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ZARZĄDZENIE Nr 100 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się na 2009 rok zadania ochronne dla Dra-
wieńskiego Parku Narodowego zwanego dalej „Par-
kiem”.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1 obejmują:

1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-
grożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik, nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządze-
nia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną i krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do 
zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych 
i amatorskiego połowu ryb, z podaniem sposobów 
ich udostępniania oraz maksymalnej liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miej-
scach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 
2009 r.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-

grożeń wewnętrznych I zewnętrznych oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządze-
nia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych 
i rekreacyjnych, z podaniem sposobu ich udostęp-
niania, oraz maksymalnej liczby osób mogących 
przebywać jednocześnie w tych miejscach, które 
określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 2 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się na 2009 r. zadania ochronne dla Karko-
noskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Par-
kiem”.

§ 2

 Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i  ocenę istniejących i  potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo-
by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich 
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, re-
kreacyjnych oraz sportowych, z  podaniem sposobów 
ich udostępniania, oraz maksymalnej liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, 
które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 stycznia 2009 r.

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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się na 2009 r. zadania ochronne dla Na-
rwiańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Par-
kiem”.

§ 2

Zadania ochronne o których mowa w § 1, obejmują:

1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo-
by eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich 
skutków, które określa załącznik nr 1 zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków zwie-
rząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną czynną oraz 
krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarzą-
dzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, 
z podaniem sposobów ich udostępniania oraz mak-
symalnej liczby osób mogących przebywać jedno-
cześnie w tych miejscach, które określa załącznik 
nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Magurskiego 
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 
2009 r.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i  ocenę istniejących i  potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo-
by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich 
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarzą- 
dzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych 
i rekreacyjnych, z  podaniem sposobów ich udo-
stępniania oraz maksymalnej liczby osób mogących 
przebywać jednocześnie w tych miejscach, które 
określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 
2009 r.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1)  identyfikację i ocenę istniejących i  potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo-
by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i  ich 
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po-
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczegól-
nych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządze-
nia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządze-
nia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową które określa załącznik nr 4 do 
zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnionych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, 
rekreacyjnych z podaniem sposobu ich udostępnia-
nia, oraz określeniem maksymalnej liczby osób mo-
gących przebywać jednocześnie w tych miejscach, 
które określa załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 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 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

7
ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych

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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się na 2009 r. zadania ochronne dla Parku 
Narodowego Gór Stołowych, zwanego dalej „Parkiem”.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-

grożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w  celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, 
rekreacyjnych i  sportowych, z podaniem sposobu 
ich udostępniania oraz maksymalnej liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miej-
scach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 1 — 6 — Poz. 8 i 9

8
ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Poleskiego Par-
ku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem” na lata  
2009—2011.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i  ocenę istniejących i  potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo-
by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich 
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną i krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do 
zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, turystycznych i amatorskiego 
połowu ryb, z podaniem sposobu ich udostępnia-
nia oraz maksymalnej liczby osób mogących prze-
bywać jednocześnie w tych miejscach, które określa 
załącznik nr 5.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Ojcowskiego Par-
ku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem” na  2009 r.

§ 2

Zadania ochronne o których mowa w §  1 obejmują:

1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-
grożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt stanowiący załącznik  3 do zarządzenia, 

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnionych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych z podaniem sposobu 
ich udostępniania, oraz maksymalne] liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miej-
scach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 
2009 r.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-
grożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarzą- 
dzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych oraz turystycz-
nych, z podaniem sposobu ich udostępniania i mak-
symalnej liczby osób mogących przebywać jedno-
cześnie w tych miejscach, które określa załącznik 
nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Słowińskiego 
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 
2009—2013.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-

grożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia; 

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych do celów nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, 
rekreacyjnych, sportowych oraz amatorskiego po-
łowu ryb z podaniem sposobów ich udostępniania, 
oraz maksymalnej liczby osób mogących przeby-
wać jednocześnie w tych miejscach, które określa 
załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Białowieskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Białowieskiego 
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 
2009 r.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1)  identyfikację i  ocenę istniejących i  potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo-
by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich 
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po-
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnionych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, 
rekreacyjnych oraz amatorskiego połowu ryb, z po-
daniem sposobu ich udostępniania oraz określe-
niem maksymalnej liczby osób mogących przeby-
wać jednocześnie w tych miejscach, które określa 
załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Babiogórskiego 
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 
2009 r.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-

grożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych 
i rekreacyjnych, z podaniem sposobów ich udostęp-
nienia oraz maksymalnej liczby osób mogących 
przebywać jednocześnie w tych miejscach, które 
określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237), zarządza się co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne na 2009 r., dla Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Par-
kiem”.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-

grożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych 
i amatorskiego połowu ryb, z podaniem sposobu 
ich udostępniania oraz maksymalnej liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miej-
scach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się na 2009 r. zadania ochronne dla Kampi-
noskiego Paku Narodowego, zwanego dalej „Par-
kiem”.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-

grożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po-
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych, z podaniem sposobów 
ich udostępniania, oraz maksymalnej liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miej-
scach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237), zarządza się co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne na 2009 r., dla Gor-
czańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Par-
kiem”.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-
grożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia;

3)  opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych 
i amatorskiego połowu ryb, z podaniem sposobu 
ich udostępniania oraz maksymalnej liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miej-
scach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego 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, Nr 181 poz. 1286 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się na 2009 r. zadania ochronne dla Wigier-
skiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”.

