Warszawa, dnia 1 grudnia 2017 r.
Poz. 94
ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych
dla Słowińskiego 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 16 lutego 2017 r. w sprawie zadań
ochronnych Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 10 i 67) w
załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt II „Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną”:
a) w lit. A „W ekosystemach leśnych” po lp. 3 dodaje się lp. 4 w brzmieniu:
4

Rozluźnianie wtórnych,
wytworzonych z samosiewów,
drzewostanów, do uzyskania 50% -

Na
powierzchniach

Oddziały: 46Ac, 46Ag, 46Ah,
46Ai, 46Aj, 46Al, 46Ak,

zalesionych

46Am, 46Ap, 46Ar, 46As,

60% zwarcia koron drzew, na

torfowisk

46Bc, 46Bi, 65n, 65m, 65z,

powierzchni torfowisk w

mszarnych

65ax, 65bx, 65An, 83hx

przeszłości eksploatowanych
górniczo lub rolniczo z
pozostawieniem drewna na
powierzchniach leśnych

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).
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b) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”:
- lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3

Usuwanie niepożądanych

Na wszystkich

Obwody Ochronne :

zakrzaczeń i zadrzewień oraz

powierzchniach

Smołdzino, Smołdziński Las,

usuwanie odrostów z powierzchni

ekstensywnie

odtworzonych i ekstensywnie

użytkowanych

użytkowanych kompleksów
torfowiskowo-łąkowych oraz z

kośnie – według
potrzeb

powierzchni mszarów kępowych
typu Erico-Sphagnetum i

Kluki, Żarnowska, Rowy

Na

Oddziały: 46Ab, 46Af, 46Bb,

powierzchniach

59o, 59t, 59ix, 60l, 60p, 65l,

zbiorowisk regeneracyjnych

torfowisk

65bx, 80y, 80z, 83t, 83ax,

torfowisk mszarnych z

mszarnych

83gx, 110k

pozostawieniem drewna na
powierzchniach

- lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5

Eliminacja wtórnych trzcinowisk

Minimum 35

(wykaszanie do 3 razy w roku) w

ha/rok

Oddziały: 35iy, 35my, 35yx,
36h, 36f, 36c, 36g, 36Ak,

kompleksach torfowiskowo-

37h, 67b, 141Af, 141Ag,

łąkowych i murawach

141Ah, 141Aix, 142b,

słonoroślowych

142Ahx, 142Aix, 142Ajx,
142Akx, 142Alx, 142mx,
143m, 143o, 143p, obręb
ewiden. Łeba 2 - działki nr.:
359, 350/4, 40

- po lp. 10 dodaje się lp. 11 w brzmieniu:
11. Frezowanie pni olszy czarnej
(Alnus glutinosa) w celu eliminacji
odrostów z usuniętych drzew na
odtworzonych fragmentach łąk

Według potrzeb

Oddziały: 143a, 143b, 143c,
143f, 143k
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c) w lit. C „W ekosystemach wodnych” po lp. 6 dodaje się lp. 7 w brzmieniu:
7.

Odtworzenie elementów rybactwa
kulturowego poprzez umożliwienie
pokazywania tradycyjnych metod
połowu ryb na jeziorze Łebsko w
miejscowości Kluki

Wielkość
Jezioro Łebsko w promieniu 2
pozyskania:
km od pomostu w Klukach
do 500 kg/rok (w
tym ryby drapieżne
do 75 kg/rok)

2) w pkt III „Inne”:
a) lp. 7 otrzymuje brzmienie:
7.

Usuwanie lub ogławianie, przy

Według potrzeb

Obszar lądowy SPN

szlakach turystycznych, ścieżkach
edukacyjnych i drogach
wewnętrznych, drzew powalonych i
zagrażających bezpieczeństwu ludzi
z pozostawieniem ich w
sąsiadujących ekosystemach
leśnych do naturalnego rozkładu na
obszarach ochrony ścisłej lub
sprzedaż okolicznej ludności na
cele opałowe na obszarach ochrony
czynnej i krajobrazowej
b) po lp. 28 dodaje się lp. 29 i 30 w brzmieniu:
29. Usuwanie olszy czarnej (Alnus

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną
krajobrazową w Obwodzie

glutinosa)

Ochronnym Rąbka (były
ośrodek kolonijny, parking i
teren przyległy – oddział 2Ao,
2Ap, 2Ar)
30. Przywracanie wartości
przyrodniczych terenom
powojskowym poprzez usuwanie
barier i zbędnych elementów
infrastrukturalnych (min.
ogrodzenia, pozostałości rurociągu

Według potrzeb

Obwód Ochronny Smołdziński
Las
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kanalizacyjnego)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ŚRODOWISKA
Jan Szyszko

