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2) zbiór owoców i nasion drzew i krzewów z wyjątkiem 
nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb · odno
wienia lasu w rezerwacie :z;e s:z;c:z;ególnym uwzględ
nieniem ro:z;woju cisa; 

3) pozyskiwaaie żywicy i :z;biór :z;iół leczniczych oraz in
nych roślin lub ich części; 

4) :z;biór ściółki leśnej, kos:z;enie trawy i pasanie :z;wie
. rząt gospodarskich; 

5) nis:z;cZenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin; 

6) niszczenie gleby; 
. 'Jj polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących 

zwierząt; 

8) :z;aniecz\y"szc:z;anie terenu, w:z;niecanie ognia i zakłó'ca
nie ciszy; . 

9) umies:z;c:z;anie tablic, napisów i innych maków; 
10) wznoszenie budowli oraz :z;akładanie lub budmva 

urządzeń komun~kacyjnych i innych urządzeń tech
.... ~~ niemych; 

11) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami 
specjalnie w tym celu wyznacz0!lymi przez kQnser~ 
watora przyrody. . 

4. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze wzglę
dów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowi
ska cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych !asów, 
a stanowiącego niegdyś ich stały element składowy . 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa: B. Podedworny 
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. ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA 

z dnia 21 kwietnia 1953 r. 

W sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 
co następuje: . 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

"Zielona Góra"obszar lasu o powierzchni 18,39 ha w Leś
nictwie . Zielona Góra Nadleśnictwa Państwowego Ol
sztyn, położony w miejscowości Zielona Góra, .gminie 01-
s:z;tyn, powiecie częstochowskim województwa stalin 0-

grod:z;kiego. 

2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 20 d, 
21 d, 21 a, według numeracji przyjętej w planie urząd:z;e-

-nia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960. Granice 
rezerwatu :zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 
l : 2000(), stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji 
rejestru tworów przyrody poddanych pod ochron~. 

3. Na obszarze rezerwatu zabronione jest: 

'1) normalne użytkowanie lasu, natomiast wszelkie 
" c:z;ynności gospodarc:z;e, wykonywane w re:z;erwacie, 

powinny być dostosowane do potrzeb ochrony pr:z;y
rody, a sposób i ilość możliwych do pobierania użyt
ków drzewnych określi specjalnie w tym celu opra
cowany plan gospodarstwa re:z;erwatowego, podlega
jący :z;atwierd:z;eniu przez Nac:z;elnego Konserwatora 

__ Pr:z;yrody; 

3) :z;b\pr :z;iół lecmic:z;ych ora:z; innych roślin lub kil 
części; 

4) -zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich; 
5) niszc:z;enie lub uszkadzanie dr:z;ew i innych roślin oraz 

występujących na powier:z;chni skał; 
6) nis:z;c:z;enie gleby, wydobywanie skał, minerałów i ka

mieni; 

1) polowanie, chwytanie i zabijanie d:z;iko żyjących 
zwierząt; 

8) zanieczys:z;c:z;anie terenu i przedmiotów w re:z;erwa-
cie, wzniecanie ognia i zakłócanie ·c·is:z;y; . . 

9} umieszczanie tablic, napisów i innych znaków; 
10) w:z;nos:z;enie budowli oraz ,zakładanie lub budowa · 

urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń tech
nicznych; 

11) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami 
specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konser
watora pr:z;yrody. 

4. Re:z;erwat twoi:z;y się w celu zachowania ze 
względów naukowych, dydaktycznych i społecZnych ob
szaru leśnego, obejmującego wzgórze wapienne Jury 
Krakowsko-Wieluńskiej :z; różnymi typami lasów miesza
nych :z; charakterystycznymi wychodniami skał wapien
nych uformowanych i wyiłobionych erozją w fantastycz-
ne ks:z;tałty, jaskinie itp. -I / 

2) zbiór owoców i nasion dr:z;ew i kr:z;ewów z wyjąt- 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłos:z;enia. ' 
kiem nasion niezbędnych do :z;aspokojenia potrzeb 
odnowienia lasu w re:z;erwaciei Minister Leśnictwa: B. Podedworny 

SU 

ZARZĄDZENIE MINISJ:RA LEŚNICTW A 

z dnia 27 kwietnia 1953 r. 

w sprawie uznania za rczenvat przyrody. 

N a poastawie art. 13 ustaWy :z; dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25! poz. 180) :z;arządza się, 

co następuje : " . " - --

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Se
giet" obsza r lasu o powierzchni 24,29 ha w Leśnictwie 
Repty Nadleśnictwa Państwo'wego Gliwice, położony VI! 
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miejscowości Blechówka, gmInIe Bobrowniki, powiecie 
tarnogórskim województwa stalinogrodzkiego. 

