
Monitor Polski Nr 5 - 58 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów nau
kowych, dydaktycznych i krajobrazowych obszaru dawnego 
gołoborza, wychodni interesujących skał okresu kambru, 
a także starodrzewia bukowego i bukowo-jodłowego z licz
nymi okazami drzew pomnikowych. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar poło
żony w granicach administracyjnych gminy Waśniów, ozna
czony w ewidencji gruntów obrębu Wronów jako działka nr 
23/391 (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, usuwania i przemieszczania skał i mine
rałów, 

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

7} zakłócania ciszy, 

8} palenia ognisk, 
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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 upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Żelichowski 
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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 "Ol
szyny Rumockie" obszar lasu o powierzchni 149,51 ha, 
położony w gminie Lipowiec w województwie ciechanows
kim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów nau
kowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych łę
gów olszowo-jesionowych oraz miejsc lęgowych licznych 
gatunków ptaków, w tym bociana czarnego. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzą obszary poło
żone w granicach administracyjnych gminy Lipowiec, ozna
czone w ewidencji gruntów obrębu Rumoka jako działki nr: 
537, 540/90 (część), 540/92, 540/94, 542/91, 542/93, 
542/95. 

§ 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} niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 
w szczególności poprzez pozyskiwanie ściółki leśnej, 

6} wydobywania skał, minerałów i torfu, 
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, 
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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 ratowniczych oraz działań związa
nych z ochroną przeciwpożarową, 

3) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych 
i pielęgnacyjnych nie ujętych w planie ochrony, za 
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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 Ciechanowski. 

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

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Żelichowski 
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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 "Ostrów 
Tarczyński" obszar lasu o powierzchni 1 08,11 ha, położony 
w gminie Rybno w województwie ciechanowskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów nau
kowych, dydaktycznych i krajobrazowych urozmaiconego 
pod względem rzeźby terenu z mozaiką siedlisk i zespołów 
roślinnych oraz ostoi licznych gatunków ptaków. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzą obszary poło
żone w granicach administracyjnych gminy Rybno: 

1) oznaczone w ewidencji g .... untów obrębu Koszelewki 
jako działka nr 1 - o powierzchni 99,20 ha, 

2) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Grądy jako 
działki nr: 123 (część) i 156 (część) - o powierzchni 
8,91 ha. 

§ 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) amatorskiego połowu ryb, poza miejscami wyznaczony
mi przez Wojewodę, 

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

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, 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 Ciechanowski. 

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

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Żelichowski 


