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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA ŚRODOWISKA 

I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
 Warszawa, dnia 21 grudnia 2009 r.  Nr 3
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ZARZĄDZENIE Nr 50 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 lipca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 97 Ministra Środowiska z dnia 
19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu or-
ganizacyjnego Ministerstwa Środowiska3), w załączni-
ku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:
a) w ust. 1:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie 
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

3)  Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem 
Nr 25 Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2009 r. zmienia-
jącym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu orga-
nizacyjnego Ministerstwa Środowiska.
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— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  inicjowanie i opracowywanie projektów za-
łożeń projektów ustaw i projektów aktów 
normatywnych wraz z uzasadnieniem 
i oceną skutków regulacji, w tym skutków 
finansowych, a także współpraca z Rządo-
wym Centrum Legislacji przy opracowywa-
niu projektów ustaw;”,

— pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15)  prowadzenie spraw związanych z udziela-
niem zamówień publicznych w zakresie 
niezastrzeżonym dla Biura Dyrektora Ge-
neralnego;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Procedura przygotowywania i uzgadniania 
projektów założeń projektów ustaw i projek-
tów aktów normatywnych stanowi załącznik 
nr 1 do regulaminu.”;

2) w § 9 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i do-
daje się pkt 15 w brzmieniu:

„15)  prowadzenie postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego, znajdujących się w zakre-
sie właściwości DGiKG.”;

3) w § 11 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10)  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra 
nad Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem ba-
dania zgodności z prawem uchwał Rady Nad-
zorczej Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, a także prowa-
dzenie spraw związanych z pozostałymi fundu-
szami ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej;”;

4) w § 15:

a)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„Do zakresu działania Departamentu Prawnego 
(DP) należy opiniowanie projektów założeń pro-
jektów ustaw, projektów aktów normatywnych 
oraz umów cywilnoprawnych, a także sporządza-
nie opinii prawnych w zakresie działania Ministra, 
w szczególności:”,

b) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)  opiniowanie projektów założeń projektów 
ustaw pod względem zgodności z prawem 
i projektów aktów normatywnych pod wzglę-
dem zgodności z prawem oraz poprawności 
redakcji i techniki legislacyjnej (kontrola for-
malnoprawna);

  2)  udział w uzgadnianiu projektów założeń pro-
jektów ustaw i projektów aktów normatyw-
nych przygotowywanych w Ministerstwie, 
a także koordynacja działań związanych z pro-
jektami ustaw opracowanych przez Rządowe 
Centrum Legislacji;” ,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: .

„4)  koordynowanie opiniowania przez inne ko-
mórki projektów założeń projektów ustaw 
i projektów aktów normatywnych przekaza-
nych w ramach uzgodnień międzyresorto-
wych;”;

5)  w § 17 w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„25)  koordynacja elektronicznego systemu transpo-
zycji E-STEP.”;

6) w § 19:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  prowadzenie spraw związanych z przyzna-
waniem nagród;”,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21)  prowadzenie postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego, w tym w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko, programów finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej i pozostałych 
środków zagranicznych, z wyłączeniem po-
stępowań znajdujących się w zakresie właś-
ciwości Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych;”;

7)  w § 21 w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„24)  prowadzenie spraw związanych z przyznawa-
niem przez Ministra odznak oraz spraw zwią-
zanych z przyznawaniem orderów i odzna-
czeń.”;

8)  załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w za-
łączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się zakresy czynności w Kierownictwie Mini-
sterstwa Środowiska.

§ 2

1.  Do zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekre-
tarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska należy 
przygotowywanie stanowiska Ministra Środowiska, 
zwanego dalej „Ministrem”, w sprawach wymie-
nionych w § 3—6, oraz nadzór nad zadaniami wyko-
nywanymi przez komórki organizacyjne Minister-
stwa Środowiska, zwanego dalej „Ministerstwem”, 
w zakresie przygotowywania i realizacji tego stano-
wiska.

2.  Przy wykonywaniu czynności, o których mowa 
w ust. 1, Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu 
są uprawnieni do podpisywania pism, każdy w za-
kresie swojej właściwości.

3.  W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki wy-
konuje Sekretarz Stanu, który jest upoważniony do 
realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszyst-
kich sprawach należących do właściwości Ministra.

§ 3

Sekretarz Stanu — Stanisław Gawłowski:

1)   pełni funkcję stałego zastępcy Ministra we wszyst-
kich sprawach, podczas jego nieobecności;

2)   w imieniu Ministra odpowiada za bieżącą koordy-
nację spraw parlamentarnych w ramach współpra-
cy Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   uczestniczy w pracach stałego Komitetu Rady Mini-
strów oraz koordynuje realizację zobowiązań nało-
żonych na Ministra przez ten Komitet;

4)   nadzoruje sprawy związane z Programem Operacyj-
nym Infrastruktura i Środowisko;

5)   realizuje zadania Ministra jako Instytucji pośredni-
czącej w zarządzaniu dla Funduszu Spójności oraz 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw”;

6)   koordynuje prace związane z projektami w ramach 
funduszu LlFE+;

7)   koordynuje prace związane z Mechanizmem Fi-
nansowym Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go, Norweskim Mechanizmem Finansowym, 
Szwajcarskim Instrumentem Finansowym oraz in-
nymi mechanizmami finansowymi;

8)   nadzoruje działania promocyjne i informacyjne 
w zakresie instrumentów strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej na inwestycje w ochronie środowiska;

9)  koordynuje prace związane z wdrażaniem progra-
mów operacyjnych innych resortów w zakresie 
zagadnień dotyczących ochrony środowiska, 
w tym koordynuje uczestnictwo przedstawicieli 
Ministra w komitetach sterujących i monitorują-
cych;

10)  koordynuje sprawy związane z dokumentami pro-
gramowymi w zakresie gospodarki wodnej, w tym 
również przygotowanymi przez inne resorty;

11 )  kieruje pracami związanymi z Narodowym Pla-
nem Rozwoju w zakresie działu administracji rzą-
dowej gospodarka wodna;

12)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynika-
jących z następujących ustaw:

a)   ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.),

b)   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w zakre-
sie ocen oddziaływania na środowisko;

13)  sprawuje nadzór nad gospodarczym wykorzysta-
niem majątku Skarbu Państwa;

14)  nadzoruje kontrakty regionalne w części gospo-
darka wodna;

15)  współpracuje z organizacjami samorządów gospo-
darczych;

16)  sprawuje nadzór nad fundacjami, dla których Mi-
nister jest właściwy ze względu na cele i przedmiot 
działania;
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ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 lipca 2009 r.

w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie 
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.
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17)  wykonuje, w imieniu Ministra, uprawnienia wyni-
kające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. 
zm.) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru 
nad gospodarką finansową i wykonywaniem bu-
dżetu resortu;

18)  koordynuje sprawy związane z bieżącym budże-
tem UE oraz nową perspektywą finansową UE na 
lata 2007—2013 i innymi dokumentami programo-
wymi związanymi z wykorzystaniem środków UE 
na lata 2007—2013;

19)  koordynuje proces legislacyjny;

20)  nadzoruje uzgadnianie projektów aktów norma-
tywnych nadesłanych przez członków Rady Mini-
strów w trybie uzgodnień międzyresortowych;

21)  nadzoruje przeprowadzanie kontroli i audytu w or-
ganach i jednostkach podległych lub nadzorowa-
nych;

22)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działal-
nością:

a)  Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wod-
nej,

b)  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej,

c)  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

23)  wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do 
podległego mu Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska;

24)  współpracuje z Krajową Komisją do spraw Ocen 
Oddziaływania na Środowisko.

