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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. . 
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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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go la,su i dalej linią przed1'użenia granicy lasów państwo
wych i granicą tą w kierunku północno-wschodnim! do 
punktu zetknięcia się z szosą prowadzącą do Krościeaka, 
południowo-zachodnią granicą tej szosy do potoku 
Ociemnego, następnie przecina szosę ' i biegnie potoJdem 
Ociemnym do rzeki Dunajec, po czyrillewym brzegiem 
tej rzeki w górę' obejmując uroczysko Kras biegnie do 
punktu położonego naprzedw ujścia do tej rzeki potoku 
płynącego wzdłuż pOłnocno-wschodniejgranicy lasu uro
czyska Kacze, przecina rzekę Dunajec i drogę pienińską , 
i biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ' tego 
poŁąku, po .czym' skręca w kierunku połl1dniowo-za:::hud
nim .. i południowym dobiegając do granicy państwowej. 

2. Oprócz obszaru określonego w ust. 1 włącza się . 
także do Parku dla celów administracyjnych następujące 
.obszary gruntów będących własnością Państwa: 

0,54 ha w gromĘldzie Krościenko, obejmujące osadę 

zarządu Parku i ' 0,05 ha w gromadzie SromowceNiżne. 

§ 3. 1. Na ohszarze Parku określonym ;,w § 2 ust. 
dziąłalnośćczłowieka oraz Vlszelkie czynności gOSPOdar
cze, ich charakter, zakres i sposób przeprowadzenia mu-
6zą 'być ściśle dostosowane do potrzeb ochrony przyrody 
~ być zgodne z jej celami. 

2. . agranlczeniaw;miEmione w ust. 1 w stocSunku do 
terenów zabudowanych i pozostających pod uprawą rol
ną, łąkową lub pastwiskową nie dotyc'zą czynności go
spodarczych, których wykonywanie jest konieczne ze . 
względu'na charakter racjonalnego użytkowania tych te
renów. Od decyzji dyrektora Parku w sPJawach uznania 
czynności za konieczne ze względu na charakter użytko
wania terenu służy odwołanie do prezydium wojewódz
kiej r.ady narodowej. 

3. Rada Ministrów może określić wyjątki od prze
pisó\y ust. 1 w odniesieniu do obszaru niezbędnego dla 
budowy obiektów ' gospodarki wodno-energetycznej. 

§ 4. L Stosownie do celu och~ony POcS,zczególn~ 
:części opszaru Parku podlegają: 

:1) o'chronie ścisłeL (rezerwaty ścisłe), 

2) ochronie częściowej (rezerwaty częściowe). 

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

2. Ochrona ścisła zmierza do zachowania w 'Stanie 
nienarusz,onym całości przyrody, w szczególności utrzy
mania naturalnego składu lasu, jegópodszycia, runa i 
W1szy,stkich elementów przyrody żywej, należących do 
świata roślinnego i zwierzęcego oraz elementów przy~ody 
l!ieożywionej. ' 

3. Ochrona częściowa . zmierza do przywrócenia 
przyrodzie stanu naturą.lnego przez s to'sowanie odpowied
nich' zabiegÓw pielęgnacyjno-hodowląnych i ochronnych 
oraz przez usuwanie' elementów obcych pierwotnemu 
składowi zespołów roślinnych i sierjlisk-u bądź też do . 
zachowania w okreMonym stanie niektórych elementów 
przyrody. 

§ 5. 1. W lasach , państwowych wchodzących w 
skład Parku powinno być prowadzone gospodaI'stwo re
zer~\latowe. W zależnośc~ od stanu la,sów poszczególne 
ich partie podlegają ochronie ścisłej bądźochrpnie czę
ściowej. ' 
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2. ZMady gospodar.stwa rezerwatowego obowiąznją 
również przy wykonywaniu nadzoru nad zagospodaro
waniem lasów nie . stanowiących włą:snościPaństwa ,z 'za. 
,chowaniem przepisów dekretu , z dnia 26 kwietnia ' 1948 , r. 
o ochronie lasów, nie sta;:;'owiących własności Pań'stwa 
(Dz. U. ~r 24, poz. 165). 

