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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. 
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5. Ekwiwalent pieniężny wypłaca przedsiębiorstwo 
państwowe "Polskie Koleje Państwowe", które prowa
dzi ewidencję wypłacanych świadczeń. 

§ 7. Do dnia 31 grudnia 1997 r. za podstawę ustale
nia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przyjmuje się 
kwotę 240,71 zł jako średnią cenę 1000 kg węgla. 

§ 5. Prawo do pobierania ekwiwalentu pieniężnego § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
ustaje lub ulega zawieszeniu wraz z ustaniem lub za- nia. 
wieszeniem prawa do emerytury lub renty kolejowej. 

§ 6. Osobom, które nabyły uprawnienia do deputa
tu węglowego na podstawie dotychczasowych przepi
sów, przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
B. Liberadzki 
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UCHWAlA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 26 sierpnia 1997 r. 

w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzo
nych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 21 września 1997 r. 

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 28 maja 1993 r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz 
z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554 
i Nr 98, poz. 604) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 
1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospo
litej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. 
Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604) Państwowa Komisja Wy
borcza, po porozumieniu z Ministrem Transportu i Go
spodarki Morskiej, uchwala, co następuje: 

§ 1. Niezwłocznie po ustaleniu liczby wyborców ar
matorzy zapewniają dostarczenie do obwodów głoso
wania na polskich statkach morskich kart do głosowa
nia, wydrukowanych i przekazanych przez okręgową 
komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora. 

§ 2. Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów armator 
nie dostarczy kart do głosowania, sporządza je kapitan 
statku w brzmieniu przekazanym przez komisję, o któ
rej mowa w § 1. W takim wypadku umieszcza się na 
karcie, w miejsce pieczęci okręgowej komisji wybor
czej. odcisk pieczęci kapitana statku. 

§ 3. Kapitan statku informuje na piśmie obwodową 
komisję wyborczą o liczbie otrzymanych lub sporzą
dzonych przez siebie kart do głosowania. 

§ 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą 
uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały 
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 
1993 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowa
nia w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej (Monitor Polski Nr 46, poz. 444 i z 1997 r. Nr 52, 
poz. 496) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wytycznych doty
czących zasad druku i przechowywania kart do głoso
wania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komi
sjom wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rze
czypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 wrze
śnia 1997 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej : 
W Łączkowski 
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UCHWAlA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 26 sierpnia 1997 r. 

w sprawie obecności przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji wybor
czych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r. 

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 ust. 1 usta
wy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, 

z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, 
Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 98, poz. 604) Pań
stwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 