§ 4

Podsekretarz Stanu — Główny Geolog Kraju — Henryk 
Jacek Jezierski:

1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikają-
cych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geolo-
giczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, 
z późn. zm.);

2)  w imieniu Ministra współpracuje z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w sprawach finansowania ze środków tego Fundu-
szu przedsięwzięć z dziedziny potrzeb geologii;

3)  w imieniu Ministra uczestniczy w pracach:

a)  Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyza-
cji i Łączności,

b)  Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodar-
czych, Restrukturyzacji Górnictwa i Przetwórstwa 
Siarki,

c)  Międzyresortowego Zespołu do Spraw Organiza-
cji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

d)  Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji 
Programu „Polska Cyfrowa”;

e)  Zespołu do Spraw Polityki Bezpieczeństwa Ener-
getycznego;

4)  współpracuje z:

a)  Główną Geologiczną Komisją Egzaminacyjną,

b)  Komisją Zasobów Kopalin,

c)  Komisją Dokumentacji Hydrogeologicznych,

d)  Komisją Dokumentacji Geologiczno-Inżynier-
skich,

e)  Komisją Opracowań Kartograficznych;

5)  reprezentuje Ministra jako wydawcę czasopisma 
specjalistycznego „Przegląd Geologiczny”;

6)  nadzoruje prace Pełnomocnika Rządu Rzeczypospo-
litej Polskiej we Wspólnej Organizacji „Interocean-
metal”;

7)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działalnoś-
cią:

a)  Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

b)  Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

c)  Państwowego Instytutu Geologicznego;

8)  koordynuje wykonywanie zadań w ramach po-
wszechnego obowiązku obrony przez Ministerstwo 
oraz podporządkowane i nadzorowane jednostki 
organizacyjne.

§ 5

Podsekretarz Stanu — Główny Konserwator Przyrody 
— Janusz Zaleski:

1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikają-
cych z następujących ustaw:

a)  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.),

b)  ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo 
łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, 
z późn. zm.),

c)  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym mate-
riale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, 
z późn. zm.),

d)  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266, z późn. zm.),

e)  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.),

 f)  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.),

g)  ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 36, poz. 233, z późn. zm.),

h)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro-
ny środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
z późn. zm.), w zakresie pozwoleń zintegrowa-
nych;
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2)  koordynuje sprawy związane z edukacją ekologicz-
ną i komunikacją społeczną;

3)  koordynuje sprawy związane z funkcjonowaniem 
i rozwojem informatyzacji w zakresie. działów ad-
ministracji rządowej środowisko i gospodarka 
wodna;

4)  współpracuje z Radą Leśnictwa;

5)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działal-
nością:

a)  Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe”,

b)  Centrum Informacji o Środowisku,

c)  Biura Nasiennictwa Leśnego,

d)  Instytutu Badawczego Leśnictwa,

e)  Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych,

 f)  Instytutu Ochrony Środowiska,

g)  parków narodowych;

6)  nadzoruje sprawy związane z ochroną gleb i po-
wierzchni ziemi;

7)  koordynuje sprawy związane z dokumentami pro-
gramowymi w zakresie ochrony środowiska, 
w tym również przygotowanymi przez inne re- 
sorty;

8)  uczestniczy w pracach Komitetu Europejskiego 
Rady Ministrów oraz koordynuje realizację zobo-
wiązań nałożonych na Ministra przez ten Komitet;

9)  koordynuje realizację zadań związanych z dialo-
giem społecznym, w szczególności dotyczących 
współpracy z organizacjami partnerów społecz-
nych i instytucjami dialogu społecznego;

10)  bezpośrednio nadzoruje wykonywanie zadań zwią-
zanych z XIV sesją Konferencji Stron ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu wraz z IV sesją Spotkań Stron Pro-
tokołu z Kioto (COP14/CQP-MOP4);

11)  w imieniu Ministra wykonuje zadania związane 
z prowadzeniem przez Ministra publicznych szkół 
leśnych, w tym zadania Ministra jako organu pro-
wadzącego te szkoły i organu sprawującego nad 
nimi nadzór pedagogiczny, wynikające z ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. 
zm.);

12)  koordynuje proces organizowania i funkcjonowa-
nia sieci obszarów Natura 2000;

13)  współpracuje merytorycznie z regionalnymi kon-
serwatorami przyrody;

14)  koordynuje uczestnictwo Ministra w procesie de-
cyzyjnym Unii Europejskiej, poprzez monitorowa-
nie procesu przygotowania instrukcji na posiedze-
nia organów pomocniczych Rady UE dla polskiego 
przedstawiciela oraz przygotowywanie udziału Mi-
nistra w posiedzeniach Rady UE do spraw Środo-
wiska Naturalnego;

15)  nadzoruje sprawy związane z współpracą ze związ-
kami zawodowymi działającymi w resorcie;

16)  w imieniu Ministra prowadzi sprawy związane 
z wydawaniem zezwoleń na pozyskiwanie roślin 
i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz na 
czynności zabronione w stosunku do roślin i zwie-
rząt objętych ochroną;

17)  koordynuje prace związane z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a także innymi programami 
związanymi ze sferą rolnictwa, ochrony przyrody 
i bezpieczeństwa biologicznego;

18)  współpracuje z:

a)  Państwową Radą Ochrony Przyrody,

b)  Państwową Radą Ochrony Środowiska,

c)  Komisją do spraw Organizmów Genetycznie 
Zmodyfikowanych,

d)  Radą do Spraw Autostrad.

