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c) pozyskiwanie żywicy, • 
"d) zbiór ziół l-eczniczyehol8.z innych roślin lub iG:h C2:,ęści, 
l'e)pozysk.iwanice ,śció~ki leśnej, tlinvy l pasanie , zwierząt 

, gospodarskich, 

f) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin, 

'gl niszczenie gleby, wydobywanie kamieni i innych ko
palin, , 

h) połOWaTIłe, chwytanie, -płoszenie Izabijllnie dziko ży

jących zwierząt, 

I) zanieczyszczanie terenu wzniecanie ,ognia, _ 
j) umteszmanłe tablic, ,n*"pisów i innych ,znaków, z ,wy-

ję.tkiem tablic i znaków zwi,!zanych z ' ochroną terenu, 
- ..k) wznoszenie budowli , oraz zakładani~ lubbudpwa ur~zą

dzeń ... komunikacyjnych i innych, urz'łdzeń I;€chniGZ
nych, ,a w szc1lególnośddokonywanie zmian .w ,linit 
brzegowej rzeki :Pilicy na odcinkuprzeplywu jej. pnez 
rezerwat, 

-.1) 'pnebywanie na terenie , rezerw.atupoża ,IDiej-sGami -wy. 
znaczonymi " pFZ~Z ·kbn~rw-atof-aprzyrooy. 

§ ~ . Zarz41dz"lUlie wchodzi w _życie .z dniem Qg!osze-niil'. 

Minister Leśnictwa i Przemy,słu Drzewnego: J. Dqbc Kocioł 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESN1CTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z . dnia 1 października 1958 r. 

w ',sprawie- uznania za rezerwat przyrody. 

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

l. Uznajf! , się 'Da rezerwat przyrody pod nazwą :;Babsk" 
ob_szar ' lasu o ~owierzchni 10,97 ha w Leśnictwie -Babsk Nad
leśnictwa Państwowego Rawa Mazowiecka, położony w miej
licowości Julianów Raducki, w gromadzie Babsk, w powi-ecie 
raws,!t.im. województwa ' łódzkiego. 

2. W skład rezerwatu wchodzi oddział lasu 8 g, h, we-
, dług oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa 
.leśnego na okres 1956-1'966 r. Granke rezerwatu zostały 
oznaczone -na mapie rezerwatu w skali 1 : 5000, stanowiącej 
ułącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody 
poddanych pod ochronę. 

3. -Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze wzg'lędów 
naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu li~ciastego z do
mieszką lipy, stanowiącego jedyny tego rodzaju ' drzewostan 
na terenie województwa. 

4. Na obszarze 're,zerwatu zabronione są: 

, a) -
wycinanie drzew i pobieranie użytków drzewnych, 
z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami go~ 
spodarstwa rezerwatowego, którego zakres określi 

specjalnie w tym celu 0pracowany plan gospodarczy, 
podlegający zatwierdzeniu przez Naczelnego Konser
watoraPrzyrody. Do czasu sporządzenia wymienione-

,go ,planu dopuszczalne jest usuwanie drzew m'artwych; 
wywrotów i złomów w sposób nie narażający na 

, zniszcz~n.je otoczenia, a w szczególności podrostów 
1 nalotów, oraz z pozostawieniem Vi ziemi karpiny; w 
razie potrzeby dopuszczalne jest po uzgodnieniu .z ,.kon
serwatórem przyrody , również wyRonywanie zabiegów ' 
pielęgnacyjnych, ' 

bJ zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjąt
kiem zbioru -nasion na potrzeby odnowienia lasu, ,do· 
konywanego za zgodą i pod nadzorem konserwatora 
przyrody: 

c) żbiót ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części; 
d) zbiór ściółki leśnej, pozyskiwanie żywicy i pasanif! 

zwierząt g:osp0darskich, 
e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin, 

f) n iszczenie gl€by, 
g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko ży· 

jących zwierząt, 

h) zanieczy~zczanie terenu i rozpalanie ognia, 
i) umieszczan ie tablic, napisów i innych znaków, .z wy~ 

jąlkiem tablic i znaków związanych z ochroną terenu, 
j) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urzą

dzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicz
nych, 

,k) przebywanie na terenię Fezerwatu po~a ' llliej.scamj .spe
cjaln ie w tYm celu wyznaczonymi przez konserwato
ra przyrody. 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
r 

Minister Leśnictwa t Przemysłu Drzewnego: J. _ Dąb-Kocio ł 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A IPRZEMYSł.U DRZEWNEGO 

z dnia 1 października 1958 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) zórziJdza się, 
co , następuje: 

1. Uznaje się za rez€rwat przyrody pod nazwą "U żró
deł Solinki" obszar lasu o powi erzchni 343,94 ha w Leśnic

~ tw ie Rawka Nadleśnictwa PaI1Sh~Owp.go Wetlina, położony 
. w m,iejscowości Berechy Górne', 1'1 groln<ldzie Szewczenko, w 
powieCie ustrzyckim województwa rzeszowskiego. 

2. W skład rezerwatu wchodzą o<ldziały lasu 17.Q., 177, 
229 oraz 230, według oznaczeń przyjętych w planie urządze- . 

nla gospodarstwa le,śnego na okres 1 954~ 1963 r. Granice re
zerwatu ' zostały oznaczone na mapie rez'erwatu w skali 
l : 20000, stanowiącej 7,ałącznik do odpowiedn iej pozycji 
I ejestru tworów przyrody poddanych pod och TOnę. 

