasięgnięCiu opinii 
Rady Parku iza zgodą prez-y:diu'mpowiatowej rady 
narodowej, 

zhlór owoców i nasion drze';'\" i krzewów poza przy
padkami, kiedy potrzebne to jest dla celów g~spo

darstwa rezerwatowego, 

zbiór ~oślin oraz ziół leczniczych, 

.zbiór śC;iółki leśnej oraz ,zbieranie. mchu, 

) pozyskiwanie żywicy. 

_ 2. ' Przepis '§ 3 ust . .2 w odniesieni1}l do terenów po
z ' stających pod uprawą łąkową stosuje się do ograni-
eń wymienionych 'w ust. l pkt 4 . . . 

3. W 'przypadkach uzasadnionych wyj ątkowymi oko
l cznościami dyrektor Parku może U3 podstawie opiJlii 

ady Parku - za zgodą "prezydium wojewódzkiej rady 
rodowej - zezwolić na 'dokonywdnie . czynności, wy-
ienionych w u·st. 1 pkt 4, 5 i 6. 

4. USl,Jwanie drzew konieczne wzwiąz1m z budową 
ządzeń sportowych może odbywać się jedynie za zgo

Ministra Leśnictwa na wniooek PaiIJstwowej Rady 
chrony Przyrody. . 

§ 1.1. 1. Na obszarze Parku określonyin w§ 2 ust. 1 
z 'azane . jest: . 

) zani~czyszczanie terenu, 

) polowanie, chwytanie i zabijanie dżiko żyjących 
" zwierząt, 

niszczenIe i uszkadzanie -drzew oraz ni,szczenie in
nych roślin, 

zanieczyszczanie wody, 

dokonyw.anie zmiany biegu wody z wyjątkiem uję:ia 

. wody dla celów zaopatrzenia w nią ludności, 'wzno

szenie zas'tawek i zapór, 

ni.szczenie gleby, uszkadzanie i wydobywanie skał 
minerałów', 

pobi~ranie szutru i kamieni z łożysk potoków, 

niszczenie jaskiń, ni.s?-czenle, przenoszenie lub wywo
żenie znajdujących się w n-ich . szczątków zwierzę
cych i minerałów oraz wydobywanie namulisk ja-

.., skiń, 

zakłócanie ciszy oraz wzniecanie ognia poza przy
p~dkami, kiedy konieczne 10 jest w związku z akcją, 
ratowniczą lub wymaga tego bezpiecżeństwo życia 

ludzkiego, 

10) pasanie zwierząt jlospodarskich na terenach stano
wiących własność Państwa, 

U) 

12) 

wznoszenie bez uzgodnieIlia z RC;l9ą Parku wszelkich 
budowli, wchodzących zaiównó w zak res budownic
twa indyWidualnego, jak i budownictwa dla celów 

, społecznych; w razIe niezgodności w tych sprawach' 
stanówisk Rady Parku i organów planowania ~ roz
s trzyga Minister Leśn ictwa w porozumieniu z Prze-. 
wodniczącym- PClllstwowef Komisji PI:anowan,ia Go
spodarczego, 

dokonywanie bez zgody Rady Parku - udzielonej za 
zgodą or ganów planowania - rozbudowy, przebudo
wy i przeno'szenie is'tniejącyćh s chronisk turystycz-

\, nych i budowli związanych z9.9spodarką pasterską, 

13) budowanie nó~ych urządzeń komunikacyjnych i in
nych urządzeń technicznych oraz urządzeń lecini

_ czych, których istnienie mogłoby 'być sprzeczne z ce
J ami Parku, 

14) wznoszenie i prow-adzenie zakładów przemysłowych, 

15) obożowan ie poza miejscami wyznaczonymi przez .dy
rektora Parku, 

16) prowadzenie bez zgody dyrektora Parku żakładów 
'handlowych lub handlu okrężnego, 

i 1) używanie pojazdów mechanicznych i 'konnych poza 
drogami wyznaczonymi przez dyrektora Parku "za 
z;iodą prezydium powiatowej rady narodowe}, 

lS} . umieszczanie bez zezwolenia dyrektora Parku tablic" 
napisów , ogłoszeń reklamowych i innych znaków, ' 

19) wszelkie działania mogące zniszczyć lub zmienić w 
istotny sp.~sób nahJra!ny krajobr~z lub poszczególl\y 
jego elementy, jako to: j eziorą , potoki, wodospady, 
źródła, wywierzyska, jaskinie, formy skalne itp. 