§ 6

Podsekretarz Stanu — Bernard Błaszczyk:

1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikają-
cych z następujących ustaw:

a)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.),

b)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, 
poz. 607),

c)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, 
poz. 638, z późn. zm.),

d)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1495),

e)  ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po-
jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, 
poz. 202, z późn. zm.),

 f)  ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynaro-
dowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, 
poz. 859),

g)  ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu upraw-
nieniami do emisji do powietrza gazów cieplar-
nianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, 
poz. 2784),
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h)  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 
zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, 
poz. 1263, z późn. zm.),

 i)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym syste-
mie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. 
Nr 70, poz. 631, z późn. zm.),

 j)  ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 493),

k)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro-
ny środowiska, w zakresie opłat za korzystanie ze 
środowiska,

 I)  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
z zastrzeżeniem § 3 pkt 12 lit. b;

2)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działalnoś-
cią Krajowego Administratora Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji;

3)  nadzoruje sprawy związane z emisjami;

4)  koordynuje sprawy związane z energią ze źródeł od-
nawialnych;

5)  uczestniczy w pracach programu „Czyste powietrze 
dla Europy”;

6)  koordynuje, we współpracy z Ministrem Gospodar-
ki, proces wdrażania rozporządzenia REACH w za-
kresie aspektów środowiskowych;

7)  uczestniczy w pracach Trójstronnego Zespołu do 
Spraw Budownictwa, działającego w ramach struk-
tur dialogu społecznego.

§ 7

Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zobowiązani są 
do wykonywania innych, niewymienionych w § 3—6 
zadań, na bezpośrednie polecenie Ministra.

§ 8

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych 
w § 3—6 rozstrzyga Minister.

§ 9

Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu wykonując 
powierzone zadania współdziałają z komórkami orga-
nizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami organiza-
cyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Mini-
stra.

§ 10

W czasie nieobecności Sekretarza Stanu, Podsekreta-
rze Stanu są upoważnieni do podpisywania, w imie-
niu Ministra, pism zawierających stanowisko Ministra 
do projektów aktów normatywnych i innych materia-
łów, w szczególności kierowanych do rozpatrzenia 
przez Komitet Rady Ministrów lub Radę Ministrów.

§ 11

W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekre-
tarza Stanu wyznaczony Podsekretarz Stanu upoważ-
niony jest do podpisywania wniosków wyjazdowych 
i innych pilnych pism.

§ 12

Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą 
w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także ko-
mitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy 
należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 13

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu są upoważnieni 
do prowadzenia w imieniu Ministra postępowań ad-
ministracyjnych, także w trybach nadzwyczajnych, 
w tym wydawania decyzji administracyjnych i posta-
nowień, zgodnie z zakresem swojego działania, z wy-
jątkiem postępowań administracyjnych dotyczących 
reprywatyzacji tartaków.

§ 14

Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu prowadzą 
w imieniu Ministra postępowania administracyjne in-
ne niż wymienione w § 13, w tym wydają decyzje ad-
ministracyjne i postanowienia, na podstawie odręb-
nych pełnomocnictw i upoważnień.

§ 15

Do właściwości Ministra należy podpisywanie stano-
wisk dotyczących uchwał Rady Nadzorczej Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej.

§ 16

Traci moc zarządzenie Nr 39 Ministra Środowiska 
z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zakre-
sów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środo-
wiska3).

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

3)  Zmiana zarządzenia została dokonana zarządzeniem Nr 42 
Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniają-
cym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności 
w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska, zarządzeniem 
Nr 55 Ministra Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. zmieniają-
cym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności 
w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska, zarządzeniem 
Nr 76 Ministra Środowiska z dnia 5 września 2008 r. zmie-
niającym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czyn-
ności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska oraz za-
rządzeniem Nr 23 Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 
2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia za-
kresów czynności w Ministerstwie Środowiska.
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Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 
i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, 
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 10 Ministra Środowiska z dnia 
13 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Słowińskiego Parku Narodowego wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka-
lizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale I „Na ob-
szarach objętych ochroną czynną”, w tabeli B 
„W nieleśnych ekosystemach lądowych”, wprowa-
dza się następujące zmiany:

a) lp. 1 i 2, otrzymują brzmienie:

52

ZARZĄDZENIE Nr 52 MINISTRA ŚRODOWlSKA1)

z dnia 17 lipca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

1 Usuwanie niepożądanych 
zakrzaczeń i zadrzewień

mininimum 450 ha ogółem Pododdziały: 34mx, 35tx, gy, iy, 
my, yx, 36Ba (część), b, c, f, 37h, 
46Af, 55Bd, 76Ag, s, t, w, ex, dx, 
fx, gx, hx, ix, jx, lx, px, tx, xx, 80y, 
z, 83ax, 86hx, ox, px, 86Ba, b, 89s 
(część), 102c, k, 103j, 110k, 143a, 
b, c, d, f, g (część), 1, k, m, n

w kolejnych latach koszenie raz 
w roku

minimum 85 ha Pododdziały: 34mx, 35tx, yx, gy, 
iy, my, 36d (część), Ba (część), b, 
c, f, 76Ag, f, t, w, ex, dx, fx, gx, 
hx, ix, jx, lx, px, tx, xx, 86hx, ox, 
px, 102k, 103j

koszenie co 3 lata minimum 280 ha Pododdziały: 37h, 55Bd, 89s 
(część), 91Ab, f, 102c, 143a, b, c, 
d, f, g, 1, k, m, n

2 Wykaszanie trzciny (dwa razy 
w roku)

minimum 40 ha rocznie Pododdziały: 35iy, my, yx, 36d, 
36Ak, h, f, c, g (część), 36Ba (część), 
37h, 142Ajx, kx, hx, lx, mx, ix

b) Ip. 7 otrzymuje brzmienie:

7 Restytucja roślinności 
torfowiskowej na torfowiskach 
wysokich typu bałtyckiego 
zdegradowanych wskutek 
przemysłowego wydobycia torfu 
— monitorowanie i ocena 
efektywności reintrodukcji 
wybranych gatunków roślin

0,25 ha Pododdział: 46Ch

c) dodaje się Ip 8, w brzmieniu:

8 Restytucja roślinności 
torfowiskowej na 
zdegradowanych torfowiskach 
wysokich województwa 
pomorskiego — założenie 
eksperymentu polowego 
i wstępna ocena efektywności 
reintrodukcji wybranych 
gatunków roślin

0,25 ha Pododdział: 46Cf

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad zakresu i działania Ministra Środowi-
ska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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2)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka-
lizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale I „Na ob-

szarach objętych ochroną czynną”, w tabeli C 
„W ekosystemach wodnych”, wprowadza się na-
stępujące zmiany:

a) Ip. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Zarybianie narybkiem siei 
w ramach restytucji gatunku

