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Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 3 — Poz. 24

Załączniki do zarządzenia Nr 1 Ministra Środowiska 
z dnia 28 stycznia 2008 r.

 (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 24)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3

1 Urbanizacja Parku: degradacja wa-
lorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych, wzrost zanieczyszczenia śro-
dowiska i innych form antropopre-
sji

Dążenie do jak najszybszego opracowania i uzgodnienia planu 
ochrony Parku. Wprowadzenie do planu ochrony, studiów uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i pla-
nów zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów 
ograniczających zabudowę terenu Parku, w szczególności obsza-
rów położonych poza granicami skupionej zabudowy miejsco-
wości, oraz innych zasad i wytycznych dotyczących gospodaro-
wania przestrzenią i budownictwa na terenie Parku. Wykupy 
gruntów zagrożonych urbanizacją

2 Zanieczyszczenie wód Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wsi; 
wprowadzenie systemu oczyszczania ścieków burzowych; utrzy-
manie i odtwarzanie trwałej pokrywy roślinnej w strefie brzego-
wej wód; zachowanie nieużytków i innych gruntów z trwałą po-
krywą roślinną, położonych w zlewniach bezpośrednich wód; 
wpływanie na ograniczanie stosowania nawozów mineralnych 
i środków ochrony roślin w zlewniach bezpośrednich jezior; wy-
kupy gruntów położonych w zlewniach bezpośrednich; prowa-
dzenie badań naukowych i monitoringu jakości wód; ogranicza-
nie skutków eutrofizacji jezior poprzez sterowanie strukturą i li-
czebnością zespołów ryb (biomanipulację); zachęcanie rolników 
z terenu Parku i otuliny do uczestnictwa w programach rolnośro-
dowiskowych

3 Zmiany stosunków wodnych Utrzymanie właściwego poziomu (stanu) wód powierzchniowych 
i gruntowych; zapobieganie osuszaniu terenów podmokłych i li-
kwidacji drobnych zbiorników wodnych; odtwarzanie śródpol-
nych oczek wodnych, utrzymanie naturalnej zmienności przepły-
wów w ciekach, prowadzenie monitoringu hydrologicznego

4 Wysychanie i murszenie torfowisk Utrzymanie w stanie naturalnym lub renaturalizacja terenów tor-
fowiskowych, również dzięki ich wykupom

5 Zanieczyszczenie powietrza Modernizacja systemów ogrzewania poprzez wprowadzanie 
i popularyzację technologii wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii oraz termomodernizację budynków

6 Zanieczyszczenie powierzchni ziemi Wprowadzenie zbiórki, segregacji i wywozu odpadów stałych 
(zadanie samorządów lokalnych). Likwidacja starych składowisk 
odpadów i rekultywacja terenu

7 Obniżenie naturalnej odporności 
ekosystemów leśnych na działanie 
czynników wewnętrznych i ze-
wnętrznych oraz degradacja siedlisk 
w lasach przekształconych antropo-
genicznie

Renaturalizacja drzewostanów poprzez regulację struktury prze-
strzennej, gatunkowej i wiekowej: przebudowa drzewostanów, 
dolesianie wybranych luk i przerzedzeń; porządkowanie po-
wierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia, odnowienie 
lasu w drodze samosiewu, siewu lub sadzenia; zalesienia; po-
prawki i uzupełnienia; pielęgnacja upraw; wprowadzanie pod-
szytów; kształtowanie stabilnej struktury zbiorowiska leśnego; 
cięcia pielęgnacyjno-hodowlane i ochronne; przerzedzanie wy-
znaczonych partii drzewostanów
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8 Zagrożenia drzewostanów ze strony 
owadów

Diagnozowanie występowania owadów; wykładanie pułapek; 
wyszukiwanie i usuwanie drzew zasiedlonych; usuwanie części 
drzew iglastych przewróconych lub złamanych w wyniku działa-
nia czynników abiotycznych; korowanie drewna; mechaniczne 
rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna, z pozostawie-
niem ich na powierzchni

 9 Zagrożenia drzewostanów przez 
grzyby pasożytnicze

Ograniczanie występowania huby korzeniowej poprzez zabezpie-
czanie pni po ściętych drzewach preparatami biologicznymi; 
usuwanie części drzew porażonych

10 Szkody wyrządzane przez zwierzęta 
łowne

Regulacja liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej; zabez-
pieczanie upraw leśnych przed zgryzaniem; zwiększenie bazy że-
rowej poprzez uprawę poletek z uprawami rolnymi; okresowe 
obserwacje uszkodzeń drzewostanów

11 Uszkodzenia w drzewostanach 
w wyniku działania wiatru, śniegu 
i lodu

Kształtowanie wewnętrznej struktury lasu w celu zwiększania 
stabilności (odporności) drzewostanów na działanie czynników 
abiotycznych. Usuwanie części drzew połamanych i wywróco-
nych, których pozostawienie groziłoby zasiedleniem przez owa-
dy zagrażające trwałości drzewostanów

12 Deficyt rozkładającego się drewna 
w ekosystemach leśnych

Pozostawienie zamierających i martwych drzew, które nie niosą 
ryzyka zasiedlenia przez owady zagrażające trwałości drzewo-
stanów

13 Pożary Wykonanie i odnawianie pasów przeciwpożarowych; utrzymanie 
wyznaczonych dróg w stanie przejezdności dla samochodów gaś-
niczych; stała kontrola terenu w okresie zagrożenia pożarowego

14 Niepożądany kierunek zmian 
w zbiorowiskach nieleśnych

Powstrzymywanie (na wybranych obszarach), sukcesji zbioro-
wisk nieleśnych poprzez eliminowanie drzew i krzewów, utrzy-
manie gruntów uprawnych — zespołów upraw; realizacja pro-
gramów rolnośrodowiskowych; wykupy przyrodniczo-cennych 
gruntów nieleśnych

15 Spadek różnorodności gatunkowej, 
zmiany struktury gatunkowej i liczeb-
ności ryb

Zarybienia wybranych wód Parku wylęgiem i narybkiem gatun-
ków zagrożonych wyginięciem oraz wykazujących niską liczeb-
ność; restytucja gatunków, które wyginęły w wyniku antropo-
presji; odłowy regulacyjne i kontrolne; badania naukowe i mo-
nitoring zmian zachodzących w strukturze i liczebności zespo-
łów ichtiofauny; zwalczanie kłusownictwa rybackiego, dostoso-
wanie zasad wędkowania do potrzeb ochrony ekosystemów 
wodnych

16 Wzrastająca presja kormorana czar-
nego na zespoły ryb

Zarybienia, uwzględnianie wzrastającej presji kormorana na ze-
społy ryb przy ustalaniu wielkości odłowów regulacyjnych, po-
stulowanie zmiany statusu ochronnego kormorana

17 Pogorszenie warunków sanitarnych 
i tlenowych w strefie trzcinowisk je-
zior

Zimowe koszenie części trzcinowisk i częściowe usuwanie sko-
szonej roślinności wynurzonej z wybranych akwenów

18 Zmniejszanie się liczebności (boga-
ctwa), rodzimych gatunków roślin

Ochrona aktywna stanowisk cennych gatunków i restytucja sied-
lisk, eliminacja inwazyjnych gatunków obcych, zachowanie go-
spodarki ekstensywnej i tradycyjnych sposobów użytkowania 
gruntów rolnych; restytucja tradycyjnych odmian roślin upraw-
nych; zachęcanie rolników z terenu Parku i otuliny do korzystania 
z programów rolnośrodowiskowych; wykupy gruntów z cenny-
mi gatunkami roślin

19 Pojawienie się obcych gatunków 
roślin

Usuwanie mechaniczne obcych (inwazyjnych), gatunków roślin

20 Zanikanie i przekształcanie siedlisk 
gatunków zwierząt

Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowi-
ska życia zwierząt; sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunko-
wą, wiekową i przestrzenną wybranych populacji zwierząt; two-
rzenie siedlisk zastępczych

21 Rozprzestrzenianie się obcych ga-
tunków zwierząt

Ograniczanie liczebności gatunków pierwotnie nie występujących, 
a stanowiących zagrożenie dla istnienia gatunków rodzimych
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22 Spadek różnorodności gatunkowej 
zwierząt

Restytucja i reintrodukcja gatunków zwierząt, które dawniej wy-
stępowały na terenie Parku; zasilanie populacji gatunków rzad-
kich i zagrożonych nowymi osobnikami; odtwarzanie siedlisk; 
restytucja rodzimych ras zwierząt gospodarskich poprzez realiza-
cję programów rolnośrodowiskowych

23 Utrudnienia w przemieszczaniu się 
zwierząt przez drogi

Budowa bezkolizyjnych przejść dla zwierząt przez ciągi komuni-
kacyjne

24 Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, 
którym ulegają zwierzęta

Okresowe przetrzymywanie i leczenie zwierząt wymagających 
opieki w celu ich powrotu do naturalnego środowiska

25 Zużycie techniczne obiektów kultu-
ry materialnej

Konserwacja i rewaloryzacja obiektów znajdujących się w zarzą-
dzie Parku; wspieranie ochrony zabytków i obiektów zabytko-
wych obcej własności poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków 
finansowych; wykupy obiektów kultury materialnej

26 Niekontrolowana penetracja ludzka Egzekwowanie zakazu wstępu do stref wyłączonych z turystyki; 
budowa urządzeń służących kanalizowaniu ruchu turystycznego; 
prowadzanie działalności edukacyjnej

27 Wykroczenia przeciwko przyrodzie 
i środowisku Parku

Zwalczanie przestępstw i wykroczeń, prowadzenie powszechnej, 
wielokierunkowej i różnorodnej edukacji środowiskowej; rozwój 
polityki informacyjnej Parku oraz rozwijanie form komunikacji 
społecznej; współdziałanie z organizacjami pozarządowymi; bu-
dowa ośrodków edukacji przyrodniczej i kulturowej

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3

1 Zanieczyszczenie środowiska spowo-
dowane intensyfikacją rolnictwa

Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych

2 Erozja gleb (wodna i wietrzna), zwią-
zana z intensyfikacją rolnictwa

Dążenie do: utrzymania i odtwarzania trwałej pokrywy roślinnej 
na stokach i powierzchniach otwartych; prowadzenia zabiegów 
agrotechnicznych w poprzek stoku; wpływania na minimalizo-
wanie czasu, w którym uprawiana gleba pozostaje pozbawiona 
roślinności; zmiany kierunków produkcji rolnej w stronę „zdro-
wej żywności” i upraw specjalnych; zachowania obecnej mozai-
kowej struktury użytków rolnych; zabezpieczanie mechaniczne 
stoków; realizacja programów rolnośrodowiskowych; wykupy 
gruntów zagrożonych erozją

3 Przerwanie powiązań przyrodniczych 
Parku, a w wyniku tego doprowadze-
nie do degeneracji (zubożenia gatun-
kowego), flory i fauny Parku

Dążenie do:
—  utrzymania obecnych klas dróg wojewódzkich i powiatowych 

przecinających Park. Dotyczy to zwłaszcza drogi wojewódzkiej 
nr 563 Suwałki — Sejny;

—  oznakowanie i ograniczenie szybkości na drogach przecinają-
cych Park 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji i minimalizacji zagrożeń i ich skutków

1 2 3

1 Urbanizacja niektórych obszarów 
otuliny Parku mająca wpływ na przy-
rodę i krajobraz terenów wewnątrz 
Parku

Starania o wprowadzenie do planu ochrony Parku, studiów uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i pla-
nów zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów 
ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w pobliżu 
granic Parku
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2 Zmiany stosunków wodnych w otuli-
nie Parku

Dążenie do:
—  utrzymania właściwego poziomu (stanu) wód powierzchnio-

wych w otulinie Parku;
—  zabezpieczenia przed osuszeniem terenów podmokłych hy-

drograficznie powiązanych z terenem Parku;
—  niedopuszczenie do lokalizacji kopalni kruszyw w takim pobli-

żu granic Parku, które może spowodować obniżenie poziomu 
wód gruntowych wewnątrz Parku

3 Zanieczyszczenie wód w otulinie 
Parku

Dążenie do rozbudowy systemu oczyszczania ścieków i kanaliza-
cji wsi wokół Parku

4 Zanieczyszczenie powietrza Zachęcanie do:
—  modernizacji systemów ogrzewania poprzez wprowadzanie 

i popularyzację technologii wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii;

— termomodernizacji budynków

5 Zanikanie i przekształcanie siedlisk 
gatunków roślin i zwierząt

Dążenie do wykupienia i objęcia ochroną gruntów przylegają-
cych do granic Parku, z cennymi siedliskami roślin i zwierząt. Do-
tyczy to zwłaszcza gruntów hydrogenicznych położonych m.in. 
w następujących miejscach:
—  przy północno-wschodnim brzegu Jeziora Pierty;
—  na cyplu pomiędzy Jeziorami Czarne i Krzywe;
—  przylegających do Jezior Długie i Okrągłe wzdłuż zachodniej 

granicy Parku;
— przy południowo-wschodniej granicy Parku we wsi Sarnetki

6 Ekspansja obcych gatunków roślin 
i zwierząt

Zachęcanie do:
—  uprawy i hodowli rodzimych roślin i zwierząt w otulinie Parku;
—  w uzasadnionych przypadkach usuwania obcych gatunków 

roślin;
—  w uzasadnionych przypadkach ograniczania liczebności ga-

tunków zwierząt stanowiących zagrożenie dla istnienia gatun-
ków rodzimych

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1):

Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2

Zanieczyszczenie środowiska powodo-
wane przez nowe obiekty przemysłowe 
lub inwestycje drogowe

Starania o wprowadzenie do miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa zapisów ograniczających budowę w otulinie Parku 
obiektów przemysłowych lub inwestycji drogowych mogących ne-
gatywnie wpływać na środowisko wewnątrz Parku

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW
Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony na obszarach ochrony ścisłej:

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań 
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Monitorowanie róż-
norodności oraz kie-
runków i dynamiki 
zmian

Monitorowanie zagro-
żonych i rzadkich ga-
tunków roślin, grzy-
bów i zwierząt, na po-
wierzchni 283,12 ha 

1c, d, f, g, i; 2b, d, i; 3b, k, m, 4f, g, h; 5z; 6d; 7i, j; 8l, m; 9ix; 
11d, g; 12b, f, l, o; 14g, h; 15a, c; 16a; 17b; 18b; 21b, j, k, l; 24f; 
25b; 26a, b, f; 40g; 43b, d, f, l, m, n; 61d, g, h, m; 77Aa, Ab, 
Ac; 78c, f, g, h, i, l, n; 86a, g, j, l, n; 87b; 98Ab; 98f; 98i, k, o; 
99c, d, g, h; 99i; 110b, c, h, i, j, m; 111a, b, c, d, f, h, n, p; 121c, 
d; 122i, l, m; 127h; 128a, b, c, g, h; 129b; 134f; 135h, k; 136c; 
141a, b, f; 143b; 144b; 147d; 150a; 157b; 233i; 235g; 236a, b, 
c, d, f; 253b, f; 266d; 267h, i, l; 274c; 275a; 276a, b, c, 277g, h; 
278c; 285b; 301d, f; 360h, i; 361d, f, g, h, i, j; 370a, c, d, f, h

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań 
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Monitorowanie róż-
norodności oraz kie-
runków i dynamiki 
zmian

Monitorowanie zagro-
żonych i rzadkich ga-
tunków roślin, grzybów 
i zwierząt, na powierzch-
ni 84,38 ha 

2j, 3c, g; 5m; 12n; 25a; 54k; 77Ad; 78k; 86h; 86p; 87a; 98j; 98g; 
98Aa; 99b; 99j; 110d, l; 111j, o; 121f; 122a, n; 128d, f, i; 129a; 
135j; 147c; 266i; 267g; 277i; 285a; 301j; 370b

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań 
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Monitorowanie róż-
norodności biolo-
gicznej

Monitorowanie liczebności ra-
ka pręgowatego

Jeziora: Białe Wigierskie (oddz. 192a), Długie 
Wigierskie (oddz. 195a), Okrągłe oddz. 196a), 
Muliczne (oddz. 194a)

2 Restytucja zagrożo-
nego gatunku — siei

Zarybienie 5000 sztuk narybku 
jesiennego2). Realizacja uzależ-
niona od uzyskania dotacji

192a (Jezioro Białe, Wigierskie)

D. Inne

Lp. Rodzaj zadań 
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Remont kładek System kładek w dolinie Czar-
nej Hańczy, o łącznej długości 
390 m

O.O. Leszczewek 110b, c, d, 98A; O.O. Gawa-
rzec 111a, c, d

2 Budowa i remont 
urządzeń turystycz-
nych

Naprawa i konserwacja infra-
struktury turystycznej, w tym 
oznakowań, drogowskazów na 
węzłach komunikacyjnych, tab-
lic edukacyjno-informacyjnych 
— według potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy 
szlakach turystycznych
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II. Sposoby ochrony na obszarach ochrony czynnej:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Wprowadzanie warstw 
wzmacniających przerze-
dzone drzewostany (dole-
sienia wybranych luk 
i przerzedzeń)

Sadzenie gatunków drzew i krze-
wów zgodnych z siedliskiem, na 
powierzchni 3,69 ha

Obręb Ochronny Wigry: 37g, 56h, 60b, 
73b, 114a, 123a, 127k, 142j, 151b, 156g, 
160c; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 378r, 
272a, 272d, 255g

2 Uzupełnienia drzew 
w uprawach leśnych (po-
prawki)

Sadzenie zgodnych z siedliskiem 
gatunków drzew i krzewów 
w miejsce obumarłych sadzonek, 
na powierzchni 0,46 ha

Obręb Ochronny Wigry: 117a, 112d, 74c, 
134b, 73f, 87x, 115d, 111m, 135l, 142c, 
143a, 144f, 145f, 146d, 160i; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 375c, 
388a, 239a, 239f, 284b, 302d, 304d, 338f, 
352h

3 Przygotowanie powierzch-
ni pod odnowienia drze-
wostanów (zabiegi agro-
techniczne i przygotowa-
nie gleby)

Wycinanie krzewów przeszka-
dzających w odnowieniu drze-
wostanu, punktowe przekopy-
wanie gleby w miejscach sadze-
nia drzewek, na powierzchni 
2,9 ha 

Obręb Ochronny Wigry: 40l, 45b, 103f, 
104d, 138a, 146d, 239f, 239l, 284b;
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 239f, 
239l, 284b

4 Pielęgnowanie upraw leś-
nych

Poprawa warunków wzrostu 
i rozwoju upraw leśnych (nisz-
czenie chwastów), na powierzch-
ni 25,22 ha

Obręb Ochronny Wigry: 1b, 2a, 6f, 18i, 
37c, 37g, 56h, 56b, 58b, 58f, 59c, 59b, 
60b, 61n, 63b, 65a, 67a, 67g, 79a, 50d, 
69a, 80b, 93d, 119d, 80i, 81h, 95a, 107w, 
dz.211, 73b, 73f, 74c, 87i, 87x, 103f, 
111m, 112d, 114a, 115d, 117a, 123a, 
126b, 127k, 129m, 134b, 136a, 138h, 
142c, 142j, 144f, 145f, 146d, 151b, 152a, 
156g, 160c, 160i; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 375c, 
382g, 383b, 388h, 388a, 389a, 378r, 248b, 
248a, 249a, 249a, 250a, 261c, 263a, 225d, 
239a, 239f, 239l, 269c, 272a, 272c, 284d, 
302d, 304d, 338f, 352h, 356h, 367b

5 Regulacja składu gatunko-
wego i struktury prze-
strzennej drzewostanów 
w wieku od 5 do 10 lat 
(czyszczenia wczesne)

Usuwanie niektórych drzew wy-
stępujących w nadmiarze oraz 
należących do gatunków nie-
zgodnych z docelowym (natural-
nym), typem drzewostanu, na 
powierzchni 11,9 ha

Obręb Ochronny Wigry: 21h, 41c, 68g, 
103f, 103f, 117a, 127j, 127k, 134b, 137gf, 
150b, 152a, 157c; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 375c, 
378b, 388g, 390c, 243a, 248c, 204p, 228b, 
239a, 266m

6 Regulacja składu gatunko-
wego i struktury prze-
strzennej drzewostanów 
w wieku od 11 do 20 lat 
(czyszczenia późne)

Usuwanie niektórych drzew wy-
stępujących w nadmiarze oraz 
należących do gatunków nie-
zgodnych z docelowym (natural-
nym), typem drzewostanu, na 
powierzchni 6,03 ha

Obręb Ochronny Wigry: 37f, 79f, 79g, 
39p, 122k; Obręb Ochronny Maćkowa 
Ruda: 214i, 220c, 228b, 265a 

7 Regulacja składu gatunko-
wego i struktury prze-
strzennej drzewostanów 
w wieku od 21 do 40 lat 
(trzebież wczesna)

Usuwanie niektórych drzew wy-
stępujących w nadmiarze oraz 
należących do gatunków nie-
zgodnych z docelowym (natural-
nym), typem drzewostanu, na 
łącznej powierzchni 61,69 ha

Obręb Ochronny Wigry: 48k, 50f, 70c, 
72b, 115b; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 309b, 
326d, 340b, 357f, 357g, 357h, 357i, 358k, 
359d, 381f, 384g

8 Regulacja składu gatunko-
wego i struktury prze-
strzennej drzewostanów 
w wieku od 41 do 70 lat 
(trzebież późna)

Usuwanie niektórych drzew wy-
stępujących w nadmiarze oraz 
należących do gatunków nie-
zgodnych z docelowym (natural-
nym), typem drzewostanu, na 
powierzchni 93,85 ha

Obręb Ochronny Wigry: 18f, 20c, 44c, 
44h, 65c, 70f, 74a, 83a, 148f, 161j; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 225a, 
234d, 265b, 295b, 309a, 378i, 378j, 378p, 
378s, 386a
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1 2 3 4

 9 Prognozowanie występo-
wania owadów zagrażają-
cych trwałości lasu

Wykładanie drzew pułapkowych 
oraz pułapek feromonowych do 
odłowu chrząszczy i motyli 

Obszar całego Parku

10 Przeciwdziałanie szkodom 
powodowanym w drze-
wostanach przez owady 
zagrażające trwałości lasu

Wyszukiwanie drzew zasiedlo-
nych przez kambiofagi, korowa-
nie drewna leżącego oraz roz-
drabnianie części gałęzi i resztek 
po wyróbce drewna

Obszar całego Parku

11 Jak wyżej Usuwanie z drzewostanów nie-
których drzew opanowanych 
przez owady, wywróconych oraz 
złamanych, zagrażających stano-
wi zdrowotnemu lasu (cięcia sa-
nitarne i przygodne)

W miejscach faktycznego zagrożenia na 
terenie całego Parku

12 Przeciwdziałanie szkodom 
ze strony grzybów zagra-
żających trwałości drze-
wostanów

Usuwanie drzew opanowanych 
przez hubę korzeniową Hetero-
basidion annosum i opieńki  
Armillaria spp. oraz zapobiega-
nie występowaniu huby poprzez 
stosowanie odpowiednich pre-
paratów biologicznych w drze-
wostanach na gruntach porol-
nych

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda:
oddz. 228b; 239a, f, h, l; 272a, c

13
 

Przeciwdziałanie szkodom 
powodowanym w drze-
wostanach przez zwierzę-
ta łowne

Zabezpieczanie sadzonek przed 
zgryzaniem i spałowaniem na 
uprawach leśnych do 5 lat:
—  osłonami z tworzywa sztucz-

nego (tuby, osłonki spiralne, 
kolce) — 5,60 ha, 

—  środkami odstraszającymi — 
81,53 ha, 

—  ogrodzeniem siatką (wykona-
nie nowych ogrodzeń oraz na-
prawa istniejących) — 2,95 ha

Obręb Ochronny Wigry: 1b; 2a; 4b; 6f; 
18i; 20k, m; 21h; 22d; 23d; 26l; 31f; 37c, 
g; 38k; 50d; 52c, f; 55a; 56h; 58b, c, f; 59b, 
c; 60b; 61n; 63b; 64a; 65a; 67a, g; 68g; 
69a; 71b; 72a; 73b, f; 74c, d; 77d; 79a, c, 
f, k; 80a, b, f, i; 81h; 82d; 87i, x; 88b1; 89a; 
90a1, b; 91d; 92d; 93b, d; 95a, b; 96b; 
103f; 104d; 105d; 106f; 107w; 108, h; 
111m; 112b, d; 114a, d, f, g; 115d1; 116d; 
117b; 119d, ; 121g; 122f, r; 123a, f; 126b, 
c; 127b, j, k; 129k, m; 130f, h; 131d; 133b; 
134b; 135f, l; 136a, b; 137a, b; 138b, i; 
142c, d, f, j; 143a; 144a, f; 145c, f; 146d, f; 
151a, b, c; 152a; 153b; 154b; 155a, b; 
156b, d, g; 157a, c; 159c; 160b, c, d, i; 
161a; 163a; 169a; Obręb Ochronny Mać-
kowa Ruda: 204p, s; 208f; 223c; 224h; 
228b; 235d, f, l; 239m, l; 248b; 249b, f; 
258c; 259c; 260a, b; 261b, d; 266m; 269c; 
272a; 284b; 302d; 303f; 304c; 320d; 338c, 
f1, f2; 340d; 352h; 355g2, g3; 375c; 378r, 
383d; 384a1, a2, c; 388a, g; 389a, c; 390c 

14 Jak wyżej Utrzymanie liczebności popula-
cji na poziomie około: 160 jeleni, 
250 saren, 140 dzików oraz 
kształtowanie jej struktury wie-
kowej i płciowej. Redukcja po-
przedzona inwentaryzacjami 
szkód w drzewostanach i liczeb-
ności zwierzyny

Redukcja w miejscach intensywnego 
występowania szkód na terenie całego 
Parku, objętych ochroną czynną i krajo-
brazową

15 Jak wyżej Zwiększenie bazy żerowej po-
przez uprawę poletek zaporo-
wych (uprawa zbóż i roślin oko-
powych), na powierzchni 
4,66 ha 

Obręb Ochronny Wigry: 84k, 106g, 138f; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 210g, 
293b, 304f, 338b, 366f

16 Ochrona przeciwpożarowa Konserwacja punktów czerpania 
wody — 10 punktów

Obręb Ochronny Wigry: 6 punktów;  
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
4 punkty 
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17 Jak wyżej Porządkowanie terenu w pasie 
do 30 m od drogi publicznej — 
190,72 ha

Obszar Parku

18 Jak wyżej Utrzymanie przejezdności dróg 
pożarowych i dojazdowych — 
20,8 km

Obszar Parku

19 Jak wyżej Konserwacja pasów przeciwpo-
żarowych (mineralizacja pasów) 
— 0,1 km 

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda

20 Jak wyżej Czyszczenie linii oddziałowych 
na cele ochrony przeciwpożaro-
wej — 6,3 km

Obszar Parku

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań 
ochronnych

Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Przeciwdziałanie zara-
staniu zbiorowisk nie-
leśnych

Koszenie roślinności, usuwanie nalotu 
drzew i krzewów na łąkach, torfowi-
skach z usunięciem biomasy, na po-
wierzchni 5,38 ha

Obręb Ochronny Wigry: 21c, m, n; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 218r; 
206l; 220o; 300m, s

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań 
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Czynna ochrona charak-
terystycznych dla ob-
szaru Parku gatunków 
ryb, w tym szczególnie 
zagrożonych spadkiem 
liczebności i narażo-
nych na wyginięcie — 
siei, sielawy, suma, 
szczupaka, lina, pstrąga 
potokowego

Zarybienia szczupakiem. Materiał 
zarybieniowy wyhodowany z tarla-
ków pozyskanych z jezior Parku oraz 
Pojezierza Suwalskiego. Podstawo-
wa forma materiału zarybieniowego 
— wylęg żerujący 

Jezioro Wigry (oddz. 188) 
— do 2 100 000 szt.
Jezioro Pierty (oddz. 185)
— do 230 000 szt.
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199) 
— do 30 000 szt.
Jezioro Leszczewek (oddz. 190) 
— do 30 000 szt.
Jezioro Krusznik (oddz. 198a)
— do 30 000 szt.
Jezioro Omułówek (oddz. 187) 
— do 30 000 szt.2)

2 Jak wyżej Zarybienia sumem. Podstawowa 
forma do zarybień – narybek jesien-
ny. Dopuszczalne stosowanie mate-
riału zarybieniowego spoza terenu 
Parku. Realizacja uzależniona od 
uzyskania dotacji

Jezioro Wigry (oddz. 188) 
— do 4000 szt.
Jezioro Pierty (oddz. 185)
— do 1000 szt.
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199)
— do 500 szt.2)

3 Jak wyżej Zarybienia linem. Podstawowa for-
ma do zarybień — kroczek. Dopusz-
czalne stosowanie materiału zary-
bieniowego spoza terenu Parku. 
Realizacja uzależniona od uzyskania 
dotacji

Jezioro Wigry (oddz. 188)
— do 10 000 szt. (400 kg)
Jezioro Pierty (oddz. 185)
— do 2 500 szt. (100 kg)2)

4 Jak wyżej Zarybienia sielawą. Podstawowa 
forma do zarybień — wylęg. Mate-
riał zarybieniowy wyhodowany 
z tarlaków pozyskanych z jezior Par-
ku oraz Pojezierza Suwalskiego

Jezioro Wigry (oddz. 188)
— do 25 000 000 szt.
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199)
— do 500 000 szt.2)
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 5 Jak wyżej Zarybienia sieją. Podstawową for-
mą do zarybień będzie wylęg. Mate-
riał zarybieniowy wyhodowany 
z tarlaków pozyskanych z jezior Par-
ku oraz Pojezierza Suwalskiego

Jezioro Wigry (oddz. 188)
— do 2 100 000 szt.
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199)
— do 200 000 szt.2)

 6 Jak wyżej Zarybienia pstrągiem potokowym.
Podstawowa forma do zarybień — 
narybek jesienny. Realizacja uzależ-
niona od uzyskania dotacji

Rzeka Czarna Hańcza na odcinku Wyso-
ki Most — Studziany Las (oddz. 401a, b) 
— do 4000 szt.2)

 7 Pozyskanie tarlaków Odłów tarlaków szczupaka, sielawy, 
siei 

Jezioro Wigry (oddz. 188): 
sielawa — do 3000 kg, 
sieja — do 700 kg,
szczupak — do 1200 kg

 8 Ochrona tarlisk lina, 
szczupaka, leszcza, płoci 

Zimowe koszenie części roślinności 
wynurzonej w obrębie tarlisk, usu-
wanie części skoszonej masy poza 
jezioro 

Jezioro Wigry (oddz. 188A) — Zatoka 
Zadworze, Ploso Północne — 16 500 m 
linii brzegowej

 9 Badania weterynaryjne 
ryb

Badania zlecane specjalistycznym 
placówkom – pracowniom chorób 
ryb

Według potrzeb

10 Kształtowanie właści-
wej struktury gatunko-
wej i liczebności w ze-
społach ryb — odłowy 
regulacyjne

Odłowy sprzętem ciągnionym lub 
stawnym. W jeziorach typu siela-
wowego odłowy sprzętem ciągnio-
nym mogą być wykonywane wy-
łącznie w okresie wolnym od lodu. 
Intensywność odłowów średnio — 
15—20 kg/ha

Jeziora: Wigry (oddz. 188), Pierty  
(oddz. 185), Leszczewek (oddz. 190), 
Omułówek (oddz. 187), Królówek  
(oddz. 184a), Mulaczysko (oddz. 199), 
Postaw (oddz. 189).
Sielawa — do 15000 kg, 
Sieja — do 500 kg, 
Węgorz — do 200 kg, 
Szczupak — do 800 kg, 
Lin — do 500 kg, 
Okoń — do 500 kg, 
Leszcz — do 3000 kg, 
Płoć — do 4000 kg

11 Monitoring ichtiofauny 
—śledzenie kierunków 
zmian zachodzących 
w zespołach ryb — od-
łowy kontrolne

Połowy sprzętem ciągnionym lub 
stawnym. Ze złowionej masy ryb 
zostanie pobrana niezbędna liczeb-
nie próba do badań ichtiologicz-
nych. Pozostałe ryby zostaną wpusz-
czone w miejscu złowienia

Jeziora: Suchar I (oddz. 48g), Suchar II 
(oddz. 48c), Suchar III (47j), Suchar IV 
(oddz. 46j), Suchar V (oddz. 64c),  
Suchar VI (oddz. 44a), Suchar VII  
(oddz. 43j)

D. Inne

Lp. Rodzaj zadań 
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Monitoring różnorod-
ności biologicznej

Monitorowanie zagrożonych i rzad-
kich gatunków roślin, grzybów 
i zwierząt, monitoring gatunków 
konfliktowych 

Cały obszar Parku

2 Wykonanie i konserwa-
cja tablic informacyj-
nych

12 tablic informacyjnych. Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

Obręb Ochronny Wigry 47g, 49n, 49s, 
57n, 177l, Obręby ewid. Leszczewek, 
dz. 150, Magdalenowo, dz. 29 i 61;
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda 211a, 
230d 

3 Wymiana i uzupełnienie 
oznakowań szlaków pie-
szych i rowerowych

Wykonanie i montaż w terenie 
80 drogowskazów turystycznych 
i tablic z siecią szlaków. Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

Sieć szlaków pieszych i rowerowych 
o łącznej długości 230 km
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 4 Ustawienie przy dro-
gach znaków drogo-
wych

10 znaków drogowych zakazu wjaz-
du pojazdów samochodowych oraz 
znaków informacyjnych. Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

Przy drogach wewnętrznych na tere-
nach pod zarządem Parku

 5 Remont i konserwacja 
kładek naziemnych, 
platform widokowych 
i ogrodzeń

Do konserwacji przewidziano 313,8 m2 
kładek i platform oraz 70 m ogrodze-
nia do wykonania, na ścieżkach edu-
kacyjnych „Jeziora” i „Las”. Realiza-
cja uzależniona od uzyskania dotacji

O.O. Słupie 157b, 157c, 150i, 150j, 
166b; O.O. Krzywe 49c, 49g, 49n

 6 Budowa kładki naziem-
nej

Kładka na zielonym szlaku turystycz-
nym wokół jeziora Wigry, długość 
40 m. Realizacja uzależniona od uzy-
skania dotacji

Obwód Ochronny Mikołajewo 213b

 7 Remonty pomostów 
nawodnych

Pomosty drewniane przy polu biwa-
kowym „Jastrzęby”, o długościach 
38 m, 29 m i 10 m. Realizacja uzależ-
niona od uzyskania dotacji

Jezioro Wigry: 188Aa

 8 Jak wyżej Pomosty drewniane przy polach bi-
wakowych „Za szkołą”, „Gremzdów-
ka”, „Bindużka”. Długość ok. 7 m, 
szer. ok. 3,5 m, pochylnia do wycią-
gania kajaków. Realizacja uzależnio-
na od uzyskania dotacji

Rzeka Czarna Hańcza, obręby ewid. 
Buda Ruska dz. 49 i Wysoki Most  
dz. 58, Obwód Ochronny Wysoki Most 
oddz. 401b

 9 Zagospodarowanie pun-
któw widokowych przy 
przystankach Wigierskiej 
Kolei Wąskotorowej 

Wykonanie ogrodzenia wzdłuż skar-
py (130 m), wykonanie podestu wi-
dokowego, wycięcie drzew na skar-
pie w celu otwarcia widoku (szero-
kość wycinki od 12 m na górze skar-
py do 20 m na dole, 50 drzew o ob-
wodach od 16 do 100 cm). Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 378f 
(„Binduga”)