2. Przepis§ 3 ust. 2 stosuje się do ograniczeń wy
mienionych w ust. 1 pkt 1,3, 9 i 10. 

3. Przepis ust. 1 pkt 11 nie zwalnia od obowiązku 
uzyskania decyzji organów plcinowania zabudowy w 
sprawie lckalizacji budowli. .-

4. VI. przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi 
okolicznościami dyrek:teiparku może na pod,stawie . opi
nii Rady Parku ~ za zgodą prezydium wojewódzkiej ra-· 
dy narodowej - zezwolić na pobranie w określonych 
mieJs!cach szutru i kamieni z łożysk potoków. 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt i5, 16. i 17, 
dyrektor Parku wydaje po zasięgnięciu opinii Rady 
Parku. 

§ 12. Plany zagospodarowania przestrzennego bądź 
założenia zagospodarowania przestrzennego terenQW 
wchodzących w skład Parku powinny ~yć uzgodnione z 
Radą Parku. 

§ 13. W lasach .obciążonych służebnpściami przepi
sy § 10 ust. 1 'pkt 2 i § 11 ust. 1 pkt 10 mogą być zastoso
wane tylko o tyle, o ile nie namszają- uprawnień wynika
jących z· tych s~żebności. 

§ 14. 1. Dyrektó-r Parku może udzielaĆ zezwoleń na 
dokonywanie na ebszarze Parku: 

1) drobnego zbioru i' wynoszenia z terenu Parku owo
cówi nasion drzew i krzewów, zbio-ru roślin, ziół 
leczniczych i . innych okazów przyrodniczych dla ce
lów n'aukowych i doświadczalnych, 
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I 2) łowienia i zabijania pojedynczycp. okazów zwierzą t i 
wynoszenia takich okazów z terenu Parku dla celów 
naukowych bądź w przypadkach., gdy zmniejszenie 
stanu ilościowego określonego gatunku zwierząt jest 
konieczne ze względu na. realizację innych celów 
ochrony przyrody, ' -

3) badań geologicznych, wydobywania drobnYCh skał i 
minerałów, przenoszenia lub wynoszeI). ia szczątków 

czwierzęcy.cn znajdujących się w jaskiniach i doko
nywania innych czynności niezbądnych w zwi'ązku 
z prowadzeniem prac naukowo-badawczych. 

2. Udzielanie zezwo';eń, o których mowa w ust. l, 
dotyczących badań naukowych nie pOV'lmno być sprzecz
ne z planem badań naukowych, ustalonym przez Polską 
AkauemięNauk, a ponadto w odniesieniu do badali geo
logicznych powinno być róvmież zgodne z planem usta
lonym przez ,Centralny Urząd Geologii. Do czasu ustale-

" nia tyCh plan6w zezwolenia te mogą być udzielane na 
podstawie opinii Państwowej 'Rady Ochrony Przyrody. · 

3. Udzielanie zezwoleń na dokonywanie czynności 

wymienionych w ust. 1 dla celów doświadczalnych i 
ochrony przyrody może odbywać się tylko na podstaw ie 
opinii Rady ~a'rku. . 

4. W przypadkach konieczności pozyskania większej 
ilości okazów lub materiałów dla celów, o których mo
wa w UJS<t. l, zezwolenie 'wydaje Mimster Leśnictwa, 

§ 15. Ekspedycje ratownicze posiadają pełną swo-
bodę poruszania się i obozowania na obszarze Parku. ' 

§ 16. 1. Ruch turystyczny i narcial"ski na obszarze 
tarku może odbywać ' się tylko na drogach i ścieżkach 
dopusz.czonych do tego ruchu i według zasad" 'ustalonych 
przez dyrektora Parku po rozpatrzeniu wniosków organi
zacji turystycznych i sportowych na podstawie opinii Ra
dy Parku za zgodą prezydium wojewódzkiej rady naro
dowej. 