2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 8e, f, 
9d, 13c, 14a, według numeracji przyjętej w planie urzą
dzenia gospodarstwa leśnego na okres 1949-1·958. Gra
nice fezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w 
skali 1 : 20000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej 
pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochro
nę· 

:3. Na obszarze rezerwatu zabronione jest: 

4) zbiór ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskicłl; 

5) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin; 

6) niszczenie gleby, wydobywanie 
gliny; 

kamieni, żwiru r 
""'-.... 

7) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących' 
zwierząt; 

8) zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłóca~ 
nie ciszy; 

9) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków; 

10) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa: 
urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń tech
nicznych; 

11) przebywanie na terenie rezerwatu poza mIejscami 

1) normalne użytkowanie lasu, wszelkie natomiast 
czynnoscI gospodarcze, wykonywane w rezerwacie, 
powinny być dostosowane. do potrzeb ochrony przy
rody, a sposób i ilość mo±iiwych do pobierania użyt
ków drzewnych określi specjalnie w tym celu opra
cowany plan gospodarstwa rezerwatowego, podlega-o 
jący iatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora 

,. specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez kbnser- ' 

PrzyrodYI '. , 

2) zbiór owoców I nasion drzew i krzewów z wyjątkiem' 
nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odno
wienia lasu w rezerwacie; 

3) zbiór ziół leczniczych oraz innycn roślin lub idl 
części; 

·t 

.: watora przyrody. 

'4. Rezerwat tworzy się w celu zachowania 'ze 
względów naukowych, dydaktycznych i - społecznych 
fragmentu naturalnego lasu bukowego z domies~ką 

świerka i sosny. 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa: B. Podedw:orny 
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ZARZADZENIE ~INISTRA LESNICTW A 

z dnia 27 kwietnia 1953 r. 

:w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia .7 kwietnia 
1949 r. 'o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) za-, 
Iządza się, co następuje: ' 

I 1. Uznaje się za rezerwaf przyrody pod nazwą 
:"Zamczysko" obszar lasu o powierzchni 1,35 ha w Leś-, .,. 
nictwie Skrzeszów Nadleśnictwa Państwowego Grodzi
sko, położony w miejscowości Grodzisko, gminie Kamyk, 
powiecie częstochowskim województwa stalinogrodz
kiego. 

2. W skład (ezerwatu wchodzi 149 oddział lasu 
poddział t, tworzący oderwaną powierzchnię leśną wśród 
gruntów rolnych wsi Grodzisko, położoną na wschód od 
głównego kompleksu lasu Nadleśnictwa Grodzisko. 
Oznaczenie oddziału przyjęto według numeracji zastoso
wanej w leśnych mapach przeglądowych z roku 1945. 
Granice rezerwatu oznaczono na mapce r.ezerwatu w 
skali 1: 20boo, stanowiącej załącznik do 'odpowiedniej 
pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod 
ochronę. 

'-3. Na obszarze rezerwatu zabronione jest:' 

4) zbiór ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich, 
oraz wykonywanie wszelkich innych czynności go
spodarczych, z wyjątkiem stosowania koniecznych 
zabiegów odnowieniowych gaturikami rodzimymi re
zerwatu i pielęgnacyjnych w podrostach i młodni-
kach, ' 

5) niszczenie lub uszkadzanie drzew, 
przedmiotów w rezerwacie; 

6) niszczenie gleby; 

roślin innycn , 

7) polowanie, chwytanie i zabijanłe dziko żyjących 
zwierząt; 

8) zanieczyszczanie terenu i przedmiotów w rezerwacie, 
wzniecanie ognia, 

9) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków; 

10) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub oudowa 
urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń tech
nicznych; 

11) przebywanie na terenie rezerwatu poza mIejscami 
specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez konser-. 
watora przyrody. :1) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych z wy .... 

jątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i zło~ ~;.-

mów w sposób nie narażający na zniszczenie oto
czenia, a w szczególności podrostów i nalotów, z po
zostawieniem w ziemi karpiny, 

'4. Rezerwat tworzy_ się w celu zachowania ze wzglę
dów kulturalno-społecznych fragmentu lasu dębowego 
o dużych walorach krajobrazowych. Ponadto obiekt po
siada znaczenie historyczne jako miejsce po starym, 
zburzonym w czasach średniowiecznych zamczysku. 2) zbiór owoców i nasion drzew i krzewów z wyjątkiem . 

nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odno
wienia lasu w rezerwacie, 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

3) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lUD ich 
. części; 

nia. 

Minister Leśnictwa: B. Podedwornf. 