§ 2

Zadania ochronne o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-

grożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po-
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)  opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych z podaniem sposobu 
ich udostępniania oraz maksymalnej liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miej-
scach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 stycznia 2009 r. 

w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko  
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 101 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

Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowa-
dzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Drawień-
skiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1)  Zygmunt Krzemiński —  przedstawiciel Minister-

stwa Środowiska;
2)  Tomasz Pucek —  przedstawiciel Minister-

stwa Środowiska;

3)  Wiesław Dembek —  przedstawiciel Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody;

4)  Jacek Engel —  przedstawiciel Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody;

5)  Jarosław Rzepa —  przedstawiciel Marszałka 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

§ 2

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której 
mowa w § 1, powołuję Pana Zygmunta Krzemińskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Srodowiska 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 Sro-
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 76, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. 
Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237).
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ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

 z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego 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), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne na 2009 r., dla Woliń-
skiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”.

§ 2

Zadania ochronne o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-

grożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po-
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)  opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin 
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych 
i połowu ryb z podaniem sposobu ich udostępnia-
nia oraz maksymalnej liczby osób mogących prze-
bywać jednocześnie w tych miejscach, które określa 
załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 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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ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego 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 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne na 2009 r., dla Pieniń-
skiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych za-

grożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skut-
ków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po-
daniem rodzajów, rozmiaru i lokalizacji poszczegól-
nych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony roślin i zwierząt, 
stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazania obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 
do zarządzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych i turystycznych, oraz maksy-
malnej liczby osób mogących przebywać jednocześ-
nie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5.

§ 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 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

21

ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 28 stycznia 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 2008 r. Nr 171, 
poz. 1058 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1420) oraz zgod-
nie z zarządzeniem Nr 19 Ministra Środowiska z dnia 
11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur 
udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie 
Środowiska, zmienionego zarządzeniem Nr 45 Mini-
stra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2008 r. zarządza 
się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Przetargową właściwą do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na zakup „Cyfrowych ortofoto-
map dla powierzchni całej Polski wykonanych 
z obrazów satelitarnych”, zwaną dalej „Komisją 
Przetargową”.

2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie pro-
wadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

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

§ 2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

1)  Przewodniczący — Pani Karolina Kulicka, Dyrektor 
Departamentu Edukacji Ekologicznej;

2)  Członkowie:

a)  Pani Elżbieta Kur — Główny Specjalista w Depar-
tamencie Edukacji Ekologicznej,

b)  Pani Dorota Liwarska — Starszy Specjalista 
w Biurze Dyrektora Generalnego,

c)  Pan Piotr Dobrzyński — Główny Specjalista 
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

3)  Sekretarz — Pan Robert Kolk — Główny Specjalista 
w Centrum Informacji o Środowisku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, 
poz. 1058 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1420) oraz zgod-
nie z zarządzeniem Nr 19 Ministra Środowiska z dnia 
11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur 
udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie 
Środowiska, zmienionego zarządzeniem Nr 45 Mini-
stra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2008 r. zarządza 
się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Przetargową właściwą do prze-
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup towarów i usług informatycz-
nych w ramach projektu TF 2005/107-488.03.05 
„Wzmocnienie administracji w dziedzinie środowi-
ska naturalnego poprzez systemy technologii infor-
matycznej” , zwaną dalej „Komisją Przetargową”.

2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie pro-
wadzone w trybie przetargu  nieograniczonego.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 133 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

1)  Przewodniczący — Pani Karolina Kulicka, Dyrektor 
Departamentu Edukacji Ekologicznej;

2)  Członkowie:

a)  Pani Beata Kurek — Naczelnik Wydziału Zamówień 
Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego,

b)  Pani Elżbieta Kur — Główny Specjalista w Depar-
tamencie Edukacji Ekologicznej,

c)  Pan Paweł Tudek — Główny Specjalista w Cen-
trum Informacji o Środowisku;

3)  Sekretarz — Pan Robert Kolk — Główny Specjalista 
w Centrum Informacji o Środowisku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego
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ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 1 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) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się, na lata 2009—2010, zadania ochronne 
dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwanego da-
lej „Parkiem”.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo-
by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich 
skutków, które są określone w załączniku nr 1 do za-
rządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej, z podaniem rodza-
ju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, sta-
nowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony niektórych gatun-
ków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do 
zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czyn-
ną oraz krajobrazową, które są określone w załącz-
niku nr 4 do zarządzenia;

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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5)  wskazanie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych 
oraz amatorskiego połowu ryb, z podaniem sposo-
bu ich udostępniania oraz maksymalnej liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miej-
scach, które są określone w załączniku nr 5 do za-
rządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 lutego 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie  
Ministerstwa Środowiska

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 39 Ministra Środowiska z dnia 
14 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresów 
czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska3) 
w § 6 w punkcie 10 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się punkt 11 w brzmieniu:
„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 z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
z późn. zm.).”.

