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.. ZARZĄDZENIe MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSE.U DRZEWNEGO
z dnia' 25 listopada 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat pn:yrody.
Na. podstaw.i e · a-rt. , t3 " ustawy .,z dnia· 7 kwietnia . -1949 · r.·
qyh,wrue , przy.rod'Y':' ·(Dz. " U . . Nr . 25;.. pozo;: · ltJO)~· ząrządza': 'sil},'
co. następuje:
.
.

.r · ·

, .,w' _. . -:., ,, .. 0 ,. :

,:1. Uznaje· się za rezerwat przyrody pod , na·zwą "Ostr.a ·
·. GÓi.4·.~ -- obszar lasu o p~wierzchńi '7,22 . ha.· w : teśnict.wie .. G~(- '
'. ma:n! Nadleśnictwa Państwowego Trzebmiar położony w · miejscowości - KamioWice: wgromadiie ' K'arniowice, .w · -:powiecie
chrzanowskim województwa kra.k owskiego.
.i

2. W .skład reze'rwatu wchodzi 'Oddział lasu 344 .podod. działy b, c, według ozn~czeń przy jętych w planie urządz-enid
gospoda'rstwa rezerwatowego na okres 1956/57-1965/66. Granice rezen.l atu zostały 'Oznaczone na mapie rezerwatu w skali
1 : 20.000, stan'Owiącej załącznik do odpowiedniej pozycji re- '
jestru tworów przyr'Ody poddanych pod ochronę.

, -h) ·zbiórowaeów -i ·nasion drzew i krzewów, z wy .iątki-era ,,;~
.n,dsi(}R na " potr~zeby .odn'Owienia· lasu, których " pozysk.i"~,-'
, .' >.;'vanie może odbywać się na warunkach usta:lony.('łl'.. '
przezkonserwdtorą przyrody,
c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin I ich czeSfi~ · .•
d) zbiór Ściółki ' l~śneJ, pasanie zwierząt gospodarski~h
oraz wykonywanie wszelkich czynności gospod.r- .
czych, z wyjątkiem koniecznych zabiegów zmierzaJą
cych do zachowania naturalnego typu lasn,
e) niszczenie lub · uszkadzanie drzew lub innych ro:iłiR,
f) niszczenie gleby, pozyskiwanie kamieni, gliny, piasku
i innych kopalin,
. ..'

g) polowanie, chwytanie, ploszenie i zabijanie dziko żyjących zwierżąt,
:.
hl zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia,
i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych z och roną terenu,
j) wznoszenie budowli 'Oraz zakładanie lub budowa urzą
dzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
k) przebywanie na terenie rezerwatu poza mIejscami wyznaczonymi przez kon!;ęrwatora przyrody.

r

3: Rezerwat tworzy się w celu za·c howania ze względów'
naukowych, dydaktycznych i turystycznych naturalnego fragmentu 'o uczynykarpackiej wyst ęp ującego na Wyżynie Krakowskiej wśród rozległych obszarów czystych drzewostanów
sosnowych.
4, Na terenie rezerwatu zabronione

są:

a) wycinanie drzew i pobór użytków dI;zewnych, z wyj ątkiem drzew martwych, wywrotów i złomów VI. sposób nie' narażający na zniszczenie otocz~nia, a w
szczególności nalotów i podrostów, z pozostawieniem
w ziemi karpiny,

5.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Minister Leśnictwa · i Przemysłu Drzewnego: J. Dąb-Kocioł

Reklamacje z powodu nled(;,ręczen i a poszczególnych numerów wnosić należy do Administr<lcji Wydawnictw Urzędu Racly Mrnistrów (\Na rszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie '10 <lo 15 dni p:l otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
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Opłata

za prenumerate Mo,!,itora Polskleqo wynosi

rocznie

75,-

zl,

półrocznie'

45,-

•Pojedyncze eqzemplarze Monitora Polskiego

l

~

•
•

nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa,
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom KsiążkI", Ks i ęgarnia Prawno-ekonomIczna, ul. Nowy Swiat l,
kiosk .. Domu Książki" w gmachu sądów, al. Gen. Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach,
Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytom~u.
Cieszynie, Częstochowie; Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach "Krakowie, Lublinie, N<>wy-m
Sączu, -ol sztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu , Przemyślu Raciborzu, Radomiu, Szczecinie . Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

.Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
AdministraCja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Wąrszawa, .ul. Krakow skie Przedmieście 50.

Tłoczono
Zomo 105

z polecenia

P.eze~a

Rady Ministrów w

Zakładach

Graficznych

" Ta~ka",

~

zł.

Prenumeratę można z!)laszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczn'y (od LI i od LVII). Oplata powinna być uislP:- ·
czona co najmniej na· miesiąc przed . okresem prenumeraty, a ·. więc za okres roczny lub za I półrocze - do dnia 30 listopada, -2:<l
II pólrocze - do dnia 31 maja. Do abon·e ntów, któf:':y oolacą prenume-ratę po ty ch terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku qosrodarczym i mni abonenci powinni doko.nac wpłat za prenumeratę
oa konlo Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19_ RachunkGw za' prenumeratę nie wystawia się . Na odcinku wpłaty nalęzy poda ć dokładną nazwę Instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającecp
urzędu pocztowego (jak Warszawa lO, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, ~r domu, nr skrytki pocztowej oraz ./ ilość zamawi,anyc'8
I
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Wdtsza·w'a, ul. Tamka 3.

Cena 2.40

zł
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