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je się w kierunku zachodni m i biegnie północną grani
cądrogi gminnej-dziatki nr 119/5, 119/8, 541,329 (ob
ręb G iebułtów, gmina Zielonki) do wschodniej granicy 
drogi krajowej E-4, załam uje s ię w kierunku północno
zachodn im i biegnie wschodn ią granicą drogi krajowej 
E-4 do skrzyżowania z d rogą gminną - działka nr 669/6 
w miejscowości Murownia. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia Ojcow-

ski ego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 4, poz. 22), z wy
jątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia Ojcowskie
go Parku Narodowego. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 sierpnia 1997 r. 

w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 
16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Oz. U. 
Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, 
poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91. 
poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 
i Nr 54, poz. 349) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Babiogórski Park Narodowy, położony w woje
wództwie bielskim (2551,64 ha) i nowosądeckim 

(839,91 hal. zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar 
3391,55 ha. 

§ 2. W skład Parku wchodzą następujące obszary: 

1) obszar określony linią graniczną, która biegnie od 
znaku granicznego nr ł1 1/88/2 na granicy państwa 
(według mapy Babiogórskiego Parku Narodowego 
z dnia 1 styczn ia 1986 r.) w ki erunku północno
-wschodnim północną granicą potoku do punktu 
granicznego nr 5011 (według mapy Nadleśnictwa 
Sucha obręb Zawoja arkusz nr 12 z dnia 1 stycznia 
1986 r.), załamuje się w kierunku południowo
-wschodnim i biegn ie po punktach granicznych nr 
5012- 5033, załamuje się w kierunku północno
-wschodnim i biegnie po punktach granicznych nr 
5034-5046, załamuje się na wschód i biegnie po 
punktach granicznych nr 5047- 5054, 4701- 4725 
(według mapy Nadleśnictwa Sucha obręb Zawoja 
arkusz 11 z dnia 1 stycznia 1986 r.), załamuje się na 
północ i biegnie po punktach granicznych nr 
4726-4739, zatamuje się na północny wschód 
i biegnie po punktach granicznych nr 4740----4751, 
zatamuje się na południowy wschód i biegnie po 
punktach granicznych nr 4752- 4761, 2402, 2697, 
2395--2405, 2905, 4545, 2904, 4565--4596, 
wschodn ią granicą drogi krajowej nr 957 Zawoja
Jabłonka (według mapy Nadleśn ictwa Sucha 
obręb Zawoja arkusze nr 5 i 10 z dnia 1 styczn ia 
1986 r.J. załamuje się na wschód i biegnie północną 
granicą oddziału nr 109 do punktu zetknięcia z 
granicą oddziału nr 106, załamuje się na północny 

" wschód i biegnie zachodnią granicą oddziałów nr 
106 i 95 do punktu granicznego nr 1697, zalamuje 

się na wschód i biegnie po punktach granicznych 
od nr 1696 do nr 1687, 1549, załamuje się na 
południe i biegnie po punktach granicznych nr 
2042, 4424- 4438, załamuje się na południowy 
wschód i biegnie po punktach granicznych nr 1-
16 (według mapy Babiogórskiego Parku 
Narodowego z dnia 1 stycznia 1986 r.J, załamuje s ię 
na południe i biegnie po punktach granicznych nr 
1-40 (według mapy Nadleśnictwa Nowy Targ 
arkusz nr 15 z dnia 1 stycznia 1990 r.), załam uj e się 

na zachód i biegnie po punktach granicznych nr 
41-53, 80- 113 do zetknięcia ze wschodn ią 

granicą oddziału nr 232, załamuje się na północny 
zachód i biegnie zachddnią granicą oddziałów nr 
231, 230, załamuje się na zachód i biegnie po 
punktach grani cznych nr 37- 64 (według mapy 
Babiogórskiego Parku Narodowego z dnia 
1 stycznia 1986 r.) , załamuje się na północ i biegn ie 
granicą państwa do znaku granicznego nr 111/88/2, z 
wyłączeniem gruntów prywatnych: 

al określonych linią biegnącą od punktu graniczne
go nr 5001 w kierunku wschodn im po punktach 
granicznych nr 5002- 5010 do punktu granicz
nego nr 5001 (według mapy Nadleśnictwa Su
cha obręb Zawoja arkusz nr 12 z dnia 1 stycznia 
1986 LI, 

bl określonych linią biegnącą od punktu graniczne
go nr 4795 w kierunku południowym po punk
tach granicznych nr 4796- 4821 do punktu gra
nicznego nr 4795 (według mapy Nadleśnictwa 
Sucha obręb Zawoja arkusz nr 11 z dnia 1 stycz
nia 1986 r.J. 

cJ działek nr 22551- 22553, 22561,22562/1 , 22562/2, 
22563/ 1, 22563/2, 22563/3, 22564- 22573 wsi 
Zawoja (według mapy ewidencji gruntów wsi 
Zawoja gmina Zawoja arkusz nr 36 z dnia 
30 grudnia 1987 r.J, 

dl określonych l ini ą biegnącą od punktu graniczne
go nr 4401 w kierunku południowo-zachodnim 
po punktach granicznych nr 4402- 442 1 do 
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punktu granicznego nr 4401 {według mapy Nad
leśnictwa Sucha obręb Zawoja arkusz nr 10 
z dnia 1 stycznia 1986 r.l 