, 3. Minister Leśnictwa określi zasady sporządzania 
i tryb zat~ierdzania planów gospodarstwa rezerwatowego 
dla lasów wchodzących w skład Parku. 

§ 6. zagospodarowanie obszarów łąkowych powin
no być oparte na zasadach zapewniających ochronę w,y
stępujących tam naturalnych zespołów roślinnych bqdź' 
po'szczególnych elementów przyrody żywej. Obszary ta-
kie, stanowiące własność Parlstwa, mogą być w po'Szcz~~ 
gólnych przypadkach uznane przez Min1stra Leśńict;'la 
na wńiosek Państwowej Rady Ochrony Przyrody uzgod- ' 
niony z plezydillm wojewódzkiej rady narodowej za pod,
legające ochronie ścisłej. 

§ 7. 1. OchronLe ścisłej podlegają następujące 

obszary położone w granicach dotychczasowej jednostki 
organizacyjnej lasów państwowych pn. "Pieniński Park 
Narodowy" ': 

l) o,ddziały 1 - 4, oddziały 8 - 24 i część oddziałów 
25 - 29" z wyłączeniem polan znajdujących się na 
ich ob,szarze, stanowiące własność Pań,siwa, 

2) oddżiały 34 i 3:;, stanowiące własność Pailstwa, 
3) neka Dunajec na odcinku od ujścia potoku Ma:-:elo

wego w dół do Hukowej Skały. ' 

2. Pozosfałe, obszary wymienionew§ 2 ust. '1 'Z wy
jątkiem terenów zabudowanych lub poz'p,stających pod 
uprawą rolną po'dlegają ochronie częściowej. '. 

3. Dyr'eklor Parku nil podstawie opinii Rady Parku , 
i za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej ozna
czy bliżej w terenie granice obszarów poddanych ochro-
nie śCisłej. ' , -

r-

§ 8. W miarę pnstępowania procesu unaturalnienia 
lasów wchodzących w sk~adrezerwatów częściowych 
oraz stoso\Vnię do innych potrzeb ochrony przyrody mogą 
być z Ilich na obszarach s.tanowiących wła:snnść Państwa 

tworzone przez Ministra ,Leśnictwa na wniosek Pańśtwo

wej Rady Ochrony Przyrody, uzgodniony z prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej, dalsze rezerwaty śdsłe.· ~ ., 

§, 9. 1. W przypadku naruszenia stanu lasu przez 
poważną klęskę elementarną lub w przypadJm niebezpie
czeństwa pojawienia się szkodnika zagrażającego istnie
niu lasu mogą być na terenach po:fdanych ochronie ści
słej Z3Jsto'sowane zabiegi uznane za niezbędne przez Mi
nistra Leśnictwa na podstawie opinii Państwow!3j Rady 
Ochrony Przyrody: ' 

, 2 . . Na obszarach poddanych ochronieścis-łej mogą 
być również wyko'nywane czynności uznane przez Mi.ni
stra Leśnictwa n~podstawie opmu Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody za niezbGdne VI związku z udo'stępnie
niem dla zwiedzania niektÓrych części tych obszaró}v. 

§ 10. L Na obszarach poddanych ochronie częścio
wej, stanowiących własność Państll'a, nie mogą być wy
k.onywane następujące czynności: ' ' . 

l) usuwanie drzew 'poza przypadkami, kiedypodykto • . , 
wane to jest potrzebami gospodarstwa rezerwatowe
go. 

