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b)wycinanie ~dq;ew, krzewów;, trzciny;si:towia innych 
f.' ~;, ; if@ś,lin,"'wodnych : " oraz' kosZ'e-nie ,'trawy,' 

c)zbi6rowoców, nasion drzew i krzewów, 

dl zbiór grzybów, ziół leczniczych oraz innych roślin lub 
ich (:zęści, 

e) z\>iór ściółki leśnej oraz pasanie zwierząt gospodar
skich, 

f) niszczenie lub uszkadzanie drzęw i innych roślin, 

, g} polowanie, chwytanie i zabijanie dzilSp żyjących , zwie-
rząt, ' 

b) łowienie ryb i raków" 

! l) niszczeI'lie domków i ,nor pobr.óworaz gniazd ptasich, 
wybiera'nie jaj i piskIllt wlizelkich gatunków ptaków; 

j) ,zanieczY-Izcu.nie w:ody i ter~J)ów r~erwatu oraz za
kł6can!e eiuy, 

k) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wY-, 
jiltkielD znaków związanych z ochroną terenu, 

, l) wznoszenie budowli oraz zakładanie ,lub budowa uną- , 
.' dzeli sportowych, komunikacyjnych j :innych ur'ządzeń 
tecl:mi~znych. 

'" 

'. 
'5-. VI pozostałej cz'ęści r zerwatu, nie wymienionej w 

\ : '~ 

' ust. ,4, o łącznej powierzchni. 1682,11 , h~, zabronione aą: 

a) przebywanie osób do te o nie ' upoważnionych ' przez 
miejscową administrację lasów .panstwowych, ' 

h) wycinanie drzew ,:osiki, tpoli, wierzby oraz krzewó,>" 
, łOzy w pasie . o szerokośc ;300 m ~zdłuz brzegów jezior 

; ,strumieni, " ' 

c) niszczeąie gniazd, wybie anie jaj i ' piskląt wszelkich 
gatunków ptaków/ 

dl zbiór grzybów, jagód, 7,i' ł lec;miczych oraz innych 1'0-

ślin, ' 

e} zbiór-:- ściółki leśnej; pasa hi 'lwierząt domowych w le:
sie, z wyjątkiem ogrodzo ych pastwisk miejscowej ad
ministracji las6wpa(l!jh owycQ" 

f) zanieczyszciaDie tere~u " roe~rw&tlJ{Haz ,,7.akł4cDni. 
ciszy. 

6. Zarządzenie wchodżi w życie % dniem ogłoszenia. 

Min.lster Le;,ńiCtwa i ' Przemysłu Drzewnego: J. Dqb-f~ociol 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA lESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

'l dnia 28 września 1957 r. 

w sprawie uznania za rezerwat prHrody. 

""'.,." Na podstawleart. 13 ustawy ż dnia 7 kwietnia 1949 r. 

~~~, :.~~:::en:~Y~:d:.t:,:~:: 2:~:::d:8:~':::: ~i:.:: 
~"" Rybackie" obszar lasu o powierzchni 10,79 ha w Leśnictwie 
I~'·' Zatoka Nadleśnictwa Stegna w miejscowości Kąty Rybackie, 

f,',~.~ .. k' w gro~adziTe Szt~tCh~O .. w powiecili nowod worsko-gdanskim 
f~':'" WOjewodzt", a , gdansklego. 

~~~> ;. W skład rezerwatu wchodzi 87 oddział lasu według 
"'~~'~ ' " numeracji przyjętej w planie urz~dzenia gospodarstwa leśne. 
:, ,_: go na okres 1952-1961 r. Granice rezerwatu zostały ozna-
:~l.__ czone na , mapie rezerwatu w skali l: 20000, stanowiącej za
r>"':' łącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody , 
t~ . 

~' poddanyCh pod ochronę. 

~;k', 3. Rezerwat tworzy się w celu ochrony miejsc lęgowych t ': : kormorana i czapli siwej. 

~~);;' '. \ 4: 'Na obszarze rezerwatu zabronione są: 
~:' , a) wycinanie , drzew i pobór użytków drzewnych, z wy-
~;" . jątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i zło-

mów w okresie ' jesieni l zimy w sposób nie narażają
cy Da zniszczenie otoc~enia i I pozostawieniem w zie
mi karpiny! '. 

b) zbiór owoców nasion z drzew i krzewów, ziół lecz-
niczych oraz innych roślin i ich części, jak również 
pozyskiwanie żywicy. 

c} pozyskiwanie ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospo
darskich, 

d) niszczenie lub uszkadzanie .drzew 

ej niszczenie gniazd, wybieranie jaj 
gatunków ptaków. 

f) polowanie. chwytanie, płoszenie 
jących zwierząt, 

inny<:h ' roślin, 

pisk ląt wszell,r.ich 

zabijanie dziko ży-

g) rozpalanie ognisk, 
kł6canie ciszy; 

zanieczyszczanie terenu oraz za-

h) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wy
jątkiem

e 

znaków związanych z , och,roną terenu. 

1) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowaurzą
dzeil sportowych, komunikacyjnych i innych urządzeń 
technicznych'. 

j) przebywanie llaterenie rezerwatu poza miejs'cami wy
znaczonymi prze7. konserwatora przyr?dy. 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu przewnego: J, Dqb-Kociol 

' v . ;,'J 

... . 

, ( 

.'"i . 

I , 