- o powierzchni 3357,21 ha, 

2l obszar określony linią graniczną, która biegn ie od 
punktu granicznego nr 700 (według mapy Nadle
śn ictwa Nowy Targ arkusz nr 14 z dnia 1 stycznia 
1990 r. l w kierunku północno-wschodnim po punk
tach granicznych nr 701- 719, załamuje się na po
łudniowy wschód i biegnie środkiem potoku do 
punktu granicznego nr 700 - o powierzchni 
12,90 ha, 

3) oddział nr la, b, c, d, e, f, g, h, r, s, t, w (według ma
py Babiogórskiego Parku Narodowego z dnia 
1 styczni<l 1986 r.l - o powierzchni 10, 10 ha, 

4) obszar określony linią g raniczną, która biegnie od 
punktu granicznego nr 2531 (według mapy Nadle
śnictwa Sucha obręb Zawoja arkusz nr 6 z dnia 1 
stycznia 1986 r.l w kierunku północno-wschodnim 
do punktu granicznego nr 2532, załamuje się w kie
runku zachodn im i biegnie po punktach granicz
nych nr 3-9, załamuje się na północny wschód 
i biegnie do punktu granicznego nr 2531 - o po
wierzchni 2,70 ha, 

5l oddział nr 248f (według mapy Nadleśnictwa Nowy 
Targ arkusz nr 18 z dnia 1 stycznia 1990 r. ) - O po
wierzchni 0,40 ha, 

6) oddzi ał nr 143y (według mapy Nadleśnictwa Sucha 
obręb Zawoja arkusz nr 6 z dnia l stycznia 1986 r.) 
- o powierzchni 8,24 ha. 

§ 3. W zarząd Parku nie przechodzi nieruchomość 
Skarbu Państwa będąca w dniu wejścia w życie rozpo
rządzenia w zarządzie Dyrekcji Okręgowej Dróg Pu
blicznych w Krakowie (zajęta pod drogę krajową 
nr 957) - o powierzchni 14,54 ha. 

§ 4. Obszary Parku mogą być objęte ochroną ścisłą 
lub częściową, z tym że obszary o zwartej zabudowie, 
nieruchomości Skarbu Państwa będące przedmiotem 
użytkowania wieczystego oraz nieruchomości nie sta
nowiące własności Skarbu Państwa mogą być objęte 
och roną ścisłą lub częściową wyłącznie za zgodą wła
ściciela, wieczystego użytkownika lub zarządcy. 

§ 5. 1. Na obszarze Parku, z zastrzeżeniem ust. 2, za
brania się: 

l ) polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i za
bijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży 
zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwie
rzęcych, gniazd ptasich, wybierania jej, 

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew al 
bo innych roślin, 

3) wysypywan ia, zakopywan ia i wylewania osadów 
lub innych n ieczystości, innego zanieczyszczan ia 
wód j gleby oraz powiet rza, 

4) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i poto
ków, 

5) wydobywania skał, minerałów i torfu, 

6) niszczenia gleby, 

7) palenia ognisk oraz palenia tytoniu poza miejscami 
do tego wyznaczonymi, 

8) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
rolnej , leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej , 

9) prowadzenia działalności handlowej poza miejsca
mi do tego wyznaczonymi, 

10) zbioru dziko rosnących roślin albo ich części, 
w szczególności owoców i grzybów, 

11) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczo
nymi, 

12) umieszczania bez zgody dyrektora Parku tabli c, na
pisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie 
związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem zna
ków drogowych i innych znaków związanych 

z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz znaków i urządzeń związanych z ochroną gra
nicy państwowej, 

13) sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych 
i innych środków odurzających, 

14) zakłócan ia ciszy, 

15) używania lotni i motolotni oraz uprawiania spor
tów motorowych, 

16) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrz
nymi poniżej 2 000 m wysokości względnej nad ob
szarem chronionym, z wyjątkiem lotów patrolo
wych i interwencyjnych statków powietrznych La
sów Państwowych oraz Państwowej Straży Poża r
nej. 

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

1) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych 
i pielęgnacyjnych, 

2) prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrekto
ra Parku, 

3) prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej na obsza
rach nie objętych ochroną ścisłą i częściową, 

4) prowadzenia akcj i ratowniczych, 

5) czynności związanych z dostosowaniem stanów li
czebnych zwierzyny do potrzeb ochrony Parku i go
spodarki rolnej, 

6) czynności związanych ze zbiorem nasion na potrze
by leśnictwa w drzewostanach nasiennych położo
nych w odd z iałach nr 223b, d, 226c, d ( według ma
py Nadleśnictwa Nowy Targ arkusz nr 15 z dnia 
1 stycznia 1990 r.l do czasu ich funkcjonowania, 

7) korzystania z ujęć wody pitnej na potoku Jaworzy
na w oddziale nr 116 i na potoku Markowym w od
dziale nr 114 (według mapy Nadleśnictwa Sucha 
obręb Zawoja z dnia 1 stycznia 1986 f.), 
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8) wykonywania zadań z zakresu obronności i bezpie
cze ństwa państwa, porządku publicznego i ochro
ny granicy państwowej. 