10 Jak wyżej Wykonanie schodów na długości 
40 m oraz pomostu widokowego na 
brzegu Jeziora Wigry. Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 376b 
(„Powały”)

11 Jak wyżej Wykonanie schodów na długości 30 m 
oraz pomostu widokowego na brzegu 
Jeziora Wigry. Usunięcie istniejących 
pomostów i zabudowań klubu żeglar-
skiego, rekultywacja terenu. Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 386h 
(„Bartny Dół”)

12 Remonty istniejących 
i budowa nowych 
miejsc odpoczynku

Stoły z ławami zadaszone (ławosto-
ły) oraz wiaty. Realizacja uzależniona 
od uzyskania dotacji

Obręb Ochronny Wigry: 9h, 14d, 56b, 
64a, 92d, 107l, 112d, 120g, 126c; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
204p, 212a, 252a, 370d, 379a, 380a, 
388h

13 Odnowienie oznakowań 
szlaków turystycznych

Szlaki piesze i ścieżki edukacyjne 
o łącznej długości 85 km

Szlaki piesze
Żółty: Kaletnik — Krzywe.
Zielony: Krzywe — Krzywe.
Czerwony: Krzywe – Stary Folwark.
Czarny: Stary Folwark —Szwajcaria.
Czarny: PKP Płociczno — Płociczno.
Czerwony: Krusznik — Danowskie.
Czerwony: W. Most — Sernetki —  
W. Most.
Czarny: Sobolewo — kładka (Łąkową 
Drogą).
Czarny: Sobolewo — kładka (Bielań-
ską Drogą).
Ścieżki edukacyjne „LAS”, „SUCHARY”, 
„PŁAZY”, „JEZIORA”, „PUSZCZA”
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14 Powiększanie prześwitu 
szlaków turystycznych

Wycinanie drzew, krzewów i traw 
utrudniających poruszanie się i za-
grażających bezpieczeństwu tury-
stów 

Leśne odcinki szlaków pieszych, rowe-
rowych i ścieżek edukacyjnych

15 Budowa pomostu cu-
mowniczego przy punk-
cie pozyskania tarlaków 
sielawy i siei

Pomost o długości 25 m. Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

Jezioro Wigry oddz. 188, koło lodowni 
w Bryzglu

16 Bieżące remonty istnie-
jących urządzeń tury-
stycznych

Trudne do przewidzenia naprawy 
wynikające ze zdarzeń losowych 
i dewastacji — według potrzeb 

Obiekty zlokalizowane przy szlakach 
turystycznych i drogach, na terenach 
objętych ochroną czynną

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej:

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań 
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ochrona miejsc rozrodu 
płazów — oczyszczenie 
zbiorników wodnych. 
Ochrona płazów pod-
czas wędrówek sezono-
wych

Pogłębienie 11 zbiorników, ochrona 
płazów podczas przejść przez drogi 
na odcinku 300 m — stawianie ba-
rier i przenoszenie płazów przez dro-
gę. Realizacja uzależniona od uzy-
skania dotacji

Obwody Ochronne: Lipniak, Leszcze-
wo, Mikołajewo

2 Przeciwdziałanie zara-
staniu zbiorowisk nie-
leśnych

Koszenie roślinności, usuwanie na-
lotu drzew i krzewów na łąkach, tor-
fowiskach z usunięciem biomasy na 
pow. 5,85 ha

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
206cx, f, o, s; 284h; 300p, r; 301a; 307b, 
g; 308d, f

3 Jak wyżej Wypas bydła na powierzchni 25 ha, 
na terenach wydzierżawianych rolni-
kom

Obręb Ochronny Wigry: 5d, 9g, k, r, y; 
14c; 36Aa, d; 87j; 89 c, d, i, l, n; 93Ab, 
c; 107t; 175 kx, lx, ox, rx; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
201a, i, k, p, x; 203c; 204 a, c, g, i, k, m; 
206 m, ax, cx, fx; 228 k, l, m, n; 220p; 
240 a, d, i, j; 244b; 284i; 300p; 301w; 
307g; 308d, f; dz. nr 342 Maćkowa Ru-
da, dz. nr 270 Krusznik

4 Jak wyżej Utrzymanie gruntów w kulturze rol-
nej poprzez stosowanie płodozmia-
nu tradycyjnych upraw na po-
wierzchni 96 ha wydzierżawionych 
rolnikom oraz użytkowanych na po-
trzeby Parku

Obręb Ochronny Wigry: 5b, f; 9a, d, f, 
i, l, n, o, p; 14d; 27k; 36Ab, c, h; 49a, f, 
h; 62i, j, k, l; 85a, f, d; 87h, k, l, n, o; 
89a, c; 93Ai; 107f, h, i, j, l; 117f, i, j, l, 
n; 149a; 175j, k, mx, nx; dz. 614/5, 
615/2 Nowa Wieś; Obręb Ochronny 
Maćkowa Ruda: 201f, g, o; 203b, 
204b, h, l; 206f, k, o, s, bx, dx, hx, lx, 
jx; 214i, j; 216g, h; 220a; 240o, p, s; 
243k; 244a, d; 245b; 283b; 284h, i; 
299a, r, z, x, ax; 300i, b, p, r, t; 301a, r, 
s, t, x, z bx, cx; 307b; 308f, d; 376c; 
377b; 393d; dz. Nr 232 Krusznik; dz. 
17/1, 17/2 Wysoki Most

5 Przeciwdziałanie szko-
dom powodowanym 
przez duże ssaki roślino-
żerne w drzewostanach 
uprawach i płodach rol-
nych

Zwiększenie bazy żerowej poprzez 
uprawę poletek zaporowych (upra-
wa zbóż i roślin okopowych) na po-
wierzchni 2,50 ha 

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
307b, 362f
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B. Inne

Lp. Rodzaj zadań 
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

2 Wykonanie i konserwa-
cja tablic informacyj-
nych

10 tablic informacyjnych. Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

Obręby ewid. Leszczewek, dz. 150, 
Magdalenowo, dz. 29 i 61; Obręb 
Ochronny Maćkowa Ruda 230d

3 Zagospodarowanie par-
kingu przy wystawach 
przyrodniczej i etnogra-
ficznej w Krzywem

Wykonanie płotu drewnianego dłu-
gości 156 m, utwardzonej nawierzch-
ni stanowiska na kontenery na śmie-
ci (kostka betonowa na powierzchni 
o wymiarach 6 x 9 m), poszerzenie 
wjazdu na parking o 2 m, w celu 
umożliwienia korzystania z niego 
przez autokary i wymiana nawierzch-
ni wjazdu (kostka betonowa na po-
wierzchni 20 m2). Realizacja uzależ-
niona od uzyskania dotacji

Obwód Ochronny Krzywe 49g

4 Budowa nowych miejsc 
odpoczynku

Stoły z ławami zadaszone (ławosto-
ły). Realizacja uzależniona od uzy-
skania dotacji

Obręb Ochronny Wigry: 40b, 47b, 49g; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
230d

5 Bieżące remonty istnie-
jących urządzeń tury-
stycznych

Trudne do przewidzenia naprawy 
wynikające ze zdarzeń losowych 
i dewastacji — według potrzeb

Obiekty zlokalizowane przy szlakach 
turystycznych i drogach, na terenach 
objętych ochroną krajobrazową

1)  Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały ozna-
czone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały oraz obręby i ob-
wody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi 
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1 : 20 000, według stanu na 1.01.1996 r. Po-
dział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park 
w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami 
ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Krzywe. 

2)  Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych lokalnym populacjom ryb, 
w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie parku narodowego.
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN, GRZYBÓW I ZWIERZĄT 

I. Obszary ochrony czynnej:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony 

1 2 3 4

1 Obuwik pospolity Ochrona rzadkich i chronionych gatun-
ków 

Rozluźnianie zwarcia drzewostanu 
oraz warstwy krzewów

2 Gnidosz królewski, 
kosatka kielichowa, 
kruszczyk błotny, sto-
plamki 

Ochrona gatunków wilgotnych łąk, młak 
niskoturzycowych, torfowisk niskich, 
przejściowych i wysokich 

Usuwanie drzew i wybranych gatun-
ków krzewów; koszenie późną jesie-
nią i usuwanie skoszonego materia-
łu roślinnego 

3 Leniec bezpodkwiat-
kowy

Ochrona rzadkich i chronionych gatunków Usunięcie części krzewów (oddz. 85)

4 Groszek wielkoprzy-
listkowy, pięciornik 
biały, tobołki alpej-
skie, sasanka otwarta 

Ochrona rzadkich i chronionych gatunków Usuwanie leszczyny, klonu i grabów 
(oddz. 72)

5 Rodzime gatunki ro-
ślin

Ochrona rodzimych gatunków roślin 
przed inwazją gatunków obcych, takich 
jak: niecierpek gruczołowaty, niecierpek 
drobnokwiatowy, barszcz Sosnowskie-
go, rdest ostrokończysty, dąb czerwony, 
czeremcha amerykańska, klon jesiono-
listny, robinia akacjowa

Usuwanie zagrażających gatunków 
obcych wymienionych w kolumnie 3. 
Cały obszar Parku, w miejscach wy-
stępowania gatunków wymienionych 
w kolumnie 3

B. Ochrona czynna gatunków grzybów

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony 

1 2 3

Rzadkie gatunki grzy-
bów związane z mar-
twym drewnem

Tworzenie warunków życia 
tym gatunkom

Monitoring martwych drzew. W okresach międzygra-
dacyjnych kambiofagów systematyczne pozostawia-
nie pojedynczych martwych drzew, złomów i wywro-
tów do ich biologicznego rozkładu, w ilości nie stwa-
rzającej zagrożenia dla drzewostanów

C. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Bóbr europejski Utrzymanie stanowisk występowania Monitoring liczebności i rozmiesz-
czenia bobra

2 Nocek rudy, 
mroczek posrebrzany, 
mroczek pozłocisty, 
mroczek późny, 
karlik malutki, 
karlik karliczek, 
karlik większy, 
borowiec wielki, 
borowiaczek, 
gacek brunatny, 
mopek

Ochrona nietoperzy Ochrona drzew dziuplastych, utrzy-
manie miejsc przebywania kolonii 
rozrodczych (strychy) oraz miejsc hi-
bernacji (ziemne piwnice) — około 
200 szt.
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3 Chronione gatunki pta-
ków 

Poprawa warunków bytowania Kontrola i naprawa istniejących oko-
ło 1000 szt. budek lęgowych oraz 
wymiana zniszczonych, dokarmianie 
ptaków w okresie zimowym (w osa-
dach Parku), wyznaczanie stref 
ochronnych wokół gniazd gatunków 
zagrożonych wyginięciem. Ochrona 
drzew dziuplastych

4 Wszystkie gatunki pła-
zów występujących 
w Parku

Poprawa warunków bytowania Ochrona miejsc rozrodu — pogłę-
bienie i czyszczenie zbiorników wod-
nych. Ochrona płazów podczas wę-
drówek sezonowych — stawianie 
barier i przenoszenie płazów przez 
drogę

5 Rak szlachetny Restytucja raka szlachetnego Odłowy i usuwanie raka pręgowa-
tego z jezior, w których restytuowa-
no raka szlachetnego; odłowy te 
będą jednocześnie odłowami kon-
trolnymi postępu restytucji raka 
szlachetnego

6 Owady błonkoskrzydłe Ochrona owadów gniazdujących w glinie Tworzenie siedlisk zastępczych — 
utrzymanie itniejących konstrukcji 
glinianych

7 Rzadkie gatunki zwie-
rząt związane z mar-
twym drewnem

Tworzenie warunków życia tym gatun-
kom

Monitoring martwych drzew. 
W okresach międzygradacyjnych 
kambiofagów systematyczne pozo-
stawianie pojedynczych martwych 
drzew, złomów i wywrotów do ich 
biologicznego rozkładu, w ilości nie 
stwarzającej zagrożenia dla drzewo-
stanów

8 Gatunki rzadkie i za-
grożone

Ograniczanie liczebności gatunków sta-
nowiących zagrożenie dla gatunków 
rzadkich i zagrożonych

Odstrzały redukcyjne jenota, lisa 
oraz norki amerykańskiej

II. Obszary ochrony krajobrazowej:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony 

1 2 3

Jabłoń domowa 
(odmiany lokalne)

Ochrona ginących odmian jabłoni, 
zachowanie i odtwarzanie starych, 
tradycyjnych sadów przydomo-
wych

Sadzenie w wybranych gospodarstwach rol-
nych starych odmian, uprawianych tradycyjnie 
na obszarze Suwalszczyzny

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony 

1 2 3

Bydło domowe rasy 
polskiej czerwonej, 
koń domowy rasy 
konik polski

Ochrona ginących odmian jabłoni, 
zachowanie i odtwarzanie starych, 
tradycyjnych sadów przydomowych

Kontynuacja hodowli rodzimych ras zwierząt 
w gospodarstwach rolnych
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Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Rodzaj 
ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia 

ogółem w ha

1 2 3

Ochrona ścisła Obręb Ochronny Wigry: 1c, d, f, g, i; 2b, d, i, j; 3b, c, g, k, m; 4f, g, h, 
5m, z, cx; 6d, h; 7i, j, k; 8l, m; 9ix; 11d, f, g; 12b, c, f, l, n, o, y; 14g, h; 
15a, c; 16a; 17a, b, 18a, b; 21b, j, k, l, p, r; 24f, x; 25a, b; 26a, b, f; 40g, 
h, 43b, c, d, f, l, m, n; 54k; 61d, f, g, h, m; 77Aa, b, c, d, f; 78c, d, f, g, 
h, i, j, k, l, m, n; 86a, g, h, j, l, n, p; 87a, b; 98f, g, i, j, k, o; 98A; 99a, b, 
c, d, g, h, i, j; 110b, c, d, h, i, j, l, m; 111a, b, c, d, f, h, j, n, o, p; 121c, 
d, f; 122a, i, l, m, n; 127h; 128; 129a, b; 134f; 135h, j, k; 136c, d; 141a, 
b, f; 143b, c; 144b, c; 147c, d; 150a; 157b; 179; 180; 181; 182;
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 233i; 235g; 236a, b, c, d, f; 253b, f; 
266d, i, j; 267g, h, i, l; 274c; 275a; 276a, b, c; 277g, h, i; 278c; 285a, b; 
301d, f, j; 360h, i; 361d, f, g, h, i, j; 370a, b, c, d, f, h; 
Wodny Obwód Ochronny: 192, 193, 194, 195, 196

623,17

Ochrona czynna Obręb Ochronny Wigry: 1a, b, h, j—n; 2a, c, f—h, k—m; 3a, d, f, h—j, 
l, n; 4a—d, i, j; 5a, c, g—l, n—y, ax, bx; 6a—c, f, g; 7a—h; 8a—k; 9z, 
bx—hx, 10a, b, m, s—w, ax—lx; 11a—c, h—l; 12a, d, g—k, m, p—x; 
13a, b; 14a, b, i—m; 15b, d; 16b—d; 17c—h; 18c—i; 19; 20; 21a, c—i, 
m—o; 22; 23; 24a—d, g—w; 25c—m; 26c, d, g—n; 27d, j, m—o;  
28—36; 37a—h, j; 38; 39b, d—k, m—s; 40f, i—n; 41; 42; 43a, g—i, k, 
o—s; 44—46; 47a, c—m; 48; 49b—d, o—w; 50—52; 53a, d—o; 54a—j; 
55—60; 61a—c, j—l, n—r; 62a—g, 63—77; 78a, b, o—r; 79—84;   
85h—l; 86b—f, i, k, m, o; 87c—f, i, r—z; 88—93; 94—97; 98a—d, h, 
l—n; 99f; 100—106; 107a—f, k, m—s, w; 108; 109; 110a, f, g, k; 111g, 
i, k—m, r, s; 112—116; 117a—d, p; 118—120; 121a, b, g—j; 122b—h, 
j—k, o—r; 123—126; 127a—g, i—l; 129c—h, j—m; 130—133; 134a—
d, 135b—g, i, l, m; 136a, b, f; 137—139; 140a—j; 141c; 142; 143a, d—j; 
144a, d—i; 145; 146; 147a, b, f, g; 148a, b, f, h—j; 149f, h—k; 150b—j; 
151—156; 157a, c—g; 158—171; 172a, b, g, j—m; 173; 174; 183; 
183A;
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 201m, n, r, s, cx—fx; 201A; 202, 
203a, d, g; 204d, f, n—z, ax; 205; 206a—d, i, j, l, p, r, x—zp; 207—213; 
214a, c—h; 215; 216a—f; 217—219; 220b—o, s, w—z, ax—dx; 221; 
221A; 222—227; 228a, b, d—j; 229; 230a, c, f—l; 231; 232; 232A; 
233 a—h, j; 234; 235a—f, h; 236g, h; 237—239; 240b, c, f—h, k—n, r, 
t—y; 241; 242; 243a—j, l—n; 244g, h; 245c, d; 246—252; 253a, c, d;  
254—265; 266a—c, f—h, k—n; 267a—f, j, k; 268—273; 274a, b, d, f; 
275b—f; 276d—h; 277a—f, j—l; 278a, b, d, f; 279—282; 283g—i; 
284a—f; j, k; 285c—f; 286—289; 290a—d; 291—298; 299b, d, f, h—p, 
t, bx, cx; 300a, c—h, j—o, s—z, ax—gx; 301b, c, g—i, k, m—p; 
302—306; 307a, i, j; 308a—c, g—i; 309—336; 337a, b; 338—359; 
360a—g; 361a—c, k; 362a—d, g—l, 363—369; 370g; 371—374;  
375b—i; 376 a, b, f, g, h; 377a, c—j; 378—392; 393a, g—i; 394—401;
Wodny Obwód Ochronny: 184—187, 188A, 188B, 188C, 189—191, 
197—200

11430,63

Ochrona 
krajobrazowa

Grunty Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Parku. Obręb Ochron-
ny Wigry: 5b, d, f; 9a—y, ax; 10m; 14c, d, f; 27a—c, f—i, k, l, p, r; 36A; 
37i; 39a, c, l; 40a—d; 47b; 49a, f—m; 53b, c; 62h—l; 85a—g; 87g, h, 
j—p; 93A; 107g—j, l, t; 117f—o; 140k; 141d, g, h; 148c, d, g; 149a—d, 
g; 172c—f, h, i; 175; 176; 177; 178; działki o nr geodezyjnym  
209—214, 217, 223, 224, 230, 232, 235, 236, 238—241, 243, 249—252, 
259, 260, 277—280, 283—294, 299—310, 313, 314, 316—319, 321, 
327, 331, 332, 340, 342, 343, 348—355, 364, 365, 370, 371, 386—389, 
407—409, 413—415, 419—422, 424, 426—437, 452—455, 462, 464, 
490, 491, 496, 497, 505, 509, 515, 516, 519, 520, 525—528, 531, 532, 
592, 593, 614/5, 614/7, 615/2 w obrębie ewid. Nowa Wieś,  
dz. o nr geodezyjnym 425 w obrębie ewid. Leszczewek, dz. o nr geo-
dezyjnym 1, 2, 25 w obrębie ewid. Leszczewo, dz. o nr geodezyjnym 
24/5—24/11 w obrębie ewid. Gawrych Ruda;

2945,70 

(Grunty Skarbu 
Państwa w trwa-
łym zarządzie Parku 
zajmują 266,59 ha)



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 18 — Poz. 24

1 2 3

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 201a—l, o, p, t—z, ax, bx;  
201Aa—d; 202Aa, b; 203b, c; 204a—c, g—m; 206f—h, k, m—o, s—w,  
ax—mx; 214b, i, j; 216g, h; 220a, p, r, t; 228c, k—n; 230b, d; 240a, d, i, 
j, o, p, s; 243k; 244a—f; 245a, b; 283b—f; 284g—i; 290f; 299a, c, r, s, 
w—z, ax; 300b, i, p, r; 301a, l, r—z, ax—cx; 307b—h; 308d, f; 337c; 
362f; 375a; 376c, d; 377b; 393b, c, d; działki o nr geodezyjnym: 18, 19, 
20/2, 20/3 w obrębie ewid. Rosochaty Róg, 79/1, 81/1, 84/1, 85/1, 89, 
103, 104, 120, 134, 135, 190, 232, 270 w obrębie ewid. Krusznik, 20 
w obrębie ewid. Bryzgiel, 342 w obrębie ewidencyjnym Maćkowa 
Ruda

Razem: 14 999,50
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Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, 
TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, SPOSOBY 

ICH UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE 
W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych1)

Miejsce 
udostępniane2) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie w danym miejscu

1 2 3

Cały obszar Parku Za zgodą dyrektora Parku na wniosek, który zawiera: 
temat, cel, zakres, metody, czas i miejsce prowadzo-
nych badań, wraz z uzasadnieniem podjęcia tematu 
badawczego na obszarze parku i zobowiązaniem do 
przedstawienia wyników. Duże projekty badawcze 
oraz takie, których czas realizacji przekracza 3 lata 
wymagają zaopiniowania przez Radę Naukową Par-
ku. Prowadzenie badań na obszarach nie będących 
w trwałym zarządzie Parku wymaga zgody właścicie-
la terenu

Maksymalna liczba osób nie jest 
ustalona

B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych i amatorskiego połowu ryb1)

Lp. Miejsce 
udostępniane2) Sposoby udostępniania2)

Maksymalna liczba 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3 4

1 5 ścieżek edukacyj-
nych, 14 szlaków 
pieszych, 4 szlaki ro-
werowe, drogi pub-
liczne i wybrane 
drogi wewnętrzne 
(łączna długość 
230 km), wraz z in-
frastrukturą towa-
rzyszącą

1)  Dostępne cały rok od wschodu do zachodu słońca. 
Uczestnicy kuligów mogą przebywać również po za-
chodzie słońca;

2)  Dostępne dla grup zorganizowanych i turystów indy-
widualnych. Obecność przewodnika nie jest wyma-
gana;

3)  Postój pojazdów z napędem spalinowym może odby-
wać się wyłącznie na oznakowanych parkingach;

4)  Biwakowanie dozwolone jest wyłącznie na wymie-
nionych poniżej polach biwakowych;

5)  Psy należy prowadzić wyłącznie na smyczy i w kagań-
cu;

6)  Palenie ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używanie 
źródeł światła o otwartym płomieniu jest dozwolone 
na wyznaczonych miejscach na polach biwakowych 
oraz urządzonych miejscach odpoczynku. W okresie 
zalegania pokrywy śnieżnej w trakcie kuligów dopusz-
cza się palenie ognisk i używanie pochodni w innych 
miejscach, po uzgodnieniu ich lokalizacji i terminu 
z miejscowym leśniczym. W okresach najwyższego 
(trzeciego), stopnia zagrożenia pożarowego lasów 
obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk i wyrobów 
tytoniowych oraz używania otwartego płomienia;

7)  Za wstęp do Parku oraz jego udostępnienie są pobie-
rane opłaty, których wysokość określa odrębne zarzą-
dzenie dyrektora Parku;

8)  Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych liczą-
cych więcej niż 40 uczestników wymaga uzgodnienia 
z dyrektorem Parku

13 500
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2 Jeziora: Wigry 
(z wyłączeniem 
wysp), Pierty (z wy-
łączeniem wyspy), 
Leszczewek, Omu-
łówek, Czarne koło 
Bryzgla, Czarne ko-
ło Gawrych Rudy 
i Mulaczysko a także 
rzeka Czarna Hań-
cza poniżej Jeziora 
Wigry

 1)  Penetracja jednostkami pływającymi i amatorski po-
łów ryb z łodzi są dozwolone od wschodu do zacho-
du słońca, od 1 czerwca do 31 października;

 2)  Dyrektor Parku może zmienić termin rozpoczęcia pe-
netracji wód, jeżeli uzasadniają to warunki przyrod-
nicze w danym roku;

 3)  W okresie zlodzenia wymienione jeziora są udostęp-
nione dla ruchu turystycznego i wędkarstwa;

 4)  Załogi jachtów kabinowych mogą przebywać od za-
chodu do wschodu słońca w miejscach cumowania 

 5)  Cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy 
istniejących pomostach (jeżeli właściciel pomostu 
nie wnosi do tego sprzeciwu) oraz przy niezarośnię-
tych brzegach jezior;

 6)  Zabrania się wpływania w strefy porośnięte przez 
roślinność wynurzoną (trzcinowiska) i skupienia ro-
ślin o liściach pływających;

 7)  Na Jeziorze Wigry obowiązują następujące strefy 
ograniczeń penetracji i połowu ryb:
—  przez cały rok: brzeg oraz stykający się z nim pas wo-

dy o szerokości 20 metrów (licząc od skraju roślinno-
ści wynurzonej), na odcinku od ujścia rzeki Czarnej 
Hańczy w Zatoce Hańczańskiej do półwyspu Łysocha 
(zakaz ten nie dotyczy wędkowania z lodu), 

—  w okresie od zejścia lodu do 15 czerwca: brzeg 
oraz 20-metrowy pas wody (licząc od skraju ro-
ślinności wynurzonej), wokół wysp Ordów, 
Ostrów i Krowa oraz dalej wzdłuż południowego 
brzegu do cypla w miejscowości Zakąty. Zakaz 
ten dotyczy także wysp Brzozowych oraz wyspy 
Kamień;

 8)  Dyrektor Parku ustala szczegółowe zasady amatorskie-
go połowu ryb oraz wysokości opłat za wędkowanie;

 9)  Za wstęp na wody parku są pobierane opłaty, któ-
rych wysokość określa odrębne zarządzenie dyrek-
tora Parku;

10)  Nurkowanie z użyciem aparatów tlenowych może 
odbywać się wyłącznie w miejscach, terminach i na 
zasadach określonych przez dyrektora Parku. Nurku-
jących obowiązuje zakaz posiadania urządzeń do 
polowania i połowu ryb. Dyrektor Parku może zwol-
nić nurkujących z opłaty lub jej części, jeżeli zostanie 
zawarte z parkiem porozumienie dotyczące wykona-
nia przez nurków działań na rzecz Parku

2500

3 Ośrodek Edukacji 
Środowiskowe, od-
działy: 148, 149, 158

Zajęcia edukacyjne kameralne i terenowe, dla grup zor-
ganizowanych, po wcześniejszej rezerwacji

50

4 Centrum Informacji 
Turystycznej, wy-
stawa przyrodnicza 
i sala audiowizual-
na w budynku Dy-
rekcji Parku w Krzy-
wem, oddział 49g

Grupy zorganizowane — zwiedzanie z przewodnikiem, 
turyści indywidualni — zwiedzanie samodzielne lub 
z przewodnikiem. 
Czynne w dni robocze w godz. 700—1500; 
w dniach 1, 3, 22 maja oraz od 1 lipca do 31 sierpnia 
również w soboty, niedziele i święta w godz. 900—1600

50

5 Wystawa etnogra-
ficzna „Ocalić od 
zapomnienia”, od-
dział 49j

Grupy zorganizowane — zwiedzanie z przewodnikiem, 
turyści indywidualni — zwiedzanie samodzielne lub 
z przewodnikiem

50

6 Wystawa „Historia 
i tradycje rybactwa 
nad Wigrami”, 
Czerwony Folwark, 
oddział 175w

Grupy zorganizowane — zwiedzanie z przewodnikiem, 
turyści indywidualni — zwiedzanie samodzielne lub 
z przewodnikiem

50
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 7 Obiekt edukacyjno- 
turystyczny „Dziu-
pla”, oddział 49i

Udostępniony wyłącznie dla grup zorganizowanych, po 
wcześniejszej rezerwacji. Dozwolone rozpalanie ogniska 
i używanie otwartego płomienia

150

 8 Pole biwakowe „Ja-
strzęby”, oddział 
230d

Grupy zorganizowane i turyści indywidualni. Dozwolo-
ne rozpalanie ogniska i używanie otwartego płomienia

200

 9 Pole biwakowe „Za 
szkołą”, oddział 
220r, t

Grupy zorganizowane i turyści indywidualni, niezmoto-
ryzowani. Dozwolone rozpalanie ogniska i używanie  
otwartego płomienia

60

10 Pole biwakowe 
„Gremzdówka”, 
oddz. 299c 

Grupy zorganizowane i turyści indywidualni, niezmoto-
ryzowani. Dozwolone rozpalanie ogniska i używanie  
otwartego płomienia

60

11 Pole biwakowe 
„Bindużka”, oddział 
337c

Grupy zorganizowane i turyści indywidualni, niezmoto-
ryzowani. Dozwolone rozpalanie ogniska i używanie  
otwartego płomienia

60

12 Polana Powały,  
oddz. 376c, d, 377b

Zorganizowane obozy, po wcześniejszym uzgodnieniu 
z dyrektorem Parku. Dozwolone rozpalanie ogniska 
i używanie otwartego płomienia

100

13 Pokoje gościnne 
w budynkach służ-
bowych Parku: 
Bryzgiel 41, Gawa-
rzec (Gawrych Ruda 
nr 58), Królówek, 
Leszczewek nr 40, 
Lipniak nr 23, Miko-
łajewo nr 34, Mać-
kowa Ruda nr 57, 
dyrekcja Parku 
w Krzywem

Ogólnodostępne po wcześniejszej rezerwacji. 
Całoroczne

43

14 Wigierska Kolejka 
Wąskotorowa w Ob-
rębie Ochronnym 
Maćkowa Ruda na 
działkach nr 72/3, 
71/2, 88/3, 87/1, 86/1, 
85/1, 104/1, 103/1, 
103/2, 124, 123/2, 
122/2, 143/2, 142/2 
w obrębie ewiden-
cyjnym Ateny, 
232/3, 232/6 w obrę-
bie ewidencyjnym 
Bryzgiel, 13, 14 
w obrębie ewiden-
cyjnym Sarnetki

Trasa aktualnie czynna na trasie Płociczno — Krusznik, 
o długości 9,1 km. Kursy wahadłowe, stałe i na zamó-
wienie

200

C. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych1)

Lp. Miejsce 
udostępniane2) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Plaża w Obrębie 
Ochronnym Wigry, 
w oddziale 47b

Dostępna przez cały rok, od wschodu do zachodu  
słońca

200
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2 Plaża na działce 425 
w obrębie ewiden-
cyjnym Leszczewek 
(wieś Stary Fol-
wark)

Dostępna przez cały rok, od wschodu do zachodu słońca 100

3 Obiekt rekreacyjno- 
turystyczny „Pusz-
czyk” w Obrębie 
Ochronnym Wigry, 
oddział 49o

Grupy zorganizowane, po wcześniejszej rezerwacji 40

4 Jezioro Wigry — 
turystyczne rejsy 
statkiem „Tryton”

Statek wypływa spod zespołu poklasztornego we wsi 
Wigry. Rejsy regularne i na zamówienie 

40

1)  Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały ozna-
czone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały oraz obręby i ob-
wody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi 
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1 : 20 000, według stanu na 1.01.1996 r. Po-
dział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park 
w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami 
ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Krzywe.

2)  Dotyczy gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Parku. 
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Załączniki do zarządzenia Nr 2 Ministra Środowiska 
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 25)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3
 1 Uszkadzanie odnowień naturalnych drzewosta-

nów, upraw leśnych i młodników powodowane 
nadmierną ilością jeleni, saren i dzików

Zabezpieczanie drzewek środkami zapachowymi (re-
pelentami), grodzenie powierzchni, pakułowanie drze-
wek. Regulacja liczebności zwierząt łownych

 2 Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewosta-
nów w stosunku do siedliska oraz nieprawidło-
wa struktura przestrzenna i wiekowa drzewo-
stanów

Regulacja składu gatunkowego drzewostanów przez 
sadzenie gatunków zgodnych z siedliskiem oraz regu-
lacja struktury przestrzennej drzewostanów

 3 Obumieranie drzew uszkadzanych przez grzy-
by, owady ksylo i kambiofagiczne oraz na sku-
tek niesprzyjających warunków zewnętrznych  
(okiść, wiatrołomy itp.)