2. Sport wysokogól"ski dozwolony jest na obszarze 
Parku z wyłączeniem obszaru 'ochrony ścisłej, określone
g;) w§ 7 ust. 1 pkt l, dla os ób zarejestrowanyc!Y\v sek
cjach alpini:ltycznych zrzeszeń sportowych i turystycz-
nych. . 

3. Minister Leśnictwa w porozumieniu z przewodni
cz-ącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej iz Prze
wodniczącym Komi:tetu dla Spraw Turystyki może na 
wniosek Państwowej Rady Ochrony Przyrody uzgodnio
ny z prezydium wojewódzkiej rady narodowej wyłączyć 
całkowicie ' nIektóre ohszary Parku z wykorzystania dla 
celów turystyki ze względu na. ochronę fauny tatrzaJ'l-
skiej. " ( 

4. Wszelkie czynności związane z obsługą ruchu ' tu
rystycznego i sportowego mogą wykonywać tylko o.soby 
upoważnione do tego przez dyrektora Parku lub stowa
rzy>szenia, które działalność swoją w zakresie turystyki na 
tym obszarze ,uzgodniły z dyrektorem Parku. 

. 5. Dyrektor Parku na podstawie opinii Rady Pa ~ku 

za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej okre
śli szczegółowe przepisy dla zwiedzający~h. 

6. Przepisy, o Których mowa w ust. 5, dotyczące 
.przebywania osób. zwiedzających na ohszarzę Parku' po
łożonym w strefie nadg·ranicznej powinny być up'fZednio 
uzgodnione z organami ochrony granit. W razie braku 

. uzgodnienia dyrektor Parku przedkłada sprawę Ministro
. wi Leśnictwa, który rozstrzyga w porozumieniu z właści
. wyru ministrem. 

§ 17. 1. Wykórzystanie wód Parku dla celów spor
tu może oubywać się tylko w zakresie ustalonym przez 
Mi:nistrn' Leśnictwa -na wniosek dyręktoIa' Parku, uzgod
niony z prezydium wojewódzkiej rady narodowej. . 

2. Sportowy połów ryb może być dokonywanytyl
ko na podstawie zezwolenia udzielonego przez dyrektora 
Parku. 

§ 18. 1. Zarząd Parku sp,rawuje dyrektor Tatrzań
skiego Parku Nar.odowego, mianowany przez Ministra 
Leśnic twa. 

2. Do zakresu 'działania dyrektora Parku naleŻ'y 

w szczególnośd: 
-" 

1) kierowanie ' całokształte~ dział~ności Parku, 

2) zarządzanie majątkiem pań,stwowym wchodz.ącym w 
skład Parku, . 

3) z(!.Stawianie- planów pracy i projektów preliminarzy 
budżetowych, 

4) przedstawianie władzy przełożonej sprawozdań z dzia
łalności Parku. 

3. Dyrektor Parku ponosi odpowiedzialność za cało
kształt działalności administracji Parku ' oraz za majątek 
państwowy wchodzący w skład Parku . 

. 4. Dyrektor Parku obowiązany jest rozwijaćspołecz
ną akcję och~ony . przyrody Parku przez młodzież( tury-
stów itp. . 

§ 19. 1. Organem doradczym dyrektora Parku w za
krruie zarządzania Parkiem jest Rada Tatrzańskiego Par
ku Narodowego, powołana przez Ministra Leśnictwa, w 
której skład wchodzą przedstawiCiele nauki, przedstawi
ciele. zainteresowanych instytucji oraz przedS'tawic;Iele te
renowych organów władzy państwowej. 

~ 2. Min·ister Leśnictwa określi zakres działania, skład 
i organizację Rady Parku. 

§ 20. Dyrektor Parku llpoważniony jest do wydawa
nra - na podstawie opinii Rady Parku i za zgodą prezy
dium wojewódzkiej rady narodowej - zarządzeń porząd_ 
kowych, mających .na celu bliższe oznaczenie lub przepro
wadzenie' ochrony ustanowionej rozporządzeniem . 

§ 21. Upoważniony peJ1sonel Parku ma prawo do na
kładania i ściągania grzywien w drodze mandatOw kar- • 
nych na zasadach i W trybie przewidzianych 'W ustawie z 
dnia 15 gtudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administra- '. 
cyjnym (Dz. U. Nr 66, poz. 454). 

