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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 6 maja 1995 r. 

w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich 
przyległych do terytorium 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, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 
i z 1995 r. Nr 7, poz. 31) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych 
z użyciem uzbrojenia ogłasza się w dniach 24-26 maja 
i 21-23 września 1995 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 przyległych do terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej o współrzędnych geograficznych: 

Szerokość geograficzna Długość geograficzna 
północna wschodnia 

54°14' 015°48' 
54°37' 015°40' 
54°54' 016°00' 
54°57' 016°47' 
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 zape
wni podanie 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 Koordynacji Ostrzeżeń Nawiga
cyjnych NAVAREA-PL - co najmniej z 15-dniowym 
wyprzedzen iem; 

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 oraz 
z 1993 r. Nr 15, poz. 124) stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Obrony Narodowej: Z. W. Okoński 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 10 maja 1995 r. 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1961 r. obroni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. 
Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia ochrony porządku publicznego 
w czasie wizyty Papieża Jana Pawła II wprowadza się na 
terenie województwa bielskiego w okresie od dnia 20 maja 
do dnia 22 maja 1995 r. zakaz noszenia wszelkiej broni 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. 
o broni, amunicji i materiałach wybuchowych oraz roz
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 paź
dziernika 1990 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepi
sów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych na 
poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, których 
używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu (Dz. 
U. Nr 76, poz. 451 i z 1993 r. Nr 119, poz. 533). 

§ 2. Zakaz noszenia broni nie dotyczy funkcjonariuszy 
Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby 
Więziennej oraz żołnierzy, a także pracowników instytucji 
i członków formacji powołanych do ochrony porządku 

publicznego lub mienia oraz osób wykonujących usługi 

w zakresie ochrony mienia w obrębie chronionych obiektów, 
którym pozwolenia na broń wydały właściwe organy Policji 
lub organy wojskowe. 

§ 3. W razie ujawnienia przez funkcjonariuszy Policji, 
Urzędu Ochrony Państwa lub Straży Granicznej noszenia 
broni przez osoby objęte zakazem, o którym mowa w § 1, broń 
ta podlega odebraniu i zdeponowaniu w jednostce Policji, na 
której terenie działania została odebrana. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. J. Zimowski 