Około 80 tys. sztuk, zgodnie z za-
łożeniami programu restytucji 
gatunku, odbiór całości wyhodo-
wanego materiału zarybieniowe-
go pochodzącego od tarlaków 
z jeziora Łebsko

Jezioro Łebsko

b) lp. 4—7 otrzymują brzmienie:

4 Zarybianie narybkiem szczupaka 105 000 szt. narybku letniego/rok 
lub
500 kg narybku jesiennego/rok 
105 000 szt. narybku letniego/rok 
lub
500 kg narybku jesiennego/rok

Jezioro Łebsko

Jezioro Gardno

5 Zarybianie narybkiem węgorza Zgodnie z polskim planem 
zarządzania zasobami węgorza 

Jezioro Łebsko 
Jezioro Gardno

6 Zarybianie narybkiem sandacza 100 000 szt. Narybku letniego/rok 
30 000 szt. Narybku letniego/rok

Jezioro Łebsko 
Jezioro Gardno

7 Zarybianie narybkiem lina 500 kg kroczka/rok  
500 kg kroczka/rok

Jezioro Łebsko 
Jezioro Gardno

3)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czyn-
nej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru 
i lokalizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale II 

„Inne zadania ochronne w ekosystemach według 
specyfiki Parku”, wprowadza się następujące zmia-
ny:

a) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10 Budowa wież widokowych 3 obiekty Rąbka, oddział 145g nad jez. 
Gardno i nad jez. Łebsko w Klu-
kach — 73Aa

b) lp. 35 i 36 otrzymują brzmienie:

35 Wykonanie i wyposażenie 
zaplecza dydaktycznego przy 
obiekcie muzealnym w Rabce

1 obiekt Obwód Ochronny Rąbka

36 Organizacja Muzeum 
Latarnictwa i Ochrony Wartości 
Przyrodniczo-Kulturowych 
Wybrzeża Słowińskiego

1 obiekt Obwód Ochronny Smołdziński 
Las

c) dodaje się lp. 43—48, w brzmieniu:

43 Remont dwóch pomostów 
widokowych nad jeziorem 
Łebsko

2 szt. Obwód Ochronny Rąbka, jezioro 
Łebsko

44 Bieżąca konserwacja urządzeń, 
obiektów turystycznych

według potrzeb Obwód Ochronny Rąbka, Obwód 
Ochronny Rowy, Obwód Ochron-
ny, Smołdzino, Obwód Ochronny 
Smołdziński Las, Obwód Ochron-
ny Żarnowska, Obwód Ochronny 
Kluki

45 Rozbiórka starej wieży 
widokowej

1 obiekt Obwód Ochronny Kluki — 73Aa

46 Rozbiórka starych punktów 
informacyjno-dydaktycznych

2 obiekty Obwód Ochronny Rąbka, Obwód 
Ochronny Smołdziński Las
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47 Doprowadzenie wody 
z wodociągu miejskiego w Łebie 
z Rąbki do „Wyrzutni”

3,5 km Przez oddziały 2, 3, 4, 5 — w ko-
ronie drogi biegnącej z Rąbki do 
„Wyrzutni” w oddziale 5 (działka 
nr 1 obręb ewidencyjny Smołdzi-
no-Wydmy)

48 Wykaszanie skarp, korony 
i poboczy wałów 
przeciwpowodziowych, 
usuwanie krzewów, zabudowa 
wyrw i zaniżeń, uzupełnianie 
zadarnienia w ramach prac 
konserwacyjnych lub 
remontowych wałów. Zakres 
prac prowadzony w miarę 
potrzeb i możliwości 
finansowych. W przypadku 
konieczności wykonania prac 
remontowych wymagane będzie 
przeprowadzenie procedury 
oddziaływania na środowisko. 
Zadanie wykonywane przez 
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Województwa 
Pomorskiego na wniosek 
i w zakresie ustalonym przez 
Słowiński Park Narodowy

1260 m Wał przyjeziorny lewy jeziora 
Łebsko (polder Kluki IV) km 
14+330 do 14+860 
Wał prawy kanału Gardno-Łeba 
km 0+000 do 0+730

4)  w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach 
naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycz-
nych, rekreacyjnych, sportowych i amatorskiego 
połowu ryb, sposoby ich udostępniania oraz mak-

symalna liczba osób mogących przebywać jedno-
cześnie w tych miejscach”, tabela B „Udostępnia-
nie obszarów dla celów edukacyjnych”, otrzymuje 
brzmienie:

Lp. Miejsca udostępniane (nazwa obszaru 
i jego lokalizacja według numeracji 
oddziałów, działek ewidencyjnych)

Sposoby udostępniania Maksymalna liczba  
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Ścieżka przyrodnicza „Klucki Las” 
oddziały: 75, 74, 73, 70, 69, 67, 68, 68A

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN

15—20 osób

2 Ścieżka przyrodnicza „Żarnowska” 
oddziały: 55B, 55A, 54, 53, 52, 50, 51, 
59, 60, 62, 63, 61, 58, 57

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN

15—20 osób

3 Ścieżka przyrodnicza „Światło Latarni” 
oddziały: 20A, 20, 21

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN oraz turyści in-
dywidualni

15—20 osób

4 Ścieżka przyrodnicza „Rowokół” 
oddziały: 111, 112, 124, 125, 113, 114, 
115

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN oraz turyści in-
dywidualni

15—20 osób

5 Ścieżka przyrodnicza „Gardnieńskie 
Lęgi” oddziały: 143,141A, 141

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN

10—15osób

6 Zaplecze dydaktyczne „Przyrodnicza 
układanka WODA, LAS, PIASEK 
i WIATR” 
Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie 
działka 111/6

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN

15—20 osób

7 Zaplecze dydaktyczne „Przyrodnicza 
układanka WODA, LAS, PIASEK 
i WIATR” 
— Filia Muzeum Przyrodniczego 
w Rowach działka 253L

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN

15—20 osób
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1 2 3 4

 8 Zaplecze dydaktyczne „Przyrodnicza 
układanka WODA, LAS, PIASEK 
i WIATR” 
— Filia Muzeum Przyrodniczego 
w Rabce działka 2/4L

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN

15—20 osób

 9 Obszar całego Parku Popularyzacja walorów przyrodniczo-
kulturowych poprzez realizację progra-
mów telewizyjnych o charakterze eduka-
cyjnym — za zgodą dyrektora Parku