}! 
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J ' 
(2) biór o.&oców roślin ' runa poza miejlscami wyznaczo

ymi przez dyrektora Parku po · zasięgnięciu opinii 
ady Parku i za zgodą prezydium powiatowej rady 
arodowej, 

3) biór owoców i nasion drzew i krzewów poza przy
adkami, kiedy potrzebne to jest dla celów go,spo

darstwa rezęrwatowego, 

4) biór roślin oraz ziół le~zniczych, -, 
5) biór ściółki leśnej oraz zbieranie mchu, 

6) ozyskiwąnie żywicy. 
. ~ 

Przepis § 3 ust. 2 w odniesieniu do terenów po
zost jących pod "!lprawą łąkową sto,suje się do ogra-
nie eń wymienionych ,;;-ust. 1 pkt 4. ' 

3. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi 
oko icznościami 'dyrektor Parku na podstawie opinii Rady 
Par u i za zgp-dą prezydium ,wojewódzkiej rady narodo
we ' może zezwolić na dokonywanie czynności wymienio_ 
.ny h w ust. 1 pkt 4, 5 i 6. . 

§ 11. 1. Na obszarze Parku określonym w§ 2 
ust 1 zakazane jest: 

l) zanieczyszczanie terenu, 

2) polówanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących 
zwierząt, 

3) niszczenie i uszkadzanie drzew oraz niszczenie in
nych roślin, 

4 zanieczyszczanie wody i dokonywanie ' zmiany jej 
biegu, 

5 l)i'szczenie gleby, uszkadzanie i wydobywanie skał 
i minerałów, , 

6 pobieranie szutru i kamieni z łożysk potoków" . ' 

wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy, 

pasanie zwierząt : gospodarskich na terenach stano
wiących własność Pań,s{wd" 

wznoszenie bez uzgodnienia z Radą Parku wszelkich 
budowli, wchodzącyćh zarówno w zakres budownic
twa indywidualnego, .jak i budownictwa dla celów 
społecznych; w razie niezgodności w tych sprawach 
stanowisk Rady Parku i organów planowania roz
strzyga Minister Leśnictwa w porozumieniu~ z Prze
wodniczącym Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego, 

budowanie nowych urządzeń komunikacyjnych i in
nych urządzeń technicznych, których istnienIe mo
'głoby być sprzeczne z ceJami Parku, 

wznoszenie i pr,owadzenie zakładów przemysłowych, 

obozowanie poza miejscami wyznaczonymi przez 
dyrektora Parku, ' 1 

prowadzenie bez zgody dyrektora Parku zakładów 
handlo:wys:;h IUQ handlu okrężtlego, 

: 4) używanie pojazdów mechanicznych i kdnnych poza 
drogami ,wyznaczonymi ' przez dyrektora Parku' za 

, zgodą prezydium powi,atowej rady narodowej, 

5) umIeszczanie bez zezwolenia dyrektora Parku tablfc, 
napisów, 'ogłoszeń, reklamo-vvych ilnnych znaków, 

6) wszelkie I działania mogące znisżczyć lub zmienić w 
istetny sposób naturalny krajobraz lub poszczególne 
jego elementy, 'jako to: potoki, żródła, wywierzY'ska, ' 
formy skaIlle itp. 

2. Przepis §. 3 ust. 2 stosuje się do ograniczeń wy ... 
mienionych w ust. 1 pkt 1" 3, 7 ,i 8. ' 

3. Przepi,s ust. 1 pkt 9 nie zwalnia od obowiązku 
uzyskania decyzji organów planowania zabudowy w 
sprawie lokalizacji budowli. . 

4. W przypadkach uzasadniony'ch wyjątkowymi 

okolicznościami ' dyrektor Parku może na podstawie 
opinii Rady Parku i za zgodą prezydium wojewódzkiej 
rą.dy narodowej ze7wolić na pobranie w określonych 
mie}scach szutru i kamieni z łożysk potoków . 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 12, 13 i 11, 
dyrek10r Parku wydaje 'po zasięgnięciu 'opinii Rady Par
ku. 

§ 12.' Plany zago1spodarowania przestrzennego tądż 
założenia zagospodarowania przestrzennego terenów 
wchodzących w skład Parku powinny być uigodhione 
1. Radą Parku. 

