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443/21/916 (część), które stanowią oznaczone 
w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadle
śnictwa Ostrowiec, według stanu na dzień 1 stycz
nia 1986 r., oddziały lasu 478a, b i 443b, 

2) położone w województwie tarnobrzeskim obszary 
o powierzchni 16,01 ha, znajdujące się w grani
cach administracyjnych gminy Ćmielów, oznaczo
ne w ewidencji gruntów obrębu Stoki Stare jako 
działka nr 295. 

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

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i 
innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasad
nionych potrzebami gospodarstwa rezerwa
towego, ujętych w planie ochrony, 

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

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

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

5) wydobywania, usuwania i przemieszczania skał i 
minerałów, 

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa
nia, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki 
leśnej, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych 
koniecznością prowadzenia prac konserwators
kich przy obiektach zabytkowych oraz prac arche
ologicznych, 

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 bezpieczeństwa, 

12) wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejsca
mi wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem 
służb leśnych, służb ochrony przyrody oraz służb 
ochrony zabytków, 

13) ruchu pojazdów, 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 Wojewo
dy, a na obszarach objętych ochroną konserwator
ską - również za zgodą Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków, 

2) prowadzenia prac archeologicznych, wykopalisko
wych i konserwatorskich na terenie objętym 
ochroną konserwatorską za zezwoleniem Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków, 

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związa
nych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną 
przeciwpożarową, 

4) wykonywania zadań z zakresu obronności pań
stwa, 

5) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowla
nych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych 
zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w pIa
nie ochrony . . 

§ 5. 1. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przy
rody sprawuje Wojewoda Kielecki w porozumieniu z 
Wojewodą Tarnobrzeskim. 

2. W odniesieniu do terenów i obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków Wojewoda sprawuje 
nadzór także w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Kielcach. 

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

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

z dnia 27 czerwca 1995 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź
dziernika 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 
"Moczydło" obszar lasu, pastwisk oraz występujących 

na nich pozostałości górnictwa kruszcowego, o po
wierzchni 16,21 ha, położony w gminie Piekoszów 
w województwie kieleckim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i kulturowych wychodni 
i odsłonięć skał dewońskich, permskich i triasowych, 
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a także pozostałości historycznego górnictwa krusz
cówołowiu. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
położony w granicach administracyjnych gminy Pi e
koszów, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Ja
worzna jako działki nr 677, 898/1, 700 (część będąca 
wyrobiskiem skalnym), 701 (część będąca wyrobi
skiem skalnym). 

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

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew 
i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasad
nionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowe
go, ujętych w planie ochrony, 

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, 

a w szczególności owoców, nasion i grzybów, 
z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli la
su, 

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 
żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwie
rzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

4) wydobywania, usuwania i przemieszczania skał 
i minerałów, 

5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa
nia, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki le
śnej, 

6) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów 
lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania 
wód i gleby oraz powietrza, 

7) zakłócania ciszy, 

8) palenia ognisk, 

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
leśnej, 

10) zmiany stosunków wodnych, 

11) umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody ta
blic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych zna-

ków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem drogo
wych i innych znaków związanych z ochroną po
rządku i bezpieczeństwa, 

12) wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejsca
mi wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem 
służb ochrony przyrody oraz służb nadzorujących 
gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących wła
sności Skarbu Państwa, 

13) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb 
ochrony przyrody oraz służb nadzorujących go
spodarkę leśną w lasach nie stanowiących wła
sności Skarbu Państwa. 

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

1) osób fizycznych będących właścicielami nierucho
mości wchodzących w skład rezerwatu przyrody, 
w zakresie wykonywania przez nich prawa wła
sności zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, 

2) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewo
dy, 

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związa
nych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną 
p rzeciwpoża rową, 

4) wykonywania zadań z zakresu obronności pań
stwa, 

5) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowla
nych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych 
zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w pIa
nie ochrony. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje Wojewoda Kielecki. 

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

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

398 
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 27 czerwca 1995 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź
dziernika 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 
"Olszanka Myśliszcze" obszar lasu o powierzchni 
278,32 ha, położony w gminie Białowieża w woje
wództwie białostockim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych miejsc występowania 
rzadkich gatunków motyli. 

• 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
położony w granicach administracyjnych gminy Haj
nówka, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 
Wierzchowskie jako działki nr 951, 952/1, 956, 957/1, 
959,960,961,962/1,964,965/1,967,968,969,970,971, 
972, 973, 974, 976/1, 977, 978, 979, 980/1, 982, 983/1, 
985,986,987,988,989,990,991,992,993,995/1,996, 
997,998, 1000/1, 1001, 1002/1, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1014, 1015, 1016, 
1017/1, 1019, 1020/1, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 
1027, 1028, 1029, 1030/1, 1032, 1033, 1034, 1035/1, 

1037 1038/1 1040 1041 812/1 818/1 824/1 829/1 
, , , , 574A/1' 574Cf1' 602A/1' 602B!i 


