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Monitor Polski Nr 75 

członków Stowarzyszenia PolSkich Artystów Lutn~·ów 
i przez ·nich wykonanych, 
§ 2. ·Przy zakupie i sprzedaży w(!.rtość przedmiotów, 

o których mowa w § l, ustala kOmIsja przy Centralnym Za-
rządzie Przemysłu Muzycznego. . 

§ 3. Traci . moc zarządzenie. Ministra Przemysłu Drobnego 
1 Rzemiosła z dnia 29 lutego 1952 r. w sprawie zakupu i usta-

690 - Ptn. 460, 461 l 461 

lania cen przy zakupie muzycrn,ch instrumentów koncerto
wych: lub posiadająąch wartość artystyczną przez jednostkf 
gospodarcze podległe Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rze
mio~,ła (Monitor Polski N,r A-29, poz. 431 t. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z: dniem ogłoszenia. · 

Minister Kultury i Sztuki: w z, T. Zaorski 
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tARZĄDZENrE MINISTRA tESNICTW A I PRZEMYSł.U DRZEWNEGO· 

z dnIa 30 sierpnia 1957 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

. Na podstawie B.rt. 13 ustąwy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody IDz. u.. NI 25, poz. 180) zarządza się, 
co następuje~ . 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Góra 
Zborów" obszar wzgórza wapie~negoo powierzchni 45.00 ha 
położonego w miejscowości Podlesice, w gromadzie KIOay
ce, w powiecie zawierciańskim województwa kato~ickieg.o. 

2. W skład rezerwatu wchodzą szczytowe partie Góry 
Zborów, nazywanej również Górą Berkową, wraz z pokry
wającym ją częściowo lasem sosnowym, w granicach zazna
czonych na mapce 5ytuacyj'nej rezerwatu w skali 1: 10.000, 
stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru two-
rów przyrody poddanych pod ochronę. ' 

b) zbiór owoców nasion d'fzew oraz krzewów, 
ej zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub łah 

części, 

dl pozyskiwanie żywicy, pasanie zwierząt gospodarskich 
oraz wykonywanie innych czynności gospodarczych, 
z wyjątkiem stosowania koniecznych . zabiegów ·odno- , 
wieniowych i pielęgnacyjnych zmip.rz;ających do 
przywrócenia naturalnego charaktąru lasu. 

e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roWn. 
f) polowanie, · chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko ży

jących zwierząt, 

!J) zanieczyszczanie t~renu i wznieć-anie ognia. 
h} umieszczanie tablic. napisów i innych znakó"", z wy_- ' 

jątkiem tahłi.c i: znaków 'EW lązanyth z oChroną terenu • 
i) .wznoszenie budowli 01az zak.ładanie lub budowa 

urządzeń komunikacyjnych i innycb urządzeń tech
nicznych, 

.-, 

, t 
. 1 

3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze wzglę
dqw! naukowych i krajobrazowych licznych . skał wapiennych 
tworzących najbard-z;iej malowniczą grupę ostańców na Wy
żynie Częstochowskiej . 

•. Na obszan:e rezerwatu zabronione 5ą: 
j) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami spe- "~l 

cjalnie w tym celu wyznaczonylJli przez konserwato- · >j-'{ 
. ra przyrody. 

5. Zarządzenie wchodzi w żyde z d.niem ogłoszenia. 
a) eksploatacja kamienia i niszczenie lub uszkadzanie 

likał, wycinanie drzew i pobór uiytków drzewnych, 
s wyjątkiem usuwania drżew martwych, wywrotów 
l złomów w sposób nie narażający na zniszczenie 
otoczenia l z pozostawieniem w ziemik;arpiny, 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: JN z. J. KnothJ 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA tESNlcrw A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 30 sierpnia 1957 r .. 

w sprawie omuła za rezerwat przyrody. 