, § 22. Organizację wewnętrzną administracji Parku 
określi regulamin. wydany przez Ministra Leśnictwa w 
porozumieniu z Prezesem Państw,owej Komisji Etatów . 

§ 23. 1. Wydatki związane z działalnością Parku 
pokrywane są z budżetu centralnego. 

2. Minister Leśnictwa może w po·rozumieniu z Prze
wodniczącym Państwowej Komisji Planowania GOISpodar
czego wprowadzić opłaty' za wstęp do Parku i za kor-tY- ' 
stanie z jego urządzeń. 

.~ 
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§ 24. Przepi-sy rozporządzenia nie naruszają przepi
liÓW o granicąch Państwa. 
\ ... .;.\tq . -:; .il: :' 

§ 25, Wykonanie rozporządzen~a porucza5ię Mini
strowI Leśnidwą. 

' .. § 26. Rozporządzeniewchod~ w: iycie z dniem ogło-
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955 r. . 

'. _,.,,' ' _ ._ ,. _ .1 

Prezes R~dy Ministrów: J .. Cyrąnkiewicz 
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. ROZPORZĄDZENIE RADY MIŃISTRÓW 

,,," z dnia 30 października 1954 r. ' 

. w sprawie ulworzeniaPlenińskiego Parku Narddowego. , 

~ Na podstawie art, 1'4 ustawy z dnia 7 kwietnia 19·19 r. 
Q ochronieprzyrody {Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 
co następuje: 

§1. Tworzy się Pieniński Park Narodowy, zwany 
dalej Parkiem, położony w/ powiecie nowotarskim w wo
jewództwie krakowskim. 

§ 2. 1. W skład"Parku wchodzi obszar pasma skał 
pienińskich o powierzchni około 2.231 ha, którego gra
nica obejmująca tereny stanowiące własność Państwa 

i tereny stanowiące własność niepaństwową ma przebieg 
następujący: . . 

. Od punktu zeL1cnięcia 'się wschodniej graąicy lasu 
panstwowegouroczyska Kacze z granicą państwową
granica Parku biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż gra
nicypań.stwowej do rzeki Dunajec i dalej wzdłuż tej gra
nicy do ujścia potoku Macelowego, następnie tym po
tokiemdó ujścia potoku SObczanskiego, potokiem Sob
czańskim ao punktu zetkni!.;cia się z południową granicą ' 
lasów gromady . Sromowce Niżne i dalej w kierunku ża
chodnim wzdłuż tej granicy, przecina potok Kotłowy 

i biegnie wzdłuż południowej granicy lasu' państwowego 
(oddział 30) i dalej wzdłuż południowej granicy lasów 
gromady Sromowce Niżne, przecina potok Macelowy 
i biegnie w kierunku połudlliowo-zacltodnim granicą la.su 
państwowego (oddział 35), po czym w kierunku półno~no
zachodnim granicą tego lasu, następllic w górę wąwozem 
Strasznym do punktu przecięcia się Strasznego potoku 
z pierwszą drogą biegnącą na zachód i dalej północną ara
nicą tej drogi (omijając od północy osiedle Kąty) - do 
punktu zetknięcia się z drogą Kąty - Sromowce Wyż
ne., następnie wzdłuż północno-zachodniej granicy tej dro
gLdo .punkl1.l: . ze~knięcia się z potokiem Limbargo\vym, 
potokiem tym . do ujścia potoku Gróbka i dalej wzdłuż 
tego potoku do punktu przecięcia się z drogą biegnącą 

do gromady Sromowce Wyine; Od ,tego punktu granica 
skr~ca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy 
lasow gromady Sromowce Wyżne (uroczy.sko Zamczysko) 
i dalej potokiem Cisowym w dół do punktu ·zetknięcia się 
z drogą biegnącą z osiedla Wygon północno-wschodnią 
granicą tej drogi do· punktu zetknięcia .iSię z drogą pro
wadzącą z uróczy.ska Zaulder do granicy Sromowce Wyż
ne i dalej w kierunku południowym zachodnią granicą 

tej drogi do punktu przedęcia się z linią przedłużenia 
połud~iOv~ej .g~~nicy l~~w .uroczyska Pulsztyn; następnie 
wzdłuz tej hnn przedluzema i wzdłuż południowej gra
nity lasów uroczyska Pulsztyn i uroczyska Popiska w 
kierunk/u zachodnim i północno-zachodnim, przecina Głę
boki P6lo~ i bieg:lie wzdłuż południowo-zachodniej gra
nicy lasu państwowego uroczyska Upszar, przecina szosę 
Sromowce Wyżne - Czorsztyn i dalej biegnie nad Du-