§ 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).

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 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 
i Nr 220, poz. 1600.

3)  Zmiana zarządzenia została dokonana zarządzeniem Nr 42 Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającym 
zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska, zarządzeniem Nr 55 Mini-
stra Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie 
Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem Nr 76 Ministra Środowiska z dnia 5 września 2008 r. zmieniającym zarządze-
nie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

25

ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 marca 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 Środowiska, w załączeniu 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 7:
a)  pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9)  prowadzenie spraw w zakresie realizacji po-
stanowień Konwencji z Aarhus o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w po-
dejmowaniu decyzji oraz dostępie do spra-
wiedliwości w sprawach dotyczących śro-
dowiska;

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podsta- 
wie § 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 oraz z 2008 r. Nr 227, 
poz. 1505.
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10)  prowadzenie spraw związanych z dostępem 
do informacji o środowisku oraz opracowy-
wanie projektów aktów prawnych w tym za-
kresie;”,

b)  pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15)  koordynowanie prac związanych z dostę-
pem do informacji publicznej, w tym  funk-
cjonowaniem Biuletynu Informacji Pub-
licznej;”,

c)  uchyla się pkt 18;

2) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  udział w realizacji Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko w zakresie finanso-
wania i rozliczania beneficjentów pomocy 
technicznej;”;

3)  w § 11 uchyla się pkt 3;

4)  § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.  Do zakresu działania Departamentu Instru-
mentów Środowiskowych (DIŚ) należy 
opracowywanie założeń i kierunków polity-
ki ekologicznej państwa, w oparciu o zasa-
dy zrównoważonego rozwoju, jak również 
ocena realizacji tej polityki, oraz inicjowa-
nie, opracowywanie i monitorowanie roz-
wiązań techniczno-technologicznych, kształ-
tujących i wspomagających ochronę środo-
wiska w Polsce, obejmujące instrumenty 
prawno-reglamentacyjne, kontrolno-inter-
wencyjne oraz prawno-ekonomiczne, 
w szczególności:

1)  projektowanie instrumentów praw-
nych, ekonomicznych i organizacyjnych 
umożliwiających realizację polityki eko-
logicznej państwa, a także analiza sku-
teczności ich funkcjonowania;

2)  opiniowanie i uzgadnianie, pod wzglę-
dem zgodności z polityką ekologiczną 
państwa, projektów, strategii i progra-
mów ekologicznych, założeń, opraco-
wań studialnych, planów społeczno- 
-gospodarczych i innych dokumentów 
przygotowanych w Ministerstwie, jak 
również przekazanych przez Radę Mini-
strów oraz jej członków, Stały Komitet 
Rady Ministrów, Sejm i Senat Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

3)  reprezentowanie Ministra oraz udział 
w pracach zespołów międzyresorto-
wych do spraw ogólnopolskich progra-
mów i strategii;

4)  kształtowanie polityki ekologicznej pań-
stwa z uwzględnieniem wymagań na-
kładanych na Polskę w porozumieniach 
międzynarodowych;

5)  kreowanie polityki badawczej w resor-
cie, nadzór i koordynacja realizacji za-
dań z niej wynikających, w tym eksper-
tyz i prac badawczych finansowanych 
z różnych źródeł krajowych;

6)  realizacja zadań Ministra dotyczących 
środowiskowych aspektów polityki che-
micznej;

7)  prowadzenie spraw z zakresu zdrowia 
środowiskowego;

8)  prowadzenie spraw z zakresu normali-
zacji oraz statystyki resortowej;

9)  koordynacja i nadzór nad działaniami 
dotyczącymi funkcjonowania systemu 
informacji o pracach badawczo-rozwo-
jowych i ekspertyzach wykonywanych 
na zlecenie Ministra, ze środków naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej;

10)  prowadzenie spraw z zakresu systemów 
zarządzania środowiskowego, w tym 
realizacja zadań wynikających z ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym sy-
stemie ekozarządzania i audytu (EMAS) 
(Dz. U. Nr 70, poz. 631, z późn. zm.);

11)  koordynacja spraw związanych z pomo-
cą publiczną na ochronę środowiska, 
w tym opiniowanie pod względem 
zgodności z polityką ekologiczną pań-
stwa dokumentów dotyczących pomo-
cy publicznej;

12)  koordynacja realizacji zadań dotyczą-
cych zintegrowanej polityki produkto-
wej, technologii środowiskowych 
(ETAP), zmian wzorców produkcji i kon-
sumpcji, zielonych zamówień publicz-
nych, a także strategii tematycznych do-
tyczących środowiska miejskiego 
i zrównoważonego korzystania z zaso-
bów naturalnych;

