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TREŚĆ: 
Poz.: 

ZARZĄDZENIA: 

18-22 - Ministra Ochrony $rodowiska, Zasobów Naturalny.ch i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. 
w sprawie uznania za rezerwat przyrody . 45-49 

23 - Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 49 

24 - Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 1994 r. w sprawie 
pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 
z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia 
wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Gdańskich SA w roku 1994 albo w razie 
zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994 r. 49 

25 - Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 1994 r. w sprawie 
pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 
z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia 
wynalazku lub wzoru na targach organizowanych przez INTERART Sp. z 0 .0 . z Wrocławia w roku 1994 
albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994 50 

UCHWAlA 

26 - Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 1994 r. w sprawie rozwiązania okręgowych komisji 
wyborczych, wojewódzkich komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 września 1993 r. 51 

OBWIESZCZENIA: 

27 - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1993 r. 51 

28 - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w grudniu 1993 r. 52 

29 - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w grudniu 
1993 r. 52 

30 - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1993 r. 52 

KOMUNIKAT 

31 - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 1 994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen 
towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1993 r. 52 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 31 grudnia 1993 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 
i z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Bara
nia Góra" obszar lasu o łącznej powierzchni 82,09 ha, 
położony w gminie Strawczyn w województwie kieleckim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów nau
kowych, dydaktycznych i turystycznych, naturalnych zróż
nicowanych zbiorowisk leśnych i występującego tu bluszczu 
pospolitego. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar poło
żony w granicach administracyjnych gminy Strawczyn, 
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oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Oblębór jako działki 
nr 148/1022 i 149/1021 (część) . 

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się : 

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i in
nych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych 
potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych 
w planie ochrony, 

2) zbioru wszystkich, dziko rosnących roślin, a w szczegól
ności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru 
nasion na potrzeby hodowli lasu, 

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyją
cych zwierząt. niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, 
gniazd ptasich i wybierania jaj, 

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub 
innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gle
by oraz powietrza, 

5) wydobywania skał i minerałów, 

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 
w szczególności poprzez pozyskiwanie ściółki leśnej, 

7) zakłócania ciszy, 

8) palenia ognisk, 

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej , 

10) zmiany stosunków wodnych, 

11) umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic, 
napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie 

związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych 
i innych znaków związanych z ochroną porządku i bez
pieczeństwa, 

12) wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejscami 
wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb 

leśnych oraz służb ochrony przyrody, 

13) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, z wyjątkiem 
pojazdów służb leśnych oraz służb ochrony przyrody. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody, 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych 
z ochroną przeciwpożarową, 

3) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych 
i pielęgnacyjnych, nie ujętych w planie ochrony, za 
zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natural
nych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby 
likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody spra
wuje Wojewoda Kielecki. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływ ie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśn ictwa: S. Żelichowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 31 grudnia 1993 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dn ia 16 październ ika 
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 
i z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Bara
nie Góry" obszar lasu o powierzchni 176,62 ha, położony 
w gminie Upowiec Kościelny w województwie ciechanows
kim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów nau
kowych i dydaktycznych naturalnego krajobrazu leśnego 
o urozmaiconej rzeźbie terenu, zawierającego bogaty wielo
gatunkowy drzewostan z typowo wykształconym zbiorowis
kiem dąbro'Ą'y pełnikowej oraz licznymi stanowiskami roślin 
rzadkich i chronionych. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar poło
żony w granicach administracyjnych gminy Upowiec Koś
cielny, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Upowiec 
Kościelny jako działki nr: 432/64, 1/64, 1/65, 1/66, 1/67, 
1/75, 1/76,432/74,432/75,432/76. 

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się: 

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i in
nych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych 
potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych 
w planie ochrony, 

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin , a w szczegól 
ności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru 
nasion na potrzeby hodowli lasu, 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11 ) 

12) 

polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyją -

cych zwierząt. niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, 

gniazd ptasich i wybierania jaj, 

wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub 
innych nieczystości , innego zanieczyszczania wód i gle-
by oraz powietrza, 

niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 

w szczególności poprzez pozyskiwanie ściółki leśnej, 

zakłócania ciszy, 

palenia ognisk, 

stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej, 

zmiany stosunków wodnych, 

umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic, 
napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie 
związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych 
i innych znaków związanych z ochroną porządku i bez-
pieczeństwa, 

wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejscami 
wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb 

leśnych oraz służb ochrony przyrody, 

ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych 
oraz służb ochrony przyrody. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

• I 