§ 13. 1. Dyrektor, Parku może udzieli~ zezwoleń na 
dokonywanie na obszarze Parku: , 

l) drohnego zbioru i wynoszenia z te,renu ·Parku owo;ców 
i nwsion drzew i krzewów, zbioru roślin, ziół lecz
niczych i innych okazów przyrodniczych dla celów 
ngukowych i doświadczalnych, 

2) łowienia i zabijania pojedynczych oka'iów zwierząt 
i wynoszenia takich okazów z terenu parku dla celów , 
naukowych bądź w przypadkach, gdy zmniejszenie 
stanu ilościowego okr'eślonego gatunku zwierząt jest 
konieczne ze względu na realizację innych celów 
ochrony przyrody, 

3) badań geologicznych,. wydobywanie drobnych ska~ 
i' minerałów i dokonywanie innych czyrinoścl nie
zbędnych w związku z prowadzeriiem prac naukowo
badawczych. 

• 2. Udzielanie zezwoleń, o których mowa w ust. l, 
'dotyczących badań naukowych ,nie powinno być ,sprze,:z- , 
ne z planem" badań naukowych ustalonym przez Polską, 
Akademię Nauk, a ponadto w odniesieniu do badań geo
logicznych powinno ' być również zgodne z planem ust,a- ' 
lonymprzez Centr.y , Urząd ' Geologii. Do czasu usta
lenia tych ·planów zezwolenia temógą być udzielane na 
poc1stawie opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 

3. Udzielanie zezwoleń na dokonywanie czynności 
wymienionych w ust. l , dla celów doświadczalnych i 
ochrony przyrody może odbywać się tylko na pod,stawie 
opinii Rady Parku. . ! 

4. W przypadkach konieczności p,ozyskania większej ' 
ilości okazów lub materiałó~ dla celów, o których mowa 
w ust. l, zezwolenia wydaje Minister Leś~ictwa. 

§ 14.1. Ruch turystyczny na obszarze Parku może 
odbywac się tylko na drogach i ścieżkach dopuszczonych 
do tego mchu i według zasad ustalonych przez dyrektora 
Parku po rozpatrzeniu wniooków organizac~ turystycz
nych, na podstawie opinii Rady Parku i za zgodą lprezy- , 
dium wojewódzkiej rady narodowej. 

2. Minister Leśnictwa w porozumieniu i. Pr.zewodni
czącym Komitetu dla Spraw Turystyki może na wniosek 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, uzgodniony z pre
zydium wojewódzkiej rady liarodowej, wyłączyć całko
wici.f-niektóre obszary Parku z wykorzystania dla celów 

" turystyki ,ze względu na ochronę fauny • 
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3. , Wszelkie czynnoscl związaI\ez obsługą ruchu 
'turystycznego mógą wy}wnywać tylko osoby upoważnio
ne do tego przez dyrektora Parku lub stowarzy.szenia., któ
re działalność swoją -w zakresie turystyki na tYm obsza
rze uzgodniły" z dyrektorem Parku. 

4. D}rrektor Parku ' na podśtawie opinii Rady Parku 
i za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej okre- ' 
ś1i szczegółowe przepisy dla zwiedzających. 

5. Przepi,sy, o których mowa w ust. 4, dotyczące 
przebywania osób zwiedzających na obszarze Parku po: 
łożonym w strefie nadgranicznej, powinny być ,uprzed
nio uzgodnione z organami ochrony granic. W razie bra
ku' uzgodnienia dyrektor Parku przedkłada sprawę Mini
strowi Leśnictwa, który rozs,trzyga w porozumieniu z 
właściwym ministrem. 

§ 15. l. Wykorzystanie wód Parku dla celów tu
rystykU sportu~oże odbywać się tylko w zakresie usta
lonym przez Ministra Leśnictwa na wniosek dyrektora 
Parku uzgodniony z prezydiulI\, woj ewódzkiej rady naro
dowej. 

2. ?portowy połów ryb może być dokonywany tyl
ko na podstawie zezwolęnia ud'zielonego przez dyrektora 
~~. ' 

§ 16. 1. Zarząd Parku sprawuje dyrektor Pi€oniń
skiego Parku Narodowego, . mianowany przez. Ministra 
Leśnictwa. 

