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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 
"Złota Góra" obszar lasu o powierzchni 123,87 ha, po
łoźony w gminie Krzymów w województwie koniń
skim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie - w stanie nie 
zmienionym - ze względów naukowych, dydaktycz
nych i krajobrazowych najwyższego wzniesienia w wo
jewództwie konińskim, porośniętego lasem miesza
nym oraz kwaśną dąbrową na granicy jej zasięgu. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Konin, według stanu na dzień 1 stycznia 
1995 r., jako oddziały lasu nr 293,294,296,302. 

§ 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 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) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa
nia, 

5) zakłócania ciszy, 

6) palenia ognisk, 

7) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
leśnej, 

8) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamo
wych i innych znaków nie związanych z ochroną, 
z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków 
związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa, 

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

10) 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 państwa, 

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. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje Wojewoda Koniński. 

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

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

417 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 26 czerwca 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia 
oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także zna

ków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, 
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 442, z 1992 r. Nr 54, 

poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 
i Nr 104, poz. 515) zarządza się, co następuje: 
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§ 1. W zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dna 20 grudnia 1991 r. w sprawie wzoru flagi Straży 
Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia 
oraz sposobu oznakowania jednostek pływających 
i statków powietrznych Straży Granicznej, a także zna
ków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy 
(Monitor Polski z 1992 r. Nr 5, poz. 29 i z 1995 r. Nr 36, 
poz. 436), wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

"w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okolicz
ności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu 
oznakowania jednostek pływających i statków po
wietrznych, a także znaków rozpoznawczych uży
wanych na nich przez Straż Graniczną w nocy.", 

2) § 10 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 10. 1. Na jednostkach pływających Straży Gra

nicznej w nocy i w warunkach ograniczo
nej widoczności, w czasie wykonywania 
zadań służbowych, niezależnie od świateł 
przewidzianych w Konwencji w sprawie 
międzynarodowych przepisów o zapobie
ganiu zderzeniom na morzu, Straż Gra
niczna pokazuje widoczne dookoła widno
kręgu dwa zielone światła umieszczone 
na maszcie, pionowo jedno nad drugim, 

w odległości nie mniejszej niż 1 m. Dolne 
światło powinno być umieszczone w odle
głości nie mniejszej niż 0,5 m nad świa
tłem masztowym. 

2. Na jednostkach pływających Straży Gra
nicznej, na których ze względów konstruk
cyjnych nie mogą być spełnione warunki, 
o których mowa w ust. 1, Straż Graniczna 
używa jednego pulsującego światła zielo
nego, świecącego dookoła widnokręgu.", 

3) § 11 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 11 . Na statkach powietrznych Straży Granicznej 

w nocy i w warunkach ograniczonej widocz
ności w czasie wykonywania zadań służbo
wych, niezależnie od świateł przewidzianych 
innymi przepisami, Straż Graniczna używa 
jednego pulsującego światła niebieskiego, 
świecącego dookoła widnokręgu, umiesz
czonego w miejscu, skąd będzie najlepiej wi
doczne." 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Siemiątkowski 
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