
t 

Monitor Polski Nr 39 -760 - Poz. 385 i 386 

z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków 
związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa, 

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

12) 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, hodowlanych 

i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Sro
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzie
laną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych za
grożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie 
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 Nąturalnych 
i Leśnictwa: S. ZeJichowski 
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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 w związku z art. 23 ust. 2 
ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przy
rody (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) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Bór" obszar lasu o powierzchni 365,43 ha, położony 
w gminach Głogów Małopolski i Trzebownisko w wo
jewództwie rzeszowskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych, dydaktycznych i kulturowych kompleksu 
leśnego dawnej Puszczy Sandomierskiej. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi c;>bszar 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Głogów Małopolski, według stanu na 
dzień 31 grudnia 1990 r., jako oddziały lasu nr 166c, d, 
f, g, 168d, f, g, 169a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 170a, b, 171a, 
b, c, d, f, g, 172a, b, c, d, g, f, 173a, b; c, d, 175b, 176a, 
b, c, d, f, g, 177a, b, c, d, f, g, 181a, b, 182d, f, 183 a, b, 
c,d,f, 184a,b, 185h, 186g, 189a, 190a,g, 191a, 182a,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, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 
żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwie
rzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

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

5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa-
nia, w szczególności przez pozyskiwanie piasku, 

6) zakłócania ciszy, 
7) palenia ognisk, 

8) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
leśnej, 

9) zmiany stosunków wodnych, 

10) 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 bezpieczeń
stwa, 

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

12) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb le
śnych, służb ochrony przyrody oraz służb ochrony 
zabytków. 

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

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewo
dy, a na obszarach objętych ochroną konserwator
ską - również za zgodą Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków, 

2) prowadzenia prac archeologicznych, wykopalisko
wych i konserwatorskich na terenie objętym ochro
ną konserwatorską za zezwoleniem Wojewódzkie
go Konserwatora Zabytków, 

3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związa
nych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną 
przeciwpożarową, 

4) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa, 

5) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych 
i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Sro-
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dowiska, Zasobów Naturalnych.i Leśnictwa, udzie
laną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych za
grożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie 
ochrony. 

§ 5. Wokół rezerwatu przyrody tworzy się otulinę 
o powierzchni 404,65 ha, w której skład wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Głogów Małopolski, według stanu na 
dzień 31 grudnia 1990 r., jako oddziały lasu 
nr 165c (część leśna granicząca z drogą publiczną), 
d (część leśna granicząca z drogą publiczną), 
166a (część leśna granicząca z drogą publiczną), 
b (część leśna granicząca z drogą publiczną), 
167b (część leśna granicząca z drogą publiczną), i, 
168a (część leśna granicząca z drogą publiczną), 
b (część leśna granicząca z drogą publiczną), c (część 
leśna granicząca z drogą publiczną), 174a, b, c, d, 175a, 

177h, 178a, b, c, d, f, 179a, b, c, d, f, g, h, 180a, b, c, d, f, 
181a, b, c, 184c, d, f, 185a, b, c, d, f, g, 186a, b, c, d, f, 
187a, b, c, d, 188a, i, j, k, l, 189b, c, 190b, c, d, f, 193a, b, 
c, d, f, 194a, b, 195a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 196a, b. 

§ 6. 1. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyro
dy sprawuje Wojewoda Rzeszowski. 

2. W odniesieniu do terenów i obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków Wojewoda sprawuje nadzór 
w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Za
bytków. 

§ 7. 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 PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 25 czerwca 1996 r. 

w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbo
. wej na obszarze kraju. 

Na podstawie art. 774 pkt 2 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie określa zasady ustalania oraz wy
sokość należności przysługujących pracownikom z ty
tułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju. 

2. Podróżą służbową jest wykonywanie zadania 
określonego przez pracodawcę poza miejscowością, 
w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, 
w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu 
służbowego. 

§ 2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podró
ży służbowej określa pracodawca w poleceniu wyjazdu 
służbowego. 

§ 3. Z tytułu podróży służbowej przysługują diety 
oraz zwrot kosztów: 

1) przejazdów z miejscowości stałego miejsca pracy 
bądź z miejscowości zamieszkania pracownika do 
miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej 
i z powrotem, 

2) noclegów bądź ryczałt za nocleg, 

3) dojazdów środkami komunikacji miejscowej w for
mie ryczałtu, 

4) innych udokumentowanych wydatków. 

§ 4. 1. Dieta stanowi ekwiwalent pieniężny na po
krycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie po
dróży służbowej. 

2. Dieta wynosi 8,20 zł za dobę podróży służbowej. 

3. Kwota diety, o której mowa w ust. 2, ulega pod
wyższeniu stosownie do wskaźnika wzrostu cen żyw-

ności, w przypadku gdy wzrost tych cen w stosunku do 
miesiąca poprzedzającego ustalenie diety przekroczy 
10%. 

4. Podwyżkę diety wprowadza się począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po uzyskaniu 
informacji od Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne
go o przekroczeniu wzrostu cen, o którym mowa 
w ust. 3. 

5 .. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od roz
poczęcia podróży służbowej (wyjazdu) do powrotu 
(przyjazdu) po wykonaniu zadania. 

6. Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasa
dy: . 

1) jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę 

i wynosi: 
a) od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety, 
b) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej 

wysokości, 

2) jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każ
dą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za 
niepełną, ale rozpoczętą dobę: 
a) do 8 godzin - przysługuje połowa diety, 
b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej 

wysokości. 

7. Dieta nie przysługuje za czas delegowania do 
miejscowości, w której pracownik zamieszkuje. 

§ 5. 1. Środek transportu właściwy do odbycia po
dróży służbowej określa pracodawca w poleceniu wy
jazdu służbowego. 
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