Wykładanie pułapek feromonowych na owady, usuwa-
nie drzew porażonych oraz drzew wywróconych i poła-
manych, zagrażających trwałości drzewostanów

 4 Osłabianie i obumieranie drzewostanów na 
skutek intensywnego żeru owadów foliofagicz-
nych

Wykładanie pułapek feromonowych na owady, kontro-
la liczebności, ocena zagrożenia, zwalczanie masowe-
go pojawu owadów

 5 Nadmierne ocienienie odnowień naturalnych 
sosny przez drzewostan macierzysty

Przerzedzenie drzewostanu macierzystego

 6 Niewłaściwy skład gatunkowy ryb w wodach 
Parku

Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej 
populacji ryb poprzez odłowy regulacyjne, zarybienia, 
ochronę tarlisk i zimowisk

 7 Zarastanie drzewami i krzewami oraz niepożą-
danymi gatunkami roślin zielnych, lądowych 
ekosystemów nieleśnych, powodujące obniże-
nie różnorodności biologicznej

Systematyczne usuwanie roślin drzewiastych, wyka-
szanie roślinności zielnej, popieranie gatunków cen-
nych florystycznie

 8 Zanikanie istniejących śladów po obiektach 
dawnej kultury materialnej

Odsłanianie śladów dawnej kultury materialnej, ozna-
kowanie ich w terenie

 9 Wydeptywanie pokrywy glebowej, uszkadzanie 
brzegów rzek i jezior przez pieszych

Wykonanie zabezpieczeń technicznych, polegających 
na naprawie kładek, poręczy i schodków oraz pomo-
stów wędkarskich. Oznakowanie i utrzymanie szlaków 
turystycznych, miejsc postoju i biwakowania, przystani 
wodnych i miejsc rekreacyjnych

10 Zły stan populacji ryb łososiowatych. Niewyko-
rzystanie potencjalnych możliwości biotopo-
wych i tarliskowych przez ryby łososiowate

Monitoring stanu czystości wód, zarybianie, ochrona 
tarlisk, zimowisk, pozyskanie tarlaków, ograniczenia 
w udostępnieniu do amatorskiego połowu ryb

11 Procesy eutrofizacji prowadzące do przebudo-
wy zespołów ryb w kierunku mniej cennych

Programy ochrony gatunków, połowy regulacyjne, 
kontrolne, pozyskanie tarlaków, zarybienia

12 Możliwość przyspieszenia zmian degradacyj-
nych ichtiofauny pod wpływem eutrofizacji 
w wyniku złej organizacji wędkarstwa

Udostępnianie do amatorskiego połowu ryb na zasa-
dach opisanych w zadaniach rocznych

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2
Zagrożenie pożarami Orka pasów przeciwpożarowych, usuwanie martwych roślin z pasów 

przeciwpożarowych, utrzymanie sprawności punktów czerpania wody, 
przejezdności dróg pożarowych. Zabezpieczenie miejsc wyznaczonych 
na ogniska
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III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3
1 Niska liczebność niektórych cennych ga-

tunków ptaków
Wyznaczanie stref ochronnych, wywieszanie skrzynek lęgo-
wych, pozostawianie drzew dziuplastych oraz zamierających 
i martwych, które nie stanowią zagrożenia dla trwałości drze-
wostanów

2 Dopływ zanieczyszczeń antropogenicz-
nych i geogenicznych wnoszonych do 
Parku przez rzeki i inne cieki zlewni poło-
żone poza obszarem Parku

Współdziałanie administracji Parku z organami administracji 
lokalnej i samorządami gmin, w celu ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych zlewni Parku

3 Konflikt pomiędzy udostępnieniem Par-
ku a ochroną przyrody, brak akceptacji 
dla obowiązujących zakazów, niedosta-
teczna wiedza o Parku

Troska o dostępność informacji na temat wartości przyrodni-
czych i kulturowych regionu, jego ochrony, prowadzenie dzia-
łalności edukacyjnej i wydawniczej, montaż tablic informacyj-
nych poza granicami Parku, współpraca z podmiotami zainte-
resowanymi ochroną przyrody

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3
1 Bezpośrednie sąsiedztwo z Parkiem Fer-

my Tuczu Trzody Chlewnej w Chomęto-
wie

Monitoring jakości gleb i wód, starania administracyjne 
o ograniczenie negatywnego wpływu funkcjonowania fermy 
na ekosystemy Parku

2 Zagrożenie zwierząt w okresie zimowym Dokarmianie w okresie śnieżnej i mroźnej zimy
3 Zagrożenie zwierząt i ludzi wścieklizną Redukcja zwierząt rozprzestrzeniających chorobę oraz wykła-

danie szczepionek przeciwko wściekliźnie
4 Niepożądany wpływ na rodzime, dzikie 

populacje zwierząt przez gatunki napły-
wowe

Monitoring, eliminacja zwierząt obcych

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, 
ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I.  Na obszarach objętych ochroną ścisłą:

A.  W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Wykonanie mineralizacji pasów 

przeciwpożarowych wzdłuż dróg 
publicznych

Oczyszczenie powierzchni pasów 
do 30 m

2,75 km

13,75 ha

84c, 85b, 122d, 124d, 143j

2 Naprawa infrastruktury technicz-
nej

Według potrzeb Drogi lokalne i oddziałowe

3 Utrzymanie ścieżek dydaktycz-
nych

3 ścieżki (Barnimie, 
Międzybór, Jezioro 
Ostrowieckie)

Ścieżki dydaktyczne na odcinkach obszarów 
ochrony ścisłej: Dębina, Grabowy Jar, Draw-
ski Matecznik, Płociczna, Tragankowe Urwi-
sko

4 Utrzymanie i odnawianie infra-
struktury szlaków turystycznych, 
udrażnianie szlaków

Według potrzeb Szlaki turystyczne na odcinkach obszarów 
ochrony ścisłej: Dębina, Grabowy Jar, Draw-
ski Matecznik, Zatom, Radęcin, Płociczna, Po-
ziomkowy Las, Głodne Jeziorka

B. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Wykonanie badań genetycznych 

siei w ramach ochrony gatunku, 
(połów tarlaków)

Do 5 szt. Jezioro Czarne

2 Monitoring stanu wód – zamonto-
wanie limnigrafu do automatycz-
nej rejestracji stanu wód

3 punkty Jezioro Czarne, źródliska w oddz. 49h, 328b

3 Monitoring stanu wód – zamonto-
wanie wodowskazu

1 punkt Jezioro Czarne 

II. Na obszarach objętych ochroną czynną:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Ochrona ekosystemów leśnych 

przed czynnikami biotycznymi — 
wykładanie pułapek zapachowych 
(feromonowych)

—  brudnica mniszka 
(Lymantria mona-
cha) 120 szt., 

—  strzygonia choi-
nówka (Panolis 
flammea) 70 szt.,

—  drwalnik paskowa-
ny (Xyloterus line-
atum) 60 szt.,

—  cetyńce (Tomicus 
sp.) 110 szt.,

Drzewostany sosnowe na terenie Obwodów 
Ochronnych: Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, 
Ostrowiec, Kamienna
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1 2 3 4
2 Kontrola rozwoju owadów zagra-

żających drzewostanom (zbiera-
nie różnych form rozwojowych), 
w celu określenia zagrożenia

Według potrzeb Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 
Dębina, Ostrowiec, Kamienna

 3 Ograniczanie rozwoju szkodli-
wych owadów poprzez stosowa-
nie zabiegów ochronnych 

Przypłaszczek grana-
tek (Phaenops cy-
anea) — korowanie 
i zakopywanie kory 
opanowanych drzew 
— według potrzeb

Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 
Dębina, Ostrowiec, Kamienna

 4 Kontrolne poszukiwanie owadów 
w ściółce

229 prób Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 
Dębina, Ostrowiec, Kamienna

 5 Budowa nowych ogrodzeń z siat-
ki oraz naprawa istniejących w ce-
lu ochrony upraw leśnych przed 
zwierzętami łownymi

Nowe: 12 280 m

Stare: według potrzeb

12c, 20i, 22a, 25g, 34b, 46i, 53g, f, l, 90d,  
97b, f, 108j, 109c, 262d 

 6 Demontaż starych ogrodzeń 
z siatki

6,14 ha
1160 m

142b

 7 Ochrona upraw leśnych przed 
zwierzętami łownymi — pakuło-
wanie lub zabezpieczanie środka-
mi zapachowymi (repelentami)

179,02 ha 8b, 9a, b, c, 10b, d, g, 16f, g, k, m, 18r, x, 21 g, 
21j, 24c, f, j, k, l, 25d, 26 a, b, c, 27a, 35 a, 66b, 
132j, 134j, 139d, g, h, 146s, t, 157 d, g, 158m, 
165c, 169d, 170c, 177 h, 178a, 179b, c, f, 180c, 
181f, 253g, 254a, f, g, j, 267l, 201b, 202 f, g, i, 
203d, 311b, 322d, 323c

 8 Regulacja liczebności populacji 
zwierząt łownych, ze względu na 
szkody powodowane w ekosyste-
mach leśnych i nieleśnych — re-
dukcja następujących gatunków 
zwierząt

—  jeleń (Cervus 
elaphus) — 100 szt.

—  sarna (Capreolus 
capreolus) — 80 szt.

—  dzik (Sus scrofa)  
— 90 szt.

Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 
Dębina, Ostrowiec, Kamienna

 9 Usuwanie drzew opanowanych 
przez grzyby, owady oraz drzew 
wywróconych i złamanych zagra-
żających trwałości drzewostanów

Według potrzeb Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 
Dębina, Ostrowiec, Kamienna

10 Przebudowa drzewostanów sos-
nowych i brzozowych na gruntach 
porolnych, w celu umożliwienia 
wprowadzenia właściwych gatun-
ków drzew i krzewów 

19,04 ha
30,27 ha

318m, 352c, d, 254 k, 402 h

11 Regulacja składu gatunkowego 
oraz zagęszczenia drzew w drze-
wostanach — wykonanie trzebieży

336,76 ha 32a, b, c, d, h, i, 43a, 70 a, b, c, d, h, 73d, f, g, 
90b, d, 94a, d, g, 97a, b, c, f, 99t, 105a, 129i, l, 
131a, 191g, h, 220a, b, 221c, 242a, c, 254l, 
265c, d, 266g, i, o, p, 267h, k, 277c, 281d, g, f, 
282d, 290a, g, h, j, 302c, d, 303a, 312a, d, 
314a, b, c, 319a, d, f, 324k, 325j, 389l, 401a, i, 
k, 402j, m, o, 403c, k, 405b, d, m 

12 Pielęgnowanie upraw leśnych — 
usuwanie drzew chorych, uszko-
dzonych oraz regulacja zagęszcze-
nia – czyszczenia wczesne

51,21 ha 113f, 114a, d, 133a, 135b1, b2, 137a, 141i, 
266n, 303f

13 Pielęgnowanie upraw leśnych — 
usuwanie drzew chorych, uszko-
dzonych oraz regulacja zagęszcze-
nia — czyszczenia późne

48,17 ha 69g, 72 c, 78h, 88a, d, 89c, 91b, 163f, g, 268f, 
319h, 324c, d, 325c, d, 333a, b, 349f 

14 Pielęgnowanie upraw leśnych — 
czyszczenia udostępniające

58,43 ha 72c, 191g, h, 220a, b, 221c, 282d, 289h, k, 
302c, d, 324g, i, k, 325j, 401i

15 Hodowla sadzonek w szkółce leśnej 2,00 ha 134h

16 Przebudowa drzewostanu — sa-
dzenie drzew pod osłoną drzewo-
stanu

35,44 ha 90d, 97b, f, 108j, 109c, 146s, t, 201b, 202f, g, i, 
253g, 254a, g, f, j



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 27 — Poz. 25

1 2 3 4
17 Dosadzanie drzew w ramach po-

prawek, uzupełnień i dolesień luk
18,72 ha 10b, d, 12c, 16m, k, 18x, 21 j, 22a, 24c, j, k, 

25d, g, 26a, b, 35a, 46i, 52f, 51h, k, 53f, g, l, 
78i, 99k, 117f, 118c, 140d, f, l, 178a, 180c, 
181f, 203d, 242f, 229b, 262d, 302f, g, h, 303c, 
304b, 317d, f 

18 Awansowe przygotowanie gleby 
na 2009 r. — wyoranie pasów lub 
darcie talerzy

27,15 ha 90b, 289a, b, c, j, 310j, 311f

19 Pielęgnacja upraw — wykoszenie 
roślinności zielnej i krzaczastej, 
zagrażającej rozwojowi drzew

121,46 ha 10d, 12 c, 13d, 16m, 18 x, 21b, j, 22a, 24c, f, j, 
k, l, 33d, i, 46i, 51h, 52f, 66a, 67b, 69n, p, 70f, 
71g, 72 j, 78i, g, 79j, 82b, h, i, l, 90d, 91b, h, k, 
l, 92n, 93d, 96a, b, 97b, f, 98b, d, 99k, s, 103g, 
104d, i, 105f, 107b, 117f, 118c, 120a, 134c, 
178b,  201b, 202f, 203d, 229b, 234h, 242f, 
257a, k, 260d, 302f, g, h, 303c, 304b, 309f, 
317d, f, 324c 

20 Oczyszczenie pasów przeciwpo-
żarowych z elementów łatwopal-
nych oraz obcięcie części gałęzi 
i wyniesienie ich poza pas.

Mineralizacja pasa przeciwpoża-
rowego Typu B 

25,70 ha

56,56 km

Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 
Dębina, Ostrowiec, Kamienna

21 Utrzymanie punktów czerpania 
wody dla celów gaśniczych, na-
prawa i konserwacja pomostów, 
odnawianie oznakowań oraz 
utrzymanie przejezdności placów 
manewrowych, mijanek,  dróg 
pożarowych i dróg do punktów 
czerpania wody

17 punktów Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 
Dębina, Ostrowiec, Kamienna

22 Przelot samolotów patrolowo- 
-gaśniczych nad Parkiem, w celu 
patrolowania obszarów leśnych 
oraz gaszenia pożarów

Według potrzeb Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 
Dębina, Ostrowiec, Kamienna

23 Utrzymanie ścieżek dydaktycz-
nych

5 ścieżek Ścieżki: Barnimie — Zatom, Międzybórz — 
Zatom, Drawnik, Ostrowieckie — Węgornia, 
Głusko — Kamienna

24 Remont i konserwacja infrastruk-
tury turystycznej w tym utrzyma-
nie szlaków turystycznych

Według potrzeb Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 
Dębina, Ostrowiec, Kamienna

B. W ekosystemach nieleśnych lądowych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3
Wykaszanie roślinności ręcznie lub me-
chanicznie, w tym usunięcie zakrzaczeń 
i pojedynczych drzew, z wyniesieniem 
biomasy

26,14 ha 121l, 142f, 228k, 230d, 294f, h, 295c, 353f, 
392b1, b2, 403d, 404f

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Zarybienie smoltami łososia 15 000 szt. Rzeka Drawa
2 Zarybienie narybkiem łososia 40 000 szt. Rzeka Płociczna
3 Zarybienie narybkiem pstrąga po-

tokowego
65 000 szt. Rzeki Drawa i Płociczna
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1 2 3 4
 4 Zarybienie narybkiem certy (for-

ma stacjonarna)
20 000 szt. Jezioro Ostrowieckie

 5 Zarybienie narybkiem suma 3 000 szt. Rzeka Drawa, Jezioro Sitno, Płociczno
 6 Zarybienie narybkiem szczupaka 350 000 szt. Jeziora: Jamno, Ostrowieckie, Płociczno, Sitno
 7 Pozyskanie tarlaków certy lub ich 

produktów płciowych (ikra i mlecz) 
Do 15 szt. Jezioro Ostrowieckie

 8 Pozyskanie tarlaków sielawy 150 szt. Jezioro Płociowe
 9 Pozyskanie produktów płciowych 

(ikra i mlecz), szczupaka
Do 10 kg Jezioro Ostrowieckie i Płociczno

10 Pozyskanie tarlaków lub selektów 
pstrąga potokowego w celu uzu-
pełnienia stada tarłowego

Do 35 szt. Rzeki Drawa i Płociczna

11 Pozyskanie tarlaków troci wę-
drownej w ramach programu re-
stytucji gatunku

Do 10 szt. Rzeki Drawa i Płociczna

12 Pozyskanie tarlaków lub selektów 
brzany

Do 15 szt. Rzeka Drawa

13 Zarybienie wylęgiem sielawy 100 000 szt. Jeziora: Marta, Ostrowieckie, Płociowe
14 Zarybienie narybkiem lipienia 15 000 szt. Rzeki Drawa i Płociczna
15 Połowy tarlaków lub selektów li-

pienia w celu stworzenia stada 
tarłowego

Do 25 szt. Rzeki Drawa i Płociczna

16 Zarybienie narybkiem brzany 2000 szt. Rzeki Drawa i Płociczna
17 Zarybienie jesiotrem Stadium i liczebność 

wg zaleceń ogólno-
krajowego programu 
restytucji gatunku

Rzeka Drawa

18 Połowy regulacyjne ryb:
—  karpiowatych (płoci, leszcza, 

wzdręgi, krąpia i klenia),
—  węgorza,
—  okonia,
—  szczupaka

W ilości łącznej nie 
mniejszej niż:
—  4700 kg
—  do 100 kg
—  do 350 kg
—  do 50 kg

Jeziora Ostrowieckie  i Sitno

19 Odłowy kontrolne ryb 6 prób
4 próby

Jezioro Marta
Jezioro Perkoz

20 Odłowy ryb w celu kontroli stanu 
ich populacji (kontrolne odłowy 
przeżyciowe)

3 próby
2 próby

Jezioro Marta
Jezioro Perkoz

21 Monitoring stanu wód — zamon-
towanie limnigrafu do automa-
tycznej rejestracji stanu wód

3 punkty Jezioro Płociowe, źródliska w oddz. 55c,  
385n

22 Monitoring stanu wód — zamon-
towanie wodowskazu

4 punkty Rzeka Drawa w Mostnikach, Jeziora: Moczel, 
Perkoz, Kocie

23 Monitoring stanu wód — przenie-
sienie wodowskazu już istniejącego

3 punkty Jeziora: Arkońskie, Pecnik Mały,
Rzeka Runica w Nowym Młynie

D. Inne, według specyfiki parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Utrzymanie i naprawa infrastruk-

tury technicznej
Według potrzeb Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 

Dębina, Ostrowiec, Kamienna
2 Odsłonięcie i utrzymanie miejsc 

historycznych — wykoszenie ro-
ślinności, usunięcie pojedynczych 
drzew i krzewów, konserwacja 
tablic informacyjnych

12 obiektów Osada Martwica wraz z pastwiskiem, Bindu-
ga 3 Dęby, Suchowski Młyn, Nowy Młyn, Hu-
ta Podszkle, Leśniczówka Płociczna, Binduga 
Kamienna, Święta Hala, Barnimie I, Wał Po-
morski, Kanał Sicieński
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3 Utrzymanie baz sprzętu przeciw-

pożarowego 
7 obiektów Siedziba Dyrekcji Parku, siedziby Obwodów 

Ochronnych
4 Ustawianie urządzeń obserwacyj-

nych

Naprawa istniejących urządzeń

7 szt.

Według potrzeb

Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, 
Dębina, Ostrowiec, Kamienna

III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową:

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3
Konserwacja i remont infrastruktury  
turystycznej

5 miejsc biwakowa-
nia

2 miejsca postoju po-
jazdów

Drawnik, Barnimie, Bogdanka, Sitnica, 
Pstrąg

Ostrowiec, Rogoźnica

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3
Wykaszanie roślinności ręcznie lub me-
chanicznie, oraz usunięcie zadrzewień 
i zakrzaczeń wraz z wyniesieniem bio-
masy

78,29 ha 13a, 19b, 31j, 40j, 52d, 56c, 78d, 121bx, 126c, 
127a, 142s, 143g, h, 144b, 145b, 149b, t, 150l, 
154c, f, 184c, 200h, 201j, 204c, 213 j, 219k, 
226h, 232b, 269f, 312x, 360f, 385o, 386n, 
393o, r, w, x, 394d, g, k, m, 397i, 398n, p, 
401d, 402s, t, 403g, n, 404d, h, m, n

C. Inne według specyfiki parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Odsłonięcie i utrzymanie miejsc 

historycznych — wykoszenie ro-
ślinności, usunięcie pojedynczych 
drzew lub krzewów, konserwacja 
urządzeń dla zwiedzających

4 obiekty Osada Martwica, Binduga Okragła, Cmentarz 
Ostrowite, Cmentarz i osada Springe

2 Ochrona walorów krajobrazowych 
— utrzymanie terenów otwartych 
w okolicy miejscowości Ostrowite

1 obiekt Obwód Ochronny Ostrowiec

3 Konserwacja i oczyszczanie zabyt-
kowej alei klonowej w miejscowo-
ści Ostrowite

1 obiekt Obwód Ochronny Ostrowiec

4 Renowacja parku podworskiego 
w Barnimiu

1 obiekt Obwód Ochronny Knieja

5 Utrzymanie i remonty obiektów 
turystycznych

2 obiekty Punkt Informacji Turystycznej — Przystań 
Wodna w Drawnie, 
Punkt Informacji Turystycznej w Głusku

1)  Lokalizacja zgodna z mapą przeglądową Drawieńskiego Parku Narodowego wykonaną przez Zakład Usług Leśnych  
„Eko — Las — Projekt” S.C. Zielona Góra. 1998, zaewidencjonowaną w Drawieńskim Parku Narodowym. 
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Storczykowate Orchidaceae Wykaszanie łąk storczyko-

wych
Opis jak w załączniku nr 2 punkt 
II.B., III.B. 

2 Lipiennik Loesela Liparis loeseli Ochrona stanowiska Usuniecie pojedynczych drzew 
zagrażających populacji

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Sikory Pardae,

Kowaliki Sittidae,
Pełzacze Certhidae,
Dzięcioły Picidae,
Drozdy Turdidae,
Muchołówki Muscicapidae,
Szpaki Sturnidae,
Dudki Upupidae,
Bażantowate Phasianidae,
Krukowate Corvidae,

Uzupełnienie bazy pokar-
mowej w ilości 1300 kg.
Udostępnianie karmy natu-
ralnej

Wykładanie karmy dla ptaków 
oraz kruszenie oblaszki na ozimi-
nach w okresie zimowym

2 Jeleniowate Carvidae,
Świniowate Suidae,
Zającowate Leporidae

Uzupełnienie bazy żerowej:
—  sól — 1,2 tony,
—  pokarm roślinny — 30 ton

Wyłożenie soli do lizawek,
wykładanie karmy w czasie mroź-
nej zimy

3 Lis Vulpes vulpes Monitoring 
Inwentaryzacja 
Regulacja populacji — we-
dług potrzeb

Prowadzenie monitoringu i in-
wentaryzacji. 
Wykonanie odstrzału redukcyjne-
go, wykładanie szczepionki prze-
ciwko wściekliźnie

4 Jenot Nyctereutes procyonoides Monitoring 
Inwentaryzacja
Regulacja populacji — we-
dług potrzeb

Prowadzenie monitoringu i in-
wentaryzacji.
Wykonanie odstrzału redukcyjnego

5 Norka amerykańska Mustela vison Monitoring
Inwentaryzacja 
Regulacja populacji — we-
dług potrzeb

Prowadzenie monitoringu i in-
wentaryzacji.
Wykonanie odstrzału redukcyjnego

6 Szop pracz Procyon lotor Monitoring. 
Inwentaryzacja 
Regulacja populacji — we-
dług potrzeb

Prowadzenie monitoringu i in-
wentaryzacji 
Wykonanie odstrzału redukcyjnego

7 Nietoperze Chiroptera Realizacja programu ochro-
ny gatunków

Monitoring, inwentaryzacja letnia 
i zimowa

8 Łosoś Salmo salar,
Pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario,
Troć wędrowna Salmo trutta m. trutta,
Sielawa Coregonus albula,
Sieja Coregonus lavaretus,
Sum Silurus glanis,
Lipień Thymallus thymallus,
Brzana Barbus barbus,
Szczupak Esox lucius,
Jesiotr Acipenser oxyrinchus,
Certa Vimba vimba

Odłowy kontrolne, zarybie-
nia pozyskanie tarlaków 
i produktów płciowych. 
W przypadku jesiotra za-
rybienie (jeśli zostanie za-
twierdzony do realizacji 
ogólnokrajowy program 
restytucji tego gatunku) 

Połowy przy użyciu rybackich na-
rzędzi połowu, zarybienia i poło-
wy w zakresie opisanym w załącz-
niku nr 2, punkty I.B. i II.C.
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Załącznik nr 4

OBSZARY OBJETE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Rodzaj 
ochrony Lokalizacja, oddział1) Powierzchnia 

ogółem w ha
1 2 3

Ochrona 
ścisła

1b, g, h, i, j; 2b, j, k, l; 3b, 5a, c, g, 6a, b, c, d, f, 7a, b, 29b, d, 49b, c, g, h, 62n, 62o, 
p, 68b, 69b, d, k, 84c, n, 85b, 110h, i, j, k, 112c, 122c, d, 123a, d, k, 124d, 131d, h, j, 
132g, 133c (z wyjątkiem bagna 0,15 ha w części południowo-zachodniej), 134g, i, 
135c (z wyjątkiem bagna 0,10 ha w części południowo-zachodniej), d, 136b, c, d, f, 
143i, j, k, 183i, l, 184i, 185n, o, 191b, f, 192b, c, 214b, c, d, f, g, h, i, j, k, 215b, c, d, f, 
g, h, i, j, 216b, c, d, 233h, 243b, c, d, f, g, h, 244a, 245a, b, 246a, b, c, 247a, b, 259l, 
268g, i, 269b, j, l, 273i, 274o, 284d, 291b, c, d, g, i, k, l, m, n, 292b, c, h, l, m, 294a, 
b, c, d, g, i, 295d, f, 304h, 312r, 313b, d, k, l, m, 319c, 326d, f, g, h, j, k, 327b, f, g, 
328b, c, 329g, 334g, h, 335c, f, g, 336i, 337j, 338d, f, 344d, j, 345b, f, 349c, 350b, c, 
d, 351f, g, 353a, g, h, i, j, k, 359i, 360d, i, 365a, b, c, 366a, b, g, h, 369b, c, 374c, f, 
375a, 382c, 383a, d, 384b, d, f, h, l, m, n, 391c, f, i, j, m, 392i, j, 417a, b, c, d

568,64

Ochrona 
czynna

1a, c, d, f; 2a, c, d, f, g, h, i, 3a, c, d, f, g, h; 4; 5b, d, f, h, i, j, k; 6g, h, i, j; 8—9; 10a, 
b, c, d, f, g, h, j, k, l; 11; 12a, b, c, f, h, i, j, k, m; 13c, d, f, g, h, i, j, k, l, m; 14—15; 
16a, b, c, d, f, g, h, j, k, l, m; 17a, b, d, f, g, h, i, j; 18; 19c, d, f, g, h, i, j, k, l, m; 20b, 
c, d, f, g, h, i, j, k, l; 21a, c, d, f, g, h, i, j, k, l; 22—28; 29a, c, f, g, h, i, j; 30a, b, c, 
d, f, g, h, i; 31a, b, c, d, f, g, h, i, k, l; 32—39; 40a, b, c, d, f, g, h, i, k, l, m; 41—44, 
45a, b, c, d, f, g; 46—48; 49a, d, i, j, l; 50; 51a, b, c, d, g, h, i, j, k; 52a, b, c, f, g, 
h, i; 53a, b, c, d, f, g, h, j, k, l; 54; 55a, b, c, d, f, g; 56a, b, f, g, h, i, j, k, l; 57—58; 
59a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 60—61; 62a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m; 63—67; 68a, c, d, 
f, g, h, i; 69a, c, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, r; 70—71; 72a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 
73—75; 76a, b, c, d, 77a, b, c, d, f, g, h, i, 78a, b, c, f, g, h, i, j, l, m; 79—83; 84a, 
b, d, f, g, h, i, j, k, l, m, o, p, r, s, t; 85a, c, d, f, g, h, i; 86; 87a, b, c, d, f; 88—102; 
103a, b, c, d, f, g, i, j, k, l, m; 104—109; 110a, b, d, f, g, l, m, r, x, y; 111; 112f; 
113—116; 117a, b, c, d, f, g, h, i; 118b, c, d, f, g, h, i; 119a, b, c, d, g; 120a, b, c, d, 
f, g, h, i; 121c, d, f, m, n, o, p, r, s, y, z, Ax, Cx; 122a, f, g; 123b, c, f, g, h, i, j, l, m; 
124a, b, c, f; 125a, c, h, k; 126b; 127b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r; 128—130; 
131a, b, c, f, g, i, k; 132a, c, d, h, i, j, k; 133a, b, c (tylko bagno 0,15 ha w części 
południowo-zachodniej); 134a, b, c, d, f, h, j; 135a, b, c (tylko bagno 0,10 ha 
w części południowo-zachodniej), f, g; 136a, g, h, i; 137—141; 142b, c, d, f, g, h, 
i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, w, x; 143a, b, c, d, f; 144c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, o; 145a, c, 
d, f, g, h, i, j, k, l; 146—148; 149a, c, d, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, w; 150a, b, c, d, 
f, g, h, i, j, k; 151—153; 154a, b, g, h, i, l, m; 155—162; 163f, g, h, i, j, k, l, m, n; 
164—169; 170a, b, c, d, f, g, i, k; 171—182; 183a, b, c, d, f, g, h, j, k; 184a, b, d, 
f, g, h; 185a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, p; 186—190; 191a, d, g, h; 192a, d, f, g, h, 
i; 193—199; 200a, b, c, d, f, g; 201a, b, c, d, f, g, h, i, k, l; 202—203; 204a, b, d, f; 
205—212; 213a, b, c, d, f, g; 214a; 215a; 216a; 217—218; 219a, b, c, d, f, g, h, i, n; 
220—225; 226a, b, c, d, f, g, i, j, k; 227—231; 232a, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m; 233a, 
b, c, d, f, g, 234—241; 242a, b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, o, p; 243a; 244b, c; 247c, 
d; 248—258; 259a, b, c, d, f, g, h, i, j, k; 260—267; 268a, b, c, d, f, h, j; 269a, c, d, 
g, h, i, k; 270—272; 273a, b, c, d, f, g, h; 274a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, r, s; 
275—283; 284a, b, c; 285—290; 291a, f, h, j, o; 292a, d, f, g, i, j, k; 293; 294f, h, j, 
k; 295a, b, c, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r; 296—302; 303a, b, c, d, f, g, 304a, b, c, d, 
f, g; 305—308; 309a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s; 310a, b, c, d, f, g, h, i, 
j, k, m, n, o, p, r; 311; 312a, b, c, d, f, h, i, j, l, n, o, p, t, w, y; 313a, c, f, g, h, i, j, 
n, o, p, r, w, x, y; 314—317; 318a, b, c, i, j, m, n, o, p, r, s; 319a, b, d, f, g, h, i, j, k, 
l, m; 320—325; 326a, b, c, i; 327a, c, d; 328a, d, f, g, h, i; 329a, c, d, f; 330—332; 
333a, b, c, d, f, g, h, i, j; 334a, b, c, d, f, i, j; 335a, b, d; 336a, b, c, d, f, g, h; 337a, 
b, c, d, f, g, h, i; 338a, b, c; 339—343; 344a, b, c, f, g, h, i; 345a, c, d; 346—348; 
349a, b, d, f; 350a, f, g, h, i, j, k; 351a, b, c, d, h, i, j, k, l; 352; 353b, c, d, f, l, m, 
n; 354—358; 359a, b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n; 360a, b, c, g, h, j; 361—364; 366a, 
c, d, f, i; 367; 368a, b, c, d, f, g; 369a, d, g, h, i, j, k, l; 370a, b, c, d, f, h, j, k, l, m; 
371—373; 374a, b, d; 375b, c, d, f, g, h; 376; 377a, b, c, d, f, h, i, j, 378—381; 382a, 
b, d, f, g, h; 383b, c, f, g, h, i; 384a, c, g, i, j, k, o, p; 385a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 
n, p; 386a, b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, o, p, r, s; 387—390; 391a, b, d, g, h, k, l; 392a, 
b, c, d, f, g, h, l, m, n, o, 393a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, s, t; 394a, b, c, f, h, 
i, j, l, n, o, p, r, s; 395—396; 397a, b, c, d, f, g, h, j; 398a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 
o, r, s; 399—400; 401a, b, c, f, g, h, i, j, k, l, m; 402a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 
p, r; 403a, b, c, d, f, h, i, j, k, l, m; 404a, b, c, f, g, i, j, l; 405—413; 414a; 415—416; 
418, działki nr 91/3, 92/4, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 307/1, 307/2, 307/5

10 269,33
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1 2 3
Ochrona 
krajobrazowa

10i; 12d, g, l; 13a, b; 16i; 17c; 19a, b; 20a; 21b; 31j; 40j; 49f, k; 51f; 52d; 53i; 56c, 
d; 78d, k, n, o; 87g, h, i, j, k, l, m; 103h; 110c, n, o, p, s, t, w; 112a, b, d; 118a; 119f; 
121a, b, g, h, i, j, k, l, t, w, x, Bx; 122b; 125b, d, f, g, i, j; 126a, c, d; 127a; 132b, f; 
142a, s; 143g, h; 144a, b, n; 145b; 149b, f, s, t; 150l; 154c, d, f, j, k; 163a, b, c, d; 
170h, j; 184c; 191c; 200h; 201j; 204c; 213h, i, j; 219j, k, l, m, o; 226h; 232b; 242i; 
269f; 303h; 309t; 310l; 312g, k, m, s, x; 313s, t, z; 318d, f, g, h, k, l; 327h; 329b; 
360f; 368h; 369f; 370g, i; 377g; 385o; 386d, n; 392k; 393o, r, w, x; 394d, g, k, m; 
397i; 398n, p; 401d; 402s, t; 403g, n; 404d, h, k, m, n, o. działki nr: 303/3, 305/3, 
307/4, 307/6, 385/7, 412/3, 8120, 8130/4, grunty inne w trwałym zarządzie Skarbu 
Państwa i własność prywatna

504,00

Razem 11 341,97

1)  Lokalizacja zgodna z mapą przeglądową Drawieńskiego Parku Narodowego wykonaną przez Zakład Usług Leśnych  
„Eko — Las — Projekt” S.C. Zielona Góra. 1998, zaewidencjonowaną w Drawieńskim Parku Narodowym.
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Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, 
TURYSTYCZNYCH, AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA,  
ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Udostępnianie obszarów w celach naukowych

Lp. Miejsce 
udostępniane1) Sposób udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie  
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Obszar Parku

1—418
1.  Prowadzenie badań naukowych na terenie Parku 

jest dopuszczalne za zgodą dyrektora Parku, pod 
warunkiem zarejestrowania badań w formie wy-
pełnienia ankiety informacyjnej i zobowiązania 
się autora do udostępnienia Parkowi wyników 
badań.

2.  W zamian za zgodę na udostępnienie terenu Par-
ku do badań, badacz jest obowiązany przekazać 
do zbiorów biblioteki Parku jedną kopię każdego 
publikowanego artykułu wykorzystującego wy-
niki zebrane w parku oraz jedną kopię każdego 
niepublikowanego sprawozdania, dysertacji itp., 
w której wykorzystano wyniki badań.

3.  W przypadku badań niewiążących się z ingeren-
cją w przyrodę Parku, dyrektor Parku wydaje zgo-
dę, o której mowa w punkcie 1 na podstawie wy-
pełnionej ankiety rejestracyjnej badań.

4.  W przypadku badań wiążących się z ingerencją 
w przyrodę Parku dyrektor Parku może wydać 
zgodę, o której mowa w punkcie 1. Wypełnioną 
ankietę uważa się za wniosek o wydanie takiej 
zgody. Przed podjęciem decyzji, dyrektor zasięga 
opinii rady naukowej Parku.

5.  Wyniki badań zgromadzone w Parku są dostęp-
ne dla osób trzecich, z zachowaniem osobistych 
praw autorskich ich autorów i powszechnie przy-
jętych dobrych obyczajów w zakresie korzystania 
z własności intelektualnej.

6.  Priorytetowe zagadnienia badawcze: 
a)  budowa podłoża geologicznego i geneza rzeźby 

terenu środkowej części Puszczy Drawskiej,
b)  system krążenia wód podziemnych w środko-

wej części Puszczy Drawskiej,
c)  flora zarodnikowa Parku — mszaki, grzyby, 

grzyby lichenizujące, glony,
d)  fauna owadów Parku,
e)  zmiany w wybranych grupach fauny po 15 la-

tach — dotyczy grup fauny przeanalizowanych 
w dokumentacji do celów utworzenia Parku.