.. 
,~ 

· ,/, ·1 
, -

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 19,.9 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 

co nalitępuje: 

... ~ 
a) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wy- ., ,. 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nuwll "Góra 
Chełm" ohs.zar la5u o powierzchni 12.00 ha w Leśnictwie 

Hutki-Kanki Nadleśnictwa Państwowego Łysa Góra, poło
tony w miejscowości Hutki-Kanki, w gromadzie Rokitno 
Szlacheckie, w powiecie zawierciańskim wojewódxtwa kato-
wickiego. . 

2. W skład rezerwatu wchodzi 14 oddzid lasu poddzia
ły a, b, c, h, według numeracji przyjętej w plani.e urządze
nia gospodarstwa leśnego na okres lat 1952-1961. Granice 
rezerwatu zostały o·znaczone na mapce rezerwatu w skali 
1 ~ 10.000 stanowiącej załącznik do · odpowiedniej pozycji re
jestru tworów przyrody poddanych pod ochronę. 

· 3. Jłezerwat tworzy się w celu . zachowania ze wzgl~ów 
naukowych · i dydaktycznych lasu bukowego o charakterze 
naturalnym, porastającego wzgórze wapienne na przedpolu 
krawędzi Wy'kyny Krakowsko-Częstochowskiej. . 

4. Naobazan:e rezerwatu zabronione 14: 

, / 

jlltkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i zio- \'J 
mów w sposób nie narażający , na zniszczeme otocze-" 
nla, a w szczególności podrostów i nalotów, oraz 
z pozostawieniem w ziemi karpiny. 

b) zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wy" 
jątkiem · nasion nieibędnych do zaspokojenia po

. trzeb odnowienia lasu w rezerwacie w miejscach, 
gdzie odnowienie naturalne jest niedostateczne, 

c) zbiór ziół leczniczych oraz innych . roślin lub ich 
części, 

d) zbiór ściółki leśnej or,,% wykonywanie wszelkich in
nych czynności gospodarczych, z wyjątkiem stosowa-
nia koniecznych zabiegów odnowieniowych gatunka-
mi rodzimymi rezerwatu i pielęgnacyjnych na kon;yść. 
buka w podrostach i młodnikach, 

e) pasanie zwierząt go~odllrskich, 

/ fl niszczenie lub uszka'dzanie drzew i innych roślin, ~ 
g) niszczcnię gleby. oraz wydobywanie' niszczenie skał, 
hJ polowanie, chwytanie, płoszenie l zabijanie ·dzfko ży.~ 

jących zwierz"t, 

·T_ 
.c 
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i) unieczysu:ztmie terenu l wzniecanie oglli.a, 
jl umieszczanie tablic, napisów i innych - znaków, z wy

jątkiem tablic i :znaków 'LWią2anych z ochroną terenu, 
łtl wznoszenie budowli ora'Z zakładanie lub budowa urzą

dzeń komunIkacyjnych i innych urząd'Zeń technicz
nych, 
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l) przebywanie na terenie rezerwat.u poza drogami , 
miejscami specjalnie w tym celu. wyznacz~>nymi przez 
konserwatora przyrody. 

5. , Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: w z. J. Knothe 

ZARZĄDZENIE MINISTRA LESl'fICTW A I PRZEMYSł.U DRZEWNEGO 

z dnia 30 sierpnia 1957 r . 

w sprawie uznanł~ za 

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

~ następuje: . . 
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Zadni 

Gaj" obszar lasu o powierzchni 6,39 ha, p:>lożony w miej
scowości Cisownica, w gromadzie Gol-eszów, w pbwiecie 
cieszyń.skim województWa katowickiego. 
, 2. ' W ' skład rezerwatu wchod"li pOłudnlowo"za-chodnia 
część parceli gruntowej nr 508 lwh 66 gminy katastralnej 
(:isownica ograniczona od stroll,Y północno-wschodniej prze-

. PłYwającym pnez środkową część tej parceli potokiem. Gra
nice rezerwatu zostały oznaczone na mapce re-zerwat~ w 
skali 1: '2880, stanowiącej załącznik ' do odpowiedniej pozy
cji rejestru tworów pt:Zyrody poddanych. pod ochronę. 