2. Do zakresu działania dyrektora , Parku należy w 
szczególności: 

l} kierowanie całokształtem działalności Parku, 
I 

2) zarządzanie majątkiem paIlstwowym, wchodzącym w 
skład Parku, ' 

3) zestawianie planów pracy l, projektów preliminarzy 
budżetowych, 

:4) przedstawianie władzy przełożonej sprawozdań , z 
\ działalności Parku., 

3. Dyrektor' Parku ponosi odpowiedzi<ilność za ca
łokształt działalności administracji Parku oraz za majątek 
państwowy wchodzący ,w' skład ' Parku. , 

~ § 17. L Organem ,doradczym dyrektora Parku w 
zakresie zarządzania Parkiem jest Rada Pienińskiego Par
ku Narodowego, powołana ' .przez , Ministr~ Leśnictwa; ·w 

. której skład wchodzą przedstawiciele nauki, przedstawi
ciele zainteresowanych instytucji oraz przedstawiciele 
terenowych organów wł:adzy palistwówej. - , 

2. Minister Leśnictwa określi zakres działania;, 

skład i , organizację Rady Parku. 

§ 18. Dyrektor Parku upoważniony jest do ~yda
wania na podstawie opinii Rady Parku i za zgodą pr~
zydium wojewódzkiej rady narodowej zarządzeń po
rządkowych mających na celu bliższe oznaczenie. lub 
przeprowadzenie na terenie Parku ochrony u.stanowioneJ 
rozporządzeniem. 

§ 19. Upoważniony personel Parku ma prawo do na
kładania.i ściągania grzywien w ' drodze manda!9w ,kar
nych na zasadach i' w trybie przewidzianych W ustawie 
z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-admini
stracyjnym (Dz. U. Nr 66, poz. 454.). 

§ 20. Organizację wewnętrzną administra<:ji Parku 
określi regulamin wydany ' przez Ministra Leśnictwa w 
porozumieniu z Prezesem Państwowej Komisji Etatów. 

§ 21.J.WYdatkl związane z działalnOśCią Parku po-
krywane' sąz budżetu centralnego. ' 

2. Minister Leśnictwa może w porozumieniu z Prze
wodniczącym Państwowej Komisji Planowania 'Gospo- ~ 
darczego wprowadzić opłaty za wstęp do Parku ' i za ko-
rzystanie z jego urządzeń. ' , 

§ 22. Przepi.sy rozporządzenia nie narwzają przepl~ 
sów q granicach Państwa. 

§ 23. Wykonanie rozpor~ądzenia porucza Słę Minl~ 
strowi Leśnictwa. 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia z mocą od dnia 1 .stycznia 1955 r; . 

4. Dyrektor Parku obowiązany jest rozwlJac spo- Prezes--n.adyMinistrów: J. Cyran~ip.wic% 
łe'czną akcję ochrony przyrody przez mł()dzież, tmy-
stów ~tp. 
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'z dnia 30 pa~dziernika 1954 r. 

/' 
w spra~ utworzenia Babiogórskiego Parku Naro~~w:go. 

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

§ L -T~orzy się Babiogórski Park Narooo",y, zwany 
dalejParkiem~. położony vi powiecie wadowickim '1 no~ 
wotarskim ' w województwie krakowskim. 

§ 2. 1." W skład Parku wchodzi obszar o po
wierzchni około L637 ha, którego granica obejmująca "te-

/ ' 
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reny, stanowiące własność Państwa I tereny stanowiące 
własność niepaństwową ma przebieg następujący: od 
punktu wysokościowego 1017 (prze: :;cz Jałowiecka) leżą

cego na linii granicy państwowej granica Parku biegnie 
w kierunku północno-wschodnim' i wschodnim wzdłuż 
linii oddziałowych 56/179 i ss/na lasów ną.dleśnictwa Za" 
woja do punktu zetknięcia się z potokiem Jałowieckim, -
następnie w kierunku południowym wzdłuż tego potoku 
do punktu zetknięcia się z linią dolnego płaju" dalej linią 
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