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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, 
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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 bezpieczeństwa, 

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

12) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb le
śnych, służb ochrony przyrody oraz pojazdów ob
sługujących prace związane z hodowlą i użytkowa
niem lasu w sąsiednich kompleksach leśnych. 

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 pu blicznym i z ochroną 
przeciwpożarową, 

3) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa, 

4) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowla
nych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji zagro
żeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie 
ochrony. 

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

§ 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 TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 18 sierpnia 1997 r. 

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów kolejowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwiet
nia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 99, z 1985 r. 
Nr 20, poz. 85, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, 
poz. 450, z 1996 r. Nr 136, poz. 636 i z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Emerytom i rencistom pobierającym kolejo
wą emeryturę lub kolejową rentę, zwanym dalej 
"emerytami i rencistami kolejowymi", przysługuje 
prawo do deputatu węglowego w ilości 1800 kg węgla 
kamiennego rocznie, w formie ekwiwalentu pieniężne
go. 

2. Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego przyjmuje się przeciętną średnioroczną 
cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku po
przedzającego rok planowany, ogłaszaną przez Preze
sa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do 
dnia 20 stycznia każdego roku, skorygowaną o przewi
dywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaź
nik cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok plano
wany, z zastrzeżeniem § 7. 

§ 2.1. W wypadku gdy kolejową rentę rodzinną po
biera więcej niż jedna osoba, wszystkim tym osobom 
przysługuje łącznie jeden ekwiwalent. 

2. W razie podziału renty rodzinnej ekwiwalent pie
niężny ulega podziałowi w częściach równych, odpo
wiednio do liczby uprawnionych. 

§ 3. Emeryci i renciści kolejowi nabywają prawo do 
ekwiwalentu pieniężnego z dniem przyznania emerytu
ry lub renty, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. 

§ 4. 1. Ekwiwalent pieniężny emerytom i rencistom 
kolejowym wypłaca się w dwóch terminach wraz z wy
płatą emerytury lub renty: w lutym - za okres od 1 stycz
nia do 30 czerwca i w sierpniu - za okres od 1 lipca do 
31 grudnia każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. W wypadku przyznania emerytury lub renty po 
terminie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, ekwiwa
lent należny od dnia przyznania emerytury lub renty do 
końca półrocznego okresu, o którym mowa w ust. 1, 
wypłaca się łącznie z pierwszą należnością z tytułu 
emerytury lub renty. 

3. W wypadku przyznania kolejowej renty rodzinnej 
po emerycie lub renciście, ekwiwalent z tytułu tej ren
ty przysługuje dopiero po upływie okresu, za który zo
stał wypłacony emerytowi lub renciście. 

4. Emerytom i rencistom kolejowym przebywają
cym w domach pomocy społecznej ekwiwalent pie
niężny wypłaca się miesięcznie wraz z wypłatą emery
tury lub renty. 




