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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 1 sierpnia 1994 r. 

w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administ
racji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 i z 1994 r. Nr 27, poz. 
96) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych 
z użyciem uzbrojenia ogłasza się w dniach 15-16 września 
1994 r. w godzinach od 5.00 do 20.00 czasu letniego 
lokalnego (od 3.00 do 18.00 UTC - czasu uniwersalnego 
skoordynowanego) każdego dnia jako strefę niebezpieczną 
dla żeglugi i rybołówstwa akwen obszarów morskich Rze
czypospolitej Polskiej o współrzędnych geograficznych: 

szerokość geograficzna długość geograficzna 
północna wschodnia 

54°16' 016°00' 
54°54' 016°00' 
54°54' 016°48' 
54°35,4' 016°51' 

2. Strefa określona w ust. 1 rozpoczyna się od linii 
podstawowej na odcinku wynikającym ze współrzędnych 
geograficznych wymienionych w ust. 1. 

§ 2. Dowódca Marynarki Wojennej: 

1) w uzgodnieniu z organami administracji morskiej i pańs
twowej morskiej służby hydrograficznej zapewni poda
nie informacji dotyczących przeprowadzenia ćwiczeń 
wojskowych w strefie określonej w § 1 do wiadomości 
wszystkich użytkowników morza, poprzez ogłoszenie 
ich w "Wiadomościach Żeglarskich" oraz przez Krajowy 
Ośrodek Koordynacyjny Ostrzeżeń Nawigacyjnych 
"NAVAREA-PL" - co najmniej z 15-dniowym wy
przedzeniem; 

2) zapewni ochronę strefy określonej w § 1 podczas prze
prowadzania ćwiczeń wojskowych. 

§ 3. Przepisy § 5 ust. 1-3 zarządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie stref 
zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówst
wa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Moni
tor Polski Nr 39, poz. 280, z 1992 r. Nr 14, poz. 103 i z 1993 r. 
Nr 15, poz. 124) stosuje się odpowiednio. 

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

Minister Obrony Narodowej: P. Kołodziejczyk 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 4 sierpnia 1994 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych. 

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. 
Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 
29 grudnia 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy 
zawodowych (Monitor Polski z 1993 r. Nr 1, poz. 2) 
§ 5 otrzymuje brzmienie: . 

,,§ 5. 1. W razie zwolnienia żołnierza z zawodowej służby 
wojskowej lub śmierci żołnierza zawodowego do
wódca (szef) jednostki (instytucji) wojskowej, 
w której żołnierz ten zajmuje lub ostatnio zajmował 
stanowisko służbowe, odbiera legitymację służ
bową żołnierza, z zastrzeżeniem przypadków, 
o których mowa w ust. 2. 

2. Dowódca (szef). o którym mowa w ust. 1, może 
pozostawić legitymację służbową: 

1) żołnierzowi zawodowemu - na jego wniosek 
~ jeżeli żołnierz ten nabył uprawnienie do 
emerytury wojskowej lub renty inwalidzkiej 
z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku 
ze służbą wojskową; 

2) najbliższemu członkowi rodziny zmarłego żoł
nierza zawodowego - na jego pisemny wnio
sek. 

3. W przypadku pozostawienia legitymacji służbowej 
żołnierzowi zawodowemu lub najbliższemu człon
kowi jego rodziny, dokonuje się w niej stosownej 
adnotacji o zwolnieniu żołnierza z zawodowej 
służby wojskowej oraz przekreśla miejsca prze
znaczone na przedłużanie daty jej ważności." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dn.ia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: P. Kołodziejczyk 


