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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 wrześn ia 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiąz
ku uzyskiwania koncesji. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 
1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41 , poz. 324, 
z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, 
z1991 r. Nr31,poz. 128,Nr41 , poz. 179,Nr73,poz.321 , Nr 
105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460 oraz 
z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 47, poz. 212) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grud
nia 1989 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów 

działalnośc i gospodarczej z obowiązku uzyskiwania kon
cesji (Dz. U. Nr 72, poz. 423) w § 1 dodaje się pkt 
4 w brzmieniu : 

..4) w pkt 11 , w części dotyczącej usług przechowywania 
rzeczy ruchomych ." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dn ia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 września 1993 r. 

w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych. 

Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 
października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 
492 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza s ię, co następuje : 

§ 1. Tworzy się Park Narodowy Gór Stołowych, zwany 
dalej "Parkiem", o powierzchni 6280,3 ha, położony w woje
wództwie wałbrzyskim . 

§ 2. W skład Parku wchodzą następujące obszary: 

1) określone linią graniczną, która biegnie od słupa grani 
cznego nr 183/10 na granicy państwa w obrębie ewi 
dencyjnym Radków Lasy w kierunku południowo 

-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki ewi 
dencyjnej nr 4/61 i dalej, w tym samym kierunku, 
północno-wschodnim i granicami kolejnych działek 
ewidencyjnych: 
a) w obrębie ewidencyjnym Radków Lasy: nr 5/62, 

10/38, 11 /38, 12/37, 14/36, 16/35, 17/34, 18/27, 
22/31 , 21 /30, 

b) w obrębie ewidencyjnym Wambierzyce: nr 236/ 29/ 1, 
236/28, 236/47, 236/46/1,236/45,236/39, 236/43, 
aż do granicy obrębu ewidencyjnego Chocieszów. 

Następnie granica Parku w wyżej wymienionym obrębie 
ewidencyjnym skręca na południowy zachód, biegnąc 
zachodnią granicą drogi leśnej bez numeru wzdłuż 
wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 431 / 108/ 1, 
dalej skręcając na południowy wschód zachodnią grani
cą tej samej drogi leśnej przecinającej kolejno działki nr 
432/ 107/2, 432/ 106 oraz 432/ 105, gdzie skręcając po
nownie na południe, zachodnią granicą opisywanej 
drogi, osiąga wschodnią granicę dz i ałki nr 432/ 128/ 2, 
skąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy 
wyżej wymienionej działki, aż do granicy obrębu ewi
dencyjnego Szczytna Lasy. 

Dalej granica Parku przechodzi do wyżej wymienio
nego obrębu ewidencyjnego i biegnie na zachód frag
mentem południowej granicy działki ewidencyjnej nr 

2313/128/ 1, aby w punkcie zbiegu z granicą działki 
ewidencyjnej nr 2326/ 168 skręcić na południowy za
chód zgodnie z jej wschodnią gran icą, dochodząc do 
granicy działki ewidencyjnej nr 2259/ 202, wzdłuż której 
biegnie nieco na południowy wschód, a potem na 
południowy zachód w linii prostej, osiągając punkt na 
granicy działki ewidencyjnej nr 2261 / 255/ 2, skąd dalej 
biegnie w tym samym kierunku, wzdłuż wschodniej 
gran icy wyżej wymienionej działki ewidencyjnej, skrę 
cając zgodnie z nią na południowy wschód i dalej w tym 
samym kierunku, wzdłuż północno-wschodniej granicy 
działki ewidencyjnej nr 2278/ 257, po czym zmien ia 
kierunek na zachodni zgodnie z południowymi granica
mi działek ewidencyjnych: nr 2254/329, 2253/327/ 1, 
2252/307, 2251 /308, 2250/309/ 2, 2249/310/ 2, 
2248/311 /2, 2247/312/ 2, 2246/313/ 2, aż do granicy 
obrębu ewidencyjnego Łężyce. Dalej granica Parku 
biegnie na północny zachód w wyżej wymienionym 
obręb ie ewidencyjnym wzdłuż południowej granicy 
działek ewidencyjnych: nr 569/310/ 1, 569/311 / 1, 
569/312/ 1, 569/313/ 1, 569/325, 569/326, 569/317, 
569/318, 569/319, 569/320, 569/321 , 569/2/322, 
569/ 2/323, 569/ 2/324, 569/ 57/ 1, a następn ie na połu
dnie wzdłuż wschodniej granicy działek ewidencyjnych 
nr 606, 610, 611 , 569/45, aż do gran icy obrębu ewiden 
cyjnego Darnków, gdzie biegnie wzdłuż wschodn iej, 
następnie południowej, a potem zachodniej granicy 
działk i ewidencyjnej nr 92/48, dalej wzdłuż zachodniej 
granicy dz i ałki ewidencyjnej nr 92/47, po czym skręca na 
zachód wzdłuż połudn iowej gran icy działki ewidencyj 
nej nr 92/49, aż do granicy obrębu ewidencyjnego 
Jerzykowice Wielkie. 