30 osób

10 Obszar całego Parku Warsztaty edukacyjne dla różnych grup 
odbiorców, kursy przewodnickie — za 
zgodą dyrektora Parku

50 osób

11 Obszar całego Parku Realizacja oferty edukacyjnej Parku 50 osób

12 Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie 
działka 111/6

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

120 osób

13 Filia Muzeum Przyrodniczego w Rabce 
działka 2/4L

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

40 osób

14 Filia Muzeum Przyrodniczego 
w Rowach działka 253L

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

40 osób

15 Wystawa militarna na Wyrzutni Rakiet 
w Rabce — pododdział 5ix

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

50 osób

16 Wieża widokowa na Rowokole 
— pododdział 113j

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

5 osób

17 Wieża widokowa nad jez. Łebsko 
w Klukach — pododdział 73Aa

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

10 osób

18 Pomost widokowy przy wieży 
widokowej nad jez. Łebsko w Klukach 
— pododdział 73Aa

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

15—20 osób

19 Wieża edukacyjna nad jeziorem Łebsko 
w Klukach — pododdział 69i

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN

10 osób

20 Platforma edukacyjna nad jeziorem 
Gardno — pododdział 141f

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN

15—20 osób

21 Pomost edukacyjny nad jeziorem 
Łebsko w Gacach — pododdział 55Bh

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN i turyści indy-
widualni

15—20 osób

22 Wiata edukacyjna z paleniskiem 
kamiennym i rusztem na parkingu 
w Obwodzie Ochronnym Smołdziński 
Las —pododdział 20Aox

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN

40 osób

23 Wiata edukacyjna w Gacach pododdział 
54r

Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN i turyści indy-
widualni

15—20 osób

25 12 punktów edukacyjnych 18 wiat 
edukacyjnych

Turyści indywidualni 5 osób

26 4 parasole edukacyjne Grupy zorganizowane korzystające 
z oferty edukacyjnej SPN

15—20 osób

27 Platforma widokowa w Czołpinie 
w Obwodzie Ochronnym Smołdziński 
Las, działka nr 22/3

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

15 osób

28 Punkty informacyjno-dydaktyczne (5), 
Obwód Ochronny Rabka (2), pododdział 
2gy, Obwód Ochronny Smołdziński 
Las (2), pododdział 20Aox, Obwód 
Ochronny Rowy (1), pododdział 35by

Obsługa ruchu turystycznego — turyści 
indywidualni, grupy zorganizowane

Brak ograniczeń
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5)  w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w ce-
lach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, tu-
rystycznych, rekreacyjnych, sportowych i ama-
torskiego połowu ryb, sposoby ich udostępniania 

oraz maksymalna liczba osób mogących przeby-
wać jednocześnie w tych miejscach” , w tabeli C 
„Udostępnianie obszarów dla celów kulturo-
wych”, dodaje się lp. 4—5 w brzmieniu:

4 Kulturowe rybołówstwo 
na wodach morskich 
SPN

Udostępnienie łowisk morskich SPN dla bezkabinowych kutrów 
rybackich mieszkańców Łeby i Rowów. Zastosowanie mają prze-
pisy dotyczące połowu ryb z uwzględnieniem przepisów w spra-
wie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich 
obowiązujące na terenie SPN. Stosowanie sprzętu połowowego 
uzgodnionego z SPN

Nr kutra: 
ROW-2, 
R0W-5, 
R0W-8, 
R0W-12, 
ROW-15, 
R0W-16, 
ŁEB-21, 
ŁEB-28, 
ŁEB-31, 
ŁEB-35, 
ŁEB-37, 
ŁEB-42, 
ŁEB-52, 
ŁEB-64, 
ŁEB-85, 
ŁEB-91, 
KRS-10

5 Obszar morski SPN Przepływanie przez obszar morski SPN na łowiska bezkabino-
wych kutrów rybackich z Łeby i Rowów

Nr kutra: 
R0W-2, 
R0W-5, 
R0W-8, 
R0W-12, 
R0W-15, 
R0W-16, 
ŁEB-21, 
ŁEB-28, 
ŁEB-31, 
ŁEB-35, 
ŁEB-37, 
ŁEB-42, 
ŁEB-52, 
ŁEB-64, 
ŁEB-85, 
ŁEB-91, 
KRS-10

6)  w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach 
naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycz-
nych, rekreacyjnych, sportowych i amatorskiego 
połowu ryb, sposoby ich udostępniania oraz mak-

symalna liczba osób mogących przebywać jedno-
cześnie w tych miejscach”, tabela D „Udostępnia-
nie obszarów dla celów turystycznych”, otrzymuje 
brzmienie:

Lp. Obszary udostępniania (nazwa obszaru 
i jego lokalizacja według numeracji 
oddziałów, działek ewidencyjnych)

Sposoby udostępniania Maksymalna liczba 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Parking w Obwodzie Ochronnym Rąbka 
— pododdział 2Ar, 2Agy

Obsługa ruchu turystycznego 1500

2 Parking w Obwodzie Ochronnym 
Smołdziński Las — pododdział 20Aox

Obsługa ruchu turystycznego 2900

3 Parking w Obwodzie Ochronnym 
Smołdziński Las — pododdział 21sx

Obsługa ruchu turystycznego 1100

4 Parking w Obwodzie Ochronnym 
Smołdziński Las — pododdział 23ox

Obsługa ruchu turystycznego 320
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1 2 3 4

5 Parking w Obwodzie Ochronnym 
Smołdzino — pododdział 941

Obsługa ruchu turystycznego 30

6 Parking w Obwodzie Ochronnym Kluki 
— pododdział 76Ah

Obsługa ruchu turystycznego 200

7 Parking w Obwodzie Ochronnym 
Smołdzino — pododdział 115b

Obsługa ruchu turystycznego 40

8 Szlak turystyczny czerwony Łeba—Rowy, 
oddziały: 1—20, 23, 27—29, 30—35, 86, 
88—90

Szlak pieszy, wykorzystywany również 
jako rowerowy. Na odcinku Rąbka—Wy-
rzutnia Rakiet wykorzystywany również 
do zorganizowanych przewozów osób 
wózkami elektrycznymi. Na odcinku 
Rąbka—wydmy ruchome przewóz me-
leksami, miejsce postoju rowerów przed 
Wydmą Łącką. Dopuszcza się wprowa-
dzanie psów na smyczy. Zakaz wprowa-
dzania psów na plażę

4600 osób/doba

9 Szlak zielony Rowy—brzeg morski 
—jezioro Dołgie Małe —  
oddziały: 29—35

Szlak pieszy, wykorzystywany również 
jako rowerowy. Dopuszcza się wprowa-
dzanie psów na smyczy. Zakaz wprowa-
dzania psów na plażę

260 osób/doba

10 Szlak zielony Łeba—brzeg morski  
— Wydma Łącka 
oddziały: 1—8

Szlak pieszy, wykorzystany również jako 
rowerowy. Dopuszcza się wprowadza-
nie psów na smyczy. Zakaz wprowadza-
nia psów na plażę

