
Monitor Polski Nr 54 - 1031 - Poz. 513 i 514 

w związku z działalnością nowych ruchów religij
nych, 

5) diagnozowanie stanu społecznych zagrożeń, wyni
kających z działalności niektórych nowych ruchów 
religijnych, przez: 

a) ocenę zgodności z prawem i zasadami współży
cia społecznego działalności nowych ruchów re
ligijnych, 

b) analizę zagrożeń i identyfikację patologii w dzia
łalności niektórych nowych ruchów religijnych 
oraz ocenę skutków tych działań dla rozwoju 
osób i rodziny, 

c) wypracowywanie metod zapobiegania tym za
grożeniom, 

d) formułowanie ocen, wniosków i propozycji 
w zakresie skutecznego przeciwdziałania zjawi
skom patologicznym w działalności niektórych 
nowych ruchów religijnych, 

e) udostępnianie zainteresowanym instytucjom in
formacji o zagrożeniach wynikających z działal
ności niektórych nowych ruchów religijnych, 

6) inicjowanie i koordynowanie współpracy z instytu
cjami i organizacjami pozarządowymi zaintereso
wanymi problematyką nowych ruchów religijnych, 

7) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę 
Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub wniesio
nych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi
nistracji oraz innych ministrów w dziedzinie reali
zacji polityki państwa wobec nowych ruchów reli
gijnych. 

§ 4. 1. W wykonywaniu swoich zadań Zespół 
współdziała z organami administracji rządowej i samo-

rządu terytorialnego oraz zainteresowanymi organiza
cjami pozarządowymi. 

2. Zespół może zwracać się do instytucji i środo
wisk naukowych oraz organizacji pozarządowych w ce
lu nawiązania współpracy w zakresie badań i ocen sta
nu przestrzegania prawa w zakresie realizacji gwaran
cji wolności sumienia i wyznania w związku z działal
nością nowych ruchów religijnych . 

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do 
udziału w jego pracach, w celu realizacji określonych 
przedsięwzięć, przedstawicieli kościołów i innych 
związków wyznaniowych, organizacji społecznych, 
stowarzyszeń oraz środowisk naukowych. 

§ 5. 1. Zespół działa kolegialnie. 

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący 
z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej poło
wy członków Zespołu. 

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu może określić 
regulamin ustalony przez Zespół. 

§ 6. Przewodniczący Zespołu składa Prezesowi Ra
dy Ministrów roczne sprawozdania z działalności Ze
społu. 

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną i finansową 
Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 25 lipca 1997 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paż
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. 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. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Bagno Ciemino" obszar lasu i torfowisk o powierzch
ni 466,51 ha, położony w gminie Borne Sulinowo 
w województwie koszalińskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych cennych ekosystemów le-

śnych i torfowiskowych, charakterystycznych dla Poje
zierza Drawskiego. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa 

Szczecinek, według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r., 
jako oddziały lasu nr od 146 do 151, od 169 do 175, od 
179 do 181. 

§ 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, 
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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) wydobywania skał i minerałów, 

6) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa
nia, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki 
leśnej. 

7) zakłócania ciszy, 

8) palenia ognisk, 

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
leśnej. 

10) zmiany stosunków wodnych, 

11) 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 bezpieczeństwa, 

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

13) 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 ochroną 
przeciwpoża rową, 

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 zagrożeń 
ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochro
ny. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody 
sprawuje Wojewoda Koszaliński. 

§ 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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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 25 lipca 1997 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 paź
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. 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. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Boże Oko" obszar lasu o powierzchni 68,94 ha, poło
żony w gminie Ujazd w województwie opolskim. 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych lasu świeżego z licznie wy
stępującym ponad stuletnim bukiem. 

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 
oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa 

Strzelce Opolskie, według stanu na dzień 1 stycznia 
1994 r., jako oddziały lasu nr 18b, c, 28c, 29a, b, c, d, f. 

§ 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, 