§ 6. 1. Wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwa
n ą otuli ną, o powierzchni 8437 ha, położoną w woje
wództwie bielskim (1 154 ha) nowosądeckim 

I72B3 hal. 

2. W skład otuliny wchodzi obszar okreś lony lin i ą, 

która biegnie od znaku granicznego nr 111/88/2 granicą 
państwa w kierunku północnym, załamuje się na za
chód i biegnie do zetknięcia z oddzi ałem nr 70 Nadle
śnictwa J eleśnia (według mapy Nad leśnictwa Jele
śnia z dnia 1 styczn ia 1984 r.), załamuje się na północ

ny zachód i biegn ie zachodn ią gra n icą oddziałów nr 66, 
67 do punktu granicznego nr 7347, załamuje s ię na pół 
nocny wschód i biegnie po punktach granicznych nr 
7357,7363,7369,7379,7394,739 1,7396,7401- 7437, 
7448,7457,7458,7463,7443,7488,7490,3772, załamu 
je się na połudn ie i biegnie po punkcie granicznym nr 
3772 wschodnią granicą oddziału nr 188 (według ma
py Nadłesnictwa Sucha obręb Zawoja z dnia 1 styczn ia 
1986 r.), wschodnią gran icą oddziałów nr 201, 202,203, 
205, załamuje się na wschód i biegnie północną 
gran icą oddziałów nr 151c, 150, 149, 148, 144, 140, 137, 
131, 130, 124, 1209, 120d, 116, 102, B7, B6, 85, B4, 
południową granicą oddzi ałów nr 73, 56, 55, 54, 53, za
łamuje się na połudn ie i biegnie zachodnią g ranicą od
działów nr 52, 63, zalam uje się na wschód i biegnie pól-

nocną granicą oddzi ału nr 3 (według mapy Nad leśnic
twa Nowy Ta rg obręb Orawa z dnia 1 października 
1976 r.), północną granicą oddziału nr 1 do punktu gra
nicznego nr 1501 , zalamuje s ię na południe i biegnie 
wschodnią granicą oddziałów nr 1, 2, wschodnią gra· 
n icą dziatki nr 10630/3 (według mapy ewidencj i grun
tów Gminy Jabłonka wieś Zubrzyca Górna arkusze 
nr 5, 8, 12, 13, 17) do zetknięcia z działką nr 8796/1, za
łamuje się na południowy zachód i biegn ie do punktu 
przecięcia drogi gminnej Skoczykówka-Kiczory z grani 
cą gm iny Lipnica Wielka (według mapy topograficzno
-administracyjnej województwa nowosądeckiegol, za 
ł amuje się na południowy wschód i biegnie granicą 
gminy Lipn ica Wielka do punktu zetknięc ia z drogą wo
jewódzką nr 25440, załamuje s i ę na zachód i biegnie 
połudn i ową gran icą drogi wojewódzk i ~j w 25440 do 
granicy państwa, granicą państwa na z [;_ '16d i północ 
do punktu początkowego nr 111/88/2. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Ba
biogórskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, 
poz. 25), z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworze
nia Parku. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 8 sierpnia 1997 r. 

w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej 
oraz zasad jej obliczania i w yplacania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa . 

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, 
poz. 180, z 199 1 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, 
z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 
i Nr 88, poz. 554) za rządza się , co następuje: 

§ 1. Do okresów w liczanych do okresu służby, od 
którego za leży nabycie prawa do nagrody jubileuszo
wej przez funkcjonariuszy Urzęd u Ochrony Państwa, 
wlicza się: 

1) okresy służby i pracy oraz inne okresy uwzg l ędn i a

ne funkcjonariuszom przy usta laniu wzrostu upo
sa że n ia zasad niczego z tytu ł u wysług i lat , 

2) okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, 
pod w arunkiem ukończe n ia te j nauki, w wymiarze 
okreslanym w programie studiów. 

§ 2. 1. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej 
stanowi u posażen ie przysługujące funkcjonariuszowi 
w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego ko
rzystn iejsze, uposażenie należne w dniu nabycia pra
wa do nagrody. 

2. W razie wypłaty nagrody jubileuszowej po roz
wiązan i u lub wygaśnięci u stosunku służbowego, pod
stawę jej obliczen ia stanowi uposażen ie należne funk
cjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku 
służbowym, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia 
z dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. 

§ 3. 1. Funkcjonari usz nabywa prawo do nagrody 
j ubileuszowej danego stopnia, z zastrzeżeniem § 4 i 7, 
w dniu upływu wymaganego okresu służby. 

2. Funkc jonar iuszowi, który osiągnął staż służby 
uprawniający jednocześnie do kilku nagród jubile
uszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyż

szą· 