260 osób/doba

11 Szlak żółty Łeba—Gardna Wielka, 
oddziały: 37—39, 45—50, 52—55,  
64—65, 72, 75—76, 114, 116, 126—127, 
133—134, 140

Szlak pieszy, wykorzystany również jako 
rowerowy. Dopuszcza się wprowadza-
nie psów na smyczy

1350 osób/doba

12 Szlak niebieski — Obwód Ochronny 
Smołdziński Las,  
oddziały: 20, 20A, brzeg morski, 21, 21A

Szlak pieszy, wykorzystany również jako 
rowerowy. Możliwość udostępniania 
dla zorganizowanych przewozów tury-
stycznych. Dopuszcza się wprowadzanie 
psów na smyczy. Zakaz wprowadzania 
psów na plażę

900 osób/doba

13 Szlak niebieski — Rowokół,  
oddziały: 112, 113, 114, 116, 124, 125, 
126, 127, 131,133, 134, 139, 140

Szlak pieszy, wykorzystany również jako 
rowerowy. Dopuszcza się wprowadza-
nie psów na smyczy

300 osób/doba

14 Szlaki czarne (2) — Rowy—brzeg 
morza, oddziały: 33, 35

Szlaki piesze, wykorzystane również ja-
ko rowerowe. Dopuszcza się wprowa-
dzanie psów na smyczy. Zakaz wprowa-
dzania psów na plażę

260 osób/doba

15 Szlaki czarne (2) — Rąbka—brzeg 
morza, oddziały 2, 5

Szlaki piesze, wykorzystane również ja-
ko rowerowe. Dopuszcza się wprowa-
dzanie psów na smyczy. Zakaz wprowa-
dzania psów na plażę

260 osób/doba

16 Szlak czarny — Smołdzin—brzeg 
morza, oddziały: 23, 24, 86A, 87, 94, 95

Szlak pieszy, wykorzystany również jako 
rowerowy. Dopuszcza się wprowadza-
nie psów na smyczy. Zakaz wprowadza-
nia psów na plażę

400 osób/doba

17 Szlak rowerowy dwukierunkowy Łeba—
Rąbka; oddziały: 1—5

Ścieżka do poruszania się rowerami 230 rowerów 
jednocześnie
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18 Szlak żeglugi pasażerskiej Łeba—Rabka 
—Wyrzutnia Rakiet—Kluki, 
oddział 148 (jezioro Łebsko

Szlak wodny wykorzystywany do prze-
wozów turystycznych

3 jednostki 
pływające 
1200 osób/doba

19 Szlak żeglugi pasażerskiej Rowy—Gardna 
Wielka, oddział 147 (jezioro Gardno)

Szlak wodny wykorzystywany do prze-
wozów turystycznych — projektowany 
do udostępniania

Planowana  
1 jednostka 
pływająca

20 Szlak kajakowy na rzece Łupawie 
w granicach SPN do ujścia do Jeziora 
Gardno oraz w linii prostej od ujścia 
rzeki j Łupawy do Jeziora Gardno, do 
przystani żeglarskiej PTTK w Gardnie 
Wielkiej

Szlak kajakowy 15 kajaków 
dziennie

21 Szlak kajakowy na rzece Łebie i od 
granicy SPN w górnym biegu i rzeki do 
mostu drogowego na trasie Izbica—Gac

Szlak kajakowy 15 kajaków 
dziennie

22 Pomost widokowy nad jeziorem 
Gardno w Obwodzie Ochronnym Rowy, 
pododdział 147i

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

15 osób

23 Pomost widokowy nad jeziorem Dołgie 
Duże w Obwodzie Ochronnym Rowy, 
pododdział 25Aa, c

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

15 osób

24 Pomost widokowy nad jeziorem Dołgie 
Małe w Obwodzie Ochronnym Rowy, 
pododdział 28Ba

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

15 osób

25 Pomost widokowy nad jeziorem Łebsko 
koło byłej wyrzutni rakiet w Obwodzie 
Ochronnym Rąbka, pododdział 148b

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

30 osób

26 Pomost widokowy nad jeziorem 
Łebsko w miejscowości Rąbka koło 
leśniczówki, Obwód Ochronny Rąbka, 
pododdział: 148b

Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

30 osób

27 2 wiaty drewniane z ławkami, Obwód 
Ochronny Rąbka, pododdział 2h i 5d

Turyści indywidualni 10 osób

28 2 kładki drewniane, Obwód Ochronny 
Rowy, pododdział 34cx, Obwód 
Ochronny Żarnowska, pododdział 49ix

Turyści indywidualni 10 osób

29 Punkt obsługi ruchu turystycznego
— Obwód Ochronny Rąbka, działka 2/4

Obsługa ruchu turystycznego 
Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

40 osób

30 Punkt obsługi ruchu turystycznego
— Obwód Ochronny Smołdziński Las, 
i działka 20/3

Obsługa ruchu turystycznego 
Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

80 osób

31 Punkt obsługi ruchu turystycznego
— Obwód Ochronny Smołdziński Las, 
działka 21/4

Obsługa ruchu turystycznego 
Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

30 osób

32 Punkt obsługi ruchu turystycznego 
— Obwód Ochronny Smołdziński Las, 
działka 206/20

Obsługa ruchu turystycznego 
Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

80 osób

33 Wypożyczalnia rowerów — parkowanie 
rowerów, Obwód Ochronny Rąbka, 
pododdział 2ky i 7m

Obsługa ruchu turystycznego 
Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

34 Wypożyczalnia rowerów, Obwód 
Ochronny Rowy, pododdział 35cy,

Obsługa ruchu turystycznego 
Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni
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35 Przewozy turystyczne wózkami 
elektrycznymi (miejsce postoju na 
wózki przy wyrzutni i wydmach), 
Obwód Ochronny Rąbka, pododdział 
21y, 5ax, 7n,

Obsługa ruchu turystycznego 
Grupy zorganizowane i turyści indywi-
dualni

36 Prowadzenie działalności dydaktyczno- 
-kolonijnej, Obwód Ochronny Rąbka, 
pododdział 2Ap,

Obsługa ruchu turystycznego 
Zorganizowane grupy młodzieży i dzieci 
ze szczególnym uwzględnieniem eduka-
cji przyrodniczej

100 osób

37 Infrastruktura stanowiąca część szlaków 
turystycznych (m.in. kosze, ławki, 
kładki, wiaty)

Turyści indywidualni

7)  w załączniku nr 5 „Miejsca udostępniane w celach 
naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycz-
nych, rekreacyjnych, sportowych i amatorskiego 
połowu ryb, sposoby ich udostępniania oraz mak-

symalna liczba osób mogących przebywać jedno-
cześnie w tych miejscach”, w tabeli F „Udostępnia-
nie dla amatorskiego połowu ryb”, lp. 6 otrzymuje 
brzmienie:

6 Plaża nad Morzem Bałtyckim — 
połowy z brzegu — wzdłuż 
szlaków turystycznych poza 
miejscami wykorzystywanymi 
do plażowania

Połowy z brzegu:
a)  zakaz:

— palenia ognisk i biwakowania,
— stosowania zanęt i żywca,
— wprowadzania psów,

b)  połowy węgorza będą mogły odbywać się zgodnie z kra-
jowym planem gospodarowania zasobami węgorza

Zastosowanie mają przepisy dotyczące sportowo-rekreacyj-
nego połowu ryb, z uwzględnieniem przepisów w sprawie 
wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich 
oraz Zasad Amatorskiego Połowu Ryb w Wodach Morskich 
Słowińskiego Parku Narodowego

100

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 53 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 lipca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, 

poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, 
poz. 753) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 13 Ministra Środowiska z dnia 
15 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla 
Wielkopolskiego Parku Narodowego:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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1)  w załączniku nr 2, w pkt II. „Sposoby ochrony czyn-
nej na obszarach ochrony czynnej”, w tabeli C. „In-

ne, według specyfiki Parku”, dodaje się lp. 3 i 4 
w brzmieniu:

3 Wykonanie nowej ścieżki 
edukacyjnej w lesie koło 
Puszczykowa

Wykonanie tablic tematycznych (informacyjno- 
-edukacyjne) — 8 szt.
Wydruk foldera o ścieżce — 1 tys. egzemplarzy. 
Wykonanie drewnianych stelaży do zamonto-
wania tablic tematycznych — 8 szt.
Wykonanie drewnianych ławek na ścieżce 
— 6 szt.

Oddziały: 13, 17, 21

4 Wykonanie ścieżki
rowerowej w lesie koło 
Puszczykowa

Długość ścieżki 1500 m, szer. 2,5 m nawierzch-
nia z kruszywa naturalnego.
Nie przewiduje się budowy urządzeń infrastruk-
tury turystycznej

Oddziały: 17, 21

2)  w załączniku nr 5, w pkt II „Udostępnienie miejsc w celach edukacyjnych”, dodaje się lp. 5 w brzmieniu:

5 Scieżka edukacyjna
— oddziały 13, 17, 21

Ogólnodostępna piesza Nie określa się

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 54 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 28 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 1 oraz art. 21 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się komisję przetargową właściwą do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na wykonanie pracy geologicz-
nej „Opracowanie modelu budowy geologicznej 
podłoża pokrywy osadowej polskiej części platfor-
my wschodnioeuropejskiej”, zwaną dalej „komisją 
przetargową”.

2.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 
133 000 euro.

§ 2

W skład komisji przetargowej wchodzą:

1)  Przewodniczący — Marcin Warjas — Starszy Spe-
cjalista w Departamencie Geologii i Koncesji Geolo-
gicznych;

2) członkowie: .

a)  Bożena Jaroszewska — Główny Specjalista 
w Biurze Dyrektora Generalnego,

b)  Anna Szpetnar-Skierniewska — Starszy Inspek-
tor w Departamencie Geologii i Koncesji Geolo-
gicznych;

3)  sekretarz — Remigiusz Kalbarczyk — Główny Spe-
cjalista w Departamencie Geologii i Koncesji Geolo-
gicznych.

§ 3

Tryb pracy oraz obowiązki przewodniczącego, człon-
ków oraz sekretarza komisji przetargowej określone 
zostały w Procedurach udzielania zamówień publicz-
nych w Ministerstwie Środowiska z dnia 1 czerwca 
2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Minister Środowiska

 Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 56 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)). zarządza się, co następuje:

§ 1
Nadaje się statut Tatrzańskiemu Parkowi Narodowe-
mu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 73 Ministra Środowiska 
z dnia 10 października 2005 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ 
z 2006 r. Nr 1, poz. 30).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Minister Środowiska

 Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, 
poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, 
poz. 753.

Załącznik do zarządzenia Nr 56 Ministra Środowiska 
z dnia 2 września 2009 r. (poz. 55)

STATUT TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

§ 1

Tatrzański Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, 
utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia 
Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1955 r. 
Nr 4, poz. 23, z 1981 r. Nr 18, poz. 870 oraz z 2003 r. 
Nr 65, poz. 599).

§ 2

Siedzibą Parku jest Zakopane.

§ 3

Logo Parku stanowi załącznik do niniejszego statutu.

§ 4

1.  Dyrektor Parku wykonuje zadania związane z dzia-
łalnością Parku przy pomocy Dyrekcji Parku oraz 
Straży Parku.

2. W skład Dyrekcji Parku wchodzą:
1) zastępcy dyrektora Parku (dwa stanowiska);

2) komórki organizacyjne:
a) dział ochrony przyrody,
b) dział do spraw społecznych funkcji Parku,
c) pracownia badań i monitoringu,
d) zespół finansowo-księgowy,
e) sekcja do spraw pracowniczych.

§ 5

Obszar Parku dzieli się na obwody ochronne:
 1) Łysa Polana;
 2) Morskie Oko;
 3) Kośne Hamry;
 4) Zazadnia;
 5) Brzeziny;
 6) Gąsienicowa;
 7) Strążyska;
 8) Kuźnice;
 9) Kościeliska;
10) Chochołowska.

Załącznik do statutu Tatrzańskiego Parku Narodowego

LOGO TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

w skali 1 : 1
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Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1097, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 
i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958,  
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. 
Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753) zarządza się, co na-
stępuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 8 Ministra Środowiska z dnia 13 stycz-
nia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskie-
go Parku Narodowego w załączniku nr 2 „Opis sposo-
bów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem ro-
dzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, 
w rozdziale II „Na obszarach objętych ochroną czynną” 
w tabeli A „W ekosystemach leśnych” lp. 3 otrzymuje 
brzmienie:
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ZARZĄDZENIE Nr 57 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1

3 Wprowadzanie gatunków drzew występują-
cych w niedoborze (założenie upraw pod-
okapowych w drzewostanach przedplono-
wych, dolesienia luk)

6,0 ha Działka 1970 Pieskowa Skała, 6b, 
c, d, f, 21i, l, 3a, 19a, 37p, 41i

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad zakresu działania Ministra Środowiska 
Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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ZARZĄDZENIE Nr 58 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, 
z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 
poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753):