Nie więcej niż 15 osób w gru-
pie badawczej, nie więcej niż 
12 grup w roku do każdego 
obiektu

B. Udostępnienie obszarów w celach edukacyjnych

Lp. Miejsce 
udostępniane1) Sposób udostępnienia

Maksymalna liczba osób 
mogących jednocześnie 

przebywać 
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Ścieżka dydaktyczna 

Barnimie — Zatom, 
122, 124, 128, 130, 
132, 134, 136, 138, 
143

Przez cały rok od świtu do zmierzchu, bez opłat. 
Grupy zorganizowane pod opieką przewodnika 
Parku (opłata za przewodnika wg cennika), lub bez 
przewodnika po zgłoszeniu grupy służbom Parku.
Wskazanie elementów ścieżki dydaktycznej przy 
pomocy tablic. Wyposażenie w kosze na śmieci, 
ławki, skrzynki na foldery

Nie więcej niż 60 osób dzien-
nie
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1 2 3 4
2 Ścieżka dydaktyczna 

Międzybór — Za-
tom, 140, 141, 142, 
143, 145

Jak wyżej Jak wyżej

3 Ścieżka dydaktyczna 
Drawnik, 110, 112, 
114, 115, 116, 117

Jak wyżej Jak wyżej

4 Ścieżka dydaktyczna 
Jezioro Ostrowie-
ckie — Węgornia, 
355, 356, 340, 321, 
320, 319, 354, 337, 
318, 303, 302, 281, 
280

Jak wyżej Jak wyżej

5 Ścieżka dydaktyczna 
Głusko — Kamienna, 
385, 393, 392, 384

Jak wyżej Jak wyżej

6 Parking leśny: Sitno, 
Rozkop, Pustelnia, 
15, 42, 84

Od świtu do zmierzchu, informacja o terenie Parku 
— tablica z mapą i regulaminem zwiedzania Parku

Nie więcej niż 60 osób dzien-
nie 

7 Ważne punkty wido-
kowe przy szlakach 
Węgornia, Święta 
Hala, osada Ostro-
wiec, cmentarz Os-
trowiec, 280, 215, 
318, 303

Od świtu do zmierzchu — tablica informacyjna Jak wyżej

8 Drawno, Bogdanka, 
Głusko, 110, 144, 
368

Informacja o terenie Parku — tablica z mapą i regu-
laminem zwiedzania Parku

Bez ograniczeń 

9 Sala edukacyjna 
w budynku dyrekcji 
Parku, 110

Dla grup realizujących program edukacyjny pod 
opieką pracownika Parku 

Nie więcej niż 20 osób jedno-
razowo

C. Udostępnianie obszarów w celach kulturowych

Lp. Miejsce 
udostępniane1) Sposób udostępnienia

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Dawne cmentarze: 

Sitno, Ostrowiec, 
Springe, Podszkle, 
14, 303, 312, 393

Przy szlaku pieszym: przez cały rok, od świtu do 
zmierzchu. 
Poza szlakiem: po uzyskaniu pisemnej zgody dyrek-
tora Parku 

Nie więcej niż 60 osób dzien-
nie w obiekcie

2 Dawne bindugi: Bar-
nimie II, Pstrąg, Ka-
mienna Lewa,
132, 329, 393

Zgodnie z zapisami „udostępnienie do celów 
turystycznych” 

Jak wyżej

3 Dawne bindugi: Mi-
radź, Barnimie I, Bar-
nimie III, Okrągła, 
Stare Buki Pn, Stare 
Buki Pd, Święta Hala 
Pn, Święta Hala Pd, 
Trzy Dęby, Port 
Rzeczny Podszkle, 
Kamienna Prawa, 
56, 128, 134, 191, 
192, 192, 204, 215, 
292, 393, 394 

Przy szlaku pieszym: przez cały rok, od świtu do 
zmierzchu.
Poza szlakiem: po uzyskaniu pisemnej zgody dyrek-
tora Parku

Jak wyżej
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1 2 3 4

4 Umocnienia Wału 
Pomorskiego, 19, 20, 
33, 34, 42, 43, 49, 51, 
58, 59, 61, 68, 72, 77, 
84, 85, 93, 100, 233, 
259, 260, 321, 355, 
356, 376, 384, 386, 
392, 393, 394, 396, 
405 

Przy szlaku pieszym: przez cały rok, od świtu do 
zmierzchu.
Poza szlakiem: po uzyskaniu pisemnej zgody dyrek-
tora Parku

Jak wyżej

5 Dawne obiekty hy-
drotechniczne (kana-
ły nawadniające), 4, 
21, 39, 40, 47, 48, 53, 
56, 63, 64, 65, 69, 73, 
79, 85, 93, 100, 108, 
233, 234, 234, 260, 
261, 262, 285, 286, 
308, 309, 323, 324, 
343, 355, 359, 368, 
376

Przy szlaku pieszym: przez cały rok, od świtu do 
zmierzchu.
Poza szlakiem: po uzyskaniu pisemnej zgody dyrek-
tora Parku

Jak wyżej

6 Dawne osady: Nowy 
Młyn, Martwica, Ha-
idchen, Trzcinowy 
Bród, Płociczna, Doli-
na Orzena, Bukowa 
Dolina, Knieja, 
Idashain, Załomska 
Huta, Ostrawski 
Młyn, Bahrenort, 
Springe, Ostrawski 
Most, Dolina Warty, 
Karolinka, Podszkle, 
Suchowski Młyn 1, 
17, 30, 41, 52, 92, 144, 
177, 184, 228, 256, 
259, 311, 312, 315, 
352, 353, 385, 394 

Przy szlaku pieszym: przez cały rok, od świtu do 
zmierzchu.
Poza szlakiem: po uzyskaniu pisemnej zgody dyrek-
tora Parku

Jak wyżej

7 Dawne huty szkła: 
Załomska Huta, 
Podszkle, 228, 385, 
392, 393

Przy szlaku pieszym: przez cały rok, od świtu do 
zmierzchu.
Poza szlakiem: po uzyskaniu pisemnej zgody dyrek-
tora Parku

Jak wyżej

D. Udostępnianie obszarów w celach turystycznych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposób udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących 

przebywać jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4

 1 Miejsce biwakowania „Barnimie”, 132 Cały rok, całą dobę do-
zwolone jest biwakowanie, 
postój pojazdów, palenie 
ognisk w wyznaczonych do 
tego celu miejscach.
Obowiązują opłaty według 
cennika

60

 2 Miejsce biwakowania „Bogdanka”, 144 200

 3 Miejsce biwakowania „Sitnica”, 213 80

 4 Miejsce biwakowania „Pstrąg”, 327, 329 200

 5 Miejsce biwakowania „Kamienna”, 393 60

 6 Miejsce biwakowania „Drawnik”, 112 50
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1 2 3 4
 7 Miejsce postoju pojazdów „Sitno”, 15 Cały rok, od świtu do zmierz-

chu — bez opłat
60

 8 Miejsce postoju pojazdów „Gwiazda”, 42 60

 9 Miejsce postoju pojazdów „Ostrowiec”, 318 60

10 Miejsce postoju pojazdów „Zakręt Raka”, 323 60

11 Miejsce postoju pojazdów „Jezioro Głuche”, 355 60

12 Miejsce postoju pojazdów „Rogoźnica”, 87 60

13 Miejsce postoju pojazdów „Pustelnia”, 84 60

14 Szlak konny, 149, 148, 147, 152, 160, 171, 185, 
172, 173, 163, 186, 187, 188, 189, 190, 175

Cały rok, od świtu do zmierz-
chu, do jazdy wierzchem — 
bez opłat

10

15 Odcinek szlaku żółtego dookoła jezior drawień-
skich, 110,111

Cały rok, od świtu do zmierz-
chu, do ruchu pieszego, ro-
werowego i narciarskiego 
— bez opłat

60

16 Odcinki szlaku czerwonego Drawno — Stare 
Osieczno, 112, 115, 117, 119, 122, 124, 128, 130, 
132, 134, 136, 138, 143, 175, 189, 188, 195, 194, 
193, 207, 206, 217, 216, 215, 214, 243, 269, 270, 
271, 292, 293, 328, 327, 329, 345, 360, 370, 369, 
385, 392, 402, 401

60

17 Odcinki szlaku żółtego Osieczno — Jagoda, 
401, 400, 390, 389, 381, 374, 365, 364, 352, 351, 
350, 349, 333

60

18 Szlak żółty Głusko — Pustelnia, 355, 356, 340, 
321, 306, 284, 260, 261, 234, 108, 100, 93, 85

60

19 Szlak czarny Jezioro Głuche — osada Ostrowiec, 
355, 354, 338, 337, 318

120

20 Odcinki szlaku niebieskiego Jagoda — Stara 
Huta, 333, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 338, 
319, 318, 303, 302, 281, 280, 257, 231, 229

60

21 Odcinki szlaku czerwonego Załom — Martew, 
102, 103, 228, 229, 104, 105, 97, 98, 91, 92, 84

60

22 Odcinek szlaku niebieskiego Miradz — Dolina 
Płocicznej, 63

120

23 Szlak niebieski Moczele — jezioro Ostrowiec, 
313, 312, 311, 310, 309, 287, 286, 285, 262, 261

60

24 Odcinek szlaku niebieskiego Martwica — Krępa 
Krajeńska, 17, 10, 7, 6, 2, 1

60

25 Odcinek szlaku zielonego Zatom — Miedzybór, 
143, 142, 141, 140, 145

60

26 Szlak kajakowy Drawy, 110, 112, 114, 116, 118, 
119, 121, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 
143, 149, 148, 147, 146, 151, 159, 171, 185, 192, 
191, 204, 216, 215, 214, 243, 269, 292, 293, 313, 
328, 327, 329, 345, 360, 370, 377, 386, 394, 404

Od 1 lipca do 15 marca, od 
świtu do zmierzchu, obowią-
zują opłaty według cennika

50 osób na jednostkę 
podziału powierzchnio-
wego rzeki

27 Szlak kajakowy Korytnicy, 144 Cały rok, od świtu do zmierz-
chu, bez opłat

Bez ograniczeń

28 Punkt Informacji Turystycznej i Przystań Wodna 
w Drawnie, 110

Cały rok Bez ograniczeń

29 Punkt Informacji Turystycznej w Głusku, 368 Cały rok Bez ograniczeń

30 Pomosty wędkarskie nad jeziorem Ostrowiec, 
93, 100, 108, 306, 321, 340, 355

Amatorski połów ryb, na za-
sadach określonych w regu-
laminie, obowiązują opłaty 
według cennika

50

31 Pomosty wędkarskie nad jeziorem Sitno, 14, 15 20
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E. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposób udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie w danym 
miejscu

1 2 3 4
1 14, 15, (przy Jeziorze Sitno), 93, 

100, 108, 306, 321, 340, 355, (przy 
Jeziorze Ostrowieckim), 110, 112, 
114, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 
128, 130, 132, 134, 136, 138, 143, 
149, 148, 147, 146, 151, 159, 171, 
185, 192, 191, 204, 216, 215, 214, 
243, 269, 292, 293, 313, 328, 327, 
329, 345, 360, 370, do mostu na 
rzece Drawie

Za opłatą według cennika zatwierdzo-
nego przez dyrektora Parku. Jezioro Sit-
no z północno-zachodniego brzegu od 
1.04. do 30.11., jedynie z pomostów, Je-
zioro Ostrowieckie z zachodniego brze-
gu od 1.04. do 30.11., jedynie z pomo-
stów, rzeka Drawa od Jeziora Dubie 
Południowe do mostu przy Elektrowni 
Wodnej Kamienna od 1.01. do 14.03. 
i od 1.07. do 31.12. Wyniki połowów są 
rejestrowane i zwrot rejestru jest wa-
runkiem wykupienia następnej licencji. 
Wędkującym może być tylko posiadacz 
karty wędkarskiej. Osobom wędkują-
cym na Drawie zezwala się na porusza-
nie się pieszo w nurcie rzeki i wzdłuż jej 
brzegów. Wędkowanie w rzece i jezio-
rach jest dozwolone tylko w porze 
dziennej. Zabrania się wędkowania 
spod lodu. Zabrania się połowu ryb na 
brzegach stanowiących obszar ochrony 
ścisłej (granica zaznaczona niebieską 
opaską na drzewach). Nie zezwala się 
na stosowanie jako przynęty żywych 
ryb. Zakazuje się zanęcania na jeziorach 
i rzece. Na rzece Drawie na całym do-
puszczonym odcinku należy stosować 
metody połowu spinningową i mucho-
wą. Sztuczne muchy muszą być wyko-
nane na haczykach bezzadziorowych, 
a kotwice pozbawione zadziorów. Od 
wypływu Drawy z Jeziora Dubie Połu-
dniowe do mostu w Barnimiu dopusz-
cza się stosowanie metody spławikowej 
przy użyciu wyłącznie przynęty roślin-
nej. Łączna ilość złowionych i zabra-
nych z Drawy ryb wynosi 1 szt. na dzień 
z grupy: łososiowate, lipień, certa, brza-
na, sum. Nie wolno łowić lipienia od 
1.01. do 14.03. Nie wolno samowolnie 
budować kładek, pomostów oraz wyka-
szać przybrzeżnej roślinności. Wędkarz 
zobowiązany jest do utrzymania i pozo-
stawienia porządku na stanowisku. 
W jeziorze Ostrowieckim i Sitnie wpro-
wadza się wymiar ochronny dla szczu-
paka — do 50 cm i limit dzienny 2 szt. 
Zabrania się połowu: troci jeziorowej, 
łososia, certy na jeziorach. Nie obowią-
zują limity ilościowe połowu leszczy, 
płoci, krąpi i węgorzy. Zezwala się na 
połów spiningiem na rzece tylko od 
1.02. do 14.03. i 1.07. do 30.09. Połów ryb 
kuszą w wodach Parku jest zabroniony. 
Nie jest dozwolone organizowanie na 
terenie Parku zawodów wędkarskich

Jezioro Ostrowieckie nie 
więcej niż 50 osób jed-
nocześnie wędkujących, 
nie więcej niż 2000 oso-
bodni w roku,
Jezioro Sitno nie więcej 
niż 20 osób jednocześnie 
wędkujących, nie więcej 
niż 150 osobodni w roku,
rzeka Drawa nie więcej 
niż 20 osób jednocześnie 
wędkujących, nie wię-
cej niż 1300 osobodni 
w roku

1)  Lokalizacja zgodna z mapą przeglądową Drawieńskiego Parku Narodowego wykonaną przez Zakład Usług Leśnych 
„Eko — Las — Projekt” S.C. Zielona Góra. 1998, zaewidencjonowaną w Drawieńskim Parku Narodowym.
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Załączniki do zarządzenia Nr 3 Ministra Środowiska 
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 26)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH  
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
 1 Grunty prywatne występujące 

na terenie Parku 
Wykupy gruntów prywatnych na terenie Parku (zgodnie z programem 
wykupów)

 2 Zabudowa gruntów niebędą-
cych w trwałym zarządzie Par-
ku

Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego zapisów ograniczających zabudowę w wybra-
nych miejscach Parku. Opracowanie planu ochrony Parku

 3 Niezgodność z siedliskiem skła-
du gatunkowego, struktury 
przestrzennej i wiekowej drze-
wostanów

Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów, dolesianie 
luk i przerzedzeń, produkcja sadzonek drzew i krzewów (we własnej 
szkółce), do odnowień i zalesień, poprawki i uzupełnienia, porządko-
wanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia, pielęgna-
cja upraw, wprowadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem, utrzyma-
nie odpowiedniej struktury zbiorowisk leśnych, cięcia pielęgnacyjno- 
-hodowlane i ochronne, odnowienie lasu w drodze sadzenia, przebu-
dowa drzewostanów

 4 Zagrożenia drzewostanów ze 
strony owadów

Prognozowanie występowania owadów, m.in. przez wykładanie puła-
pek, wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych drzew stojących, usuwa-
nie części drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania 
czynników abiotycznych, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i resztek 
po wyróbce drewna, z pozostawieniem ich na powierzchni, ogranicza-
nie ilości owadów poprzez korowanie surowca drzewnego, chwytanie 
owadów w pułapki, zwalczanie biologiczne

 5 Zagrożenia drzewostanów przez 
pasożytnicze grzyby

Zwalczanie huby korzeniowej poprzez zabezpieczanie pni po ściętych 
drzewach preparatami biologicznymi, usuwanie niektórych drzew po-
rażonych

 6 Szkody wyrządzane przez zwie-
rzęta w ekosystemach leśnych 
i nieleśnych

Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem, poprzez 
wykonanie nowych i naprawianie istniejących ogrodzeń, zastosowanie 
indywidualnych zabezpieczeń i repelentów. Zabezpieczanie upraw rol-
nych przez stosowanie repelentów, regulacja populacji zwierząt

 7 Występowanie pożarów Wykonanie pasów przeciwpożarowych, utrzymanie dróg pożarowych 
w stanie przejezdności, usuwanie drzew i krzewów pod liniami energe-
tycznymi i wokół transformatorów, gaszenie pożarów, oczyszczanie 
punktów czerpania wody, porządkowanie terenów zagrożonych z ma-
teriałów łatwopalnych, remont i wymiana tablic informacyjnych o za-
grożeniach pożarowych, utrzymywanie dyżurów przeciwpożarowych

 8 Zarastanie drzewami i krzewami 
zbiorowisk nieleśnych

Koszenie łąk i usuwanie niepożądanych drzew i krzewów, w celu za-
chowania nieleśnych zbiorowisk roślinnych, utrzymanie gruntów 
uprawnych — zespołów tradycyjnych upraw i związanych z nimi zbio-
rowisk segetalnych

 9 Opanowywanie przez ekspan-
sywne gatunki obcego pocho-
dzenia siedlisk właściwych dla 
rodzimych roślin i zwierząt

Usuwanie mechaniczne najbardziej ekspansywnych drzew i krzewów 
obcego pochodzenia — czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, 
robinia akacjowa

10 Zanikanie i przekształcanie sied-
lisk gatunków zwierząt

Zachowanie różnorodności powierzchni i właściwego środowiska ży-
cia zwierząt, regulacja populacji
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1 2 3
11 Rozprzestrzenianie się obcych 

gatunków zwierząt
Ograniczanie liczebności gatunków pierwotnie niewystępujących, 
a stanowiących zagrożenie dla istnienia gatunków rodzimych

12 Ginięcie rodzimych gatunków 
zwierząt

Przywracanie gatunków zwierząt, które dawniej występowały na tere-
nie Parku, zasilanie grup zwierząt nowymi osobnikami, ograniczenie 
liczebności gatunków stanowiących niebezpieczeństwo dla istnienia 
gatunków zagrożonych, dokarmianie zwierząt w okresie zalegania wy-
sokiej pokrywy śnieżnej i katastrofalnie niskich temperatur, pogłębia-
nie i odladzanie wodopojów

13 Obniżenie poziomu wód grun-
towych

Budowa i konserwacja zastawek na ciekach wodnych Parku, renatura-
lizacja głównych cieków Parku. Ograniczenie ilości ujęć wody powodu-
jących obniżanie poziomu wód w Parku, badanie czystości wód

14 Nieszczęśliwe zdarzenia loso-
we, którym ulegają zwierzęta

Okresowe przetrzymywanie i leczenie zwierząt wymagających opieki, 
odpowiednie oznakowanie dróg przecinających korytarze ekologiczne, 
budowa przejść dla zwierząt nad lub pod drogami

15 Zagrożenie wścieklizną Redukcja lisów i jenotów, szczepienia przeciw wściekliźnie

16 Zużycie techniczne zabytków 
budownictwa i architektury

Konserwacja i rewaloryzacja

II. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
1 Presja urbanistyczna na terenie 

otuliny Parku, zanieczyszczenie 
powietrza, gleby i wód

Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego zapisów ograniczających zabudowę w wybra-
nych miejscach w otulinie Parku (np. ochrona korytarzy ekologicz-
nych)

2 Opanowywanie Parku przez ob-
ce gatunki roślin i zwierząt

W otulinie preferowanie hodowli roślin i zwierząt rodzimych. Ograni-
czanie populacji gatunków obcych

3 Niekontrolowana penetracja ludz-
ka całego terenu Parku

Ukierunkowanie ruchu turystycznego, poprzez budowę i konserwację 
infrastruktury turystycznej, jednolite, czytelne oznakowanie granicy 
zewnętrznej Parku, konserwacja szlaków pieszych odnawianie zgodnie 
z potrzebami, ewentualne korekty przebiegu, konserwacja szlaków 
rowerowych, dalsze wyznaczenie sieci szlaków rowerowych, 
oznakowanie w terenie szlaków turystyki konnej oraz wykonanie 
kolejnych według potrzeb, konserwacja szlabanów, instalowanie 
nowych w celu uniemożliwienia wjazdów pojazdów na tereny 
chronione, ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku 
i piktogramów

4 Zanieczyszczenie wód Rozbudowa systemów oczyszczania ścieków, kanalizowania wsi 
i zaopatrzenia w wodę, wprowadzenie systemów oczyszczania ścieków 
burzowych, ograniczenie stosowania nawozów mineralnych i środków 
ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków 
i zbiorników wodnych, możliwość budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków tylko w zabudowie rozproszonej. Lokalizacja przydomowych 
oczyszczalni ścieków ograniczona jest do miejsc, na których 
odprowadzanie ścieków do gruntu nie zagraża jakości wód 
podziemnych lub powierzchniowych. W przypadku możliwości 
technicznej podłączenia się do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej 
należy wprowadzić zakaz indywidualnego wprowadzania ścieków 
oczyszczonych do gruntu i wód powierzchniowych 

5 Zanieczyszczenie powietrza Ocieplanie budynków, modernizacja systemów ogrzewania na 
wykorzystujące bardziej przyjazne dla środowiska nośniki energii, 
w szczególności odnawialne jej źródła

6 Zanieczyszczenie powierzchni 
ziemi

Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych
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III. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1):

Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2
Przerwanie powiązań przyrodniczych 
Parku z otoczeniem

Przeciwdziałanie powstawaniu zwartej zabudowy w istniejących koryta-
rzach ekologicznych, łączących Park z otoczeniem, w korytarzach o zna-
czeniu krajowym, regionalnym i lokalnym, a w szczególności:
a)  Góry Dymaczewskie (Park) — Będlewo/Grzybno (Nadleśnictwo Kon-

stantynowo), 
b)  Góry Puszczykowskie (Park) — Wiórek (Nadleśnictwo Babki), 
c)  Wypalanki (Park) — Krąplewo/Trzcielin (Park).

Wykonanie pod i nad trasami komunikacyjnymi, przepustów i przejść 
(umożliwiających migrację zwierząt). Poprowadzenie odcinka drogi 
krajowej S5 w okolicach wsi Krąplewo/Trzcielin na estakadzie oraz 
budowa odpowiednich przejść dla zwierząt na tym odcinku

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU  
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

 I.  Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej:
A.  W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań  
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Ochrona przeciwpoża-

rowa
Utrzymanie na bieżąco przejezdności dróg poża-
rowych — według potrzeb

Drogi pożarowe zlokalizowa-
ne przy obszarach ochrony 
ścisłej

2 Remont urządzeń tury-
stycznych

Naprawa, konserwacja i budowa tablic edukacyj-
no-informacyjnych — według potrzeb

Szlaki turystyczne zlokalizo-
wane przy obszarach ochro-
ny ścisłej

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej:
A.  W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań 
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Odnowienia (łącznie 

z odnowieniem halizn 
i płazowin)

Sadzenie drzew i krzewów zgodnych z siedli-
skiem na powierzchni 0,95 ha

Oddział: 48i, 72a

2 Podsadzenia pod osło-
ną przerzedzonych drze-
wostanów

Sadzenie drzew i krzewów zgodnych z siedli-
skiem na powierzchni 5,71 ha

Oddział: 36b, 43k, 126j, 155b, 
198d, 199d

3 Dosadzanie drzew 
w uprawach leśnych 
(poprawki i uzupełnie-
nia) i w drzewostanach 
starszych (dolesienia 
luk)

Sadzenie pożądanych gatunków drzew i krzewów 
w uprawach leśnych w miejsce wypadłych sa-
dzonek oraz w lukach i pod osłoną drzewostanu 
na powierzchni 2,87 ha oraz w uprawach, na któ-
rych dokonanie poprawek wynika z przeprowa-
dzonej oceny udatności

Oddział: 12j, 12k, 50c, 50h, 
77d, 114d, 119c, 126Bb, 
128Ab, 132b, 132c, 155f, 
202t

4 Pielęgnowanie upraw Stwarzanie warunków do wzrostu i rozwoju 
upraw, poprzez wykaszanie i motyczenie chwa-
stów na uprawach na powierzchni 117,77 ha

Oddział: 8i, 8j, 8k, 8n, 12j, 
12k, 19a, 28j, 28Aa, 32d, 32f, 
32h, 36b, 36c, 38f, 43k, 48i, 
50c, 50h, 51b, 51c, 67a, 75a, 
75h, 77d, 87o, 91C, 91Cb, 
91Dl,  103a, 106f, 112i, 117d, 
117m, 119a, 119c, 121i, 121j, 
125Al, 126j, 126Bb, 128Ab, 
128Ac, 132b, 132c, 140g, 
144b, 148h, 155b, 155f, 160j, 
165d, 165f, 169d, 170h, 174f, 
179a, 182a, 182b, 184a, 185c, 
187a, 189c, 192b, 198d, 199d, 
202t, 205l, 211a, 213a

5 Regulacja składu ga-
tunkowego i struktury 
przestrzennej (czysz-
czenia wczesne)

Wycięcie drzew niepożądanych, w razie potrzeby 
także ogławianie i obrączkowanie, w uprawach 
i młodnikach w wieku 5—10 lat, na powierzchni 
25,55 ha

Oddział: 55c, 59a, 65g, 
116Aa, 118Ab, 118Ca, 121l, 
123Kd, 123Ki, 126Ad, 205o

6 Regulacja składu ga-
tunkowego i struktury 
przestrzennej (czysz-
czenia późne)

Wycięcie drzew niepożądanych w młodnikach 
w wieku 11—20 lat, na powierzchni 8,26 ha

Oddział: 29l, 52a, 52f, 52g, 
52h, 82l, 114d, 133a, 196a, 
205l

7 Regulacja składu ga-
tunkowego i zagęsz-
czenia drzewostanów 
(trzebieże wczesne)

Wycinanie drzew mających niekorzystny wpływ 
na prawidłowy rozwój drzewostanu na po-
wierzchni 5,69 ha (powierzchnia jednokrotnego 
zabiegu), w drzewostanach w wieku 21—40 lat

Oddział: 78Al, 91o, 91x, 
114d, 125j, 125m 
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1 2 3 4
 8 Regulacja składu ga-

tunkowego i zagęsz-
czenia drzewostanów 
(trzebieże późne)

Wycinanie drzew mających niekorzystny wpływ 
na prawidłowy rozwój drzewostanu na po-
wierzchni 174,77 ha (powierzchnia jednokrotne-
go zabiegu), w drzewostanach powyżej 40 lat

Oddział: 19a, 22a, 22b, 22c, 
31b, 36b, 43k, 45b, 45c, 45f, 
54a, 91Ca, 91Cd, 91Cf, 91Cg, 
104b, 104c, 104d, 104f, 108a, 
108b, 108c, 113d, 124Kb, 
125l, 133a, 133d, 133f, 133g, 
135d, 135f, 135g, 151p, 157h, 
164b, 164g, 164h, 164o, 164k, 
169a, 171a, 171b, 186c, 188f, 
204i,

 9 Przebudowa drzewo-
stanów

Przebudowa drzewostanów rębniami częściowy-
mi oraz wykonanie zabiegów, mających na celu 
poprawę warunków wzrostu młodego pokolenia 
na powierzchni 4,29 ha

Oddział: 121j, 168g, 179a, 
192b 

10 Utrzymanie właściwe-
go stanu sanitarnego 
drzewostanów 

Usunięcie z drzewostanu drzew obumarłych i obu- 
mierających, wywrotów i złomów, drzew zaatako-
wanych przez owady i grzyby, które poprzez ma-
sowy pojaw stwarzają zagrożenie dla całego drze-
wostanu. Zabieg nie dotyczy drzew dziuplastych, 
leżaniny i stojących drzew obumarłych — według 
faktycznych potrzeb

W miejscach faktycznego za-
grożenia na terenie całego 
Parku 

11 Usuwanie gatunków 
obcych

Mechaniczne usuwanie gatunków obcych z pod-
sadzeniem gatunków stanowiących dla nich kon-
kurencję — według potrzeb

W ramach wykonywanych 
zabiegów pielęgnacyjnych 
wyszczególnionych w punk-
tach lp. 5, 6, 7, 8, 9, 10

12 Likwidacja zagrożeń ze 
strony owadów 

Prognozowanie występowania owadów zagraża-
jących drzewostanom — 80 prób, wyszukiwanie 
drzew zasiedlonych przez kambiofagi, korowanie 
surowca drzewnego, rozdrabnianie gałęzi i resz-
tek po wyróbce drewna, wykładanie pułapek fe-
romonowych — 65 szt., cięcia przygodne i sani-
tarne — według potrzeb

W miejscach faktycznego za-
grożenia na terenie całego 
Parku

13 Likwidacja zagrożeń ze 
strony grzybów paso-
żytniczych

Usuwanie drzew opanowanych, zagrażających 
trwałości drzewostanów — według potrzeb

W miejscach faktycznego za-
grożenia na terenie całego 
Parku 

14 Przeciwdziałanie szko-
dom powodowanym 
w drzewostanach przez 
jelenie i sarny

Wykonanie nowych ogrodzeń upraw leśnych na 
powierzchni 11,35 ha 

Naprawa ogrodzeń istniejących do 35,3 km.
Indywidualne mechaniczne zabezpieczenie sa-
dzonek — 5,99 ha.
Zabezpieczenie sadzonek środkami odstraszają-
cymi — 8,18 ha.
Wykładanie pokarmu w miejscach bytowania 
zwierzyny w okresie niedostępności żeru natural-
nego, minimalizacji nasilających się szkód 
w uprawach leśnych — 200 ton 

Oddział: 36b, 43k, 48i, 119c, 
126j, 132b, 132c, 155b, 165d, 
165f, 198d, 199d, 
Istniejące ogrodzenia.
Oddział: 67a, 75h, 91Dl, 119a, 
119c, 160j, 

Oddział: 28Aa, 103a.
Teren całego Parku

15 Ochrona przeciwpoża-
rowa

Konserwacja pasów przeciwpożarowych (minerali-
zacja) — na długości do 4, 64 km.
Konserwacja punktów czerpania wody — 5 punk-
tów. Utrzymanie na bieżąco przejezdności dróg 
pożarowych. Porządkowanie terenów przyległych 
do dróg publicznych i szlaków turystycznych z ma-
teriałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce 
drewna — na powierzchni około 34,55 ha. Usuwa-
nie nalotu drzew i krzewów pod liniami energe-
tycznymi. Naprawa i wymiana tablic informują-
cych o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowa-
nie dróg pożarowych. Ustawienie tablic o zakazie 
wstępu do lasu — wg potrzeb wynikających ze 
stanu zagrożenia pożarowego. Budowa nowych 
i naprawa starych rogatek, celem ograniczenia 
możliwości wjazdu pojazdów do lasu — 57 szt.

Teren całego Parku 



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 43 — Poz. 26

B. W ekosystemach wodnych 

Lp. Rodzaj zadań Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ograniczenie odpływu 
wód powierzchniowych

Blokowanie2) odpływu wód gruntowych na kana-
le Trzebawka i rzece Samicy poprzez ogranicze-
nie prac konserwacyjnych na kanałach i ciekach 
niższego rzędu oraz urządzeniach melioracji pod-
stawowej wykonywanych przez spółki wodne

Na odcinku (oddziały): 122Af, 
125Ak, i, 126Ac, 126Ba, 
127Ac, 127Ba, 127Ca, 127Db, 
128Kk, 133Aa, 202n, 207a, 
208t oraz w miarę potrzeb 
na pozostałym terenie Parku 

2 Zapobieganie zanie-
czyszczaniu wód

Utrzymywanie i konserwowanie własnych 
oczyszczalni ścieków — według potrzeb

Osady leśne: Wiry, Wypalan-
ki, Jeziory, Górka, Jarosła-
wiec, Łódź, Kątnik i Rusałka

3 Eliminacja z ichtiofau-
ny gatunków obcych, 
ograniczenie ekspansji 
gatunków karpiowa-
tych, głównie leszcza 
oraz określenie zagro-
żenia stanu zdrowotne-
go ryb

Odłowy regulacyjne tych ryb na jeziorach, z za-
stosowaniem tradycyjnych narzędzi rybackich 
i technik połowu w ilości do 8000 kg

Jeziora: Witobelskie, Łódzko- 
-Dymaczewskie i Chomęci-
ckie

4 Ochrona rodzimych 
populacji ryb

Wykonywanie połowów kontrolnych Jeziora: Budzyńskie, Chomę-
cickie, Góreckie, Jarosław-
skie, Kociołek, Łódzko-Dy-
maczewskie, Rosnowskie, 
Skrzynka, Trzcielińskie, Wi-
tobelskie, Wielkowiejskie, 
i rzeka Samica

5 Ochrona rodzimych po-
pulacji ryb. Bioregula-
cja ekosystemów wod-
nych 

Zarybianie szczupakiem, węgorzem, sumem i in-
nymi gatunkami drapieżnymi, w ilości 500 kg, 
materiałem pochodzącym z akwenów Parku, 
a przy jego braku dopuszcza się stosowanie ma-
teriału zarybieniowego, pochodzącego z Wielko-
polski. Dopuszcza się zmianę formy materiału 
zarybieniowego, przy odpowiednio zmienionych 
jego dawkach oraz wymianę ryb między jeziora-
mi. W akwenach poddanych planowemu zary-
bianiu dozwolony jest również odłów tarlaków 
do celów sztucznego tarła

Jeziora: Chomęcickie, Góre-
ckie, Jarosławskie, Łódzko- 
-Dymaczewskie, Wielkowiej-
skie, Witobelskie

C. Inne, według specyfikacji Parku

Lp. Rodzaj zadań Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Konserwacja leśnych 
mogił z okresu Wios-
ny Ludów i II Wojny 
Światowej

Zadanie realizowane przez Park — według po-
trzeb

Oddziały: 185, 69

2 Budowa i remont 
urządzeń turystycz-
nych

Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury 
turystycznej, w tym oznakowań, drogowskazów 
na węzłach komunikacyjnych, tablic edukacyjno-
-informacyjnych — 35 obiektów

Szlaki turystyczne i obiekty 
zlokalizowane przy szlakach 
turystycznych, polach wypo-
czynkowych i parkingach na 
terenie całego Parku 
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III.  Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej:
A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3
Utrzymanie właściwego 
stanu sanitarnego drze-
wostanów

Usunięcie, według potrzeb, z drzewostanu drzew 
obumarłych i obumierających, wywrotów i złomów, 
drzew zaatakowanych przez owady i grzyby, które 
poprzez masowy pojaw stwarzają zagrożenie dla 
całego drzewostanu. Zabieg nie dotyczy drzew dziu-
plastych, leżaniny i stojących drzew obumarłych

W miejscach faktycznego za-
grożenia na terenie całego 
Parku 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań  
ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Wykup gruntów pry-

watnych i wymiana 
gruntów

Około 10 ha do wykupienia lub przejęcia w drodze 
wymian

Grunty wsi: Krosinko, Komor-
niki, Trzcielin

2 Produkcja materiału 
sadzeniowego 

Powierzchnia 6,89 ha, produkcyjna 3,71 ha Szkółka w Jarosławcu oddz. 
112b

3 Ograniczenie szkód 
wyrządzanych przez 
zwierzęta w upra-
wach rolnych

Zabezpieczanie upraw rolnych przed szkodami wy-
rządzanymi przez zwierzęta: zakup środków od-
straszających i grodzenie pól — według potrzeb

Uprawy rolne w granicach 
Parku 

4 Ochrona przeciwpo-
żarowa

Utrzymanie na bieżąco przejezdności dróg pożaro-
wych — według potrzeb. Porządkowanie terenów 
przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycz-
nych z materiałów łatwopalnych i pozostałości po 
wyróbce drewna — według potrzeb. Usuwanie nalo-
tu drzew i krzewów pod liniami energetycznymi — 
według potrzeb. Naprawa i wymiana tablic, informu-
jących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie 
dróg pożarowych — według potrzeb. Ustawienie tab-
lic o zakazie wstępu do lasu — według potrzeb wyni-
kających ze stanu zagrożenia pożarowego.
Kontynuowanie współpracy z Jednostką Ratowniczo-
-Gaśniczą nr 9 w Mosinie, Komendy Miejskiej PSP 
w Poznaniu jako wiodącej w zakresie prewencji 
i udziału w akcjach bezpośrednich na obszarze Parku 

Obszar całego Parku 

5 Ochrona gatunków 
ptaków wyprowadza-
jących lęgi w ekosy-
stemach półnatural-
nych, aktualnie użyt-
kowanych jako łąki

Stosowanie zabiegów agrotechnicznych mających 
na celu trwałe utrzymanie ekosystemów łąkowych, 
stanowiących tereny lęgowe ptaków

Wykaszanie ręczne lub mecha-
niczne z usunięciem biomasy, 
przestrzeganie zapisów umów 
(zakaz stosowania przyorywa-
nia, wałowania, dosiewu na-
sion, itp.), zachowanie techniki 
koszenia od środka łąki do ze-
wnątrz. Dla łąk stanowiących 
tereny lęgowe ptaków, najwy-
żej jeden pokos rocznie po 
15 czerwca, dla pozostałych 
dwa (pierwszy po 15 maja). 
Łączna powierzchnia 150,12 ha

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielono na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. 
Podziału dokonano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów, według stanu na 1.01.1998 rok, sporządzonej przez BUL 
i GL w Poznaniu, która znajduje się w siedzibie Parku w Jeziorach.