3. Rezerwat tworzy się w celu z,achClwania ze względów 
nau!ww)'ch i dydaktycznych fragmentu lasu jodłowo-buko-

,I 
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h) zanieczyszczanie terenu . i wzniecanie ognia, wego o chard kl ~ rze pierwotnym z endemit'1 mi 'wschodnio-kar
packimi w runie, Jak wilczomlecz -karpacki (Euphorbia carpa
ticaj i pszeniec Herb:cha (J\lelampyrum Herbichii). 

4. Na obszarze reze rwatu zabronione są:/ 

i) unl ieszczan ie tablic, napisów i innych znaków, z wy
j,ątkiem tablic i znaków związańych z ochroną terenu, 

-a) wycinanie drzew i pobieraliie użytków drzewnych, 
b) zbiór 'owoców oraz nasion drzew i krzewów, 
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych· roślin lub ich części, 

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

d) pozyskiwanie ściółki , leśnej, ' trawy oraz pasanie zwie
,rząt gos'P0darskich, 

e) niszczenie lub uszkadzanie drzew r innych roślin , 

k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wy
znaczonymi pl:zez konserwatora przyrody. ' 

iJ niszczenie gleby, wydobywaniE! kamienia, piasku i in
nych kopalin, 5, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogł{lszenia. 

g) polowanie, chwytanie, płosze nie zabijanie dziko ży-
jących zwielząt, Minister Leśnictwa Przemysłu Drzewnego: J. Dqb-KocjoJ 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICfW A I PRZEMYSŁU DRZ,EWNEGO 

z dnia 1 pażdiiernika 1958 r. 

w sprawie uznania za rezerwat pnyrody. 

b) zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r . . 
o {lChrOllieprzyroay(Dz, U. Nr 25; poz, 180) zarządza się, 

co następuje : 

c) żbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich częścI. 

1. . Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wetlina" 
obszar lasu o powierzchni 110.85· ha w Leśnictwie Rawka Nad
leśnictwa Państwowego Wetlina. położony w miejscowości 

Wetlina, w grOlnadzie Cisna, w powiecie leskim wo.jewództwa . 

d) pozyskiwan ie ściółki leśnej i trawy oraz pasanie zwie
rząt gospodarskjch, 

e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin, 
f) niszczen ie gleby, wydobywanie kamieni, piasku lub 

innych kopalin. 

. rzeszowsk iego. 

2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 216 oraz 211, 
według oznaczeń prlyjętych w plahie urządzenia gospodar
stwa leśnego na okres 1954- 1963 r. Granice rezerwatu ZQsta
łyoinaczone na mapie rezerwatu w skali! : 20000, stanowią
cej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przy-

g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko ży
jących zwierząt, 

h) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie o§nia, • 
iJ umieszczanie tablic , napisów i innych znaków, z wy

jątkiem tablic i znaków związanych z. ochroną terenu, 

rody poddanych pod ochronę. ,. ' . 

j) wznoszenie budowli oraz zakladanie lub budowa urzą~ . 
dzeń komunikacyjny.ch i innyćh urządzeń technicz- . 
nych,· . . .' 

3, Rezerwat !wolzy się w celu zach{lwania ze względów 
njlukowych i dydaktyc21nych fragmentu lasu bukowo-jaworo
wego o charakterze pierwotnym. 

, 
k) przebywanie na ' terenie rezerwatu poza miejscami wy- o 

znaczonymi przez konserwatora przyrody. 

4. Na obszarze rezerwatu zabronione są: 
5. Zarządzenie wchodzi w ' życie z dniem ogłoszenia. 

a) wycinanie drzew i pobieranie użytków ' drzewnych, Minister Leśnictwa i przemysłu Drzewnego: J. Dqb-Kocioł 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszciególnych numerów wnosić należy do Administrac.li Wydawnictw Urzędu Rady Mini
strtiw (Warszawa , ni Krilkowskie Przedmieście .~Ol w termi nlę· 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejneqo numeru. 

Oplata 7.a prenumeratę 'Monitora Polskiego wvnosf: rocznie 7S ,~ zl. półrocznie 45 ,- zl. 

· PrenumeraJę możnazqłaszać tylko na okres rOClmy (od 1.1) lub na ok.res pól roczny lod 1.1 i od !SIl). Oplata powlnna być uisz
czona co · najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I - pólrocze - do dnia 10 listopada, za · 
II pó-lrocze - do dnia 31 maja. Do abonenlów. którzy opłacą prenumeratę po tych terminarh. wysyłka pierwszych nIlmerów do
konana zostanie z opóźnieniem . JednostkI na rO'1:rarhunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę 
na konto Narodowego Banku Polskiego. VIII Oddział Miejski, Warszawa, nr 1532·91.5, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19'. Rachunków za prenu
meratę nie wystawia się. Na odcin'ku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (hez skrótów). nazwę i numer doręczającego 
urzędu pocztowego Uak Warszawa 10. Poznań 3 itp.). powiat, ulicę, nr domu. nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych 

eqzemplarzv Monitora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze' Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Minil'trów, Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 50. w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom Książki", Księgarnia Prawno-Ekonomiczna, ul. Nowy Swiatl, 
kiosk ."Domu Książki " w gmachu sądów, al. Gen. Swierc?:ewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, 
Koszalinie. Łodzi. OpoJu. Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, 
Cieszynie, Częstochowie. Gdańsku, Gdyni , Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, KieJcach, Krakowie, Lublinie. Nowym 
. Sączu. Olsztynie. Ostrowie Wlkp. Poznaniu. Przemyślu. Raciborzu. Radomiu. Szczecinie. Tarnowie, Toruniu i Zamościu. 
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