
, 

Monitor Polski Nr 51 - 672 - Poz. 433 i 434 

a) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Cekcyn jako 
działki nr: od 1 do 3, od 10 do 12, 21 /1, 21 /2, 22/1, 
22/2, 23, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 41 /1, 41 /2, 41 /3, 
64/2, od 65 do 68, 78, 1 00/1 , 100/2, 1 00/3, 1 01 , 124, 
125, 146, 147, 165, 166, 1135 (część) , 1152, 1153, 
1156, 1157, 1159/1, 1160, od 1163 do 1166, 1170, 
1253, 1254/1, 1256/2, 1269/2, 1331 , 1337 - o po
wierzchni 534,08 ha, 

b) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Zalesie jako 
działki nr: 40, 41 , 69, 70, 107, 108, od 153 do 158, 
159/1, 193/1, 193/2, 224/1, 224/2, 225, 256, 257, 
od 518 do 520, 522, 525/1,526/1,537, od 544 do 
546, 553, od 555 do 560, 587 - o powierzchni 
399,90 ha, 

2) obszary o powierzchni 188,54 ha, położone w granicach 
administracyjnych gminy Gostycyn, oznaczone w ewi
dencji gruntów obrębu Łyskowo jako działki nr: 43/1, 
43/2, 50/2, 69/1, 69/2, 69/3, 79/1, 79/2, 88/1, 102, 126, 
148, 150/1, 150/2, 167, 168/1, 168/2, 168/3, 

3) obszary o powierzchni 558,98 ha, położone w granicach 
administracyjnych gminy Tuchola: 
a) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Kiełpin jako 

działki nr: 1,3, 12,42/1,42/2, 42/3, 71 /1, 71 /2, 109, 
od 117 do 119, 125, 7, 9, 10/1, 13/1, 13/2, 15/1, 
18/2, 18/5, 18/7, 18/9, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29/1, 
30, od 32 do 34, 35/1,37,39/1,40, 42,43/2,48/3, 
59/1, 59/2, 60, 562, 566, 763/1 (część), 763/2, 
763/3 - o powierzchni 267,70 ha, 

b) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Klocek jako 
działki nr: 3/1 , 118/1, 118/2, 140, 163/1, 183/1, 201, 
202, 246/1 - o powierzchni 159,41 ha, 

c) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Tuchola 
jako działki nr: 42, 42A. 201, 1683, 1791 /1, 1791 /2, 
1814/1,1814/2,1817, 1821,1822, 1825/1 -o po
wierzchni 58,61 ha, 

d) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Wielka 
Komorza jako działki nr: 221 , 233, 244 - o powierz

. chni 73,26 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, 

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

6) wydobywania skał, minerałów i torfu, 

7) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania , 

w szczególności poprzez pozyskiwanie ściółki leśnej, 

8) zakłócania ciszy, 

9) palenia ognisk, 

10) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej, 

11) zmiany stosunków wodnych, regulacj i rzek i potoków, 
z wyjątkiem prac związanych z konserwacją koryta rzek, 

12) 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 , 

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

ochrony przyrody oraz użytkowników, w których za
rządz ie pozostaje obszar rezerwatu przyrody, 

14) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, z wyjątkiem 
służb leśnych oraz służb ochrony przyrody oraz użyt
kown ików, w których zarządzie pozostaje obszar rezer
watu przyrody. 

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

1) osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości 
wchodzących w skład rezerwatu przyrody, 

2) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody, 

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych 

z ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, 

4) 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 Bydgoski. 

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

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

z dnia 12 września 1994 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, 

• • 

z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza 
się, co następuje: 

l • 



I 
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§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Góra 
Zamkowa" obszar lasu o powierzchni 21,00 ha, położony 
w gminie Wleń w województwie jeleniogórskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów nau
kowych, kulturowych i dydaktycznych wartości przyrod 
niczych zespołu grądów, szeregu cennych gatunków roślin 
chronionych oraz cennych zabytków kultury materialnej . 

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

1) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Łupki jako 
działka nr 233/34 - o powierzchni 20,07 ha, 

2) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Wleń II jako 
działka nr 75/34 - o powierzchni 0,93 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, oraz koniecznością prowadzenia prac 
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych oraz prac 
archeologicznych, 

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, 
z wyjątkiem przypadków uzasadnionych koniecznością 
prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach za
bytkowych oraz prac archeologicznych, 

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, służb ochrony przyrody oraz służb ochrony 
zabytków, 

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

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

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody, 
a na obszarach objętych ochroną konserwatorską - ró
wnież za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków, 

2) prowadzenia prac archeologicznych, wykopaliskowych 
i konserwatorskich na terenie objętym ochroną konser
watorską za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków, 

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

4) 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. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 3, na 
obszarach objętych ochroną konserwatorską mogą być wy
konywane za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków. 

§ 5. 1. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje Wojewoda Jeleniogórski. 

2. W odniesieniu do terenów i obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków Wojewoda sprawuje nadzór w porozumie
niu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

§ 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 12 września 1994 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, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

"Krępiec" obszar lasu, wód, roli i bagien, o powierzchni 

t 

278,96 ha, położony w gminach Garbatka Letnisko i Kozieni
ce w województwie radomskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów nau
kowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu Pusz
czy Kozienickiej o urozmaiconej strukturze drzewostanów. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzą: 

, 