2)  Z uwzględnieniem zapisów art. 33, ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 3, ust. 1, pkt. 62 
i § 5 ust. 2 lit. a i e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowiska oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsię-
wzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 oraz z 2005 r. Nr 92, poz. 769). 



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 45 — Poz. 26

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

 I.  Obszary ochrony czynnej:

A.  Ochrona gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Gatunki dziko występujących roślin 
objętych ochroną gatunkową, zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Śro-
dowiska z dnia 9 lipca 2004 r. 
w sprawie gatunków dziko wystę-
pujących roślin objętych ochroną 
(Dz. U. Nr 168, poz. 1764)

Monitorowanie stanowisk gatun-
ków roślin podlegających ochro-
nie oraz zabezpieczenie ich przed 
zniszczeniem

Stosownie do gatunku i stopnia 
zagrożenia

2 Kruszczyk błotny, goździk pyszny, 
goryczka wąskolistna, starodub łą-
kowy

Monitoring występowania Utrzymanie ekosystemu łąko-
wego w celu ochrony chronio-
nych gatunków roślin na po-
wierzchni 0,78 ha

3 Ochrona gatunków rodzimych Monitoring występowania Usuwanie gatunków roślin ob-
cego pochodzenia (czeremchy 
amerykańskiej), na powierzchni 
2,03 ha

B. Ochrona gatunków zwierząt 

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Sarna, jeleń, dzik Utrzymanie liczebności populacji 
zwierząt na wskaźnikowym pozio-
mie (teren całego Parku), według 
stanu na dzień 31.12.2007 r.:
1) jelenie — 60 osobników;
2) sarny — 400 osobników;
3) dziki — 100 osobników.
Monitoring występowania

Stosowanie środków odstrasza-
jących. Minimalizacja szkód wy-
rządzonych przez zwierzęta 
w uprawach leśnych. 
Odstrzały redukcyjne zwierząt 
— zgodnie z planem redukcji

2 Ptaki Zachowanie siedlisk i polepsza-
nie warunków bytowych zwie-
rząt

Ochrona drzew dziuplastych. 
Wywieszanie 224 szt. skrzynek 
lęgowych dla ptaków 

3 Nietoperze Zachowanie siedlisk i polepsza-
nie warunków bytowych zwie-
rząt

Pozostawianie odpowiednio 
urządzonych piwnic oraz bu-
dynków drewnianych lub ich 
części, dla zachowania środo-
wiska bytowania innych grup 
organizmów.
Wywieszanie 46 szt. schronów 
dla nietoperzy

4 Gatunki dziko występujących zwie-
rząt objętych ochroną gatunkową, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 28 września 
2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych 
ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

Monitorowanie gatunków zwie-
rząt podlegających ochronie oraz 
zabezpieczenie przed zniszcze-
niem miejsc ich występowania 
i rozrodu

Stosownie do biologii gatunku 
i stopnia zagrożenia populacji
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II. Obszar ochrony krajobrazowej:

A. Ochrona gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Gatunki dziko występujących roślin 

objętych ochroną gatunkową, zgod-
nie z rozporządzeniem z dnia 9 lipca 
2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych 
ochroną

Monitorowanie stanowisk ga-
tunków roślin podlegających 
ochronie oraz zabezpieczenie ich 
przed zniszczeniem

Stosownie do gatunku i stopnia 
zagrożenia

2 Kruszczyk, goździk pyszny, goryczka 
wąskolistna, starodub łąkowy

Monitoring występowania Utrzymanie ekosystemu łąko-
wego w celu ochrony chronio-
nych gatunków roślin na po-
wierzchni 0,69 ha 

B. Ochrona gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Rzadkie i zagrożone gatunki zwie-

rząt
Ograniczenie liczebności w obrę-
bie gatunków stanowiących za-
grożenie dla populacji tych zwie-
rząt 

Odstrzały redukcyjne lisa, jeno-
ta i norki amerykańskiej 

2 Sarna, jeleń, dzik Utrzymanie liczebności populacji 
zwierząt na wskaźnikowym po-
ziomie (grunty rolne w granicach 
Parku), określonym w części I.B. 
lp. 1
Monitoring występowania

Stosowanie środków odstra-
szających. Minimalizacja szkód 
wyrządzonych przez zwierzęta 
w uprawach rolnych. Redukcja 
liczebności oraz kształtowanie 
właściwej struktury wiekowej 
i płciowej
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Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Rodzaj 
ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia 

ogółem w ha

1 2 3
Ochrona 
ścisła

Oddziały: 4s, 5Ab, 21c, 48b, 49b, 50b, 53a, b, d, f, h, 73i, j, 74f, g, h, 75b, c, 
77f, g, 83a, 90g—j, 91Dk, r, t, w, x, y, 113c, 114a, 119g, 119Ks—z, ax—ix, 
yx, cy, 121n, o, 122c, 123a—c, f, 125Ab, c, 127g, h, 131a, b, 135c, 136a, b, 
g, j, 142d, f, j, 190Aa—c, j, 190d, g;

259,73

Ochrona 
czynna

Oddziały: 1a—n, p—t, 2a—i, k, 3, 4a—r, 5a—h, j—x, 5Aa, d—l, 5Bc—f, 8a—k, 
m, n, 9a—d, g, i—w, 9Ab, c, g, 10, 11b—f, 12a—i, l—n, 13—16, 17a—g, 
18—20, 21a, b, d, f, 22a—c, f, 28, 28Ab, 29—41, 42a—d, h, j—p, 43—45, 
45Ac, 46, 47, 48a, c, d—j, 49a, c, d, 50a, c—i, 50Ab, 51, 52, 53c, g, 54—62, 
63a, b, d—k, m, n, p—w, y, 64—72, 73a—h, k, 74a—d, i—k, 75a, d—i, 76, 
77a—d, h, i, 78, 78Aa—i, k, l, 78Ca, j, 79—80, 81a—d, 82, 83b, 84b—d, j, 
m—p, 85a—h, j, 86—89, 90a—f, 91a—d, h, i, l—z, 91A—91B, 91Ca—s, w, 
91Da—j, l—n, p, s, 92—93, 94b—l, 95—102, 103a, b—d, g—t, 104—111, 
112a, c, f, i—l, 113a, b, d, f, 114b, 115, 116, 116Ab—d, 117, 117K, 118, 
118Ab, 118C, 118Da—c, 118K, 119a—f, h, i, 119Ka—i, l, m, o, p, 120, 120K, 
121a—m, 121K, 122a, b, d, 122Aa—d, 122K, 123d, g, 123K, 124, 124K, 125, 
125Aa, d—g, i, j, l, m 125Ka—h, j, 126, 126Ab, d, 126K, 127a, b, d, f, 127Ab, 
127Bb, 128a—j, 128Ab, Ac, 129, 130, 131c, d, f, 132b—f, 133—134, 133Ab, 
135a, b, d—g, 135A, 136c—f, h, i, k, l, 137, 138a, c—h, 139—141, 142a—c, 
g—i, k—s, 143—154, 154Aa—r, t, 155a—g, i, 156—157, 158a—g, i, j, 
159—164, 165a—g, i—l, 166d—h, 166A, 167, 168c—i, 169—180, 181a—i, 
182—189, 189A, 189B, 190a—c, f, 190Af, h, 191, 192, 192Aa, b, d—h, j—o, 
193, 193A, 194—200, 201a, c—l, n—p, 202a—m, o—t, 203, 204a—j, 
205a—k, m—o, 206, 207b—j, 208a—s, w, 209, 210b, c, 211a, 213a, 215a, 
216a, 218a, c, 219a, 220b, 221a, 222b, 223a, c, dz. ewid. 20

4973,84

Ochrona 
krajobrazowa

Grunty nie będące w trwałym zarządzie Parku o powierzchni 961,5923 ha, 
położone w granicach Parku na terenie miast: Stęszew (w tym działki: 
1744, 1745, 1746, 1750, 1751, 1741, 1749, 1743, 1748, 1747, 1742), Mosina 
(w tym działki: 63, 107, 109, 110, 111, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 156, 161, 162, 170, 171, 231, 108/1, 108/2, 121/1, 138/1, 
138/2, 155/2, 155/3, 155/4, 157/3, 160/2, 160/5, 163/2, 163/4, 164/1, 164/4, 
165/1, 165/4, 165/5, 165/6, 168/1, 169/2, 228/1, 229/1, 229/2, 229/3, 230/1, 
230/2, 230/3, 261/2, 284/1, 287/1, 35/2, 36/1, 36/2, 172, 173, 174, 175, 176, 
235, 177/1, 177/2, 178/2), Puszczykowo (w tym działki: 1067, 1652, 1804, 10, 
1068/1, 11, 14, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 18, 23, 20, 24, 2129/1, 2129/2, 
2128/1, 2128/3, 21, 19, 2110, 2126, 2145, 2134, 2112/1, 2112/10, 2112/11, 
2112/3, 2112/4, 2112/5, 2112/6, 2141, 2142, 26, 27, 28, 29, 557/3, 566/4, 
566/6, 721/1, 721/2, 723, 722, 724), Puszczykowo Stare (w tym działki: 752, 
525) oraz wsi: Trzebaw (w tym działki: 90/2, 340/2, 302, 10/1, 80/2, 10/2, 
80/1, 300, 307/6, 110/4, 166, 165, 2, 161, 11, 3, 47, 48, 49, 132, 152, 160, 141, 
50, 52, 125/1, 88/1, 60/2, 60/3, 61/2, 61/3, 9, 70, 79/1, 71/1, 79/3, 5/3, 69, 66, 
68, 151, 4/6, 4/7, 4/5, 5/12, 5/14, 6/1, 170, 5/13, 5/7, 13, 54, 55, 56, 57, 130, 
150, 174, 169, 81/4, 87/1, 5/6, 167, 12/1, 32, 31, 175, 33, 153, 34, 133, 12/3, 
172, 328, 176/1, 171/2, 171/4, 45, 35, 37, 36, 38, 43, 44, 46, 76/1, 77/1, 143, 
76/2, 77/2, 168, 28, 29, 27, 138, 30, 157, 182/1, 184, 178, 145/1, 136, 137, 
156/3, 139, 158, 108/2, 131/1, 105/22, 105/23, 128/2, 134, 154, 146/1, 146/2, 
148, 163, 108/3, 185/4, 109, 108/4, 182/3, 182/5, 179, 135, 155, 127, 264/1, 
182/6, 164, 180/1, 128/1, 181/2, 131/2, 149, 140, 159, 58/3, 83, 89, 97, 333, 
339, 209/1, 329, 91, 304, 308, 204, 206, 216, 118, 119/1, 121, 123, 295, 334, 
335, 336, 337, 338, 344, 228, 254, 346, 263, 267, 320, 347, 269, 271, 350, 212, 
93, 95, 250, 251, 252, 278, 356, 124/2, 18/1, 173, 186, 330, 331, 102, 103/1, 
103/2, 111, 112/3, 117, 114/1, 124/1, 301, 341, 232, 219, 273, 256, 316, 25/1, 
25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 74/3, 
78/5, 85/1, 124/4, 124/5, 124/6, 24, 162, 90/1, 92/2, 104, 106/2, 107/2, 112/2, 
294, 306, 310, 311, 322, 324, 345, 353, 354, 355, 343, 265/1, 265/2, 276,  
260, 115, 287/1, 287/2, 290, 292, 312, 319, 342, 351, 220, 225, 99/1, 99/2, 
185/1, 180/2, 58/2, 144/3, 144/4, 147, 185/3, 80/3, 5/5, 59, 67, 51, 77/3,

2350,33
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1/1, 266/1, 266/3, 264/3, 227/7, 227/1, 227/3, 227/2, 227/4, 305/1, 303/2, 303/5, 
303/14, 307/5, 62, 63, 64, 65, 105/3, 303/4, 303/3, 303/1, 307/8, 307/9, 305/3, 
303/13, 309/2, 303/6, 303/7, 303/17, 303/8, 307/3, 303/10, 309/1, 110/1, 5/4, 
108/1, 105/10, 105/12, 105/13, 87/2, 88/2, 81/2, 144/2, 81/3, 110/5, 303/15, 
305/2, 303/16, 303/9, 303/12, 303/11, 307/4, 39, 40, 41, 42, 177, 105/7, 105/6, 
86/1, 74/4, 58/1, 156/1, 156/2, 181/1, 105/8, 105/14, 105/15, 105/16, 105/18, 
105/20, 105/21, 105/9, 129, 307/1, 340/1, 105/19, 1/2, 142, 126, 7, 332/2, 
332/3, 5/9, 4/2, 4/3, 5/10, 4/4, 5/11, 4/1, 5/8, 6/2, 4/10, 5/17, 266/2, 4/9, 5/16, 
4/8, 5/15, 171/3), Witobel (w tym działki: 9/1, 12, 70, 75, 78, 80, 81, 86, 89, 
98, 130, 131, 232, 141/13, 58/1, 63/1, 166/4, 141/12, 141/14, 142/1, 144/1, 
145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/3, 149/4, 150/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 
156/1, 157/1, 158/3, 158/5, 224/1, 227/1, 193/1, 228/1, 185/1, 188/1, 233/1, 
239/1, 234/1, 240/1, 189/1, 186/6, 235/1, 241/1, 238/1, 64/1A, 53/1, 62/1, 52/1, 
61/1, 55/1, 60/1, 57/1, 59/4, 190/1, 187/1, 186/5, 182/1, 169/1, 168/1, 165/1, 
230/3, 162/1, 141/20, 161/1, 166/3, 164/1, 191/1, 237/1, 279, 244, 248, 267, 
273, 250, 139/1, 139/2, 229/1, 229/2, 236/1, 236/2, 192/1, 192/2, 179/1, 179/2, 
183/1, 183/2, 160/1, 160/2, 226/1, 184/1, 51/1, 180/1, 181/1, 167/1, 141/15, 
151/3, 151/4, 265, 117/1, 117/2, 9, 269, 277, 207, 245, 268, 9/7, 13/2, 13/3, 
249, 270, 246/1, 246/3, 246/4, 121/1, 260, 261, 18, 27, 28, 95, 113, 127, 136, 
196, 242, 271, 126/1, 126/2, 200, 193/3, 193/4, 5, 228/5, 61/2, 227/2, 257, 258, 
280/1, 259, 281/22, 281/45, 252, 253, 254, 256, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 
255/5, 251/3, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 137, 251/1, 246/6, 251/2, 246/5, 
247/1, 263, 262, 264, 266, 281/19, 281/20, 281/11, 281/18, 281/9, 281/10, 
281/8, 281/7, 281/6, 281/17, 281/16, 281/15, 281/12, 281/13, 281/14, 281/23, 
281/25, 281/26, 281/28, 281/29, 281/42, 280/2, 274, 275, 276, 281/41, 281/31, 
281/32, 281/33, 281/34, 281/35, 281/36, 281/37, 281/38, 281/39, 
281/40), Krąplewo (w tym działki: 83, 286, 85/2, 291), Łódź (w tym dział-
ki: 147/1, 105, 143, 147/2, 108/1, 195/1, 112/4, 98, 102/5, 102/3, 118/1, 
59/1, 59/2, 88/15, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/16, 46, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 
8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 41, 48, 12, 13/1, 49, 
50/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 57/1, 57/2, 7, 58/1, 96, 119/1, 106/1, 
107/1, 58/3, 58/4, 61/1, 61/2, 61/3, 4, 24, 55, 23, 199/3, 199/5, 199/10, 63/1, 
63/2, 141/1, 166, 141/2, 15, 205/1, 177, 172, 64/1, 64/2, 65/2, 77/2, 65/1, 
68/1, 68/2, 69/2, 22, 70/2, 71/2, 71/1, 72/2, 72/1, 21, 19, 25, 73/1, 73/2, 26, 
74/2, 74/1, 75/2, 126, 29/1, 29/2, 183, 151, 115/1, 193/1, 76/1, 76/2, 79/4, 
79/5, 78/3, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 84/7, 33/2, 218, 84/10, 219/2, 27, 82, 
81, 79/2, 79/3, 84/6, 37/1, 84/3, 84/4, 38, 83/4, 83/5, 83/1, 34, 83/6, 83/3, 
37/3, 37/4, 35/1, 84/9, 219/1, 35/2, 82a, 32, 33/4, 30/1, 31, 30/2, 17, 80, 
78/2, 78/1, 75/4, 60/1, 75/3, 69/3, 70/3, 70/4, 69/4, 66, 67, 56, 13/2, 13/11, 
13/10, 13/9, 13/8, 13/7, 13/6, 13/5, 13/4, 13/3, 97, 6, 28, 20, 16, 14, 11, 10, 
9, 5, 3, 2, 1, 39, 40, 42, 43, 44, 33/3), Krosinko (w tym działki: 63/14, 
163/1, 163/2, 165, 153, 29/3, 151, 152, 162/1, 162/2, 26, 14, 31, 30/1, 126/5, 
126/7, 126/9, 30/2, 29/4, 92), Jeziory (w tym działki: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6), 
Wiry (w tym działki: 3/1, 3/2, 4/2, 524/1, 528/4, 529/4, 531/4, 533/4, 536, 
575, 571, 576/1, 576/2, 578, 629, 633, 630, 631, 8/1, 2, 5, 1/2, 4/1, 9/2, 9/3, 
9/4, 716, 718, 436/1, 436/4, 436/2, 436/3, 637, 329, 335, 338, 334/1, 334/2, 
334/3, 334/4, 334/5, 340/1, 341/1, 741, 721/2, 738/2, 743/43, 743/48, 
743/30, 743/32, 743/33, 743/34, 743/35, 743/36, 743/37, 743/38, 743/39, 
743/40, 743/41, 743/42, 743/47, 743/49, 743/53, 743/54, 759/1, 759/2), 
Rosnowo — Szreniawa (w tym działki: 19/2, 13, 15, 20, 11/1, 14/1, 34/1, 
34/2, 40/1, 40/2, 40/3, 8, 6, 43, 38, 41, 36/3, 39/2, 39/3), Łęczyca (w tym 
działki: 18, 243, 5, 19, 251/2, 12, 13, 14, 15, 29, 32, 235, 244, 31, 34, 254/2, 
1, 222, 17/1, 17/2, 209/4, 210/3, 209/3, 255/2, 207/6, 208/1, 208/2, 209/1, 
210/4, 210/2, 211, 212, 212/2, 213, 221, 262, 224/5, 228, 229/2, 245, 225/3, 
225/1, 258/2, 20, 23, 225/4, 8, 9, 22, 10, 11, 21, 27, 30, 36, 230, 231, 237, 
238, 246, 226/1, 226/2, 227, 232, 233, 234, 236, 239, 240, 250/2, 247/2, 
260/2, 2, 3, 4, 6, 7, 16, 25, 35, 26, 28, 33), Komorniki (w tym działki: 563, 
564, 566, 569, 570, 573, 574, 577, 581, 578, 582, 585, 595, 596, 597, 604, 
1054/4, 1054/8, 1054/9, 1054/11, 1054/12, 594/1), Chomęcice (w tym 
działki: 242/2, 242/1, 509, 510, 269/1, 511/1, 511/2, 514/3, 514/4, 514/2, 
532), Rosnówko — Walerianowo (w tym działki: 193, 289, 291, 292/1, 
293, 294, 299, 295, 296, 297, 298, 300, 301) Trzcielin (w tym działki: 82/3, 
110, 125/11, 125/6, 119/9, 119/11, 119/18, 119/19, 125/10, 125/7, 125/8, 
125/9, 82/7) i Konarzewo (w tym działki: 582, 583, 584/2, 584/6, 584/5, 
584/3, 585/3, 585/4, 585/2, 585/1), 
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Grunty Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Parku (grunty rolne) o po-
wierzchni 1388,7356 ha, obejmujące oddziały: 1o, 2j, 5Ac, 5Ba, 5Bb, 5i, 8l, 
o, 9Aa, d, f, 9f, h, 11a, 12j, k, 17h, i, 22d, g, h, 28Aa, 28Ac, 42f, g, i, 45Aa, b, 
d, 45Ba, 45Ca, 50Aa, 63c, l, o, x, 78Aj, 78Cb, d, 81f, 84a, f, g, h, i, k, l, 85i, 
91Ct, 91Do, 91f, g, j, k, 94a, 103f, u, 112b, d, g, h, 116Aa, 118Aa, 118Ba, 
118Dd, 119Kj, k, n, 122Af, 125Ah, k, 125Ki, k, 126Aa, c, 126Ba, b, 127Aa, c, 
127Ba, 127c, 127Ca, b, 127Da, b, 128Aa, 128k, 132a, 133Aa, 138b, 154As, 
155h, 158h, 165h, 166a—c, 168a, b, 181j, 190Ad, g, i, 192Aci, 201b, m, r, 
202n, 204k, l, 205l, 207a, 208t, 210a, 211b, 212a, 213a, 214a, 215b, 216b, 
217b, 218b, 219b, 220a, 221b, 222a, 223b, d, oraz działki ewidencyjne: 51/1, 
62/1, 90, 119/10, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 119/16, 119/17, 119/2, 119/3, 
119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/12, 264/4, 266/5, 759/3, 82/2, 82/4, 82/5, 82/6, 
86/2, 86/3

Razem 7583,90

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielono na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. 
Podziału dokonano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów, według stanu na 1.01.1998 rok, sporządzonej przez BUL 
i GL w Poznaniu, która znajduje się w siedzibie Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.
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Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, 
REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM SPOSOBU ICH UDOSTĘPNIANIA 

ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsca udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3

Obszar całego Parku Za zgodą dyrektora Parku. Zasady prowadze-
nia badań na terenie Parku opracowane przez 
Dyrekcję Parku i zaopiniowane przez Radę 
Naukową Parku

Nie określa się

B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych 

Lp. Miejsca udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3

1 Ścieżka edukacyjna Osowa Góra — 
Jeziory, długość — 4 km, oddz. 84, 
87, 89, 90, 91C, 142

Ogólnodostępna piesza Nie określa się

2 Ścieżka edukacyjna Osowa Góra — 
Jezioro Budzyńskie, długość —  
2 km, oddz. 91C, 91D, 91, 160

Ogólnodostępna piesza Nie określa się

3 Ścieżka edukacyjna „Nad Wartą”, 
długość — 4 km, oddz. 4, 5A, 8, 9, 
10

Ogólnodostępna piesza Nie określa się 

4 Ścieżka edukacyjna „Jeziory” — 
wzdłuż Jeziora Góreckiego, długość 
— 1, 5 km, oddz. 121

W ramach zajęć edukacyjnych 
w leśnej szkole przy Ośrodku Mu-
zealno-Dydaktycznym — piesza

100

C. Miejsca udostępniane w celach turystycznych i rekreacyjnych

Lp. Miejsca udostępniane1)
Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3 4

1 Stacja turystyczna w Osowej Górze, 
oddz. 91Cw

Parking dla samochodów, zada-
szenia, ławki, stoły, miejsce na 
ognisko

200

2 Stacja turystyczna w Jarosławcu, 
oddz. 110c

Zadaszenia, ławki, stoły, miejsce 
na ognisko

100

3 Stacja turystyczna w Puszczykowie, 
oddz. 19d

Zadaszenia, ławki, stoły 50
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 4 Parking samochodowy — Obwód 
Ochronny Puszczykowo, oddz. 12i, 
19d

Samochody osobowe i autobusy 100

 5 Parking samochodowy — Obwód 
Ochronny Jeziory, oddz. 84b, 75f

Samochody osobowe i autobusy 300

 6 Parking samochodowy — Obwód 
Ochronny Wiry, oddz. 94a

Samochody osobowe i autobusy 300

 7 Parking samochodowy — Obwód 
Ochronny Wiry 103a, 104a, c, 116Aa

Samochody osobowe 150

 8 Szlak turystyki pieszej zielony, dłu-
gość — 19 km Stęszew — Wypalanki 
— Rosnówko — Jarosławiec — Szre-
niawa

Turystyka piesza W grupach do 40 osób

 9 Szlak turystyki pieszej żółty, długość 
— 11,8 km Puszczykowo — Jarosła-
wiec — Puszczykówko

Turystyka piesza W grupach do 40 osób

10 Szlak turystyki pieszej niebieski, dłu-
gość — 27,5 km Mosina — Łódź — 
Stęszew — Tomice—Otusz

Turystyka piesza W grupach do 40 osób

11 Szlak turystyki pieszej czerwony, dłu-
gość — 18,6 km Osowa Góra—Jezio-
ro Skrzynka — obszar ochrony ścisłej 
„Grabina” —Jeziory — Puszczyków-
ko — Niwka — Rogalinek

Turystyka piesza W grupach do 40 osób

12 Szlak turystyki pieszej czarny, dłu-
gość — 10,6 km Stare Dymaczewo 
— Łódź — Rosnówko 

Turystyka piesza W grupach do 40 osób

13 Ścieżka rowerowa Kątnik — Puszczy-
kowo — Puszczykówko — Jeziory

Ogólnodostępna Nie określa się

14 Ścieżka rowerowa Mosina — Stę-
szew— Mirosławki

Ogólnodostępna Nie określa się

D. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp. Miejsca udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4

1 Stacja turystyczna z polem biwako-
wym w Wypalankach, oddz. 166d, f

Parking dla samochodów, zada-
szenia, ławki, stoły, miejsce na 
ognisko, toalety, możliwość ką-
pieli w jeziorze

100

2 Jezioro Jarosławieckie, oddz. 107f Kąpiel w jeziorze 200

3 Jezioro Chomęcickie, oddz. 166A Kąpiel w jeziorze 100

4 Jezioro Łódzko-Dymaczewskie, 
oddz. 135Aa, b

Kąpiel w jeziorze, żeglowanie — 
(kluby żeglarskie)

200

5 Jezioro Witobelskie, oddz. 193A Kąpiel w jeziorze 150

6 Ścieżka konna w rejonie Dymaczewa 
Starego — trasa w kształcie pętli,  
oddz. 155, 147, 146, 145, 154A, 154, 
158, 159

Ogólnodostępna Do 10 koni
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1 2 3 4

7 Ścieżka konna w rejonie Trzebawia 
— trasa w kształcie pętli, oddz. 201, 
198, 195, 194, 217, 216, 215, 214, 
116A, 222, 223, 203, 204, 205

Ogólnodostępna Do 10 koni

8 Ścieżka konna trasa z Puszczykowa 
do miejscowości Wiry, oddz. 67, 68, 
64, 61, 58, 55, 52, 51, 45C, 45B, 28, 
28A

Ogólnodostępna Do 10 koni

E. Miejsca udostępniane w celach amatorskiego połowu ryb

Lp. Miejsca udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4

1 Jezioro Wielkowiejskie oddz. 122Kl Wędkowanie 40

2 Jezioro Chomęcickie, oddz. 166Aa Wędkowanie 60

3 Jezioro Łódzko-Dymaczewskie, 
oddz. 135Aa, b

Wędkowanie 200

4 Jezioro Witobelskie, oddz. 193Aa, b Wędkowanie 150

5 Jezioro Jarosławieckie, oddz. 107f Wędkowanie 20

1)   Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielono na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. 
Podziału dokonano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów, według stanu na 1.01.1998 rok, sporządzonej przez BUL 
i GL w Poznaniu, która znajduje się w siedzibie Dyrekcji Parku w Jeziorach.



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 53 — Poz. 27

Załączniki do zarządzenia Nr 4 Ministra Środowiska
z dnia 28 stycznia 2008 r.

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 27)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI 

LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3

1 Zanieczyszczenie wód Budowa wysoko sprawnych oczyszczalni ścieków celem objęcia 
ich zasięgiem wszystkich obiektów na terenie Parku lub podłącze-
nie ich do sieci kanalizacyjnej w miarę rozbudowy tej sieci

2 Zanieczyszczenie powietrza Stosowanie paliw ekologicznych do ogrzewania budynków na te-
renie Parku i w jego otulinie

3 Zanieczyszczenie gleby Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci

4 Wydeptywanie pokrywy glebowej 
przez turystów

Konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych; wdrożenie Par-
kowego Systemu Informacji przez wykonanie urządzeń turystycz-
nych, zabezpieczeń technicznych (barier, palisad, kładek, ogro-
dzeń żerdziowych) oraz ustawienie tablic informacyjnych

5 Zniekształcenie powierzchni ziemi, 
erozja gleby wzdłuż szlaków zryw-
kowych, turystycznych i komunika-
cyjnych

Uzupełnianie ubytków poerozyjnych; kierowanie spływającej wo-
dy do wnętrza drzewostanów; zabudowa przećiwerozyjna spo-
walniająca spływ powierzchniowy wód opadowych z dróg i ście-
żek, likwidacja zbędnych szlaków zrywkowych i dróg

6 Zarastanie form skałkowych i sta-
nowisk geologicznych

Usuwanie nadmiaru roślinności z form skałkowych i ich otocze-
nia; usuwanie zwietrzeliny, gleby i roślinności ze stanowisk (od-
słonięć) geologicznych

7 Zniekształcona struktura gatunko-
wa, wiekowa i warstwowa drzewo-
stanów. Niska żywotność osobni-
ków populacji lokalnej jodły w star-
szych przedziałach wiekowych

Cięcia pielęgnacyjno-hodowlane, regulujące skład gatunkowy 
i strukturę przestrzenną drzewostanów, z dostosowaniem do sied-
liska; odsłanianie wartościowych nalotów, podrostów oraz regu-
lowanie warunków świetlnych w drzewostanach z odnowieniem 
zgodnym z docelowym składem gatunkowym

8 Sukcesja drzew i krzewów na cen-
nych przyrodniczo-lądowych eko-
systemach nieleśnych i cennych 
stanowiskach florystycznych

Usuwanie zbędnych drzew i krzewów oraz wykaszanie lub wypas 
w celu powstrzymania sukcesji; wywóz części skoszonej biomasy

9 Zmiany ekosystemów w wyniku 
eutrofizacji

Wywóz skoszonej biomasy

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja i ocenazagrożeń Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3

1 Obumieranie drzew i drzewosta-
nów w wyniku żeru owadów i wy-
stępowania grzybów

Korowanie na miejscu z pozostawieniem biomasy lub ewentualne 
usuwanie wyłącznie posuszu czynnego oraz części złomów i wy-
wrotów; stosowanie pułapek feromonowych; jesienne poszukiwa-
nia owadów w ściółce; wykonywanie prób fotoeklektorowych; 
prowadzenie okresowych ocen stanu zdrowotnego i sanitarnego 
lasu

2 Zarastanie historycznych cmenta-
rzy i miejsc pamięci narodowej 
przez roślinność, niszczenie zabyt-
kowych kapliczek

Wykaszanie roślinności, bieżące przeglądy stanu i remonty kapli-
czek
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III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3

1 Szkodnictwo leśne — kradzieże 
drewna, kłusownictwo, zbiór runa 
leśnego

Wykonanie nowych i konserwacja istniejących rowów granicz-
nych; przekopywanie miejsc nielegalnych wjazdów; systematycz-
ne patrolowanie terenu, montaż szlabanów uniemożliwiających 
wjazd do lasu

2 Niszczenie roślin przez turystów 
i okoliczną ludność

Likwidacja nielegalnych zejść ze szlaków poprzez wykonanie ogro-
dzeń i barier oraz obsadzenie krzewami; pielęgnowanie restytuo-
wanych osobników cisa pospolitego; prowadzenie działalności 
edukacyjnej i prewencyjnej

3 Mała świadomość dziedzictwa kul-
turowego i przyrodniczego w spo-
łecznościach lokalnych

Edukacja społeczeństwa w zakresie podnoszenia świadomości 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez prowadzenie róż-
nych form zajęć edukacyjnych, utrzymanie terenów ćwiczeń edu-
kacyjnych, ścieżek poznawczych, utrzymanie i wymiana ekspozycji 
wystawy na Łysej Górze

4 Dewastacja panoramy Łysej Góry 
oraz zabytkowego zespołu klaszto-
ru Świętego Krzyża przez wieżę te-
lewizyjną i obiekty nieposiadające 
wartości zabytkowych

Minimalizacja skutków przez poprawę estetyki wieży i osłonowe 
zagospodarowanie przesftzeni pomiędzy wieżą a zespołem klasz-
tornym oraz likwidacja obiektów nieposiadających wartości zabyt-
kowej

5 Niszczenie form skałkowych i sta-
nowisk geologicznych przez tury-
stów i okoliczną ludność

Likwidacja nielegalnych zejść ze szlaków, konserwacja nawierzch-
ni istniejących szlaków turystycznych, wykonanie barier lub ogro-
dzeń chroniących formy skalne i stanowiska geologiczne

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1):

Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2

Zagrożenie ekosystemów leśnych i łąkowych 
przez pożary

Prowadzenie systematycznych działań edukacyjnych wśród 
mreszkańców otuliny Parku; remonty i utrzymanie dróg prze-
ciwpożarowych; utrzymanie sieci łączności radiowej; utrzy-
manie magazynów sprzętu przeciwpożarowego

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU 
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną ścisłą:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Profilowanie szlaków turystycz-
nych, uzupełnianie ubytków po-
erozyjnych, naprawa rowów od-
pływowych i przepustów. Wykona-
nie rowków odpływowych kierują-
cych wodę do wnętrza lasu, na 
stromych odcinkach szlaków tury-
stycznych

Łącznie na długości 7 km 146b, c, f, C—2b, c, d, j, p, 172a, b, 
171a, 170a, C—1d, 169a, 168a, 
141d, g, 167a, 14Gc, d, 166a, 165a, 
b, c, 139f, 138b, 164a, Bla, b, 118h, 
117k, 116g, 201a, 200a, b, d, h, g, i, 
j, 199d

2 Wdrożenie Parkowego Systemu 
Informacji zgodnie z odrębnym 
projektem przez budowę i remon-
ty urządzeń turystycznych, zabez-
pieczeń technicznych i ustawienie 
tablic informacyjnych oraz urzą-
dzanie miejsc wypoczynku i ob-
serwacji przyrody

Łącznie na długości 7 km 146b, c, f, C—2b, c, d, j, p, 172a, b, 
171a, 170a, C—1d, 169a, 168a, 
141d, g, 167a, 140c, d, 166a, 165a, 
b, c, 139f, 138b, 164a, Bła, b, 118h, 
117k, 116g, 201a, 200a, b, d, h ,  g , 
i ,  j ,  199d

3 Odtworzenie i ochrona ekosyste-
mów leśnych zniszczonych nad-
miernym ruchem zwiedzających 
wzdłuż pieszego szlaku czerwone-
go Święta Katarzyna — Łysica

Łącznie na długości 1,9 km 
i przeciętnej szerokości 40 m

146b, c, f, C—2b, c, d, j, p, 172a, b, 
171a, 170a, C—ld, 169a

II. Na obszarach objętych ochroną czynną:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Regulacja składu gatunkowego, 

zagęszczenia drzew w drzewosta-
nach oraz odsłanianie odnowień 
naturalnych

25,48 ha 215b, 230m, n, 267a, b, c

2 Korowanie na miejscu z pozosta-
wieniem biomasy lub ewentualne 
usuwanie drzew opanowanych 
przez owady oraz pasożytnicze 
grzyby, połamanych oraz wywró-
conych z pozostawieniem drzew 
nie zagrażających zdrowotności 
drzewostanów