13)  prowadzenie spraw z zakresu zrówno-
ważonego rozwoju, w tym realizacji po-
stanowień Zgromadzenia Ogólnego Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych, Ko-
misji Trwałego Rozwoju Narodów Zjed-
noczonych, Szczytów Ziemi w Rio de 
Janeiro i Johannesburgu, OECD, Bałty-
ckiej Agendy 21, Polityki Spójności na 
rzecz Rozwoju, UNEP/UNEO oraz proce-
su „Środowisko dla Europy”;

14)  kształtowanie i ocena polityki regional-
nej z uwzględnieniem zasad polityki 
ekologicznej państwa;

15)  opiniowanie, w uzasadnionych przy-
padkach, materiałów i pism wynikają-
cych z członkostwa Polski w UE opraco-
wanych przez inne komórki, w tym do-
kumentów przekazywanych pod obrady 
Komitetu Europejskiego Rady Mini-
strów, instrukcji na posiedzenia po-
szczególnych formacji Rady UE oraz 
stanowisk przekazywanych Komisji Eu-
ropejskiej, Sekretariatowi Rady oraz 
Parlamentowi Europejskiemu pod 
względem ich zgodności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;
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16)  realizacja zadań Ministra w zakresie 
ochrony powierzchni ziemi, w tym 
ochrony gleb;

17)  realizacja zadań dotyczących ochrony 
środowiska przed hałasem i polami 
elektromagnetycznymi;

18)  prowadzenie postępowań administracyj-
nych oraz uczestnictwo w postępowa-
niach przed wojewódzkimi sądami admi-
nistracyjnymi oraz Naczelnym Sądem 
Administracyjnym w sprawach nieza-
strzeżonych do właściwości innych ko-
mórek, w tym w sprawach dotyczących:
a)  ochrony powietrza,
b)  ochrony środowiska przed odpadami,
c)  ochrony środowiska przed hałasem 

i polami elektromagnetycznymi,
d)  pozwoleń zintegrowanych,
e)  ochrony środowiska w procesie pla-

nistycznym i inwestycyjnym,
 f)  dostępu do informacji o środowisku;

19)  koordynacja i prowadzenie spraw zwią-
zanych z wdrażaniem systemu pozwo-
leń zintegrowanych;

20)  prowadzenie rejestru wniosków o wy-
danie pozwolenia zintegrowanego i wy-
danych pozwoleń zintegrowanych;

21)  gromadzenie i rozpowszechnianie in-
formacji na temat najlepszych dostęp-
nych technik (BAT);

22)  ustalanie standardów emisyjnych i stan-
dardów jakości środowiska oraz zasad 
ich  monitorowania w zakresie zadań, 
o których mowa w pkt 16 i 17;

23)  analizowanie i opiniowanie propozycji 
dotyczących wartości najwyższych do-
puszczalnych stężeń i natężeń czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia w środo-
wisku pracy w ramach prac Międzyre-
sortowej Komisji do Spraw Najwyż-
szych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń 
Czynników Szkodliwych dla Zdrowia 
w Środowisku Pracy;

24)  prowadzenie spraw dotyczących wyra-
żania zgody na:
a)  zbycie gruntów pod śródlądowymi 

wodami powierzchniowymi, stano-
wiącymi  własność Skarbu Państwa,

b)  powierzenie nadleśniczemu wykony-
wania uprawnień właścicielskich 
Skarbu Państwa w stosunku do wód 
publicznych stanowiących własność 
Skarbu Państwa, o których mowa 
w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a —c oraz 
lit. e i pkt 4 oraz określonych na pod-
stawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, 
z późn. zm.), znajdujących się w gra-
nicach nadleśnictwa;

25)  prowadzenie, we współpracy z innymi 
komórkami, spraw wynikających z nad-
zoru Ministra nad Prezesem Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, Głównym 
Inspektorem Ochrony Środowiska oraz 
Prezesem Państwowej Agencji Atomi-
styki;

26)  prowadzenie, we współpracy z Biurem 
Dyrektora Generalnego, spraw związa-
nych z ogłoszeniem i przebiegiem kon-
kursu na stanowisko dyrektora jednost-
ki badawczo-rozwojowej;

27)  prowadzenie, we współpracy z innymi 
komórkami, spraw z zakresu nadzoru 
Ministra nad resortowymi jednostkami 
badawczo-rozwojowymi.”;

5)  w § 15 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13)  zapewnienie obsługi prawnej i administracyj-

no-technicznej Resortowej Komisji Orzekają-
cej w sprawach o naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych przy Ministrze Środowi-
ska i Rzecznika dyscypliny finansów publicz-
nych właściwego w sprawach rozpoznawa-
nych przez Resortową Komisję Orzekającą 
w sprawach o naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych.”;

