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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 27 stycznia 1995 r. 

w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do wyrażania zgody na sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod zarządem wojskowym. 

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 
18~z1987 r. Nr 33, poz. 18~ z 1989r. Nr3~ poz. 19~ 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, 
poz. 321 i Nr 94, poz. 419 oraz z 1993 r. Nr 40, poz. 184) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Organami wojskowymi uprawnionymi do wyraża
nia zgody na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
w znajdujących się pod zarządem wojskowym miejscach 
położonych poza obiektami zajmowanymi przez organy woj
skowe oraz poza rejonami obiektów koszarowych i zakwate
rowania przejściowego jednostek wojskowych, objętymi 
zakazem sprzedaży, podawania i spożywania takich napo
jów, są: 

1) dowódca garnizonu, 

2) komendant garnizonu w garnizonach stanowiących sie
dzibę dowództwa okręgu wojskowego albo rodzaju sił 
zbrojnych. 

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 22/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 9 maja 1983 r. w sprawie zakazu wnosze
nia napojów alkoholowych w rejon obiektów wojskowych 
oraz ograniczenia ich sprzedaży w innych miejscach znaj
dujących się pod zarządem wojskowym (Dziennik Rozkazów 
Ministerstwa Obrony Narodowej poz. 21). 

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

Minister Obrony Narodowej: p. o. J. Milewski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 25 stycznia 1995 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

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

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Deb
rza" obszar lasu o powierzchni 9,5 ha, położony w mieście 
wojewódzkim Tarnów. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów nau
kowych i dydaktycznych dobrze zachowanego i mało znie
kształconego florystycznie, wielogatunkowego starodrzewia 
z bogatym podszytem i runem leśnym, położonego w grani
cach administracyjnych miasta Tarnów. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar poło
żony w granicach administracyjnych miasta Tarnów, ozna
czony w ewidencji gruntów obrębu 13 jako działka nr 12/2. 

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

1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i in
nych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych 
potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych 
w planie ochrony, 

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczegól
ności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru 
nasion na potrzeby hodowli lasu, 

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyją
cych zwierząt zbierania poroży zwierzyny płowej, nisz
czenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wy
bierania jaj, 

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

5) wydobywania skał i minerałów, 

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 
w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej, 

7) zakłócania ciszy, 

8) palenia ognisk, 

9) umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic, 
napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie 
związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych 
i innych znaków związanych z ochroną porządku i bez
pieczeństwa, 

10) wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyznaczony
mi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb leśnych oraz 
służb ochrony przyrody, 

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

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

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody, 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych 
z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpoża
rową, 

3) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych 
i pielęgnacyjnych, za zgodą Ministra Ochrony Środowi
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną 
w przypadku potrzeby likwidacji , nagłych zagrożeń 
ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony, 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody spra- : 
wuje Wojewoda Tarnowski. 

§ 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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