§ 1
W zarządzeniu Nr 3 Ministra Środowiska z dnia 
9 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Narwiańskiego Parku Narodowego zmienionym  
zarządzeniem Nr 26 Ministra Środowiska z dnia 
6 kwietnia 2009 r. w załączniku nr 2 „Opis sposobów 
ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, 
rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w roz-
dziale I. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach 
ochrony czynnej” w tabeli C. „W ekosystemach wod-
nych” dodaje się lp. 2 w brzmieniu:

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

2 Wykonanie progu piętrzącego (jazu stałe-
go) na rzece Narew

1 próg Wieś Pańki na działce nr 328; ki-
lometraż rzeki Narew 259+610

1)  Numer działki ewidencyjnej zgodnie z mapą wsi Pańki gmina Choroszcz, z dnia 15 czerwca 1982 r. Mapa znajduje się 
w urzędzie gminy Choroszcz.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad zakresu działania Ministra Środowiska 
Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 51 Ministra Środowiska z dnia 14 lip-
ca 2009 r. w sprawie ustalenia zakresów czynności 

w kierownictwie Ministerstwa Środowiska w § 4 pkt 8 
otrzymuje następujące brzmienie:

,,8)  w imieniu Ministra realizuje zadania dotyczące 
zarządzania kryzysowego, a także organizuje  
wykonywanie zadań w ramach powszechnego 
obowiązku obrony przez Ministerstwo oraz pod-
porządkowane i nadzorowane jednostki organiza-
cyjne.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie  
Ministerstwa Środowiska

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie 
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
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ZARZĄDZENIE Nr 60 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej  
Białowieskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 25 Ministra Środowiska z dnia 
19 listopada 2004 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 41 
i 62, z 2005 r. Nr 3, poz. 50, z 2006 r. Nr 1, poz. 11 oraz 
Nr 4, poz. 99) w sprawie powołania członków Rady 
Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, w § 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) mgr Jan Gwaj

Przewodniczący Rady Gminy Białowieża;”;

  2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

,,10) prof. dr hab. Jerzy Gutowski

Kierownik Zakładu Lasów Naturalnych,  
Instytut Badawczy Leśnictwa w Biało- 
wieży;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, 
z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 
poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753.
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Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 
i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958,  
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r.  
Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753) zarządza się, co na-
stępuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 98 Ministra Środowiska z dnia 
24 grudnia 2008 r. w sprawie zadań ochronnych dla 
Tatrzańskiego Parku Narodowego:
a)  w załączniku nr 5 „Ustalenie miejsc udostępnianych 

w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, 
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, sposo-
bów ich udostępniania oraz maksymalnej liczby 
osób mogących przebywać w tych miejscach”, 
w tabeli D. „Miejsca udostępniane w celach tury-
stycznych”, dodaje się lp. 6:
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ZARZĄDZENIE Nr 61 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

6 Budynek gospodarczy związany z obsługą 
Dróżniczówki (43j)

Zaplecze administracyjno-techniczne 5

b)  w załączniku nr 5 „Ustalenie miejsc udostęp- 
nianych w celach naukowych, edukacyjnych, kul-
turowych, turystycznych, rekreacyjnych i spor- 
towych, sposobów ich udostępniania oraz ma- 

ksymalnej liczby osób mogących przebywać 
w tych miejscach” „w tabeli F. „Miejsca udo- 
stępniane w celach sportowych”, dodaje się lp. 8 
i 9:

8 Budynek Betlejemka i związany z jego ob-
sługą szałas gospodarczy (180i, 155g)

Udostępnienie jako baza  
szkoleniowo-noclegowa dla taterników

Liczba 
wynikająca 

z pojemności 
obiektu

9 Trasa narciarska w rejonie Kalatówek 
(195m, 195n, 195g, 196a, 196b, 196d, 196f)

Udostępnienie dla zawodów oraz imprez 
rekreacyjnych i sportowych
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§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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ZARZĄDZENIE Nr 62 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 września 2009 r.

w sprawie powołania członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się następujących członków Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody:

1) dr Maria Baranowska-Janota
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;

2) prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
Akademia Rolnicza w Poznaniu;

3) mgr inż. Jolanta Błasiak
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, 
z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 
poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753.
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4) prof. dr hab. Tomasz Borecki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

5) Jacek Bożek
Klub Gaja Bielsko-Biała;

6) prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski
Politechnika Lubelska;

7) dr Przemysław Chylarecki
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków;

8) prof. dr hab. Wiesław Dembek
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych — Falenty;

9) mgr Jacek Engel
Biuro Ekspertyz Środowiskowych — Słońsk;

10) prof. dr hab. Joanna Gliwicz
Muzeum i Instytut Zoologii PAN — Warszawa;

11) prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński
Instytut Ochrony Przyrody PAN — Kraków;

12) prof. dr hab. Maciej Gromadzki
Instytut Ornitologii PAN — Gdańsk;

13) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

14) dr hab. Jacek Herbich, prof. UG
Uniwersytet Gdański;

15) prof. dr hab. Czesław Hołdyński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

16) prof. dr hab. Zygmunt Jasiński
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

17) dr inż. Ryszard Kapuściński
Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody;

18) dr Andrzej Kepel
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Sala-
mandra”;

19) mgr inż. Zdzisław Kotuła
Roztoczański Park Narodowy

20) prof. dr hab. Maria Ławrynowicz
Uniwersytet Łódzki;

21) prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski
Politechnika Krakowska;

22) prof. dr hab. Romuald Olaczek
Uniwersytet Łódzki;

23) dr hab. Wanda Olech-Piasecka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

24) dr Sabina Pierożek-Nowak
Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”;

25) dr hab. Joanna Pijanowska, prof. UW
Uniwersytet Warszawski;

26) mgr inż. Jolanta Prażuch
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska — Ka-
towice;

27) dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. UG
Uniwersytet Gdański;

28) dr Jan Maciej Rembiszewski
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;

29) mgr Anna Ronikier-Dolańska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska — War-
szawa;

30) mgr Teodor Rudnik
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 
— Słupsk;

31) dr Lucjan Rutkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika;

32) dr Paweł Skawiński
Tatrzański Park Narodowy

33) prof. dr hab. Stefan Skiba
Uniwersytet Jagielloński;

34) dr hab. Krzysztof Skóra
Uniwersytet Gdański;

35) dr Wojciech Solarz
Instytut Ochrony Przyrody PAN — Kraków;

36) prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć
Komitet Ochrony Przyrody PAN;

37) mgr Ryszard Topola
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi;

38) dr Hanna Werblan-Jakubiec
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego;

39) prof. dr hab. Lesław Wołejko
Akademia Rolnicza w Szczecinie;

40) prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski
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