6)  w § 17:
a)  pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18)  współpraca i koordynacja działań departa-
mentów oraz organów i jednostek podle-
głych lub nadzorowanych przez Ministra 
w zakresie kształtowania polityki między-
narodowej;”,

b)  po pkt 24 dodaje się pkt 25 w brzmieniu:
„25)  realizacja innych projektów wynikających 

z umów międzynarodowych, zleconych 
przez  Kierownictwo Resortu.”;

7)  § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18.  Do zakresu działania Departamentu Zmian 

Klimatu i Ochrony Atmosfery (DZKiOA) na-
leży inicjowanie, opracowywanie i wdraża-
nie polityki Ministra w zakresie ochrony at-
mosfery w tym polityki klimatycznej, 
a w szczególności:

1)  projektowanie instrumentów praw-
nych, ekonomicznych i organizacyj-
nych, a także analiza  skuteczności ich 
funkcjonowania w zakresie działania 
departamentu; .

2)  opiniowanie i uzgadnianie, projektów 
strategii i programów, założeń, opraco-
wań studialnych, planów społeczno- 
-gospodarczych i innych dokumentów 
przygotowywanych w Ministerstwie, 
jak również przekazanych przez Radę 
Ministrów oraz jej członków, Stały Ko-
mitet Rady Ministrów, Sejm i Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  reprezentowanie Ministra oraz udział 
w pracach zespołów międzyresorto-
wych oraz wewnętrznych powołanych 
w zakresie działania departamentu;
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4)  realizacja zadań w zakresie jakości po-
wietrza, w szczególności;
a)  ustalanie standardów jakości powie-

trza,
b)  nadzór nad przygotowaniem i reali-

zacją programów ochrony powie-
trza;

5)  współudział w opracowywaniu i wdra-
żaniu standardów dotyczących wpro-
wadzania pyłów i gazów do powietrza;

6)  prowadzenie spraw związanych z przy-
gotowaniem opinii w sprawie wprowa-
dzenia opłat miejscowych;

7)  opracowywanie, monitorowanie i do-
skonalenie zasad funkcjonowania me-
chanizmów wspomagających realizację 
zadań (handel emisjami, wspólne 
przedsięwzięcia, mechanizm czystego 
rozwoju, system zielonych inwestycji);

8)  opracowywanie zasad i koordynacja 
współpracy administracji publicznej 
i przedsiębiorców w zakresie rozdziału 
sektorowych limitów emisji wynikają-
cych z zobowiązań Polski;

9)  prowadzenie spraw z zakresu postępo-
wań administracyjnych w trybie odwo-
ławczym dotyczących zezwoleń na 
uczestnictwo w systemie handlu upraw-
nieniami do emisji;

10)  udział w pracach organów Unii Euro-
pejskiej w zakresie działania departa-
mentu, w tym w zakresie polityki ener-
getyczno-klimatycznej;

11)  opiniowanie, materiałów i pism wynika-
jących z członkostwa Polski w UE opra-
cowanych przez inne komórki, w tym 
dokumentów przekazywanych pod ob-
rady Komitetu Europejskiego Rady Mi-
nistrów, instrukcji na posiedzenia po-
szczególnych formacji Rady UE oraz 
stanowisk przekazywanych Komisji Eu-
ropejskiej, Sekretariatowi Rady oraz 
Parlamentowi;

12)  promocja działań związanych z racjona-
lizacją zużycia energii oraz rozwojem 
energetyki opartej na źródłach odna-
wialnych;

13)  prowadzenie, w uzgodnieniu z Departa-
mentem Współpracy z Zagranicą, spraw 
związanych z realizacją umów między-
narodowych w szczególności wynikają-
cych z:
a)  Konwencji w sprawie transgraniczne-

go zanieczyszczania powietrza na da-
lekie odległości wraz z protokołami,

b)  Konwencji Wiedeńskiej w sprawie 
ochrony warstwy ozonowej wraz 
z Protokołem Montrealskim w spra-
wie substancji zubożających warstwę 
ozonową,

c)  Ramowej Konwencji Narodów Zjed-
noczonych w sprawie zmian klimatu 
wraz z Protokołem z Kioto;

14)  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru 
Ministra nad Krajowym Administrato-
rem Systemu Handlu Uprawnieniami 
do Emisji.”;

8)  § 19 otrzymuje brzmienie:

„19.  Do zakresu działania Biura Dyrektora Gene-
ralnego (BDG) należy zapewnienie bieżącej 
obsługi Dyrektora Generalnego Ministerstwa, 
prowadzenie spraw związanych z zarządza-
niem zasobami ludzkimi w odniesieniu do 
członków korpusu służby cywilnej zatrudnio-
nych w Ministerstwie oraz innych pracowni-
ków Ministerstwa, a także zapewnienie admi-
nistracyjnych, logistycznych i finansowych 
warunków funkcjonowania Ministerstwa, 
w szczególności:

1)  koordynowanie współpracy Dyrektora Ge-
neralnego Ministerstwa z poszczególnymi    
komórkami organizacyjnymi Minister-
stwa;