,. 

najcem w ,Kierunku północnym l północno-zachodnim 

,,:,zdłuż granicy lasów państwowych do punktu zetknięcia 
SIę z d~ogą państwową biegnącą do Czorsztyna, następnie 
połudmowo-wschodniągranicą tej drogi do punktu ze-' 
1k)1i~cia się z granicą lasów państwowych (oddział 38), 
~ranIcą tą w kierunku wschodnim i północnym przecina
jąc potok Harczy Grunt i 5lalej wzdhlŻ zachodniej i pół
nocno-zachodp.iej granicy lasu uroczyska Wapiennik, na
stęp~ie w kierunku północno-wschodnim, wschodnim ' 1 
P?łudniowo-wschodnim do punktu zetknięcia się. z drogą 
blE~gnącą w kierunku północno-wschodnim i dalej po
łudniowp-wschodnim gianicą . tej drogi do punktu zetknię-
c.ia się jej z drogą prowadzącą z. Majerza (punkt topogra
fIczny 665). Od tego punktu granica skręca w kierunku 
południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowo-za
chodniej . granicy tej drogi do punktu zetkni<fcia się jej 
z drogą SFomowce Wyżne ~ Hałuszowa . i dalej w kie
runku północnym wschodnią granicą 'tej drogi do punktu 
zetknięcia się jej z linią przedłużenia drogi otaczającej 
od północy i wschodu uroczysko Kozia Góra, następnie 

· wzdłuż tej linii przedłużenia i wzdłuż południowej i po
łudniowo~zachodniej granicy tej drogi do punktu zetknię
cia się z potokiem bez nazwy (lewy dopływ , potoku Ha
łuszowskiego). następnie wzdłuż tego potoku w kierunku ( 
północno-wschodnim i dalej potokiem Hałuszowskim do 
ujścia potoku bez nazwy . (prawy dopływpotolcu Ha'łu
szowskiego), potokiem tym W kierunku wschodnim, na
stępnie linją jego przt;c;lłużeniado granicy lasu państwo
wego, północną granicą tego lasu do drogi prowadzącej 
nil. Kleninę, przecina tę drogę i biegnie ,wzdłuż granicy 
lasu w kierunku północno-wschodnim, zachOdnim, pół
nocnym, północno-wschodnim.i wschodnim do punktu • . 
zetknięcia się z drogą, prowadzącą do gromady Tyłka, na- -

_ $'lępnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 
zetknięcia · się z drogą prowadzącą z Pustek i wzdłuż po
łudniowo-zachodniej granicy tej drogi do punktu zetka:"_ 
cia się jej z potokiem Białym. Od tego punktu granic~ 
skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż potoku Bia
~ego i. dalej wzdłuż północno-zachodniej graniH lasu 
l gramcy parcel 1. kat. 9356 i 9357. na..<;tępnie w kierunku 
półno'cno-wschodnim granicąl<l!su do punktu zetknięcia 
się z drogą biegnącą do Pryczkowa; południową granic,\ 
tej drogi i drogi z Wielkiego Zalania, . przęcina potQk 
Łonny i biegnie północno-wschodnią graniCą lasu uroczy
ska Łupiska oraz ' granicą parcelI. kat. 9042/1 i 9042/2 
do drogi prowadzącej na południe, zachodnIą granicą tej 
drogi do. punktu zetknięcia się drogi Krościenko - Sro
mowce Niżne z drogą prowadzącą z Pieninek i dalej w 
kiei-unku północno~wschodnim wzdłuż granicy lasów pań_ 
stwoWych uroczyskac Doliny, następnie północno-zachod
nią granicą lą.sugrómady Krościenko, -)przecina potok 
GFódek i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy te· 
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