Według potrzeb Obszar objęty ochroną czynną

3 Regulacja składu gatunkowego 
oraz zagęszczenia drzew w młod-
nikach (czyszczenia późne)

3,55 ha 91c
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1 2 3 4

 4 Prognozowanie występowania 
drwalnika paskowanego, cetyńca 
większego, kornika drukarza, zwój-
kę zieloneczkę i krobika modrze-
wiowca, poprzez kontrolne odłowy 
owadów przy pomocy pułapek fe-
romonowych

92 szt. A—lb, f, j, A—3h, i, 2c, 5c, 6a, 7c, 
9g, 10b, 12a, 14a, 16b, 17b, 18d, 
19d, r, 20b, 23i, 24d, 27a, b, 28b, 
31a, 35b, 38f, 39i, 60a, 64c, 65a, 
71a, 72c, g, 76c, 78c, 79b, 85j, 91c, 
94y, 96a, 100b, 112a, 147c, g, 148k, 
179c, 181d, 183d, 185b, 188f, 189f, 
194b, 195d, 202f, 203a, c, 204c, 
221a,, 222a, 223a, 229a, 239d, 245d, 
247d, 249a, 255a, 256c, 257b, c, 
258a, d, 262b, 264j, 266b, 267a

 5 Kontrolne poszukiwania owadów 
w ściółce leśnej

29 prób A—4c, Ib, 5c, 7a, 12a, 14a, 18i, 20b, 
21b, 23d, 29g, 3la, 32a, 35c, 36c, 
41a, 46c, 48c, 51a, 53b, 59a, 62g, 
189b, 195j, 211a, 213n, 247b, 257f, 
267a

 6 Prognozowanie występowania 
zwójek jodłowych na podstawie 
zasiedlenia wcześniej przygotowa-
nych gałązek jodłowych

15 prób 67a, 91d, 98a, 105b, 164b, 172d, 
177a, 184b, 194b, 202b, c, f, 204a, 
208b, 209b

 7 Konserwacja istniejących rowów 
granicznych przez ich pogłębienie 
i naprawienie uszkodzonych skarp

300 m 74c, 111b

 8 Wykopanie rowu granicznego 
wraz z odnowieniem znaków gra-
nicznych

100m 22a

 9 Likwidacja zbędnych wjazdów do 
lasu przez wykopanie rowów po-
przecznych

760 m Obwody ochronne: Święty Krzyż, 
Dębno, Dąbrowa, Podgórze, Ja-
strzębi Dół, Święta Katarzyna, Klo-
nów

10 Profilowanie szlaków turystycz-
nych, uzupełnianie ubytków po-
erozyjnych, naprawa rowów od-
pływowych i przepustów. Wyko-
nanie rowków odpływowych kie-
rujących wodę do wnętrza lasu, na 
stromych odcinkach szlaków tury-
stycznych

Łącznie na długości 35 km 173c, d, 147a, b, c, d, f, g, j, C—2h, i, 
170b, 167b, 164b, 163c, 188b, d, g, 
182f, g, h, j, 181b, f, 180d, 179c, d, f, 
178a, b, c, 177d, 176c, 175b, c, d, 
119f, g, h, i, l, 204a, b, 203a, b, c, d, 
f, g, 202k, n, o, 148k, m, n, s, t, 110b, 
g, j, 110f, g, h, i, j, k, l, 109a, b, c, f, 
g, 73i, 72c, d, k, 59a, c, j, p, 44j, 43a, 
c, d, h, 25a, b, 15a, c, 10d, f, 9a, b, d, 
f, 8a, 197a, b, c, d, f, g, 112c, 75c, f, 
196s, 229a, 228a, b, 219a, 218a, 
225a, 224a, 216b, c, 215a, b, c, 214a, 
c, 213i, k, l, m, n, 212b, c, 211d, f, 
227a, b, 226a, b, A—3a, f, i, k,  
A—la, b, d, f, h, i, 116fl, gl, 199a, 
200al, bl, c, dl

11 Wdrożenie Parkowego Systemu 
Informacji zgodnie z odrębnym 
projektem przez budowę urządzeń 
turystycznych, zabezpieczeń tech-
nicznych i ustawienie tablic infor-
macyjnych oraz urządzanie miejsc 
wypoczynku i obserwacji przyrody

Łącznie na długości 35 km 173c, d, 147a, b, c, d, f, g, j, C—2h, i, 
170b, 167b, 164b, 163c, 188b, d, g, 
182f, g, h, j, 181b, f, 180d, 179c, d, f, 
178a, b, c, 177d, 176c, 175b, c, d, 
119f, g, h, i, l, 204a, b, 203a, b, c, d, 
f, g, 202k, n, o, 148k, m, n, s, t, 111b, 
g, j, 110f, g, h, i, j, k, l, 109a, b, c, f, 
g, 73i, 72c, d, k, 59a, c, j, p, 44j, 43a, 
c, d, h, 25a, b, 15a, c, 10d, f, 9a, b, d, 
f, 8a, 197a, b, c, d, f, g, 112c, 75c, f, 
196s, 229a, 228a, b, 219a, 218a, 
225a, 224a, 216b, c, 215a, b, c, 214a, 
c, 213i, k, l, m, n, 212b, c, 211d, 
f, 227a, b, 226a, b, A—3a, f, i, k, 
A—1a, b, d, f, h, i, 116fl, gl, 199a, 
200al, bl, c, dl
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12 Ręczne wykaszanie roślinności 
i utrzymanie porządku wokół mo-
gił w miejscach pamięci narodo-
wej

9 obiektów Obwody ochronne: Święty Krzyż, 
Święta Katarzyna

13 Odtworzenie i ochrona ekosyste-
mów leśnych zniszczonych nad-
miernym ruchem zwiedzających 
wzdłuż pieszego szlaku czerwone-
go Święta Katarzyna — Łysica

Na długości 0,8 km i przecięt-
nej szerokości 40 m

147a, d, f, g, j

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Wykaszanie łąk śródleśnych wraz 
z wywozem ściętej biomasy lub wy-
pas

38,05 ha 11k, 22h, i, 29m, 39f, 40h, 41n, 44c, i, j, 
k, 45b, f, i, k, l, 55c, 56j, 59d, 60j, 62a, 
115j

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Wykonanie zastawek na ciekach 
wodnych celem magazynowania 
wody

4 szt. 26a, c, 27b

2. Wykonanie rowu odpływowego 
uniemożliwiającego zalewanie 
źródła wodą gruntową i opadową

30 m 26a

III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową:

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Wykaszanie łąk śródleśnych wraz 
z wywozem ściętej biomasy lub 
wypas

32,89 ha 11h, 23Pb, d, 24Pa, 26Pa, c, 39Pa, 
b, 44Pg, h, j, k, o, n, 45Pa, b, c, d, f, 
g, h, i, 56Pc, d, 61Pa, b, d, 239P, 
248P

2 Utrzymanie terenów ćwiczeń edu-
kacyjnych

10 ha 8A

3 Profilowanie szlaków turystycz-
nych, uzupełnianie ubytków po-
erozyjnych, naprawa rowów od-
pływowych i przepustów. Wykona-
nie rowków odpływowych kierują-
cych wodę do wnętrza lasu, na 
stromych odcinkach szlaków tury-
stycznych

Łącznie na długości 2 km 148r, 115ax, bx, cx, 115P
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4 Wdrożenie Parkowego Systemu 
Informacji zgodnie z odrębnym 
projektem przez budowę urządzeń 
turystycznych, zabezpieczeń tech-
nicznych i ustawienie tablic infor-
macyjnych oraz urządzanie miejsc 
wypoczynku i obserwacji przyrody

Łącznie na długości 2 km 148r, 115ax, bx, cx, 115P

5 Likwidacja obiektów nie posiada-
jących wartości zabytkowej w oto-
czeniu klasztoru Świętego Krzyża 
(kiosk, zbiornik mazutu oraz letnia 
restauracja)

2,00 ha 115ax, bx, ex

6 Usunięcie niepożądanych gatun-
ków drzew i krzewów, wykoszenie 
roślinności zielnej oraz wywiezie-
nie pokosu z łąki

0,60 ha 2Ph

7 Konserwacja istniejących rowów 
granicznych przez ich pogłębienie 
i naprawienie uszkodzonych skarp

200 m 54h

B. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Oczyszczenie brzegów stawu z krzewów 
i roślinności zielnej w celu utrzymania 
populacji traszki górskiej

0,3 ha 115m

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie w skali 
1 : 5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1—19. Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą 
przeglądową Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 
w Warszawie w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1.01.1997 r. Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego w miejscowości Bodzentyn.
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Na obszarach objętych ochroną czynną:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobu ochrony

1 2 3 4

1 Cis pospolity Ochrona stanowisk — 167 sztuk Usunięcie drzew i krzewów zakłócają-
cych wzrost oraz ręczne odchwasz-
czenie, spulchnienie i ściółkowanie 
gleby na stanowiskach cisa pospoli-
tego

2 Pełnik europejski Kosa-
ciec syberyjski Pięciornik 
skalny

Ochrona stanowisk roślin objętych 
ochroną ścisłą — 0,71 ha

Zapobieganie pojawianiu się niepo-
żądanych gatunków roślin (sukcesji), 
poprzez ich ręczne wykaszanie na 
stanowiskach i wokół stanowisk ro-
ślin chronionych oraz wywiezienie 
pokosu

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobu ochrony

1 2 3

Nietoperze Ochrona osobników Wywieszenie 20 schronów dla nie-
toperzy

II. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobu ochrony

1 2 3

Rosiczka okrągłolistna Ochrona stanowisk roślin objętych 
ochroną ścisłą — 0,50 ha

Zapobieganie pojawianiu się nie-
pożądanych gatunków roślin (suk-
cesji), poprzez ich ręczne wykasza-
nie na stanowiskach i wokół stano-
wisk roślin chronionych oraz wy-
wiezienie pokosu

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobu ochrony

1 2 3

Przeplatka aurinia Ochrona stanowisk zwierząt  obję-
tych ochroną ścisłą — 2,5 ha

Zapobieganie pojawianiu się nie-
pożądanych gatunków roślin (suk-
cesji), poprzez ręczne usunięcie 
zakrzaczeń i częściowe koszenie 
łąk
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Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp. Rodzaj ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia 
ogółem w ha

1 2 3 4

1 Ochrona ścisła A—2i, j, A—4a, B—1, B—2, C—1, C—2a—g, j—p, 
30h—I, 42m, p—a’, 63a—c, 114, 115a—i, p—y,  
116a—g, 117, 118, 123—146, 149—162, 163a, 164a, 
165a—i, 166a—d, 167a, 168a, 169a, b, 170a, c, d, 171a, 
b, 172a, b, 199b—d, 200a, b, d—j, 201a—f, 205, 206

1715,23

2 Ochrona czynna A—1, A—2a—h, A—3, A—4b, c, f, h, A—5a—d, g, l, 
C—2h, i, 1—10, 11i—p, 12a, c—f, 13, 14a, b, i—n, 
15—18, 19f, g, m, n, p—y, 20—25, 26a—d, h, i, l—o, 
27—29, 30a—g, 31—37, 38a—f, 39—41, 42a—l, n, o, 
43—53, 54a—g, i, k, n, 55—61, 62a—c, g—o, 63d, f, o, 
64a—c, f, g, p, 65—79, 80a—c, 81—84, 85j, k, 86d, k, l, 
87—90, 91a, c, d, 92, 93, 94d, i, r—a’, 95—113, 115j, o, 
115pi, tl, z, 116 fi, gl, 119a—k, 120—122, 147, 148f, 
k—n, s—w, 163b, c, 164b—f, 165j, k, 166f, 167b—k, 
168b—h, 169c—i, 170b, f—k, 171c—g, 172c—i,  
173a—g, 174, 175a—d, 176—180, 181a—f, 182—184, 
185a—d, o, r—t, 186—188, 189a—f, h, j, 190—194, 
195a—j, 196s—w, 197, 198, 199a, 200al, bl ,  c, dl, 
201al, bl, 202, 203a—h, 204, 207—212, 213h—p, 
214—228, 229a—d, 230h, l—n, 231—235, 236a—f, 
i—k, 237—268

5588,38

3 Ochrona krajobrazowa A—4d, g, i, j, A—5f, h—k, m—x, 8A, 11a—h, 12b, g—l, 
14c—h, 19a—d, h—l, o, 26f, g, j, k, 38g, 54h, j, l, m, o, 
62d, f, 63g—n, p—w, 64d, h—o, r—a’, 80d—n, 85a—i, 
86a—c, f—j, 91b, 94a—c, f—h, k—p, 115k—n, a’—c’, 
119l, 148a—d, g—j, o—r, 173h, 175f—m, 181g—m, 
185f—n, p, 189g, i, k—m, 195k—f, 196a—r, 203i—m, 
213a—g, 229f—l, 230a—g, i—k, 236g, h, 2P, 11P, 12P, 
13P, 14P, 20P, 23P, 24P, 26P, 30P, 39P, 40P, 41P, 42P, 
43P, 44P, 45P, 56P, 57P, 59P, 60P, 61P, 62P, 64P, 71P, 
72P, 73P, 115P, 148P, 189P, 198P, 202P, 239P, 240P, 
246P, 248P, 251P, A8S, 230S, 240S, 115S, A5S, 181S, 
196S, 
Działki o numerach 506, 509, 4037, 4038, 505, 427, 
4014, 508, 4024, 4152, 4246, 176, 4302, 507, 503, 175, 
4030/2, 202/2, 4029, 4255, 171

  322,84

Razem 7626,45

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie w skali 
1 : 5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1—19. 

    Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.
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Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH 
I TURYSTYCZNYCH, SPOSOBY ICH UDOSTĘPNIANIA, ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB 

MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1) Sposób udostępniania

Maksymalna ilość 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3

Cały teren Parku. Oddziały: A—1, A—2, 
A—3, A—4, A—5, B—1, B—2, C—1, C—2, 
8A, 1—268, 2P, 11P—14P, 20P, 23P, 24P, 
26P, 30P, 39P—45P, 56P, 57P, 59P—62P, 
64P, 71P—73P, 115P, 148P, 189P, 198P, 
202P, 239P, 240P, 246P, 248P, 251P, 5AS, 
8AS, 115S, 181S, 196S, 230S, 240S;
Działki o numerach: 171, 175, 176, 202/2, 
427, 503, 505, 506—508, 509, 4014, 4024, 
4029, 4030/2, 4037, 4038, 4152, 4246, 
4255, 4302

Prowadzenie badań naukowych — każdora-
zowo za pisemną zgodą dyrektora parku

100

B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposób udostępniania

Maksymalna ilość 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Tereny ćwiczeń edukacyjnych 
w oddziale 8A

Prowadzenie zajęć edukacyjnych 200

2 Teren wystawy na Łysej Górze 
w oddziale 115ax

Zwiedzanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych 150

3 Ścieżka poznawcza w oddziałach 
C—2a, b, g, p, o

Prowadzenie zajęć edukacyjnych 50

C. Miejsca udostępniane w celach kulturowych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposób udostępniania

Maksymalna ilość 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Teren zabytkowego zespołu klasz-
tornego na Łysej Górze w oddzia-
łach 113g, 115P, 115l, n, ax, bx, ex, 
197g

Zwiedzanie 5000

2 Teren pomnika „Krzyże Katyńskie” 
w Hucie Szklanej w oddziale 119l

Zwiedzanie 50
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D. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposób udostępniania

Maksymalna ilość 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Szlak czerwony Święta Katarzyna 
— Trzcianka w oddziałach: 173c, d, 
147a, b, c, d, f, g, j, 148n, r, s, t, 
146b, c, f, C—2b, c, d, h, i, j, p, 172a, 
b, 171a, 170a, b, C—1d, 169a, 168a, 
141d, g, 167a, b, 140c, d, 166a, 
165a, b, c, 139f, 138b, 164a, b, 
163c, 188b, d, g, 182f, g, h, j, 181b, 
f, 180d, 179c, d, f, 178a, b, c, 177d, 
176c, 175b, c, d, 119f, g, h, i, 1, 
B—1a, b, 118h, 117k, 116fl, gl, 
116g, 201a, 200a, b, c, d, h, g, i, j, 
115ax, bx, ex, 115P, 199d, 204a, b, 
203a, b, c, d, f, g, 202k, n, o

Turystyka piesza, ścieżki poznawcze, wprowa-
dzanie psów na smyczy.
Na odcinku Huta Szklana — Łysa Góra prze-
wozy turystów zaprzęgami konnymi i kolejką 
ekologiczną oraz turystyka rowerowa

3000

2 Szlak niebieski Święta Katarzyna 
— Bodzentyn w oddziałach: 148k, 
m, n, r, s, 147a, b, c, d, 146b, c, 
111b, g, j, 110f, g, h, i, j, k, l, 109a, 
b, c, f, g, 731, 72c, d, k, 59a, c, j, p, 
44j, 43a, c, d, h, 25a, b, 15a, c, 10d, 
f, 9a, b, d, f, 8a

Turystyka piesza, wprowadzanie psów na 
smyczy

1000

3 Szlak niebieski Łysa Góra — Nowa 
Słupia w oddziałach: 115ax, 197a, 
b, c, d, f, g, 199a, 200al, bl, c, d l , 
112c, 75c, f, 196s

Turystyka piesza, ścieżki poznawcze, wprowa-
dzanie psów na smyczy

1000

4 Parking w oddziale 196j Dojazd samochodem do parkingu. Prowadze-
nie działalności handlowej i usługowej pod-
czas gminnych imprez kulturowych

50

5 Parking w oddziale 202k Dojazd samochodem do parkingu 50

6 Teren schroniska Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego „Jodełka” w oddziale 148P

Turystyka piesza, rowerowa i samochodowa 300

7 Szlak zielony Łączna — Bodzentyn 
w oddziałach: 229a, 228a, b, 227a, 
219a, 226a, b, 218a, 225a, 224a, 
216b, c, 215a, b, c, 214a, c, 213i, k, 
l, m, n, 212b, c, 211d, f

Turystyka piesza, wprowadzanie psów na 
smyczy

1000

8 Szlak żółty: Klonów — Bukowa Gó-
ra w oddziałach 227a, b, 226a, b

Turystyka piesza, wprowadzanie psów na 
smyczy

500

9 Szlak czarny Chełmowa Góra 
w oddziałach A—3a, b, f, i, k, 
A—2a, A—1a, b, d, f, h, i

Turystyka piesza, wprowadzanie psów na 
smyczy.
Na odcinku w oddziałach A—1d, A—2a, A—3b 
ścieżka poznawcza

500

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie w skali 
1 : 5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1—19.
Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.
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Załączniki do zarządzenia Nr 5 Ministra Środowiska 
z dnia 28 stycznia 2008 r.

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 28)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1 2 3

1 Niszczenie ekosystemów naskalnych Ograniczanie penetracji ludzkiej, udostępnianie wybranych 
fragmentów Parku do wspinaczki, pobieranie opłat za korzy-
stanie z walorów przyrodniczych Parku

2 Antropogenna erozja gleb na stokach Ograniczanie penetracji ludzkiej, zabudowa przeciwerozyjna 
istniejących szlaków

3 Niekontrolowana penetracja ludzka ca-
łego terenu Parku (niszczenie roślinno-
ści w pobliżu szlaków turystycznych 
i ścieżek rowerowych, niszczenie runa 
leśnego)

Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę i kon-
serwację infrastruktury turystycznej, konserwacja szlaków, 
zgodnie z potrzebą, wymiana słupów i drogowskazów na wę-
złach komunikacyjnych, konserwacja szlaków rowerowych, 
konserwacja ścieżek dydaktycznych oraz wykonanie kolej-
nych, konserwacja wyposażenia miejsc odpoczynku oraz ko-
szenie trawy w miejscach odpoczynku, ustawianie tablic infor-
macyjnych z regulaminem Parku i piktogramów, konserwacja 
oznakowania granic Parku, pobieranie opłat za wstęp i korzy-
stanie z walorów przyrodniczych Parku, odsłanianie form skal-
nych, udostępnianie wybranych fragmentów Parku do wspi-
naczki oraz zbioru jagód i grzybów

4 Niekontrolowane parkowanie pojaz-
dów przy drogach publicznych przeci-
nających obszar Parku

Ograniczenie parkowania pojazdów na drogach wewnętrz-
nych Parku przez montaż rogatek oraz wyznaczanie miejsc po-
stoju pojazdów na terenie Parku

5 Niezgodność z siedliskiem składu ga-
tunkowego, struktury przestrzennej 
i wiekowej drzewostanów

Regulowanie składu gatunkowego drzewostanów z uwzględ-
nieniem fazy rozwojowej drzewostanu, typu siedliska oraz ty-
pu zbiorowiska roślinnego i możliwych wariantów składu ga-
tunkowego.
Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drze-
wostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji 
polegających na: 
1)  stosowaniu różnych rodzajów cięć dla potrzeb przebudowy 

składu gatunkowego drzewostanów, z wyjątkiem rębni zu-
pełnej,

2)  odnawianiu drzewostanu pod osłoną, w lukach, na gniaz-
dach oraz w poprawkach i uzupełnieniach,

3)  ochronie odnowień poprzez składanie gałęzi,
4) wykaszaniu roślinności zielnej w odnowieniach,
5) pracach szkółkarskich,
6) budowie nowej szkółki podokapowej,
7) zbiorze nasion i szyszek,
8) usuwaniu gatunków drzew obcego pochodzenia

6 Zamieranie drzewostanów na skutek 
żerów owadów

Usuwanie drzew chorych i obumierających, jeżeli zagrażają one 
trwałości drzewostanów, z pozostawieniem niezbędnej liczby 
drzew ze względu na ochronę różnorodności biologicznej.
Zachowanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanów, 
przez:
1)  wyznaczanie i eliminowanie oraz korowanie drzew opano-

wanych przez grzyby i owady zagrażające trwałości drzewo-
stanów,
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1 2 3

2)  prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szcze-
gólności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewosta-
nów poprzez jesienne poszukiwania larw zasnui świerko-
wej,

3)  prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szcze-
gólności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewosta-
nów poprzez wystawianie pułapek feromonowych na brud-
nicę mniszkę,

4)  prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szcze-
gólności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewosta-
nów poprzez wykładanie pułapek klasycznych i feromono-
wych na kornika drukarza

 7 Uszkadzanie odnowień i miodników 
przez zwierzynę płową

Zabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernym i uszkodze-
niami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne, przez:
1)  regulacje liczebności populacji zwierząt roślinożernych do 

poziomu odpowiadającego pojemności wyżywieniowej 
siedliska,

2)  zabezpieczanie młodego pokolenia drzew poprzez grodze-
nie upraw siatką leśną,

3)  zabezpieczanie młodego pokolenia drzew poprzez smaro-
wanie drzew środkiem odstraszającym

 8 Zarastanie ekosystemów trawiastych 
na skutek sukcesji

Koszenie łąk i pastwisk z usuwaniem biomasy lub wypas zwie-
rząt, usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów 
z ekosystemów trawiastych

 9 Deficyt potencjalnych miejsc lęgowych 
dla dziuplaków wtórnych (włochatka, 
sóweczka)

Zwiększanie liczby potencjalnych miejsc lęgowych poprzez 
wywieszanie budek lęgowych, rezygnacja z prac leśnych 
w strefach ochrony sóweczki i włochatki

10 Zagrożenia pożarami Utrzymanie przejezdności dróg pożarowych przez przecięcie 
wywróconych drzew

11 Szkodnictwo leśne Budowa i remont rogatek leśnych uniemożliwiających niekon-
trolowany wjazd na teren Parku

12 Zanikanie starych odmian drzew owo-
cowych

Wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów owocowych z eg-
zemplarzy rosnących na terenie Parku, pielęgnowanie sadu 
kolekcyjnego, pielęgnowanie starych sadów i drzew przydo-
mowych

13 Zanieczyszczenie powierzchni ziemi Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych, likwidacja 
zbędnej infrastruktury turystycznej

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1 2 3

1 Nadmierny ruch pojazdów na drodze 
do Błędnych Skał

Zagospodarowanie edukacyjno turystyczne obszaru Błędnych 
Skał i polany

2 Koncentracja ruchu turystycznego na 
Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach

Zagospodarowanie edukacyjno-turystyczne obszaru Skalnych 
Grzybów

3 Naturalne masowe ruchy skał Monitoring masowych ruchów skał — odczyty szczelinomierzy

III. Zagrożenia zewnętrzne:

Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

Zabudowa terenów przyległych Wykupy gruntów

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU 
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną ścisłą:

Lp. Rodzaj zadania Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Budowa i remont urządzeń 
turystycznych

Naprawa, i bieżąca konserwacja in-
frastruktury turystycznej w tym 
oznakowań, drogowskazów na wę-
złach komunikacyjnych. Remont 
i wymiana tablic edukacyjnych i in-
formacyjnych przy szlakach i miej-
scach odpoczynku, łącznie 3 sztuki; 
konserwacja oznakowania i wypo-
sażenia szlaków turystycznych, oko-
ło 5 kilometrów.

Szlaki turystyczne i obiekty zlokali-
zowane przy szlakach turystycz-
nych

2 Usuwanie zanieczyszczeń 
stałych z obszaru Parku

Zbiórka i wywóz odpadów stałych Szlaki turystyczne i miejsca odpo-
czynku zlokalizowane przy szlakach 
turystycznych

3 Prowadzenie monitoringu 
rzadkich gatunków roślin-
ności naskalnej

Ocena stanu populacji skalnicy 
zwodniczej w rejonie Rogowej Kopy

134k, j

II. Na obszarach objętych ochroną czynną:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadania Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Regulowanie składu gatun-

kowego drzewostanów 
z uwzględnieniem fazy roz-
wojowej drzewostanu, typu 
siedliska oraz typu zbiorowi-
ska roślinnego i możliwych 
wariantów składu gatunko-
wego

54,01 ha 4s, t, w, 6p, lic, 26b, 31b, 48k, 49h, 
62f, 80k, 91f, 115j, 117f, k, 118l, 
145a, b, d, f, 149k, n

2 Prowadzenie zabiegów  
pielęgnacyjno-hodowlanych 
w drzewostanach objętych 
programem przebudowy 
i renaturalizacji polegają-
cych na:
1)  stosowaniu różnych rodza-

jów cięć dla potrzeb prze-
budowy składu gatunko-
wego drzewostanów, 
z wyjątkiem rębni zupełnej

88,35 ha 41, p, 10a, 12i, 25f, n, 26b, 29c, 46l, 
67k, 89h, i, 91m, 126h, i, 149j, m

2)  przygotowaniu powierzch-
ni do odnawiania drzewo-
stanu, odnawianiu drze-
wostanu pod osłoną w lu-
kach, na gniazdach oraz 
w poprawkach i uzupeł-
nieniach

87,89 ha 3b, i, 4f, 6d, i, s, 7r, 9d, 10i, 11b, h, 
12a, f, j, 14c, 22b, g, h, 24a, 28c, 29n, 
o, 31a, g, 39c, 48g, l, n, 50b, g, j, 51b, 
c, d, 52c, 53d, o, 54h, 55f, 56a, b, 57a, 
58d, 59a, c, 61a, b, 64h, 66n, 69c, j, 
71a, c, 78d, 84j, 86d, 87l, m, 90b, 98d, 
99i, 100, 115d, 118l, m, 119g, j, 121b, 
j, 122a, 126p, 128c, p, 128l, 145c, 
146c, x, 147a, f, 148a, 151b
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1 2 3 4
3)  ochronie odnowień po-

przez składanie gałęzi
1000 m3 Teren całego Parku w miejscach 

występowania
4)  wykaszaniu roślinności 

zielnej w odnowieniach
49,89 ha 3b, i, 4a, f, l, n, 6d, h, i, j, s, 7f, r, 

11b, 12f, 20c, 31g, 43d, x, 48g, 49i, 
50b, g, 52d, g, 55f, 57a, 75c, n, t, 
79j, k, 81h, 84j, 87g, l, m, n, o, r, 
90b, 114d, 115d, 118a, b, 119a, g, 
120a, 121bj, l, 122a, 124i, 126p, 
128p, 142d, 143b, 144a, c, 146c, d, 
o, 148a, 149a, g, h, 151b, 153d, f

5) pracach szkółkarskich 0,78 ha 10h, 15a, 80f, 143b
6)  budowie nowej szkółki 

podokapowej
0,10 ha 25n

7) zbiorze nasion i szyszek 1000 kg Teren całego Parku w miejscach 
występowania

8)  usuwaniu gatunków drzew 
obcego pochodzenia

Daglezja — 309 m3

Dąb czerwony — 50 m3
Teren całego Parku w miejscach 
występowania

3 Usuwanie drzew chorych 
i obumierających, jeżeli za-
grażają one trwałości drze-
wostanów, z pozostawie-
niem niezbędnej liczby 
drzew ze względu na ochro-
nę różnorodności biologicz-
nej. Zachowanie właściwe-
go stanu zdrowotnego drze-
wostanów, przez:
1)  wyznaczanie i eliminowa-

nie oraz korowanie drzew 
opanowanych przez grzy-
by i owady zagrażające 
trwałości drzewostanów

Według potrzeb Teren całego Parku w miejscach 
występowania

2)  prowadzenie czynności 
w zakresie ochrony lasu, 
w szczególności wykony-
wanie monitoringu zagro-
żenia drzewostanów po-
przez jesienne poszukiwa-
nia larw zasnui świerko-
wej

69 prób 2f, 3i, 4f, 6j, 11b, 13s, 14h, 16f, 19g, 
20c, 22b, 28a, 36b, 41a, 42g, 43a, 
48k, 49a, 51d, 54a, 55d, 56h, 57a, 
59a, 62g, 65b, 66a, 67f, 68c, 73a, 
75a, 75i, 77d, 80h, 82i, 90b, 91m, 
95a, 100m, 105a, 105b, 106d, 112k, 
115m, n, r, 117h, 120b, 121j, l, 133j, 
140o, 141w, bx, 142d, 145e, 146c, 
149c, 151b, f, 152d

3)  prowadzenie czynności 
w zakresie ochrony lasu, 
w szczególności wykony-
wanie monitoringu zagro-
żenia drzewostanów po-
przez wystawianie puła-
pek feromonowych na 
brudnicę mniszkę

43 sztuki 1j, 3i, 4f, 6d, 9p, 11b, 12h, 19g, 26b, 
28a, 34c, 41a, 46g, 49c, 50g, 54a, 
55f, 57a, 62a, 64h, 67k, 70g, 72t, 
75i, 80n, 82i, 85i, 91a, 100m, 102d, 
106c, 111f, 115n, 119m, 120b, 121j, 
122m, 130a, 133i, 141w, 143b, 
151b, 152d

4)  prowadzenie czynności 
w zakresie ochrony lasu, 
w szczególności wykony-
wanie monitoringu za-
grożenia drzewostanów 
poprzez wykładanie puła-
pek klasycznych i feromo-
nowych na kornika dru-
karza

Wg potrzeb 2o, 4f, 6s, 28a, 31a, f, g, 39c, 41g, f, 
j, 42c, 48k, 50g, 54d, 55f, 57a, 59a, 
c, 65c, 67b, 70g, 75g, s, 77b,  g, 78f, 
t, 82i, h, 85i, j, 86c, 87g, m, n, 89i, 
90a, 91b, m, 94d, 95a, i, 96o, 97l, 
105b, c, 106d, 112g, 114d, g, 115b, 
d, n, 117h, j, 118a, i, l, 119l, 120b, f, 
g, 121a, b, 143b, 145c, n, 149k, 
152d
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4 Zabezpieczanie drzewosta-

nów przed nadmiernym 
uszkodzeniami powodowa-
nymi przez zwierzęta rośli-
nożerne, przez:
1)  regulacje liczebności po-

pulacji zwierząt roślinożer-
nych do poziomu odpo-
wiadającego pojemności 
wyżywieniowej siedliska

Jeleń — 40 sztuk Teren całego Parku

2)  zabezpieczanie młodego 
pokolenia drzew poprzez 
grodzenie upraw siatką 
leśną

5000 mb 9d, 10i, 11i, h, 12a, 39c, 50g, 54a, 
59c, 61a, b, 69c, j, 128l, 130f, 146cx

3)  zabezpieczanie młodego 
pokolenia drzew poprzez 
smarowanie drzew środ-
kiem odstraszającym

60,19 ha 3b, i, 4a, f, j, 6h, i, 7b, r, 29o, 31g, 
39c, 48d, n, 50g, 51c, d, 53o, 55g, 
56a, b, 57a, 58d, 59c, 63b, 64h, 71a, 
c, 84j, 87g, l, m, n, o, r, 90b, 94c, 
99i, 100c, 118l, m, t, 119g, j, 121j, l, 
128c, 143a, 144c, 147d, 148a, 151b

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zdań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

Waloryzacja i zachowanie starych od-
mian drzew owocowych poprzez:

1)  pielęgnowanie sadu kolekcyjnego 2,5 ha 152s, t

2)  pielęgnowanie starych sadów 
i przydomowych drzew

Według potrzeb 18b, x, 19f, 21p, r, 22k, 99m, p, w, 
137f, y

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadania Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Konserwacja urządzeń hy-
drotechnicznych i przeciw-
pożarowych

Zablokowanie światła rowów melio-
racyjnych wokół krągłego mokradła 
drewnem — 50 ha

115, 120

Koszenie grobli na powierzchni 
0,30 ha, malowanie kładki, konser-
wacja tablicy informacyjnej

oddz. 78c

2 Konserwacja i odbudowa suchych 
zbiorników retencyjnych na Kudow-
skim Potoku — 2 sztuki

128a

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp. Rodzaj zadania Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Budowa i remont urządzeń 
turystycznych

Naprawa, i bieżąca konserwacja in-
frastruktury turystycznej w tym 
oznakowań, drogowskazów na wę-
złach komunikacyjnych. Remont 
i wymiana tablic edukacyjnych i in-
formacyjnych przy szlakach i miej-
scach odpoczynku, łącznic 5 sztuk; 
konserwacja oznakowania i wyposa-
żenia szlaków turystycznych, około 
15 kilometrów

Szlaki turystyczne i obiekty zlokali-
zowane przy szlakach turystycz-
nych, polach wypoczynkowych 
i parkingach na terenie całego  
Parku
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Wyznaczenie pieszego szlaku łączni-
kowego z Bukowiny do pasa granicz-
nego przy słupku nr 171/3 — 500 m

oddz. 121o

Wyznaczenie pieszego szlaku łączni-
kowego od zielonego szlaku z Błęd-
nych Skał pasem granicznym do słup-
ka granicznego nr 171/14 — 250 m

oddz. 121g

Wyznaczenie pieszego szlaku łączni-
kowego od szlaku żółtego w okoli-
cach Ścianek do słupka granicznego 
nr 181/10 — 250 m

oddz. 4b, d, f

Projekt i budowa ścieżki edukacyjnej 
dla osób niepełnosprawnych „Błęd-
ne Skały”

oddz. 116

Projekt i budowa ścieżki geologicz-
nej „Białe Ściany”

oddz. 97, 98

Remont fragmentu szlaku powrot-
nego w Błędnych Skałach

oddz. 116

Remont fragmentu nawierzchni szla-
ku rowerowego w rejonie Pasterki 
i Czermnej

oddz. 4, 129

Remonty wyposażenia tras tury-
stycznych na Szczelińcu Wielkim 
i Błędnych Skałach

oddz. 116, 41

Przygotowanie, oznakowanie i utrzy-
manie zimowych szlaków narciar-
stwa biegowego