2)  obsługa kancelaryjno-biurowa Dyrektora 
Generalnego Ministerstwa;

3)  opracowywanie założeń polityki personal-
nej;

4)  prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej 
członków korpusu służby cywilnej oraz in-
nych pracowników Ministerstwa, w tym 
żołnierzy oddelegowanych do pracy w Mi-
nisterstwie; 

5)  organizowanie i przeprowadzanie naboru 
pracowników do pracy w Ministerstwie;

6)  koordynowanie spraw związanych ze spo-
rządzaniem i aktualizacją opisów stano-
wisk pracy oraz wartościowaniem stano-
wiska pracy, a także z przeprowadzaniem 
ocen okresowych w Ministerstwie;

7)  prowadzenie spraw z zakresu planowania 
i organizacji szkoleń oraz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pracowników Mi-
nisterstwa; 

8)  organizowanie praktyk studenckich, staży 
absolwenckich i wolontariatu;

9)  nadzór i kontrola nad przestrzeganiem 
przepisów dotyczących ochrony pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

10)  obsługa techniczna i kancelaryjno-biurowa 
Komisji do spraw bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz Komisji Dyscyplinarnej Mini-
sterstwa Środowiska, Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, Głównego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska; 

11)  prowadzenie spraw związanych z przyzna-
waniem odznaczeń i nagród; 

12)  prawidłowe naliczanie płac oraz bieżące 
monitorowanie wykorzystania funduszu 
płac Ministerstwa;
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13)  prowadzenie spraw związanych ze stosun-
kiem pracy dyrektorów jednostek podle-
głych i nadzorowanych przez Ministra, 
w tym powoływanie oraz odwoływanie 
dyrektorów regionalnych zarządów gospo-
darki wodnej;

14)  koordynowanie i przygotowanie we współ-
pracy z Departamentem Prawnym projek-
tów rozwiązań w zakresie struktury organi-
zacyjnej Ministerstwa;

15)  opracowywanie projektu i układu wyko-
nawczego planu finansowego dochodów 
i wydatków budżetowych (w tym w ra-
mach programów finansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej i innych środków 
zagranicznych) Ministerstwa w oparciu 
o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe;

16)  obsługa finansowo-księgowa poszczegól-
nych komórek organizacyjnych Minister-
stwa (w tym w ramach programów finan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej 
i innych środków zagranicznych) oraz Za-
kładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo- 
-Pożyczkowej; 

17)  realizowanie dochodów budżetowych, do-
chodów własnych oraz wydatków budże-
towych w oparciu o przyjęty roczny plan 
finansowy oraz sporządzanie analiz i obo-
wiązkowej sprawozdawczości budżetowej 
i statystycznej w tym zakresie;

18)  obsługa finansowo-księgowa projektów fi-
nansowanych w ramach komponentu po-
mocy technicznej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

19)  obsługa Dyrektora Generalnego jako be-
neficjenta Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna w zakresie zatrudniania, szko-
lenia, finansowania i rozliczania wynagro-
dzeń pracowników Ministerstwa zajmują-
cych się obsługą Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko;

20)  udział w realizacji projektów w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego, w zakresie ob-
sługi kadrowej i finansowo księgowej;

21)  koordynowanie spraw związanych z udzie-
laniem zamówień publicznych, w tym 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, programów finan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej 
i pozostałych środków zagranicznych;

22)  prowadzenie spraw związanych z wyposa-
żeniem Ministerstwa w sprzęt biurowy, 
środki czystości i inne materiały eksploata-
cyjne, urządzenia techniczne i środki łącz-
ności, w tym finansowane ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko;

23)  realizacja zadań w zakresie zakupów, ser-
wisu i napraw sprzętu teleinformatyczne-
go Ministerstwa, w tym finansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko oraz rozdyspono-
wania tego sprzętu wraz z dostawą na sta-
nowiska pracy pracowników;

24)  gospodarowanie składnikami majątkowy-
mi Ministerstwa oraz prowadzenie ich ewi-
dencji, w tym składników majątkowych 
zakupionych w ramach programów finan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej 
i innych środków zagranicznych;

25)  administrowanie pomieszczeniami biuro-
wymi i gospodarczymi Ministerstwa;

26)  prowadzenie całokształtu spraw związa-
nych z gospodarką środkami transportu 
będącymi w dyspozycji Ministerstwa;

27)  koordynacja działań w zakresie obsługi na-
rad i konferencji, gospodarowania salami, 
zabezpieczenie spotkań i sekretariatów 
w artykuły spożywcze, w tym również 
w odniesieniu do przedsięwzięć finanso-
wanych ze środków Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko;

28)  prowadzenie archiwum Ministerstwa;

29)  administrowanie systemami teleinforma-
tycznymi Ministerstwa, z wymagań doty-
czących Programu Operacyjnego Infra-
struktura z wyłączeniem systemu, w któ-
rym przetwarzane są informacje niejawne;

