
Dziennik Ustaw Nr 64 - 1462 - Poz. 306 i 307 

nr 218 i od nr 221 do nr 223, południową granicą oddzia
łów nr 225, 224, 226, północną granicą oddziałów 
nr 228,229,231 , 233 i od nr 243 do nr 241, wschodnią 
i południową granicą oddziałów nr 241,242 i od nr 244 
do nr 246, 240 (według mapy Nadleśnictwa Kamienna 
Góra, obręb Kamienna Góra, z dnia 1 stycznia 1989 r.) 
do znaku granicznego nr 13/8 i granicą państwa w kie
runku zachodnim do znaku granicznego nr 21/6, do gra
nicy Karkonoskiego Parku Narodowego, z wyłączeniem 
gruntów miasta Michałowice-Piechowice określonych 
granicą, która biegnie południową granicą oddziałów 
nr 269, 268, 262, zachodnią granicą oddziałów nr 263, 
265, 267, 258, północną granicą oddziałów nr 259, 284 
i wschodnią granicą oddziałów nr 278 i od nr 272 do 
nr 270 (według mapy Nadleśnictwa Szklarska Poręba, 
obręb Piechowice, z dnia 1 stycznia 1989 r.) i gruntów 
wsi Borowice określonych granicą, która biegnie połu
dniową granicą oddziałów nr 89,83, zachodnią granicą 
oddziałów nr 68, 71,74,73,77,76, północną granicą od
działów od nr 217 do nr 221, wschodnią granicą oddzia-

łów nr 198, 173, 95, 94 (według mapy Nadleśnictwa 
Śnieżka, obręb Śnieżka, z dnia 1 stycznia 1989 r.) oraz 
gruntów wsi Sosnówka, określonych granicą, która bie
gnie południową granicą oddziału nr 66, zachodnią gra
nicą oddziału nr 65, północną granicą oddziałów nr 70, 
68 i wschodnią granicą oddziałów nr 83, 67 (według 
mapy Nadleśnictwa Śnieżka, obręb Śnieżka, z dnia 
1 stycznia 1989 r.), a także działki leżące poza komplek
sami leśnymi, przypisane do oddziałów, które weszły 
w skład otuliny. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Karko
noskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 17, poz. 90), 
z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia Karko
noskiego Parku Narodowego. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 maja 1996 r. 

w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego. 

Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 
16 pażdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, 
poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Pieniński Park Narodowy położony w woje
wództwie nowosądeckim, zwany dalej "Parkiem", 
obejmuje obszar 2 346,16 ha . 

§ 2. W skład Parku wchodzą następujące obszary: 

1) obszar określony linią graniczną, która biegnie 
w kierunku zachodnim od południowo-wschodnie
go narożnika działki nr 3456/1 (według mapy mia
sta Szczawnica z dnia 6 listopada 1969 r. nr ewiden
cyjny 281/14/19/69) wzdłuż granicy państwa do naj
dalej na wschód wysuniętego narożnika działki 
nr 3141, w kierunku zachodnim południową i za
chodnią granicą działki nr 3141, południową grani
cą działek nr 2849,2541/2, wschodnią i południową 
granicą działki nr 786/1, południową i zachodnią 
granicą działki nr 786/2, południowo-wschodnią 
granicą działek nr 2541/2, 885, zachodnią granicą 
działek od nr 885 do nr 882, południową granicą 
działki nr 2541/2, wschodnią, południową i zachod
nią granicą działki nr 1075/1, południową granicą 
działki nr 1075/4, wschodnią granicą działek od 
nr 1082/4 do nr 1082/1, 1177, południową, a następ
nie zachodnią granicą działki nr 2303, południową 
granicą działki nr 2540/6, południowo-wschodnią 
granicą działek nr 2302, 1541/1, 2301/2, południo-

wą granicą działek nr 2300, 2306, przecina drogę 
gminną Sromowce Niżne-Sromowce Wyżne Wy
gon, załamuje się w kierunku północno-zachodnim 
i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 

nr 2306 (według mapy obrębu Sromowce Niżne 
gminy Czorsztyn z dnia 20 sierpnia 1969 r. nr ewi
dencyjny 281/16/1/69), południowo-zachodnią gra
nicą działek nr 2366/2, 2352/3, załamuje się w kie
runku zachodnim i biegnie południową granicą 
działek nr 3089/8, 2324/1, 3088/1, 2303/1, załamuje 
się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie 
północno-zachodnią granicą działki nr 2285/11 do 
zetknięcia się z drogą gminną Sromowce Niżne
Sromowce Wyżne Wygon (działka nr 2285/19), pół
nocną i północno-zachodnią granicą drogi gminnej 
(działka nr 2285/19) do najbardziej na południe wy
suniętego narożnika działki nr 3089/3, załamuje się 
w kierunku północno-zachodnim, przecina działkę 
nr 2285/12 i biegnie do najbardziej na wschód wy
suniętego narożnika działki nr 2070, południowo
-zachodnią granicą działek nr 2285/12, 2285/22, 
2199, 1337, 1324, 1311, załamuje się w kierunku po
łudniowo-zachodnim i biegnie południowo

-wschodnią i południową granicą działki nr 712/5, 
załamuje się w kierunku południowym i biegnie 
południowo-wschodnią granicą działki nr 745/5, 
załamuje się w kierunku północno-zachodnim i bie
gnie południowo-zachodnią granicą działek nr 
745/5,744/3,744/8,717/2,716/1,712/5,678/4,678/3, 
612/1, 679/3, załamuje się w kierunku zachodnim 
i biegnie południową granicą działki nr 2666/2, 