W wyżej wymien ionym obręb ie ewidencyjnym granica 
Parku biegnie na połudn iowy zachód wzdłuż połu 

dniowej granicy działek ewidencyjnych: nr 108/62/ 2, 
108/63, 108/64 i dalej w tym samym kierunku w obrębie 
ewidencyjnym Dańczów wzdłuż południowej gran icy 
działek ewidencyjnych: nr 163/65, 163/73, 163/84 i na
stępnie ponownie w obrębie ewidencyjnym Jerzykowi-
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ce Wielkie biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy 
działek ewidencyjnych: nr 108/83, 108/82, 108/80/2, 
dochodząc do granicy obrębu ewidencyjnego Nowy 
Zdrój, gdzie prowadzi wzdłuż zachodniej granicy działki 
ewidencyjnej nr 192/80/1, dochodząc znowu do granicy 
obrębu ewidencyjnego Jerzykowice Wielkie, gdzie bie
gnie na północny wschód wzdłuż zachodniej granicy 
działki ewidencyjnej nr 108/76, aż do granicy obrębu 
ewidencyjnego Jakubowice. 

W wyżej wymienionym obrębie ewidencyjnym granica 
Parku biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy 
działek ewidencyjnych nr 300/38 i 299/42, dochodząc 
do granicy obrębu ewidencyjnego Bukowina, gdzie 
biegnie dalej w tym samym kierunku wzdłuż zachodniej 
granicy kolejnych działek ewidencyjnych: nr 72/41 , 
68/29,56/24,55/22,53/18,51 /17,49/16, aż do granicy 
państwa przy słupie granicznym nr 171 /2, skąd wzdłuż 
niej w kierunku północno-wschodnim do wymienione
go na początku słupa granicznego nr 183/1 0, z wyłącze 

niem gruntów Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlane
go w Radkowie w obrębie Radków Lasy - działki 

ewidencyjne nr 15 i 30 oraz gruntów wsi Karłów 
leżących w obrębie Karłów, obwiedzionych granicą 
działek ewidencyjnych: nr 81 /1,75, 74/1,71 /1, 69,67/1, 
67/2, 60/1, 57/4, 57/2, 49/4, 45/2, 44/1, 42, 9/1, 8/1, 
6/1, 3, 2, 1, 14, 15/2, 16/1, 16/3, 21, 22/1, 22/2, 23/2, 
24, 26/2, 27/5, 27/4, 104, 29/2, 29/3, 31 /1, 31 /2, 
33, 34/1, 34/2, 37, 102, 100, 97/1, 86, 85, 83, 84, 82 
do połączenia z początkowym punktem granicy działki 
ewidencyjnej nr 81 /1, 

2) ponadto w skład Parku wchodzą siedziby leśnictw : 

a) Czermna, obręb ewidencyjny miasta Kudowa Zdrój, 
działka ewidencyjna nr 395 o powierzchni 0,0153 ha 
(0,02 ha), 

b) Jeleniów, obręb ewidencyjny Jeleniów, działka ewi
dencyjna nr 389/86 o powierzchni 52,13 ha, w tym 
teren zabudowany 0,83 ha (część działki), 

c) Karłów, obręb ewidencyjny Karłów, działka ewiden
cyjna nr 142/82 o powierzchni 9,82 ha, w tym teren 
zabudowany 0,16 ha (część działki), 

d) Radków, obręb ewidencyjny miasto Radków, działka 
ewidencyjna nr 335 o powierzchni 0,05337 ha 
(0,05 ha), cała działka zabudowana, 

stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w za
rządzie Lasów Państwowych. 