30)  realizacja zadań w zakresie organizacji 
i rozwoju teleinformatycznego Minister-
stwa, z uwzględnieniem wymagań doty-
czących Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, z wyłączeniem sy-
stemu, w którym przetwarzane są informa-
cje niejawne;

31)  podejmowanie działań, z zakresu projekto-
wania struktury stron internetowej  i intra-
netowej Ministerstwa oraz aktualizacja 
struktury tych stron;

32)  prowadzenie, we współpracy z innymi ko-
mórkami, spraw związanych z nadzorem 
Ministra nad Centralnym Ośrodkiem Do-
skonalenia Kadr Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Dębem;

33)  wykonywanie zadań Dyrektora Generalne-
go z zakresu nadzoru nad Zakładem Obsłu-
gi Ministerstwa.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego 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):

§ 1

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

Narwiańskiego Parku Narodowego w załączniku nr 2 
„Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczegól-
nych zadań”, w rozdziale I. „Sposoby ochrony czyn-
nej na obszarach ochrony czynnej”, w tabeli B. 
„W nieleśnych ekosystemach lądowych” dodaje się 
lp. 3 w brzmieniu:

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
3 Koszenie z usuwaniem bio-

masy
432,53 ha Wieś Kruszewo na działkach o numerach: 154/1, 154/2, 

154/3, 156/1, 156/3, 156/4, 156/6, 159/2, 160/4, 162/1, 162/2, 
162/3, 163/10, 163/4, 163/8, 163/9, 164/5, 164/6, 164/7, 168/1, 
168/10, 168/11, 168/13, 168/14, 168/15, 168/24, 168/26, 
170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 171/1, 171/2, 171/6, 
171/7, 171/8, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5 172/6, 176/1, 
176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 
176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177/5, 178/12, 178/13, 178/14, 
178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/19, 178/5, 178/6, 179/1, 
179/6, 183/5, 185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 188/1, 188/3, 
188/4, 188/5, 194/1, 203/17, 204/4, 204/5, 204/6, 209/10, 
210/2, 211/17, 211/20, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26, 
211/27, 211/7, 212/14, 212/18, 212/22, 212/25, 212/29, 212/6, 
212/9, 216/1, 216/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/10, 
229/2 229/3, 229/4, 229/8, 229/9, 230/4, 230/5, 230/6, 233/1, 
233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 234/1, 234/2, 234/3, 
239/1, 239/2, 239/3, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 355/2, 
356/2, 357/7, 357/8, 357/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/13, 
359/17, 359/6, 359/7, 360/6, 363/1, 366/5, 378/3, 384/2, 385/1 
385/2, 385/3, 389/16, 389/17, 389/18, 389/25, 389/26, 389/27, 
392/6, 394/1, 691, 692, 693, 694, 704, 711, 712, 713, 714, 
715, 726, 727, 728, 734, 735, 736, 737, 738, 752, 753, 754, 
755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 767, 768, 769, 770, 771, 
772, 773, 775, 776, 785, 795, 817, 818, 819, 820, 821, 829, 
832, 833, 835, 837, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 852, 853, 
854, 855, 856, 858, 863, 866.
Weś Izbiszcze na działkach o numerach: 83/4, 241/4, 243/5, 
245/3, 251/3, 252/4, 252/5, 252/6, 253/3, 253/4, 258/3, 298/1, 
310/12, 310/6, 311/1, 311/3, 312/3, 312/4, 314/2, 317/1, 317/3, 
317/4, 319/1, 319/11, 319/14, 320/1, 320/12, 320/7, 320/9, 
322/1, 322/8, 325/1, 325/11, 325/15, 325/16, 325/2, 325/5, 
325/6, 325/8, 327/1, 327/2, 327/3, 327/5, 327/6, 327/8, 327/9, 
329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 
330/5, 332/1, 332/2, 332/32, 332/5, 333/12, 333/6, 334/6, 
334/7, 335/6, 335/7, 337/8, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 
338/8, 339/1, 339/2, 342/1, 342/3, 342/5, 342/7, 343/3, 343/4, 
344/1, 344/3, 344/4, 344/5, 345/1, 345/3, 345/4, 345/4, 345/5, 
346/3, 346/7, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 349/1, 349/2,

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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§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kruszewo, gmina Choroszcz, z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Izbiszcze, 
gmina Choroszcz, z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Uchowa, gmina Łapy, z dnia 8 sierpnia 1982 r. Mapy znajdują się w urzędach 
wymienionych gmin.

