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

§ 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, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 11 grudnia 1995 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paździer- 9) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
nika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, leśnej i zadrzewieniowej, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. 10) zmiany stosunków wodnych 
Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje: ' 

11) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamo-
§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

"Przełom HołubIi" obszar lasu oraz potoku, o po
wierzchni 46,42 ha, położony w gminach Krasiczyn 
i Przemyśl w województwie przemyskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych frag
mentu starodrzewu lipowego oraz malowniczej doliny 
Hołubli. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Krasiczyn, według stanu na dzień 
1 stycznia 1986 r., jako oddziały lasu nr 107a, b, c, d, f, 
g, 108a, b. 

§ 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, wędkowania, rybołówstwa, chwytania, 
płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, nisz
czenia 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 torfu, 
6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 

w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej, 
7) zakłócania ciszy, 
8) palenia ognisk, 

wych i innych znaków nie związanych z ochroną, 
z wyjątkiem znaków i tablic oznaczających prze
bieg linii granicy państwowej oraz pasa drogi gra
nicznej, 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 Straży 
Granicznej, 

13) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb le
śnych, służb ochrony przyrody oraz Straży Gra-
nicznej. 

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

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewo
dy, 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań zwią
zanych z ochroną granicy państwowej, bezpie
czeństwem publicznym i z ochroną przeciwpoża
rową, 

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. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje Wojewoda Przemyski. 

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

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

54 

l' 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 11 grudnia 1995 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź- 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje: 

• .. 
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§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Przełom Witówki" obszar lasu, gruntów rolnych, wód 
i nieużytków, o powierzchni 92,30 ha, położony w gmi
nach Mrozy i Kałuszyn w województwie siedleckim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych dobrze 
wyk'ształconych zespołów roślinnych, zarówno le
śnych jak i nieleśnych, z występującymi tu gatunkami 
chronionymi. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzą: 

1) obszar położony w granicach administracyjnych 
gminy Mrozy, oznaczony w ewidencji gruntów ob
rębu Gójszcz jako działki nr 37/1, od 457 do 462, 
o powierzchni 86,05 ha, 

2) obszar położony w granicach administracyjnych 
gminy Kałuszyn, oznaczony w ewidencji gruntów 
obrębu Gołębiówka jako działka nr 474/2 o po
wierzchni 6,25 ha. 

§ 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, rybołówstwa, chwytania, płoszenia 
i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poro
ży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk 
zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

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

5) wydobywania skał, minerałów i torfu, 
6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa

nia, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki le
śnej, 

7) zakłócania ciszy, 
8) palenia ognisk, 

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
leśnej, 

10) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i poto
ków 

11) umieszczania napisów, tablic, ogłoszeń reklamo
wych i innych znaków nie związanych z ochroną 
przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych 
znaków związanych z ochroną porządku i bezpie
czeństwa, 

12) wstępu na teren rezerwatu przyrody poza miejsca
mi wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem 
służb leśnych, służb ochrony przyrody oraz użyt
kowników, w których zarządzie pozostaje obszar 
rezerwatu przyrody, 

13) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb le
śnych, służb ochrony przyrody oraz użytkowni

ków, w których zarządzie pozostaje obszar rezer
watu 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 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. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje Wojewoda Siedlecki. 

§ 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, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 11 grudnia 1995 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 pażdzier
nika 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 następuje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Reberce" obszar lasu o powierzchni 190,96 ha, poło
żony w gminie Bircza w województwie przemyskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych frag
mentu lasu jodłowego posiadającego cechy lasu natu
ralnego. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Bircza, według stanu na dzień 1 stycznia 
1988 r., jako oddziały lasu nr 143a, 144a, 152a, 153a, 
154a, b, d, 156a, b. 

§ 4.1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania 
się: 

• 

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew 
i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uza·!{ad
nionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowe
go, ujętych w planie ochrony, 

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szcze-
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