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DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 lipca 1996r. Nr 41 
TREŚĆ: 
Poz.: 

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

397 - z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie upamiętnienia 40 rocznicy Poznańskiego Czerwca '56 773 

ZARZĄDZENIA: 

398-401 - Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 
1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 773-776 

402 - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie obowiązków 
sprawozdawczych o kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych za 1995 r. . 777 

OBWIESZCZENIE 

403 - Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie wy
sokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m 2 powierzchni 
użytkowej lokalu w II półroczu 1996 r. . 788 

397 

UCHWAlA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 27 czerwca 1996 r. 

w sprawie upamiętnienia 40 rocznicy Poznańskiego Czerwca '56. 

Czterdzieści lat temu, w czerwcu 1956 r., ulice Po
znania stały się areną krwawych wydarzeń. Robotnicy 
Poznania upomnieli się o prawdę, wolność i chleb, da
jąc świadectwo swojego przywiązania do idei sprawie
dliwej i niepodległej Polski. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd boha
terskim uczestnikom Poznańskiego Czerwca '56. Ich 
ofiara zaowocowała po latach wyrwaniem się Polski 
z totalitarnego systemu i odzyskaniem przez nią pełnej 
suwerenności i niepodległości. . 

Marszałek Sejmu: J. Zych 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 14 czerwca 1996 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 i w związku z art. 23 ust. § 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przy- "Dolina Żabnika" obszar lasu i torfowisk o powierzch
rody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) za- ni 42,32 ha, położonywgminieJaworznowwojewódz-
rząd za się, co następuje: twie katowickim. 
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§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych biocenoz 
wodnych oraz torfowisk niskich przejściowych ze sta
nowiskami licznych gatunków roślin chronionych 
i rzadkich. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa le
śnego Nadleśnictwa Chrzanów, według stanu na 
dzień 1 stycznia 1995 r., jako oddziały lasu nr 130d, 
131f, g, h, i, j, 132d, f, g, h, 133b, c, f, 136a, c, d, f, 137a, 
139b. 

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

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

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szcze
gólności 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 zwie
rzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

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

5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa-
nia, 

6) zakłócania ciszy, 

7) palenia ognisk, 

8) zmiany stosunków wodnych, 

9) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamo
wych i innych znaków nie związanych z ochro
ną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych zna
ków związanych z ochroną porządku i bezpieczeń
stwa, 

10) wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyzna
czonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb le
śnych oraz służb ochrony przyrody, 

11) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb le
śnych oraz służb ochrony przyrody. 

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

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewo
dy, 

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

3) wykonywania zadań z zakresu obronności pań

stwa, 

4) 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. Wokół rezerwatu przyrody tworzy się otulinę 
o powierzchni 196,76 ha, w której skład wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Chrzanów, według stanu na dzień 
1 stycznia 1995 r., jako oddziały lasu nr 130a, b, c, 131a, 
b, c, d, 132a, b, c, i, j, 133a, d, 134a, b, c, d, f, g, h, 135a, 
b,c,d, 136b,g, h, 137b,c, 139a,c,d,f,g. 

§ 6. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje Wojewoda Katowicki. 

§ 7. 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, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 14 czerwca 1996 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, z 1994 r. Nr 89, 
poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Góra Chełm" obszar lasu o powierzchni 155,40 ha, 

położony w gminach Frysztak i Wiśniowa w wojewódz
twie rzeszowskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jedynej 
w województwie rzeszowskim enklawy lasów buko
wych porastających Górę "Chełm" oraz wspaniałych 
zespołów źródliskowych. 