§ 3. Nieruchomości znajdujące się w zarządzie Ministra 
Obrony Narodowej (działki nr 233/1/257, 154, 242-248 
w obrębie Pasterka), nieruchomości w zarządzie Dyrekcji 
Okręgowej Dróg Publicznych we Wrocławiu (działka nr 
109/75 i 109/76 w obrębie Jerzykowice Wielkie) oraz grunty 
zajęte pod drogi publiczne, w dniu wejścia w życie roz
porządzenia, nie przechodzą w zarząd Parku . 

§ 4. 1. Obszary Parku mogą być objęte ochroną ścisłą 
lub częściową . 

2. Obszary o zwartej zabudowie oraz nieruchomości nie 
stanowiące własności Skarbu Państwa nie mogą być objęte 
ochroną ścisłą lub częściową bez zgody właściciela lub 
zarządcy. 

§ 5. 1. Na obszarze Parku zabrania się : 

1) polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i zabija
nia dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży zwierzyny 

płowej , niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd 
ptasich i wybierania jaj, 

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i in
nych roślin , 

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub 
innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód, gle
by oraz powietrza, 

4) zmiany stosunków wodnych, regulacji potoków, 

5) wydobywan ia skał i minerałów, 

6) niszczenia gleby, 

7) palenia tytoniu oraz palenia ognisk poza miejscami do 
tego wyznaczonymi, 

8) stosowania środków chemicznych, 

9) prowadzenia działalności handlowej poza miejscami do 
tego wyznaczonymi, 

10) zbioru dziko rosnących roślin albo ich części , w szcze
gólności owoców i grzybów poza miejscami do tego 
wyznaczonymi, 

11) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi, 

12) umieszczania bez uzgodnienia z dyrektorem Parku tab
lic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, 
z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych 
z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz 
oznakowaniem i ochroną granicy państwowej, 

13) zakłócania ciszy, 

14) używania lotni i motolotni poza miejscami do tego 
wyznaczonymi, 

15) wykonywania lotów cywilnych statkiem powietrznym 
poniżej 2000 m wysokości względnej, z wyjątkiem 
lotów patrolowych i interwencyjnych statków powietrz
nych Lasów Państwowych . 

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

1) zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych , 

2) prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrektora 
Parku, 

3) prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej na gruntach nie 
objętych ochroną ścisłą i częściową, 

4) prowadzenia akcji ratowniczych, 

5) wykonywania zadań z zakresu ochrony granic, bez
pieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 6. Wokół Parku Narodowego tworzy się strefę 
ochronną, zwaną "otuliną", o powierzchni 10.575 ha, obej 
mującą obszar, którego granice przebiegają w następujący 
sposób: od granicy państwa w punkcie oznaczonym słupem 
granicznym nr V /185 drogą do miejscowości Radków, skąd 
drogą państwową nr 387 do miejscowości Ratno Dolne do 
skrzyżowania z drogą nr 388 i dalej tą drogą przez miejs
cowości Wambierzyce oraz Chocieszów do Polanicy, skąd, 
włączając uzdrowiskową część miasta, drogą Polanica 
- Szczytna do skrzyżowania tej drogi z drogą między
narodową E-67 i dalej tą drogą przez miejscowości Duszniki , 
Lewin Kłodzki, Jeleniów, Kudowa Zdrój do granicy państwa 
w rejonie przejścia granicznego Kudowa Słone. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
. od dnia ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 