1 2 3 4

349/5, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/3, 353/4, 353/5, 
353/6, 353/7, 354/2, 355/2, 355/4, 355/6, 357/5, 357/6, 
358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 364/1, 369/1, 369/11, 369/15, 
369/19, 369/2, 369/20, 369/21, 369/3, 369/4, 369/6, 369/8, 
370/4, 370/5, 371/12, 371/13, 371/14, 371/4, 371/5, 372/2, 
372/5, 372/7, 372/8, 373/11, 373/7, 373/9, 374/1, 374/15, 
374/17, 374/21, 374/4, 377/1, 377/11, 377/12, 377/5, 
378/2, 379/1, 379/10, 379/3, 379/5, 379/7, 379/9, 380/2, 
380/5, 380/8, 380/9, 381/1, 381/2, 381/5, 383/1, 383/2, 
383/3, 383/4, 384/1, 384/3, 384/5, 384/7, 387/1, 387/2, 
387/3, 387/4, 389/3, 391/2, 391/3, 392/3, 393/1, 393/3, 
393/5, 393/6, 393/7, 396, 397/3, 399/3, 400/1, 400/14, 
401/2, 404/4, 405/3.
Wieś Uhowo na działkach o numerach: 382, 389, 392, 
395, 396, 401, 403, 406, 408, 417, 432, 442, 452, 459, 466, 
477, 383/1, 384/1, 384/3, 385/1, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 
387/2, 388/1, 388/4, 388/5, 398/1, 399/1, 399/2, 399/3, 
400/1, 405/2, 407/2, 409/2, 410/2, 411/1, 411/2, 412/2, 
413/1, 413/5, 413/6, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/2, 
415/3, 415/4, 418/10, 418/7, 418/8, 420/1, 420/3, 421/1, 
421/6, 421/7, 422/2, 423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 
425/3, 26/10, 426/11, 426/12, 426/13, 426/3, 426/5, 426/6, 
426/7, 426/8, 427/3, 427/5, 428/2, 430/2, 435/2, 438/2, 
438/3, 438/4, 440/1, 440/2, 443/1, 443/4, 444/1, 445/2, 
445/3, 446/1, 446/2, 448/2, 449/1, 453/1, 453/4, 454/1, 
457/1, 460/2, 460/3, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/3, 
465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 467/3, 468/1, 468/10, 468/6, 
469/2, 70/1, 470/2, 470/4, 470/5, 471/2, 471/3, 472/1, 
474/2, 74/3, 474/4, 474/5, 474/6, 475/2, 476/6, 478/2, 
478/3, 478/4, 479/1, 479/2, 480/5, 481/4, 483/2, 484/1, 
484/3, 484/6, 485/1, 486/2, 487/3, 487/6, 488/4, 489/3, 
490/4, 490/5, 490/8, 491a/3, 491a/4, 491a/5, 491a/6, 492/2, 
493/4, 493/5, 494/1, 494a/5, 494a/8, 495/1, 495/2, 496/3, 
496/6, 496/8, 497/2, 497/3, 497/4, , 498/3, 498/4, 499/1, 
501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8, 502/1, 
502/2, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 505/3, 506/1

27

ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego 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) zarządza się, co następuje:

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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§ 1

W zarządzeniu Nr 14 Ministra Środowiska z dnia 
15 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla 
Kampinoskiego Parku Narodowego, w załączniku nr 2 

„Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z po-
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań”, w rozdziale III. „Sposoby ochrony czynnej na 
obszarach ochrony krajobrazowej”, w tabeli A. „W eko-
systemach leśnych” dodaje się lp. 12 w brzmieniu:

12 Usunięcie części drzew (do 75% masy) wywróconych 
i połamanych w wyniku wystąpienia silnych wiatrów

35,42 ha Obręb Ochronny Kampinos: 
oddz. 222b, c, d, i, 223a, b, c, 
d, 224a, c, d

28

ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego 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) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 18 Ministra środowiska z dnia 
21 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Wolińskiego Parku Narodowego w załączniku nr 2 
„Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po-
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań”, w rozdziale II. „Sposoby ochrony czynnej na 
obszarach ochrony czynnej”, w tabeli A „W ekosyste-
mach leśnych”:

1)  lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew 
w drzewostanach zniekształconych rosnących na grun-
tach porolnych — zabieg o charakterze trzebieży póź-
nej

1,83 ha Oddział 47k

2)  l p. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

8 Regulacja składu gatunkowego i struktury młodników 
— zabieg o charakterze czyszczeń wczesnych

9,17 ha Oddziały: 139c, 143g, h, 145b, 
146a, b, 148a

9 Regulacja składu gatunkowego i struktury młodników 
— zabieg o charakterze czyszczeń późnych

8,37 ha Oddziały: 6a, b, 61h

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).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych 
Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 40 Ministra Środowiska z dnia 
27 lipca 2006 r. w sprawie przedsięwzięć związanych 
z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Mini-

sterstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją 
(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 4, poz. 105) § 2 otrzymuje 
brzmienie:

„§ 2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o jednostkach 
przewidzianych do militaryzacji — rozumie się 
przez to jednostki organizacyjne wykonujące za-
dania w zakresie działów administracji rządowej 
— środowisko i gospodarka wodna, wymienione 
w Protokole ustaleń Nr 46/2008 z posiedzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. 
Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz 
z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

30

ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Poradni Lekarskiej Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 25 Ministra Środowiska z dnia 
31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Poradni 

Lekarskiej Ministerstwa Środowiska w załączniku 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 5 uchyla się pkt 5;

2)  w § 6 uchyla się pkt. 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 
i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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