. 3,' Rezerw,at tworzy się w celu zachowania ze · wzglę-· 
dów nauk.owych i dydaktycznych naturalnego. - stanowiska 

. cisa. 
'4. Na obszarze rezerwatu zabronione są: 
al wycinanie cisów i innych drzew oraz pobór użytków · 

drzewnych, z wyjątkiem usuwania drzew martwych, · 
wywrotów i złomów w sposób nie narazający na 
zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów 
i nalgtów cisa, oraz z pozostawieniem w ziemi kar
pIny, 

rezerwat przyrody. 

odnowienia lasu w rezerwacie w miejscach. gdzie 
odnowienie naturalne jest niedGstateczne, 

c) zbiór ziÓł leczniczych oraz innych roślin lub ich 
części, , 

d) zbiór ściółki leśnej · oraz wykonywanie wszelkich in
nych czynności gospodarczych, z wyjątkiem stosowa
nia koniecznych zabiegów odnowieniowych. gatunka
mi rodzimymi rezerwatu i pielęgnacyjnych na korzyść 
cisa, 

e) pasanIe zwierzą't gospodarskich, 
I) niszczenie lub uszkadzanie drzew i inriych roślin~ 

g) niszczenie gleby, wydobywanie skał i kamieni, 
h) pólowanie, chwytanie . zabijanie dziko żyjących 

zwierząt, . 
i) zcrnieczyszczanie teren'u i wzniecanie ognia, 
j) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wy- , 

jąfkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu, ! 

k) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urzą
dzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicz
nych, 

l) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami 
specjalnie w tym .celu wyznaczonymi przez konserwa
tora przyrody. 

5. Zarządzenie. wchodZi w życie z dniem ogłoszenia. 
bl zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wy- . 

jątkiern nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb Minister Leśaictwa i Przemysłu Dr~wnego; w z. J. Knothe 
I 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSł.U DRZEWNEGO 

I 

z dnia 3 września 1957 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 "Parko
. we'" obszar lasu o powierzchni 148,54 ha w Leśnictwie Dą
brówka Nadleśnictwa · Państwowego Złoty Potok, po.łożony 
w miejscowości Potok Złety w gromadzie Janów, w powie

, cie częstochowskim województwa katowickiego. 
'2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu: 131 a,f,g; 

132 i,l, m; 133 m,D.; 134 a,c.g,h,I,m,n,o,p,r,s,x.a1 ,gl; 145 aid,h,i; 
146 a,c; 147, b,f;i,o,r,s,t,w,x; 148, 149, 157, według numeracji 
przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 
lat 1951-1960. Granice rezerwatu zostały oznaczone na ma
pie rezerwatu w skali 1 : 5000, stanowiącej załącznik do od

'~owiedniej, pozycji rejestru tworów przyrody podd'anych pod 
ochronę. ' 

3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze wzglę

dów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych obszaru 
doliny rzeki . Wiercicy z dobrze zachowanymi fragmentami 
,lasu , o cbarakterze pierwotnym i z licznymi wapiennymi 
tworami powierzchniowymi. 

4. Na obszarze rezerwatu zabronione są: 
a) wycinanie drzew i pobieranie uzytków drzewnych, 

z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami 
gospodarstwa rezerwatowego, którego zakres określi 

specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy 
podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konser
watora Przyrody; do czasu sporządzenia wymienione
go planu dopus.zczalne jest osuwanie drzew mar
twych, wywrotów i złomów w sposób nie narażający 
na miszczenie otoczenia, a . w szczególności .podros
tów i nalotów, oraz z pozostawieniem w ziemi kar
piny, . 

b) zbiór 'owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wy_ ·
jątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb 
odnowieni.a lasl! w re'Zerwade, 

c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich 
części, 

dl z.biór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich, 
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i in·nych roślin oraz 

występujących na' powierzchni skał, . 