Zimowe szlaki narciarstwa biego-
wego na terenie całego Parku

Odsłonięcie form skalnych na „Skal-
nych Grzybach”

oddz. 46, 47

Odsłonięcie form skalnych na 
„Szczelińcu Wielkim”

oddz. 41

2 Ograniczanie niekontrolo-
wanej penetracji ludzkiej 
obszaru Parku

Zbiórka i wywóz odpadów stałych Szlaki turystyczne i miejsca odpo-
czynku zlokalizowane przy szlakach 
turystycznych

Koszenie trawy i odsłanianie tablic 
powitalnych przy wjazdach do  
Parku

Tablice w O.O. Jeleniów, Karłów 
i Radków

3 Usuwanie zanieczyszczeń 
stałych z obszaru Parku

Konserwacja tablic powitalnych przy 
wjazdach do Parku

Tablice w O.O. Jeleniów, Karłów 
i Radków

4 Konserwacja oznakowania 
granic Parku

Remont tablic informacyjnych przy 
wejściach do Parku

Tablice w O.O. Radków, Studzienna, 
Batorów, Jeleniów, Czermna

Odnowienie oznakowania w terenie Obszar całego Parku — w miej-
scach dopuszczonych do wspi-
naczki

Wykonanie i sprzedaż kart wstępu 
na terenie Parku

Błędne Skały oddz. 116a, c—k, m
Szczeliniec Wielki oddz. 41a—m, 
d, r

5 Udostępnianie Parku do 
wspinaczki

Odnowienie oznakowania w terenie Obszar całego Parku — w miej-
scach dopuszczonych do wspi-
naczki

6 Pobieranie opłat za wstęp Wykonanie i sprzedaż kart wstępu 
na terenie Parku

Błędne Skały oddz. 116a, c—k, m
Szczeliniec Wielki oddz. 41a—m, 
o, r
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7 Utrzymanie dróg we właści-
wym stanie technicznym

10 km Teren całego Parku

8 Naprawa i renowacja 
rogatek

13 sztuk 10i, 32a, 36c, 5og, 51d, 117a, 123a, 
128a, 129b, 138i, 144d, 151b, f

9 Remont i konserwacja urzą-
dzeń pomiarowych

Remont i bieżąca konserwacja apa-
ratury służącej do pomiarów maso-
wych ruchów skał (3 sztuki)

41b

III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadania Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Prowadzenie zabiegów  
pielęgnacyjno-hodowlanych 
w drzewostanach objętych 
programem przebudowy 
i renaturalizacji polegają-
cych na:

1)  stosowaniu różnych ro-
dzajów cięć dla potrzeb 
przebudowy składu ga-
tunkowego drzewosta-
nów, z wyjątkiem rębni 
zupełnej

14,09 ha 1d, f, g, 118y, z

2)  wykaszaniu roślin ziel-
nych w odnowieniach

0,5 118t

3)  pracach szkółkarskich 0,82 25n, 39d, 43r, 51j, 144b, 118z

2 Zachowanie właściwego 
stanu zdrowotnego drzewo-
stanów, przez:

1)  wyznaczanie i elimino- 
wanie oraz korowanie 
drzew opanowanych 
przez grzyby i owady za-
grażające trwałości drze-
wostanów

Według potrzeb Teren całego Parku w miejscach 
występowania

2)  prowadzenie czynności 
w zakresie ochrony lasu, 
w szczególności wykony-
wanie monitoringu za-
grożenia drzewostanów 
poprzez jesienne poszuki-
wania larw zasnui świer-
kowej

1 próba 142a

3 Usuwanie drzew chorych 
i obumierających, jeżeli za-
grażają one trwałości drze-
wostanów, z pozostawie-
niem niezbędnej liczby 
drzew ze względu na ochro-
nę różnorodności biolo-
gicznej

Według potrzeb Teren całego Parku w miejscach 
występowania
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B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadania Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Przeciwdziałanie zarastaniu eko-
systemów półnaturalnych po-
przez koszenie łąk, muraw i pas-
twisk z usuwaniem biomasy lub 
wypas zwierząt oraz usuwanie 
naturalnego odnowienia drzew 
i krzewów

325,06 ha 5a, b, x, f, g, h, i, j, 61, m, n, o, 7y, 8d, f, 
g, n, p, r, 9a, 17f, h, l, s, t, w, x, y, z, bx, 
cx, dx, fx, gx, hx, mx, ox, 181, 19f, 20h, 
i, k, n, o, p, r, s, w, x, y, z, ax, bx, cx, d 
x, fx, gx, hx, nx, 21a, n, r, 26a, 43z, ax, 
cx, 44b, c, f, h, i, j, m, p, 49f, 51i, k 61h, 
i, j, o, 67l, n, p, 70a, 72h, i, m, 78i, j, l, 
m, p, dx, 79l, 80, d, 100cx, dx, fx 107d, 
k, l, n, o, r, s, w, y, 108c, 109f, g, 113m, 
113Ac, r, s, t, z, 121p, t, 123g, 128s, t, 
w, x, y, ax, bx, cx, dx, 130t, w, x, 131a, 
b, c, d, f, g, 137d, f, 138b, 139f, i, 141fx, 
gx, ix, jx, kx, 146k, s, 152s, t

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadania Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Konserwacja urządzeń hydro-
technicznych i przeciwpożaro-
wych

Koszenie grobli na powierzchni 
0,10 ha, malowanie kładek, ła-
wek, konserwacja tablic informa-
cyjnych i edukacyjnych. Podsa-
dzenie krzewów wokół zbiornika

Działka 204, 205, 206AM—7 obręb  
Nowy Zdrój w pobliżu oddz. 151,  
gmina Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna

D. Inne, według specyfiki parku

Lp. Rodzaj zadania Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Budowa i remont urządzeń 
turystycznych

Naprawa, i bieżąca konserwacja in-
frastruktury turystycznej w tym ozna-
kowań, drogowskazów na węzłach 
komunikacyjnych. Wymiana tablic 
edukacyjnych i informacyjnych przy 
szlakach i miejscach odpoczynku, 
łącznie 5 sztuk; konserwacja oznako-
wania i wyposażenia szlaków tury-
stycznych, około 5 kilometrów. Kon-
serwacja wyposażenia miejsc odpo-
czynku oraz koszenie trawy w miej-
scach odpoczynku

Szlaki turystyczne i obiekty zloka-
lizowane przy szlakach turystycz-
nych, polach wypoczynkowych 
i parkingach na terenie całego 
Parku

Budowa i wyposażenie Strzechy 
Edukacyjnej na Polanie YMCA wraz 
z kolektorem ściekowym

oddz. 127, 128, 130

Budowa parkingu i budynków usługo-
wo-turystycznych na Polanie YMCA 
wraz z mediami

oddz. 118y, z, 133f—h, 136a, c, 
142a

Budowa i wyposażenie Strzechy 
Edukacyjnej w Batorowie, obiektów 
usługowo-turystycznych i parkingu

oddz. 61, 62

Budowa Strzechy Edukacyjnej w Kar-
łowie wraz z mediami

oddz. 81a
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Budowa parkingu przy budynku 
Strzechy Edukacyjnej w Karłowie

oddz. 81 a

Remont i zagospodarowanie obiek-
tów przejętych od wojska w rejonie 
Błędnych Skał

oddz. 121 A

Remonty i naprawy wyposażenia 
i nawierzchni parkingów: Kształtna 
Łąka, YMCA oraz Wodospady Pośny, 
Batorówek, Droga nad Urwiskiem

oddz. 50f, 133f—h, 35f, 62, 31

Przygotowanie, oznakowanie i utrzy-
manie zimowych szlaków narciar-
stwa biegowego — 30 km

Zimowe szlaki narciarstwa biego-
wego na terenie całego Parku

Zbiórka i wywóz odpadów stałych Szlaki turystyczne i miejsca odpo-
czynku zlokalizowane przy szla-
kach turystycznych

2 Usuwanie zanieczyszczeń 
stałych z obszaru Parku

Koszenie trawy na parkingach i miej-
scach odpoczynku: Kształtna Łąka, 
YMCA, Wodospady Pośny, Batoró-
wek, Droga nad Urwiskiem

oddz. 50f, 133f—h, 35f, 62, 31

3 Utrzymanie miejsc odpo-
czynku na terenie Parku

Bieżące naprawy nawierzchni par-
kingów i miejsc odpoczynku

oddz. 50f, 133f—h, 35f, 62, 31, 42c

4 Monitoring ruchu turystycz-
nego

Analiza liczby odwiedzających i ruchu 
pojazdów

41, 116

5 Naprawa i renowacja roga-
tek

3 sztuki 35f, 127j, 131g

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór 
Stołowych, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1 : 25 000, według stanu 
na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7.
Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą gospodarstwa 
ochronnego Parku Narodowego Gór Stołowych, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 
w Brzegu w skali 1 : 20 000, według stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7
Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Ochrona czynna gatunków roślin:

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Arnika górska 
(Arnica motana), podkolan 
biały (Plathantera bifolia), 
dziewięćsił bezłodygowy 
(Carlina acaulis)

Zachowanie bogatego florystycznie frag-
mentu siedliska sudeckiej murawy bliź-
niczkowej

Wykaszanie z usunięciem 
pokosu 1 ha łąki — 17 m

2 Rdestowiec ostrokończysty 
(Reynourtia japonica)

Usunięcie groźnej rośliny inwazyjnej Próby zastosowania herbicy-
du typu Roundup o syste-
mowym, selektywnym dzia-
łaniu — 80b, 148d

II. Ochrona czynna gatunków zwierząt:

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Włochatka 
(Aegolius femereus)

Zwiększenie potencjalnej ilości miejsc 
lęgowych

Wieszanie budek lęgowych 
(5 sztuk) — cały park

2 Sóweczka
(Glaucidium passerinum)

Zwiększenie potencjalnej ilości miejsc 
lęgowych

Wieszanie budek lęgowych 
(5 sztuk) — cały park

3 Popielicowate (Gliridae) Zwiększenie potencjalnej ilości miejsc 
rozrodczych

Wieszanie budek dla stałego 
przebywania (20 sztuk)

4 Niepylak apollo 
(Parnassius apollo)

Zwiększenie różnorodności biologicznej 
Parku

Reintrodukcja gatunku w otu-
linie Parku
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Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp. Rodzaj 
ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia 

ogółem w ha

1 2 3 4

1 Ochrona ścisła 1k—m, 2a—d, i—I, 15c, f—g, 16a, c—d, g—i, k, 20px—sx, 23b, d, 
i—k, m, t—x, 35b—d, g—k, m—bx, 37b—h, j—m, 38c—d, 42b, d, 
44r—w, 76, 83a—d, n, o, 132b—g, i, 134d, i—r, 135

428,29

2 Ochrona czynna 1a, b, h—j, 2f—h, m—o, 3, 4, 5d, 6a—k, p—t, 7a—x, z, 8a—c, 
h—m, o, s—t, 9b—s, 10a—i, 11, 12, 13, 14b—l, 15a—b, 16f, j, l, 
17a—d, g, i—k, m—r, ax, lx, nx, px—rx, 18a—k, m—p, 19a—d, 
g—s, 20a—c, f, j, l—m, t, ix—mx, ox, tx—xx, 21b—m, o—p, 
22a—k, m—o, 23a, c, f—h, l, n—s, 24, 25c—r, 26b—l, 27, 28, 29, 
30a—b, d—k, m—r, 31a—b, d—h, 32a—f, h—1, 33b—f, h, 34a—g, 
34a—g, i—m, 35a, l, 36, 37a, i, n—r, 38a—b, f—j, 39a—c, f—j, 40, 
41a—m, o, r, 42a, c, f—g, 43a—o, s—y, dx—fx, 44a, g, j, k, n, 45, 
46, 47, 48, 49a—d, g—k, 50a—b, d, g—j, 51b—h, 52b—j, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61a—b, d—g, m, 62a—g, j—I, 63, 64, 65, 
66, 67a—g, j—m, o, r, 68a, c—l, 69, 70c—l, 71a—d, 72a—g, j—I, 
n—t, 73, 74, 75, 77, 78a—h, r—cx, fx—jx, 79a—k, 80a—b, f—h, 
j—p, 81b—n, 82, 83f—m, p—w, 84, 85, 86, 87, 88a—g, i—w, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99a—t, 100a—bx, 101, 102, 103, 
104, 105, 106a—t, 107a—c, f—j, m, p, t, x, 108a—b, d—k, 109a—d, 
h—i, 110a—h, j—r, 111, 112, 113a—k, n—o, 114, 115, 116a, c—k, 
m, 117a, c—gx, ix—lx, 118a—s, w—x, 119, 120, 121a—c, f—o, 
122, 123a—f, 124, 125, 126, 127b—i, k—n, 128a—r,  
129, 130a—s, y, 132a, h, j—l, 133a—d, i—k, 134a, c, f—g, 136b, 
d—f, 137a—c, g—j, 138a—c, f—i, 139a—d, g—h, j—l, 140, 
141a—dx, 142b—d, 143a—g, 144a, c—g, 145, 146a—j, l—r, 
t—cx, 147, 148a, c—j, 149, 150, 151a—l, 152a—r, w—x, 153

5200,76

3 Ochrona 
krajobrazowa

1c—g, n, 5a—c, f—j, 6l—o, 7y, 8d—g, n, p, r, 9a, 10h, 14a, 15d, 
16b, 17f, h, l, s—z, bx—kx, mx, ox, 18l, 19f, 20d, g—i, k, n—s, 
w—hx, nx, 21a, n, r, 22l, 25a—b, 26a, 30c, l, 31c, 32g, 33a, g, 
34h, 35f, 39d, 41n, p, s, 43p—r, z—cx, 44b—f, h, i, m, p, 49f, 50c, 
f, 51a, i—j, 52a, k, 61c, h—l, n, o, 62h—i, 67h—i, n, p, 68b, m, 
70a—b, 71f, 72h—i, m, 78i—p, dx, 79l—m, 80c—d, i, 81a, o, 88h, 
99w, 100cx—fx, 106w, 107d, k—l, n—o, r—s, w, y, 108c, 109f—g, 
110i, 113m, 116b, l, 117b, hx, 118t, y—z, 121d, p—t, 123g, 127a, 
j, 128s—dx, 130t, x, 131, 133f—h, 134b, h, 136a, c, 137d—f, 138d, 
139f, i, 141fx—lx, 142a, 143h, 144b, 146k, s, 148b, 151m—s, 
152s—t, 5A, 8A, 9A, 17A, 20A, 20B, 20C, 20D, 21 A, 22A, 22B, 
23A, 23B, 41A, 43A, 44A, 78A, 83A, 89A, 113A, 121A, 131A, 
132A, 135A, 139A, 154A, 155A, 156A, 157A, 158A, 159A, 160A, 
161A, 162A, 163A

710,67

Razem 6339,72

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór 
Stołowych, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1 : 25 000, według stanu 
na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7.
Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą gospodarstwa 
ochronnego Parku Narodowego Gór Stołowych, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 
w Brzegu w skali 1 : 20 000, według stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7 Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego 
Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.
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Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, 
TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA 
ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania2)

Maksymalna 
liczba osób 
mogących 
przebywać 

jednocześnie 
wdanym 
miejscu

1 2 3 4
 1 Obszary leśne na terenie całego Parku Inwentaryzacja i ocena podsadzeń jodło-

wych
2

 2 Obwód Ochronny: 
Czernina (117j, 120b, 121l)
Jeleniów (133j, 146f, 147d)
Karłów (67k, 106g, 111d)
Pasterka (4cj, 41g, ) 
Radków (11a, 35b, 50g) 
Batorów (64b, 72t) 
Studzienna (29m, 54a, 55f)

Kontynuacja badań na stałych leśnych 
powierzchniach porównawczych

2

 3 Obwód Ochronny:
Czernina (121a, 118o, l) 
Karlów (77b, 79k) 
Pasterka (6x, 7a, 21k) 
Radków (38a) 
Batorów (71a)

Monitoring odnowień jodłowych — kon-
tynuacja badań na stałych powierzch-
niach

3

 4 Obwód Ochronny Pasterka (41)
Obwód Ochronny Karłów (65, 67, 76, 79, 80, 
86)
Obwód Ochronny Czernina (120, 121, 115, 
117)

Zbiór danych do określenia cech mikro-
klimatu wybranych rejonów na terenie 
parku

2

 5 Obwód Ochronny Jeleniów (131b, 134j, 138b)
Obwód Ochronny Pasterka (44h)

Prowadzenie monitoringu populacji ro-
ślin zielnych

1

 6 Obwód Ochronny Radków (35a) Prowadzenie monitoringu populacji so-
koła wędrownego

1

 7 Obszar całego Parku Zbiór materiału do badań bioty porostów 
i jej przemian

1

 8 Obszar całego Parku Monitoring stanowisk roślin leczniczych 1
 9 Obszar całego Parku Inwentaryzacja jaskiń 4
10 Obwód Ochronny Pasterka (41b) Odczyty zainstalowanej aparatury pomia-

rowej
3

11 Obszar całego Parku Sieć 400 punktów badawczych doprowa-
dzenia monitoringu dynamiki natural-
nych procesów przebudowy

5 
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B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania2)

Maksymalna 
liczba osób 
mogących 
przebywać 

jednocześnie 
wdanym 
miejscu

1 2 3 4

1 Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny oddz. 151 1)  Prowadzenie całorocznej działalności 
edukacyjnej (prelekcje, warsztaty,  
konferencje, wykłady);

2)  Działalność wydawnicza;
3)  Prowadzenie działalności na zewnątrz 

ośrodka

40

2 Muzeum Żaby — oddz. 151 Czynne codziennie 20

3 „Ścieżka Skalnej rzeźby” na szlaku turystycz-
nym Karłów — Radków oddz. 15, 16, 2, 18, 
17A, 5, 20A, 20B, 20C, 19, 43, 42, 41S

Bez ograniczeń 80 osób/km

4 Ścieżka dydaktyczna „Niknąca łąka” 57 c Bez ograniczeń 80 osób/km

5 Ścieżka dydaktyczna „Ekosystemy Przyrod-
nicze Parku Narodowego Gór Stołowych” 
oddz. 115, 116, 118

Bez ograniczeń 80 osób/km

6 Ścieżka dydaktyczna „Płazy” działka 204, 
205, 206 AM—7 obręb Nowy Zdrój w pobli-
żu oddz. 151, gmina Kudowa Zdrój, ul. Sło-
neczna

Bez ograniczeń 80 osób/km

C. Miejsca udostępniane w celach kulturowych

Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna ilość osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3

Krucza Kopa oddz. 145 Turystyka piesza 100

D. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna 
ilość osób 
mogących 
przebywać 

jednocześnie 
w danym 
miejscu

1 2 3 4

1 Błędne Skały oddz. 116 Turystyka piesza 400

2 Szczeliniec Wielki oddz. 42 Turystyka piesza 500

3 Szlak czerwony: łączna długość 19,5 km 
w tym po asfalcie 2,5 km — teren całego par-
ku

Turystyka piesza 80 osób/km

4 Szlak zielony: łączna długość 36,0 km 
w tym po asfalcie 4,5 km — teren całego par-
ku

Turystyka piesza 80 osób/km

5 Szlak żółty: łączna długość 22,0 km w tym po 
asfalcie 3,5 km — teren całego parku

Turystyka piesza 80 osób/km
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1 2 3 4

 6 Szlak niebieski: łączna długość 27,8 km 
w tym po asfalcie 3,6 km — teren całego par-
ku

Turystyka piesza 80 osób/km

 7 Szlak rowerowy „Szczeliniec”: łączna dłu-
gość 24 km — oznakowanie — kolor zielony 
— teren O.O. Pasterka, Radków, Studzienna, 
Batorów, Karłów

Turystyka rowerowa, narciarska trasa 
biegowa

40 osób/km

 8 Szlak rowerowy „TGM”: długość w obszarze 
Parku 3,6 km — oznakowanie — kolor zielo-
ny — teren O.O. Czernina

Turystyka rowerowa 40 osób/km

 9 Szlak rowerowy „Rtyne—Karłów”: długość 
w obszarze parku 7,2 km — oznakowanie 
— kolor czerwony — teren O.O. Czermna, 
Karłów

Turystyka rowerowa 40 osób/km

10 Szlak rowerowy łącznikowy, długość w ob-
szarze parku 5,0 km — oznakowanie — kolor 
żółty — teren O.O. Jeleniów

Turystyka rowerowa 40 osób/km

11 Trasa rowerowa „Ściany” — biegnie droga-
mi publicznymi w obszarze PNGS — długość 
w obszarze parku 13,5 km — kolor czerwony 
— teren O.O. Radków, Studzienna, Karłów, 
Pasterka

Turystyka rowerowa 40 osób/km

12 1)  Parking w oddz. 62h, k — O.O. Batorów 
(Hutniczy Most);

2)  Parking w oddz. 50f — O.O. Radków 
(Kształtna Łąka);

3)  Parking w oddz. 133h — O.O. Jeleniów 
(polana YMCA);

4)  Miejsce odpoczynku w oddz. 15d — O.O. 
Radków (na Pośnej)

Miejsca do palenia ognisk i wyrobów ty-
toniowych, używania urządzeń do grilo-
wania oraz źródeł światła o otwartym 
płomieniu

50

13 Wyznaczone piesze i rowerowe szlaki tury-
styczne na terenie Parku

Wprowadzanie psów na otoku i w ka-
gańcu

5 osób/km 
(pojemność 
wyznaczona 
dla osób  
prowadzących 
psy)

14 Wyznaczone szlaki narciarstwa biegowego 
na terenie Parku (kolory: czerwony, zielony, 
niebieski) — łączna długość 30 km

Narciarstwo biegowe 40 osób/km

15 Wyznaczone miejsca postoju pojazdów na 
terenie Parku:
 1)  Parking w oddz. 148b — O.O. Jeleniów 

(Czerwona Skała);
 2)  Parking w oddz. 133h — O.O. Jeleniów 

(polana YMCA);
 3)  Parking w oddz. 116l — O.O. Czernina 

(parking przy Błędnych Skałach);
 4)  Parking w oddz. 121Aa — O.O. Czermna 

(teren d. Jedn. Wojskowej);
5)  Parking w oddz. 106h, i, w, 79b — O.O. 

Karłów (Parking Lisia Przełęcz I i II);
 6)  Parking w oddz. 42c — O.O. Pasterka 

— (Parking pod Szczelińcem);
 7)  Parking w oddz. 50f — O.O. Radków 

(Kształtna Łąka);
 8)  Parking w oddz. 31c — O.O. Radków (Par-

king Droga nad Urwiskiem);
 9)  Parking w oddz. 35f — O.O. Radków (Wo-

dospady Pośny);
10)  Parking w oddz. 62h, k — O.O. Batorów 

(Hutniczy Most)

Turystyka zmotoryzowana 1600 osób/ha
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E. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna 
ilość osób 
mogących 
przebywać 

jednocześnie 
w danym 
miejscu

1 2 3 4
1 Obszar całego Parku z wyjątkiem:

1)  upraw leśnych do 4 m wysokości;
2)  ogrodzonych powierzchni leśnych;
3)  oznaczonych terenów ochrony ścisłej ;
4)  oznaczonych ostoi zwierzyny;
5)  ogrodzonych stref ochrony bezpośredniej 

ujęć wody

Miejsca do zbioru dziko występujących 
roślin i grzybów oraz ich części tj. jagód 
— owoców borówki brusznicy, czernicy, 
malin i jeżyn oraz grzybów jadalnych

20 osób/km2

2 1)  Szczeliniec Wielki — ściany południowo- 
-wschodnie (od schodów wejściowych do 
południowego tarasu widokowego) — od-
dz. 41h — O.O. Pasterka;

2)  Narożnik — oddz. 112a — O.O. Karłów;
3)  Kopa Śmierci (od Narożnika do Trzmielo-

wej Jamy) oddz. 111a, b — O.O. Karłów;
4)  Pod Starym Biwakiem — oddz. 106f, d, m 

— O.O. Karłów;
5)  Radkowskie Skały (Baszty) — ściany masy-

wu wzdłuż zielonego szlaku z wyłączeniem 
skałek ostańcowych na wierzchowinie — 
oddz. 13 — O.O. Radków;

6)  Filary Skalne (od Stroczego Zakrętu do Ka-
mieniołomu) — w okresie od 15 lipca do 
3 listopada — oddz. 30a, b, o; 33b, c — O.O. 
Radków

Miejsca do wspinaczki według zasad 
obowiązujących w skałach piaskowco-
wych

10 osób/km2

3 Skała Józefa — oddz. 89r Startowisko dla paralotni —udostępnia-
ne przez cały rok z wyjątkiem okresu od 
15 kwietnia do 15 lipca

10

F. Miejsca udostępniane w celach sportowych

Miejsce udostępniane Sposoby udostępniania

Maksymalna 
ilość osób 
mogących 
przebywać 

jednocześnie 
w danym 
miejscu

1 2 3
Wyznaczone piesze i rowerowe szlaki turystyczne 
na terenie Parku — po każdorazowym uzyskaniu 
zgody Dyrektora Parku

Organizacja zawodów sportowych 80 osób/km

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór 
Stołowych, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1 : 25 000, według stanu 
na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7.
Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą gospodarstwa 
ochronnego Parku Narodowego Gór Stołowych, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział 
w Brzegu w skali 1 : 20 000, według stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2—7. Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego 
Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.

2)  Za zgodą dyrektora Parku.
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Załączniki do zarządzenia Nr 6 Ministra Środowiska
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

 (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 29)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3
1 Nieruchomości niebędące w trwałym zarządzie 

Parku występujące w szachownicy gruntów będą-
cych w trwałym zarządzie Parku

Nabywanie gruntów prywatnych w Parku na podsta-
wie decyzji Rady Ministrów z 3.01.1996 r. (Protokół 
Ustaleń Nr 1/96). Ustanowienie rezerwy terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednoro-
dzinną, dla właścicieli nieruchomości nabywanych 
w celu oddania w trwały zarząd Parku: Obręb Ochron-
ny Laski w oddziałach: 185, 215, 216, 217, 218 oraz 
Obręb Ochronny Kromnów w oddziale 269

2 Obniżenie poziomu wód gruntowych Budowa i konserwacja zastawek na ciekach wod-
nych Parku, likwidacja kanałów odwadniających, 
renaturyzacja głównych cieków Parku

3 Presja urbanizacji na terenie Parku We wsiach nieprzeznaczonych do wykupu (ochrona 
krajobrazowa) dopuszcza się zabudowę zagrodową 
pod warunkiem posiadania gospodarstwa rolnego 
w danej wsi o powierzchni przekraczającej średnią 
powierzchnię gospodarstwa w danej gminie

4 Niekontrolowana penetracja ludzka całego terenu 
Parku

Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez bu-
dowę i konserwację infrastruktury turystycznej, jed-
nolite i czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej 
Parku, konserwacja szlaków pieszych (odnawianie 
co 3—4 lata), zgodnie z potrzebą ewentualne korek-
ty przebiegu, wymiana słupów i drogowskazów na 
węzłach komunikacyjnych, konserwacja szlaków ro-
werowych, wyznaczenie sieci szlaków we wschod-
niej części Parku, oznakowanie w terenie szlaków 
turystyki konnej, konserwacja ścieżek dydaktycz-
nych oraz wykonanie kolejnych, konserwacja szla-
banów metalowych, instalowanie nowych w celu 
uniemożliwienia wjazdów pojazdów na tereny chro-
nione, budowa zapór (z żerdzi, kłód, gałęzi) u pod-
nóża wydm i miejsc nielegalnej penetracji (ścieżki, 
wjazdy itp.), ustawianie tablic informacyjnych, map, 
tablic z regulaminem Parku i piktogramów

5 Występowanie pożarów Wykonanie pasów przeciwpożarowych, utrzymanie 
dojazdów pożarowych w stanie przejezdności, usu-
wanie krzewów, drzew pod liniami energetycznymi 
i wokół transformatorów, gaszenie pożarów, budo-
wa nowych i remont istniejących dostrzegalni prze-
ciwpożarowych oraz modernizacja systemu łączno-
ści, oczyszczanie punktów czerpania wody, porząd-
kowanie terenów zagrożonych z materiałów łatwo-
palnych, remont i wymiana tablic informacyjnych 
o zagrożeniach pożarowych

6 Opanowywanie przez ekspansywne gatunki ob-
cego pochodzenia siedlisk właściwych dla rodzi-
mych roślin i zwierząt

Usuwanie mechaniczne drzew i krzewów obcego 
pochodzenia; w stosunku do najbardziej ekspan-
sywnych (czeremcha amerykańska, klon jesionolist-
ny, dąb czerwony, robinia akacjowa) wspomaganie 
preparatami chemicznymi i biologicznymi, podob-
nie w stosunku do roślin zielnych zagrażających ro-
dzinym gatunkom specjalnej troski
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1 2 3

 7 Niezgodność z siedliskiem składu gatunkowego, 
struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów

Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewo-
stanów, dolesianie luk i przerzedzeń, produkcja we 
własnej szkółce sadzonek drzew i krzewów do od-
nowień i zalesień, wykonywanie poprawek i uzupeł-
nień, porządkowanie powierzchni i przygotowanie 
gleby pod odnowienia, pielęgnacja upraw, wpro-
wadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem, utrzy-
mywanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leś-
nego, wykonywanie cięć pielęgnacyjno-hodowla-
nych i ochronnych, odnowienie lasu w drodze sie-
wu (naturalnego, sztucznego) lub sadzenia, przebu-
dowa drzewostanów

 8 Zanieczyszczenie wód Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków, kanali-
zowania wsi i zaopatrzenia w wodę, wprowadzenie 
systemu oczyszczania ścieków burzowych, zabudo-
wa biologiczna rzek, strumieni oraz terenów wokół 
zbiorników wodnych, przeciwdziałanie przekształ-
caniu łąk na grunty orne, ograniczenie stosowania 
nawozów mineralnych i środków ochrony roślin 
w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków 
i zbiorników wodnych, niewprowadzanie do układu 
hydrograficznego Parku wód poniżej II klasy czysto-
ści, możliwość budowy przydomowych oczyszczal-
ni ścieków tylko w zabudowie rozproszonej

 9 Zanieczyszczenie powietrza Ocieplanie budynków, modernizacja systemów 
ogrzewania na wykorzystujące bardziej przyjazne 
dla środowiska nośniki energii, w szczególności od-
nawialne źródła energii

10 Zanieczyszczenie powierzchni ziemi Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych, li-
kwidacja starych składowisk odpadów i rekultywa-
cja terenu

11 Zagrożenia drzewostanów przez owady Prognozowanie występowania owadów poprzez: 
wykładanie pułapek feromonowych, wykonanie je-
siennych poszukiwań owadów w ściółce i poszuki-
wanie owadów w glebie; ograniczanie ilości owa-
dów poprzez: wyszukiwanie i usuwanie zasiedlo-
nych drzew stojących, usuwanie części drzew prze-
wróconych lub złamanych w wyniku działania czyn-
ników abiotycznych, mechaniczne rozdrabnianie 
gałęzi i resztek po wyróbce drewna z pozostawie-
niem ich na powierzchni, ograniczanie ilości owa-
dów poprzez korowanie surowca drzewnego, chwy-
tanie owadów w pułapki, zwalczanie biologiczne 
i chemiczne

12 Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne w eko-
systemach leśnych i nieleśnych

Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed 
zgryzaniem, poprzez wykonanie nowych ogrodzeń 
oraz naprawianie już istniejących, zabezpieczanie 
upraw rolnych przez grodzenie i stosowanie repe-
lentów, regulacja liczebności populacji

13 Zarastanie drzewami i krzewami zbiorowisk nie-
leśnych

Koszenie łąk i usuwanie niepożądanych drzew 
i krzewów, w celu zachowania nieleśnych zbioro-
wisk roślinnych, utrzymanie gruntów uprawnych — 
zespołów tradycyjnych upraw i związanych z nimi 
zbiorowisk segetalnych

14 Zmniejszanie się liczebności gatunków roślin Eliminacja nadmiernej konkurencji osobników eks-
pansywnych, utrzymanie właściwych stosunków 
wodnych i zachowanie gospodarki ekstensywnej 
i pierwotnych sposobów użytkowania rolniczego, 
ochrona gatunków zagrożonych
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15 Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków 

zwierząt
Zachowanie różnorodności, powierzchni i właści-
wego środowiska życia zwierząt, sterowanie zagęsz-
czeniem, strukturą gatunkową, wiekową i prze-
strzenną grup zwierząt

16 Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt Ograniczanie liczebności gatunków pierwotnie nie-
występujących, a stanowiących zagrożenie dla ist-
nienia gatunków rodzimych

17 Ginięcie rodzimych gatunków zwierząt Przywracanie gatunków zwierząt, które dawniej wy-
stępowały na terenie Parku, zasilanie grup zwierząt 
nowymi osobnikami, prowadzenie zamkniętej ho-
dowli zachowawczej żubrów, ograniczanie liczeb-
ności gatunków stanowiących niebezpieczeństwo 
dla istnienia gatunków zagrożonych, dokarmianie 
zwierząt w okresie zalegania wysokiej pokrywy 
śnieżnej i katastrofalnie niskich temperatur, pogłę-
bianie i odladzanie wodopojów

18 Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają 
zwierzęta

Okresowe przetrzymywanie i leczenie zwierząt wy-
magających opieki, odpowiednie oznakowanie dróg 
przecinających korytarze ekologiczne, budowa 
przejść dla zwierząt nad lub pod drogami

19 Zagrożenie wścieklizną Redukcja lisów i jenotów, wykładanie szczepionek 
przeciw wściekliźnie 

20 Zużycie techniczne zabytków budownictwa i ar-
chitektury

Konserwacja i rewaloryzacja

21 Zniekształcenie krajobrazu Prace rekonstrukcyjne, w tym przycinanie gałęzi 
wierzb przydrożnych (ogławianie), usuwanie samo-
siewów brzozy

22 Zagrożenia drzewostanów przez pasożytnicze 
grzyby

Zwalczanie huby korzeniowej poprzez usuwanie 
niektórych drzew porażonych; zwalczanie chorób 
grzybowych w szkółce (mechanicznie, chemicznie, 
biologicznie)

23 Antropogenna erozja gleb na wydmach Odgrodzenie wydm narażonych na penetrację ludz-
ką, erozja wodna

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2
Przystosowanie się zespołów roślinnych do obniżone-
go melioracyjnie poziomu wód gruntowych. Ewolucja 
siedlisk w kierunku trudnym do zdefiniowania. Coraz 
trudniejsze do przewidzenia kierunki renaturyzacji gleb 
i siedlisk oraz reakcji roślin na wymuszone zmiany

Kontynuacja nabywania gruntów prywatnych. Re-
naturyzacja całych obszarów minizlewni hydrolo-
gicznych. Przyspieszenie tempa wymienionych 
działań

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich 
skutków

1 2 3
1 Presja urbanizacji na terenie otuliny Parku, zanie-

czyszczenie powietrza, gleby, wód
Wprowadzanie nowej zabudowy w odległości nie 
mniejszej niż 100 m od granicy Parku, poza strefami 
zurbanizowanymi. Budowa oczyszczalni ścieków, 
kanalizacji, wodociągów. Niewprowadzanie nowej 
zabudowy, w odległości mniejszej niż 20 m od cie-
ków i zbiorników wodnych, realizacja zabezpieczeń 
wzdłuż ważniejszych dróg (tworzenie zadrzewień). 
Niewprowadzanie do układu hydrograficznego Par-
ku wód poniżej II klasy czystości



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 81 — Poz. 29

1 2 3
2 Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku z oto-

czeniem, w szczególności z doliną Wisły, a w wy-
niku tego doprowadzenie do zubożenia gatunko-
wego roślin i zwierząt Parku

Wyłączenie ze zwartej zabudowy i z wprowadzania 
ograniczeń przestrzeni przez bariery techniczne ist-
niejących korytarzy ekologicznych, łączących Park 
z obszarami cennymi przyrodniczo; lokalizacja jak 
niżej: 
a)  Park — Las Bemowski w rejonie Klaudyna, Lipko-

wa, Bemowa, 
b)  Park — tereny leśne w rejonie Zaborowa, Wólki, 

Stanisławowa, 
c)  Park — Zaborówek — dolina Utraty, 
d)  Park — Łazy Leśne, Łazy — dolina Utraty, 
e)  Park — Przęsławice — dolina Bzury, 
f)  Park — Tułowice — dolina Bzury, 

g)  Park — rejon Wólki Smolanej — dolina Bzury, 
h)  Park — Kromnów, Piaski — dolina Wisły, 
i)  Park — Bór Kazuński — dolina Wisły, 
j)  Park — łąki kazuńskie, łąki czosnowskie — dolina 

Wisły, 
k)  Park — Górka Dziekanowska — dolina Wisły, 
l)  Park — Las Młociński — dolina Wisły. 

