
Warszawa, dnia 25 września 2017 r. 

Poz. 76 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  Ś R O D O W I S K A 1) 

z dnia 22 września 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku 

Narodowego 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.2)) zarządza się,  

co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zadań 

ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 15), wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w załączniku nr 1 w pkt IV „Zagrożenia zewnętrzne potencjalne” w tabeli po lp. 4 dodaje 

się lp. 5 w brzmieniu:  

5 Choroby o charakterze epizootii 1. Monitoring stanu zdrowotnego populacji zwierząt, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzika (Sus scrofa). 

2. Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania 

w przypadku stwierdzenia epizootii lub zaobserwowania 

niepokojących objawów chorobowych.  

2) w załączniku nr 2 w pkt I „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony 

czynnej”: 

a) w lit. A „W ekosystemach leśnych” w tabeli: 

                                                 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz 

z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595. 
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- lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

 

2 Regulacja składu gatunkowego 

i zagęszczenia drzew w 

drzewostanach 

zniekształconych gospodarką 

człowieka - zabieg o 

charakterze trzebieży późnej 

oraz zabieg obalania całych 

drzew gatunków obcych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

492,27 ha Oddziały- 3d,4f,g,k,m,5j,10j,n,o,p,r, 

12j,k,l,m,w, 13j,h,k,m,p,r,w, 14z, 

15h,j,n,r,s,t,y, 15Ba,Bf,Bk, Bn, Bo, Bs, 

By, Bz, 16f,g, 19c,f,h,j, 29f, 31n,r,i, 

33h,i,34c,l,f, 45h,46a,b,50h, 52f,h,j, 

54b,h,g,55b, 56a,b,c,d,f,g, h, 

57f,g,j,58j,k,59c,d,f, 61l,64a,65g, 681, 

69c,d, 70p,r, 71k,l,n, 74c,f, 76a,c,h, 

83a,b,d,f,h,j,k,l,m, 88k,l, 89d,f,g,h,i, 

97l,w,x,102f, 104a, 105m,o,p, 

106a,b,f,h,i,k, 108c, 109a,b,c,i, 111g, 

113p,s, 116d,g, 118a,c,g, 119j, 120f,g,h, 

121m,n,o, 122a,b, d, g, h, i, o, r, s, z, 

125n,o,p, 1271, 130d, 132k,m, 

133d,i,j,k,n, 134b,d,f,g, 137b, 139c, 

144f,g,l, 145a, 146i,j,k 147d,f,g 

148b,d,l,n 

3 Regulacja składu gatunkowego 

i zagęszczenia drzew  

w drzewostanach na siedliskach 

zdegradowanych, w celu 

umożliwienia przebudowy 

w kierunku odtworzenia 

właściwej dla danego siedliska 

struktury przestrzennej  

i gatunkowej, oraz zabieg 

obalania całych drzew 

gatunków obcych  

140,65 ha Oddziały - 7p, 12r,x, 13l, 15ax, 15Aa, 

26k,l, , 34d, 45h, 46f,o,47i,j, 

50b,c,d,i,j,k, 51g,  67b,c, 68c, 691,p,r,t, 

70n, 74b,  83g, 88i,j, 92g, 97r,s, 108d,g, 

109f, 113h,  122j,t,w,x,y, 125t,w, 1261, 

127h, 128g,h,i, 128Az, 131l, 132g, 

144h,i, 146c, 148a,k 

- lp. 9 otrzymuje brzmienie: 
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9 Odstrzał redukcyjny zwierząt 

łownych i gatunków 

inwazyjnych występujących  

w nadmiernym zagęszczeniu, w 

celu zapobiegania szkodom 

wyrządzanym w odnowieniach 

naturalnych, na terenach 

zurbanizowanych i w uprawach 

rolnych zgodnie z ustawą z dnia 

13 października 1995 r. - Prawo 

łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1295): 

1) jeleń (Cervus elaphus); 

2) dzik (Sus scrofa); 

3) jenot (Nyctereutes 

procyonoides); 

4) lis (Vulpes vulpes); 

5) szop pracz (Procyon lotor); 

6) norka amerykańska 

(Mustela 

vison). 

1) jeleń (Cervus 

elaphus) - 25 

sztuk/rok; 

2) dzik (Sus 

scrofa): 

w roku 2017 do 

225 sztuk, w 

latach 2018-2019 

- do 20 

sztuk/rok; 

3) jenot 

(Nyctereutes 

procyonoides) 

-według potrzeb; 

4) lis (Vulpes 

vulpes) - 5 

sztuk/rok; 

5) szop pracz 

(Procyon lotor) 

-według potrzeb; 

6) norka 

amerykańska 

(Mustela vison) 

-według potrzeb. 

Obszar objęty ochroną czynną 

- po lp. 11 dodaje się lp. 12 w brzmieniu:  

12 1. Ocena stanu ochrony 

leśnych siedlisk 

przyrodniczych. 

2. Monitorowanie stanu 

leśnych siedlisk  

przyrodniczych oraz 

występowania i liczebności 

przedstawicieli gatunków 

Według 

potrzeb 

 

 

 

 

Obszar objęty ochroną czynną  
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flory, fauny i grzybów, w tym 

gatunków inwazyjnych  

b) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” w tabeli: 

- lp. 7 otrzymuje brzmienie:  

7 Wycinanie zarośli 

wierzbowych (Salix sp.) na 

łąkach wilgotnych i torfowisku 

wraz z wyniesieniem materiału 

poza teren zabiegu 

1,87 ha rocznie Oddziały-50f,g, 122 hx 

- lp. 9 otrzymuje brzmienie: 

9 Wykaszanie muraw 

ciepłolubnych wraz ze 

zbieraniem i wywożeniem 

skoszonego materiału poza 

teren WPN (realizacja maj - 

wrzesień) 

19,19 ha rocznie Oddziały - 109n, 122gx,k,l, 125 gx, hx, 

ix, lx, mx, px, rx, 128j,k,l, 128Ab 

- po lp. 16 dodaje się lp. 17 w brzmieniu: 

17 1. Ocena stanu ochrony 

nieleśnych siedlisk 

przyrodniczych. 

2. Monitorowanie stanu 

nieleśnych siedlisk 

przyrodniczych oraz 

występowania i liczebności 

przedstawicieli gatunków 

flory, fauny i grzybów, w tym 

gatunków inwazyjnych.  

Według potrzeb Obszar objęty ochroną czynną 
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c) w lit. C „W ekosystemach wodnych” w tabeli po lp. 5 dodaje się lp. 6 w brzmieniu:   

6 1. Ocena stanu ochrony 

siedlisk wodnych. 

2. Monitorowanie stanu 

siedlisk wodnych oraz 

występowania i liczebności 

przedstawicieli gatunków 

flory, fauny i grzybów, w tym 

gatunków inwazyjnych.   

Według potrzeb Obszar objęty ochroną czynną 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

Jan Szyszko 
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