Wykonywanie pod drogami przepustów i budowy 
przejść nad drogami przecinającymi połączenia przy-
rodnicze Parku z otoczeniem (umożliwienie migracji 
zwierząt). Utrzymanie obecnej klasy drogi wojewódz-
kiej Błonie—Kazuń, z ograniczeniem prędkości na ca-
łym odcinku przechodzącym przez Park do 70 km/h 
i docelowo eliminacja ruchu ciężarowego. Utrzyma-
nie obecnej klasy drogi gminnej Mariew—Palmiry. 
Rezygnacja, w miarę możliwości, z prowadzenia tra-
sy szybkiego ruchu przy wschodniej granicy Parku 
(Łomianki—Wólka Węglowa—Bemowo). Przesunię-
cie projektowanego przebiegu Centralnej Magistrali 
Kolejowej poza teren otuliny Parku

3 Opanowywanie Parku przez gatunki obce roślin 
i zwierząt

W otulinie preferowanie hodowli rodzimych roślin 
i zwierząt, hodowla zwierząt i roślin gatunków ob-
cych wykluczająca ich rozprzestrzenianie.
Eliminowanie gatunków obcych zastępujących ga-
tunki rodzime

4 Obniżanie poziomu wód gruntowych oraz ich za-
nieczyszczanie

Ograniczenie ilości ujęć wody, nieprowadzenie prac 
powodujących obniżanie poziomu wód w Parku 
oraz badanie czystości wód

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich 
skutków

1 2 3
1 Utrzymywanie się wysokiego zanieczyszczenia 

wód gruntowych i powierzchniowych w Parku 
i otulinie

Opiniowanie inwestycji mających wpływ na stan 
wód: gminnych wodociągów, sieci kanalizacyjnych 
itp. Monitorowanie pracy oczyszczalni (w pozwole-
niach wodnoprawnych zagwarantowanie Parkowi 
otrzymywania wyników okresowych kontroli czy-
stości wód). Zgoda na odprowadzanie do układu 
hydrograficznego Parku wód II klasy czystości

2 Antropogeniczne przekształcenia gleb Wspieranie tradycyjnego rolnictwa (ekologicznego) 
i agroturystyki 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, 
ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi — bariery na dro-
gach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej

Doraźnie — zależ-
nie od zagrożenia

Obszar całego Parku

2 Naprawa i wymiana tablic informujących o nazwie i celach 
utworzenia obszarów ochrony ścisłej, słupków granicznych 
obszarów ochrony ścisłej, poprawienie oznakowania szla-
ków turystycznych, bieżące naprawy infrastruktury tury-
stycznej

Doraźnie — zależ-
nie od potrzeb

Obszar całego Parku

3 Ścięcie pojedynczych drzew zagrażających turystom (z po-
zostawieniem na gruncie) — przy szlakach turystycznych 

Doraźnie — zależ-
nie od zagrożenia

Obszar całego Parku

4 Ochrona przeciwpożarowa:
Utrzymanie przejezdności 24 dojazdów pożarowych, łącznie 
z ich oznakowaniem.
Naprawa i wymiana tablic informujących o zagrożeniach 
pożarowych.
Prowadzenie letnich akcji obserwacji przeciwpożarowych 
w obrębach i obwodach ochronnych

długość 2,48 km Obszar całego Parku

5 Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce na stałych po-
wierzchniach w celu oceny liczebności owadów

7 prób Obręb Ochronny La-
ski: oddz. 171d.
Obręb Ochronny Kam-
pinos: oddz. 93g, 94b, 
137b, 145b, 162d, 172a

6 Konserwacja słupków granicznych Doraźnie — zależ-
nie od potrzeb

Obszar całego Parku

7 Monitoring procesów rozpadu i regeneracji drzewostanu 
olszowego w Obszarze Ochrony Ścisłej Żurawiowe

2 powierzchnie 
próbne

Obręb Ochronny Kam-
pinos: oddz. 6, 15

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi — bariery na 
drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej

Doraźnie — zależ-
nie od zagrożenia

Obszar całego Parku

2 Naprawa i wymiana tablic informujących o nazwie 
i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej, słupków gra-
nicznych obszarów ochrony ścisłej, poprawienie oznakowa-
nia szlaków turystycznych

Doraźnie — zależ-
nie od potrzeb

Obszar całego Parku

3 Ścięcie pojedynczych drzew zagrażających turystom (z pozo-
stawieniem na gruncie) — przy szlakach turystycznych 

Doraźnie — zależ-
nie od zagrożenia

Obszar całego Parku

4 Ochrona przeciwpożarowa:
Naprawa i wymiana tablic informujących o zagrożeniach 
pożarowych.
Prowadzenie letnich akcji obserwacji przeciwpożarowych 
w obrębach i obwodach ochronnych

Zależnie od zagro-
żenia i potrzeb

Obszar całego Parku
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C. Inne, według specyfiki Parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Opieka nad Mogiłą Powstańców 1863 r. 1 obiekt Obręb Ochronny  
Laski: oddz. 234c

2 Kapliczki, krzyże przydrożne, tablice pamiątkowe 
i pomniki. Konserwacja i ochrona

Według potrzeb Teren całego Parku

3 Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury turystycznej, 
w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyj-
nych, tablic edukacyjno-informacyjnych, szlaków turystycz-
nych

Według potrzeb Szlaki turystyczne 
i obiekty przy szla-
kach turystycznych

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Regulacja składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewosta-
nach (trzebież), zwiększająca odpor-
ność drzewostanów na czynniki bio-
tyczne i abiotyczne,
w tym:
— trzebież wczesna

— trzebież późna

826,60 ha

126,31 ha

700,29 ha

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 127h, 135c, 
172d, 172Aa, b, m, 299f, n, 300p, 363ax, bx, 368a, 
387xx, yx, 412p, 418f, 
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 128n, 204k, 229c, 
d, p, 273b, 275c, g, h, i, o, 314i, j, 316y, 317h, m, o, 
p, r, 342c, j, l, 345a, d, f, 348k, y, 350t, 351bx, fx, hx, 
z, 352d, 354i, 358d, y, 359r, 360dx, hx, i, o, 364h, 
377i, o, 385y
Obręb Ochronny Laski: oddz. 3a, 5c, 88g, 111g, 
111Ai, 124c, 192f, g, 195c, d, f, 199h, 203m, o, 290p, 
291a, 292dx, mx, sx, 295k, p, s, 305f, 323k, p, 326r, 
354a, b, c, 369c,

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 83a, 84h, 90d, 
124h, 150d, 157f, g, j, 158g, 175a, 176a, 199b, 200a, 
207a, b, c, d, 255d, 385, wieś Korfowe dz. nr 73, 
386d, w, 390d, g, k, m, 392b, 411l, 
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 5g, h, j, o, 6r, 
26bx, 37c, 39a, 41d, 42c, f, 44a, 49d, h, 50b, d, 51d, 
65g, 66c, 67f, 68c,f, 70a, b, 79h, 82a, b, 83c, 91a, b, 
c, 92f, 93b, 103f, 107a, b, 112b, d, 113a, b, 124f, 
126a, c, f, 132h, 135b, h, 138b, 151a, b, d, f, 152f, 
153a, 166d, 190a, 191a, b, 214a, d, 216Ab, c, d, 
219Ac, 272ay, 317d, 350bx, cx, w, x, 352c, f, 353a, 
357f, 359w, 362h, 366a, 409g, 410f,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 9h, l, 22a, b, h, 23f, h, 
17c, 33g, 82a, 88a, d, 104c, 109b, d, 110a, 111b, 
111Ah, 112b, 113a, 123c, 124b, 127a, 143b, 144c, 
178g, 188g, 196f, 218d, 236c, d, g, i, 237a, 239c, g, 
250a, 263a, c, d, f, 331i, 344i, k, n, 351d, h, j, n

2 Utrzymywanie odpowiedniego stanu 
sanitarnego lasu (cięcia sanitarne)

119,79 ha Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 81a, 83b, 100a, 
b, c, d,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 6a, 49f, 50c, 76d, 
h, 78a, b, c, 79f, 88h, 89d, 140b, 179c, 219d, 350fx, 
351lx, 
Obręb Ochronny Laski: oddz. 21g, 41k, 42f, 177b, 
178d
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 3 Poprawa warunków wzrostu młode-
go pokolenia występującego pod 
okapem drzewostanu (cięcia odsła-
niające)

19,53 ha Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 157a,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 13i

 4 Usuwanie drzew opanowanych przez 
grzyby i owady oraz drzew wywróco-
nych i złamanych, zagrażających 
trwałości drzewostanów

doraźnie Obszar całego Parku

 5 Regulacja składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewosta-
nach (czyszczenia),
w tym:
— czyszczenia wczesne

— czyszczenia późne

141,40 ha

21,01 ha

120,39 ha

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 84b, 134c, 190b, 
192i, 197g, 198a, b, 199g, 204c, h, g, 297sx, 345b, 
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 77x, ax, 93g, 
116a, 117b, 118f, 119c, 144a, 357g, 377r, 
Obręb Ochronny Laski: oddz. 115i, 316a, c

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 192k, 193g, 
227a, 254a, 291j, 309f, 315ox, 329k, m, 330p, s, t, 
337a, b, d, f, i, 338h, i, l, 339h, l, m, 345c, j, 360a, g, 
362y, fx, 363w, 381b, 385x ,ix, 412a, 419f, i, 436b, 
438d,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 117c, d, 118f, 
132f, g, 269gx, hx, 271j, t, p, 275cx, 281b, 310bx, 
316z, 339dx, 340t, y, 341l, 342w, 344g, 354l, 355g, 
366c, 368s, z, fx, 388a, 
Obręb Ochronny Laski: oddz. 4a, 115c, 275b, 277b, 
278a, 313g, f, p, 314a, g, n, s, i, 315b, 330p, 331i, 
336cx, 344h, p, 357a

 6 Zalesienia nabytych gruntów rolnych 
(zalesienia na gruntach porolnych)

2,42 ha Obręb Ochronny Kampinos: oddz. wieś Górki 
dz. 349, 396, wieś Koszówka dz. 24/1, 25, 34,
Obręb Ochronny Kromnów: wieś Rybitew dz. 43, 
208,
Obręb Ochronny Laski: wieś Truskawka dz. 101

 7 Odnowienie powierzchni po 
usunięciu gatunków obcych (dąb 
czerwony, sosna banksa)

2,20 ha Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 221b, 400b

 8 Podsadzenia hodowlane luk w drze-
wostanach po wiatrołomach i poża-
rach

4,92 ha Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 201a, 369g, lx, 
Obręb Ochronny Laski: oddz. 141h, 142d, 151b, 
152b, f, 160a, 180a,
OHŻ Smardzewice: oddz. 2p, o, y

 9 Dosadzanie pożądanych dla danego 
siedliska gatunków drzew (dolesie-
nia luk)

0,66 ha Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 340x,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 19j

10 Dosadzanie pożądanych gatunków 
drzew w uprawach leśnych i młodni-
kach (poprawki i uzupełnienia)

6,07 ha Obręb Ochronny Kampinos: oddz 128b,
wieś Famułki Brochowskie dz. 283, 
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 77cx,  131Ac, 
135o, 374l, wieś Kromnów dz. 230, 250, 252, 260, 
281, 286, 289, wieś Miszory dz. 108, 141, 153, wieś 
Śladów dz. 395, 398, 754, 
Obręb Ochronny Laski: oddz. 268m, 310, 311m

11 Palikowanie i grodzenie modrzewia 
i cisa, w celu ograniczenia szkód po-
wodowanych przez zwierzęta łowne

1447 szt. Obszar całego Parku w nowych zalesieniach

12 Grodzenie sadzonek w odnowie-
niach i dolesieniach luk

3,36 ha Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 8a, 21a, 22a,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 19j,
Ośrodek Hodowli Żubrów: oddz. 2p, o, y

13 Konserwacja istniejących ogrodzeń według 
potrzeb

Obszar całego Parku
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14 Dosadzanie krzewów głogu, tarniny 
i dzikiej róży na granicy Parku, wzbo-
gacanie składu gatunkowego grani-
cy polno-leśnej oraz sadzenie cisa

około 
1,4 tys. szt. 

Obszar całego Parku

15 Wykaszanie roślin zielnych na po-
wierzchni upraw leśnych

63,47 ha Obszar całego Parku

16 Kontrolne poszukiwania owadów 
w ściółce na stałych powierzchniach, 
w celu oceny liczebności owadów

501 prób Drzewostany sosnowe w wieku powyżej 20 lat

17 Prognozowanie występowania owa-
dów: wykładanie pułapek zapacho-
wych (feromonowych) i opasek lepo-
wych

51 szt. Drzewostany sosnowe w wieku powyżej 20 lat

18 Ochrona przed ekspansją obcych 
gatunków roślin: wycinanie, wyry-
wanie i zwalczanie chemiczne cze-
remchy amerykańskiej, robinii aka-
cjowej, dęba czerwonego i klona je-
sionolistnego

184,59 ha Obszar całego Parku

19 Przygotowanie gleby pod obsiew 
naturalny 

9,16 ha Obręb Ochronny Laski: oddz. 176g, 180a, 374a,  
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 191a, wieś 
Koszówka dz.42,
Obręb Ochronny Kromnów oddz. 101c, f, g, 124c, 
149d, 150a

20 Plantacja choinkowa 0,10 ha Obręb Ochronny Laski: oddz. 37b

21 Przygotowanie powierzchni do od-
nowienia naturalnego po usunięciu 
wiatrołomów i pożarze (melioracje 
agrotechniczne)

2,40 ha Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 191a, 
Obręb Ochronny Laski: oddz. 374a 

22 Wprowadzanie podszytów 0,54 ha Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 101c, f, g, 149d

23 Badania nad kształtowaniem się leś-
nych zbiorowisk roślinnych na tere-
nach porolnych

2 obwody 
ochronne

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 8, 9, 17, 18, 74, 
75, 76, 263, 264, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 279, 
280, 282, 284, 291, 292, 301

24 Odstrzały redukcyjne saren 100 szt.
— łącznie 
na obsza-
rze ochro-
ny czynnej 
i krajobra-
zowej

Obszar całego Parku

25 Odstrzały redukcyjne dzików 400 szt.
— łącznie 
na obsza-
rze ochro-
ny czynnej 
i krajobra-
zowej

Obszar całego Parku

26 Konserwacja słupków granicznych Doraźnie — 
zależne od 
potrzeb

Obszar całego Parku

27 Konserwacja pasów przeciwpożaro-
wych (mineralizacja).
Konserwacja punktów czerpania 
wody.
Utrzymanie przejezdności 88 dojaz-
dów pożarowych — konserwacja.
Budowa nowych i remont istnieją-
cych dróg z drewnianych wałków.

18,11 km

4 szt.

57 km

1,20 km

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 297m, 304y, 
308d, 316x, 372o, 373d, 374t, 411c, 419a.
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 229z, 269a, f, 
282f, 287a, 318c, 321a, f, g, 403b.
Obręb Ochronny Laski: oddz. 84b, c, 110a, b, 111Am, 
134Aa, Ac, As, 186a, 212l, 217g, m, l, 218a, b, c, d, 
225a, b, h, 226c, f, g, k, 228a, 262h, 263a, b, c, f, g, 
264d, 306a, y, fx, lx, mx, ox, sx, tx, wx, 307f, cx, gx, 
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Porządkowanie terenów przyległych 
do dróg publicznych i szlaków tury-
stycznych z materiałów łatwopalnych 
i pozostałości po wyróbce drewna. 
Usuwanie nalotu drzew i krzewów 
pod liniami energetycznymi i wokół 
transformatorów.
Naprawa i wymiana tablic, informu-
jących o zagrożeniach pożarowych 
oraz oznakowanie dróg pożarowych.
Ustawienie tablic o zakazie wstępu 
do lasu — wg potrzeb wynikających 
ze stanu zagrożenia pożarowego.
Prowadzenie letnich akcji obserwa-
cji przeciwpożarowych na wieżach, 
w obrębach i obwodach ochronnych 
oraz w punkcie alarmowo-dyspozy-
cyjnym Parku

76,15 ha

100 szt.

117 szt.

7 wież

fx, jx, 308k, x, kx, ox, sx, tx, wx, 309i, j, m, n, o, x, y, 
z, ax, cx, dx fx, lx, jx, kx, mx, ox, px, sx, tx, wx, xx, 
yx, zx, 310i, n, ax, x, x, dx, wx, 311a, j, k, m, o, p, 
312b, d, f, g, h, k, l, m, n, o, 313a, b, c, d, f, g, 314a, 
d, g, h, j, k, m, 333i, o, p, w, x, dx, fx, gx, hx, ix, jx, 
334i, 339a, b, m, 341d, i, m

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Koszenie łąk i usuwanie pokosu 71,67 ha Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 170h, 322h, 
331b, 364c, 365p, 389a, dx, 390a, b, c, 391a, 392a, 
393a, b, g, h, i, 
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 393a, b, l,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 115d, k, 227f, 322c, 
323bx

2 Zapobieganie naturalnemu pojawia-
niu się niepożądanych gatunków ro-
ślin (sukcesji) przez wykaszanie krze-
wów i odrośli

4,00 ha Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 172Ac, f, 173i

3 Tereny łąkowe przeznaczone pod 
wieloletnią dzierżawę (5 lat) w celu 
utrzymania na nich ekosystemów 
otwartych przez odkrzaczanie, kosze-
nie i usuwanie pokosu przez dzier-
żawców w ramach programów rolno- 
-środowiskowych 

C a ł k o w i t a 
powierzch-
nia 530 ha, 
powierzch-
nia zreduko-
wana (po 
wyłączeniu 
płatów tu-
rzyc wyso-
kich i trzcin, 
d r o b n y c h 
zabagnień, 
pasów ro-
ślin wzdłuż 
cieków) oko-
ło 450 ha

Obręb Ochronny Kampinos: 
Bieliny (71,60 ha) oddz: 59b, 312b, c, d, f, g, 314a, 
b, c,
Karolinów (43,70 ha) oddz: 320a, b, 317a,
Famułki Brochowskie (85,90 ha) oddz: 325b, c ,d, f, 
g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, w, x, y, z, ax, bx, 326a, 
b, f, c, 334a, b, c, d, f, h, i, k, o, p, w, y, 335a, b, c, d, 
f, h, k, l, m, 336a, b, c, f,
Łazy Leśne (43,50 ha) oddz: 400a, d, f, i, k, n, o, t, 
401c, g, j, k, l,
Olszowieckie Błoto I (58,70 ha) oddz: 405a, b, g, h, 
j, k, l, m, n, p, s, 406a, d, g, i, j, r, s, t, cx, dx, fx, gx, 
hx, 404d, 409b, c, d, i, k, l, m, n, 452a, b, c, d, f, g, h, 
i, j, k, l, m, n, o,
Olszowieckie Błoto II (71,40 ha) oddz: 402d, 403a, 
c, 407f, 408b, d, i, p, 212b, c,
Granica (78,00 ha) oddz: 368c, w, 379a, 396a, d, g, 
l, i, k, 397a, 398p,
Debły (70,60 ha) oddz: 184a, b, d, n, t, w, 245f, 
253a, 342a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, o, p, 343a, b, c, d, 
f, g, h, i, j, k, l, m

4 Koszenie i odkrzaczanie łąk w ra-
mach projektu Life: Ochrona i popra-
wa siedlisk rzadkich motyli podmo-
kłych łąk półnaturalnych. Zadanie 
wykonywane siłami i środkami Cen-
trum Ochrony Mokradeł (CMok)

K o s z e n i e 
97,12 ha, od-
krzaczanie 
i wykaszanie  
o d r o s t ó w 
44,87 ha

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 366m, 367m, 
394a, 395a, 420d, f,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 198k, 228h, 294a, i, j, 
k, l, o, s, 303bx, dx, w, 304p, 309g, k, w, y, 310b, p, 
334l, m,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 289b, c, g, h, i, 
n, o, r
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5 Koszenie łąk przez miejscowych rol-
ników, na terenach bezpośrednio 
przyległych do użytkowanych przez 
nich gruntów

57,31 ha Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 275b, o, ax, cx, 
dx, fx, hx, 284a, b, 326d, g, 333a, b, 343j, h, 399i, 
wieś Aleksandrów dz. nr 45, 108, wieś Kiścinne 
dz. nr 86,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 19h, i, j, k, l, 20a, 
j, 302c, f, g, 420z, wieś Cisowe dz. nr 23, 81, wieś 
Zamość dz. nr 52, wieś Górki dz. nr 121, 128, 180/1, 
288

6 Odstrzały redukcyjne dzików. Zabez-
pieczanie pól środkami zapachowy-
mi oraz przez grodzenie

400 szt. 
— łącznie 
na obszarze 
ochrony 
czynnej 
i krajobra-
zowej

Obszar całego Parku

7 Odstrzały redukcyjne sarny 100 szt. 
— łącznie 
na obszarze 
ochrony 
czynnej 
i krajobra-
zowej

Obszar całego Parku

8 Badania nad rozmieszczeniem i sta-
nem zachowania łąk trzęślicowych 
i muraw napiaskowych 

Według mo-
żliwości fi-
nansowych

Obszar całego Parku

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Uzupełnienie wypłukanej przez wo-
dę ziemi, remont drewnianych prze-
gród w celu zatrzymywania wody 
w kanałach i rozlewiskach, naprawa 
innych uszkodzeń2)

D o r a ź n i e 
30 miejsc — 
zależnie od 
stopnia znisz-
czeń

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 53c, 81a, b, 
302dx, 303cx, 323b, 354pl, 362k, 364i, 366l, 380a, 
395bl, 399a, 401f, 402d, 403g, 
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 39ax, z, 272k, 
273n, 381t, 381y, 382d, k, m, 386s, 394x, 396a, 
397a, 398h, 
Obręb Ochronny Laski: oddz. 11l, 26p, 42d, l, 44p, 
45l, 184k, 187d, 188i, l, 213f, 283j

2 Spowalnianie odpływu wód po- 
wierzchniowych, zwiększanie małej 
retencji, zasypywanie zbędnych od- 
cinków rowów melioracyjnych

Według po-
trzeb

Obszar całego Parku

3 Monitoring wód podziemnych 
i powierzchniowych

39 pkt pomia-
ru (piezome-
trów) 

Obszar całego Parku

4 Monitoring zmian klimatu 3 pkt mete-
orologiczne, 
5 pkt opado-
wych

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 172A, 205, 
275,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 276, 419, 
Obręb Ochronny Laski: oddz. 2, 206, 333

5 Funkcjonowanie ziemnego zbiorni-
ka retencyjno-infiltrującego, pełnią-
cego również funkcję gromadzenia 
części oczyszczonych wód pościeko-
wych z oczyszczalni ścieków „Mokre 
Łąki”2)

1,71 ha Obręb Ochronny Laski: oddz. 222a

D. Ochrona przyrody nieożywionej, gleb, walorów widokowych oraz obszaru Parku przed penetracją ludzką



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 88 — Poz. 29

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Przeciwdziałanie osuwaniu się wydm Naprawa 30 drewnianych płot-
ków przeciw erozyjnych 

Obręb Ochronny Kromnów: 
oddz. 178—183, 184—187

2 Ochrona i kształtowanie walorów wi-
dokowych

Usuwanie samosiewów brzozy 
na pow. zred. 8,00 ha
Ogławianie 100 szt. wierzb

Obręb Ochronny Kampinos: 
oddz. 59a, b
Obręb Ochronny Kampinos 
i Kromnów

3 Ochrona obszarów Parku przed 
nadmierną penetracją ludzką

Konserwacja istniejących szla-
banów

Obszar całego Parku

4 Ochrona obszarów Parku przed nad-
miernym ruchem turystycznym

Bieżąca naprawa i odbudowa in-
frastruktury turystycznej — we-
dług potrzeb

Obszar całego Parku

5 Konserwacja leśnych mogił z okresu 
II wojny światowej

Według potrzeb Obszar całego Parku

6 Konserwacja i ochrona kapliczek, krzy-
ży przydrożnych, tablic pamiątkowych 
i pomników na wykupionych nieru-
chomościach we wsiach

Według potrzeb Obszar całego Parku

7 Opieka nad cmentarzami kolonistów 
„Solenderskich”. Budowa ogrodzeń, 
usunięcie krzewów; tablice informa-
cyjne

Według potrzeb Obręb Ochronny Kromnów

8 Opieka nad Sosną Powstańców 
1863 r.

Według potrzeb Obręb Ochronny Kampinos

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Nabywanie nieruchomości prywatnych położo-
nych w granicach Parku

Według możliwości Obszar całego Parku

2 Produkcja materiału sadzeniowego 7,48 ha Szkółka Julinek

3 Propagowanie sadzenia przy gospodarstwach 
prywatnych (i szerzej — w otulinie Parku) gatun-
ków rodzimych drzew i krzewów

Według potrzeb Obszar całego Parku

4 Zwalczanie chorób grzybowych materiału sadze-
niowego (mechaniczne, chemiczne, biologiczne)

4,59 ha Szkółka Julinek

5 Kontrolne poszukiwania owadów w glebie 151 prób Grunty rolne i szkółka

6 Dosadzanie krzewów głogu, tarniny, dzikiej róży 
na granicy Parku oraz wzbogacanie składu ga-
tunkowego

Około 1 ha Obszar całego Parku

7 Badania nad rozprzestrzenianiem się czeremchy 
amerykańskiej od danego źródła dyspersji

2 pow. próbne Obręb Ochronny Laski: oddz. 37 
i 79

8 Odstrzały redukcyjne sarny 100 szt. — łącznie 
na obszarze ochro-
ny czynnej i krajo-
brazowej

Obszar całego Parku
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 9 Odstrzały redukcyjne dzików 400 szt. — łącznie 
na obszarze ochro-
ny czynnej i krajo-
brazowej

Obszar całego Parku

10 Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mine-
ralizacja).
Utrzymanie przejezdności 25 dojazdów pożaro-
wych — konserwacja.
Usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami 
energetycznymi i wokół transformatorów. Na-
prawa i wymiana tablic informujących o zagro-
żeniach pożarowych oraz oznakowanie dróg po-
żarowych.
Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu —  
wg potrzeb wynikających ze stanu zagrożenia 
pożarowego

4,91 km

0,30 km

Obręb Ochronny Kampinos: 
oddz. 152a, 157h, 172Ar, 253p, 
366f, 368h.
Obręb Ochronny Kromnów: 
oddz. 84k, 180f, 266g.
Obręb Ochronny Laski: oddz. 
3d, 134Ap, r, 188i, 194f, g, i, j, 
208h, 226n, 307hx, ix, 309ix, nx, 
311p, 326n, 333h, 334f, 360b

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Nabywanie nieruchomości prywatnych położo-
nych w granicach Parku

Według możliwości Obszar całego Parku zgodnie 
z programem wykupów grun-
tów 

2 Odstrzały redukcyjne dzików. Zabezpieczanie pól 
środkami zapachowymi oraz przez grodzenie

400 szt. — łącznie 
na obszarze ochro-
ny czynnej i krajo-
brazowej

Obszar całego Parku

3 Odstrzały redukcyjne sarny 100 szt. — łącznie 
na obszarze ochro-
ny czynnej i krajo-
brazowej

Obszar całego Parku

4 Użytkowanie terenów rolnych 13,36 ha Ośrodek Hodowli Żubrów: 
oddz. 3b, c, g, h, i, j

C. W ekosystemach wodnych 

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Monitoring wód podziemnych i po-
wierzchniowych

1 pkt pomiarowy (piezometr) Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 420

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ochrona i kształtowanie walorów widoko-
wych, poprzez usuwanie samosiewów brzo-
zy i ogławianie wierzb

8,00 ha

100 szt.

Obręb Ochronny Kampinos:  
oddz. 59a, b.
Obręb Ochronny Kampinos i Kro-
mnów

2 Konserwacja cmentarzy z okresu II wojny 
światowej. Zadanie realizowane przez 
Wojewodę Mazowieckiego, gminy, parafie 
i Park

5 cmentarzy Cmentarz — Mauzoleum i Muze-
um Walki i Męczeństwa w Palmi-
rach, cmentarze wojenne w: Wier-
szach, Laskach, Granicy, Wiktoro-
wie
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 3 Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży 
przydrożnych, tablic pamiątkowych i po-
mników 

Według potrzeb Obszar całego Parku

 4 Ochrona obszarów Parku przed nadmierną 
penetracją ludzką

Bieżąca naprawa i od-
budowa infrastruktu-
ry turystycznej, odno-
wienie oznakowania 
szlaków turystycz-
nych — wg potrzeb.
Utwardzenie parkin-
gów.
Budowa parkingu

Obszar całego Parku

Obręb Ochronny Laski: 
oddz. 3d, 135t, 210a, 227a.
Obręb Ochronny Laski: oddz. 210a

 5 Aleja III Tysiąclecia — konserwacja i utrzy-
manie estetyki obiektu, sadzenie kolejnych 
dębów

1 obiekt Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny 
w Granicy

 6 Modernizacja i adaptacja do celów edukacji 
kompleksu budynków na terenie ODM 
w Granicy, w tym budynków zabytkowych 
(siedziba Obrębu Ochronnego Kampinos 
i Muzeum Puszczy Kampinoskiej).
Edukacyjne zagospodarowanie terenu

1 obiekt Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny 
w Granicy

 7 Ochrona elementów dawnych fortyfikacji. 
Zabezpieczenie przed niekontrolowaną pe-
netracją

3 obiekty Grochalskie Piachy, Czeczotki, Dę-
bina

 8 Prowadzenie Muzeum Puszczy Kampino-
skiej. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów

1 obiekt Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny 
w Granicy

 9 Prowadzenie Centrum Edukacji w Izabeli-
nie. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów 
ekspozycji stałej „Przyroda i historia Pusz-
czy Kampinoskiej”

1 obiekt Centrum Edukacji w Izabelinie

10 Budowa sieci hydrantowej do obszaru 
ochrony ścisłej Granica i Ośrodka Dydak-
tyczno-Muzealnego w Granicy 

1 obiekt Obręb Ochronny Kampinos 

11 Rozbudowa infrastruktury terenowej poprzez 
zagospodarowanie modelu wydmy i urządze-
nie ogródka roślinności puszczańskiej

1 obiekt Centrum Edukacji w Izabelinie
Obręb Ochronny Laski:
oddz. 209d, f

12 Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Tropem 
łosia”

1 obiekt Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny 
w Granicy

13 Modernizacja przyłącza energetycznego 1 obiekt Ośrodek Hodowli Żubrów w Smar- 
dzewicach

14 Usuwanie wyrobów zawierających azbest, 
poprzez likwidację nielegalnych składowisk 
oraz wymianę pokryć dachowych w obiek-
tach własności Skarbu Państwa

Według możliwości Obszar całego Parku

15 Przyłączanie obiektów będących w trwałym 
zarządzie Parku do gminnych sieci kanaliza-
cyjnych i wodociągowych

Według możliwości Obszar Parku w gminie Izabelin 
i Czosnów

16 Termomodernizacja obiektów będących 
w trwałym zarządzie Parku, poprzez ocie-
plenie ścian, wymianę stolarki okiennej oraz 
modernizację instalacji grzewczych wraz 
z kotłowniami

Według możliwości Obszar całego Parku

17 Budowa wieży obserwacyjnej ppoż. oraz  
masztów uzupełniających system łączności

1 obiekt
2 maszty

Wieś Miszory dz. nr 156/10,
Obręb Ochronny Kromnów: 
oddz. 301,
Obręb Ochronny Kampinos: 
oddz. 271
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18 Rozbiórki obiektów budowlanych, zbędnych 
dla realizacji zadań ochronnych, będących 
w trwałym zarządzie Parku

Według możliwości Obszar całego Parku

19 Budowa zagrody pokazowej zwierząt wraz 
z ośrodkiem rehabilitacji oraz kwatery edu-
kacyjnej na Szkółce w Julinku

1 obiekt Obszar Parku w gminie Leszno 

20 Budowa osady leśniczego Obwodu Ochron-
nego Krzywa Góra   

1 obiekt Wieś Polesie dz. nr 319

21 Zintegrowany Monitoring Środowiska 
Przyrodniczego

1 obiekt Stacja Bazowa „Pożary”

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone li-
terami.
Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody 
ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla:
— Obrębu Ochronnego Laski,
— Obrębu Ochronnego Kampinos,
— Obrębu ochronnego Kromnów,
sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.2002 r.
Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo z mapy ewidencyj-
nej gruntów wymienionych w aktach notarialnych.
Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości 
Izabelin.

2)  Z uwzględnieniem zapisów art. 33 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt. 34, § 3 ust. 1 pkt. 62, 72 i 72a, § 5 pkt 2 lit. a i e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary ochrony czynnej:

A. Czynna ochrona gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Sasanka łąkowa Monitoring restytuowanych 
w latach ubiegłych roślin

Hodowla w szkółce leśnej sadzonek 
roślin zielnych, na potrzeby kolekcji 
pokazowej2 Zawilec wielkokwiatowy

3 Orlik pospolity

4 Szałwia łąkowa

5 Naparstnica zwyczajna

B. Czynna ochrona gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Wybrane gatunki Monitoring populacji Inwentaryzacja według możliwości

2 Zwierzęta łowne Łagodzenie wpływu ekstremal-
nie trudnych warunków klima-
tycznych

Wyłożenie lizawek dla zwierzyny 
w ilości 34 sztuk. Pogłębianie i odla-
dzanie wodopojów na ciekach i zbior-
nikach wodnych

3 Zwierzęta łowne Ochrona upraw rolnych przed 
szkodami wyrządzanymi przez 
zwierzęta łowne

Zabezpieczanie upraw rolnych za po-
mocą grodzenia i zapachowych środ-
ków odstraszających (repelentów) 
— wg potrzeb

4 Sarna, dzik Regulacja liczebności Odstrzały redukcyjne

5 Żubr Hodowla zamknięta w Ośrodku 
Hodowli Żubrów

Zapewnienie właściwych warunków 
bytowych hodowanych zwierząt, 
opieka weterynaryjna, sterowanie 
rozmnażaniem (księgi rodowodowe), 
wymiana zwierząt z innymi ośrodka-
mi

6 Ryś Program reintrodukcji rysia roz-
poczęty w 1992 r.

Śledzenie zachowań rysia w naturze, 
odłów i leczenie osobników chorych 
lub osłabionych i ponowne ich uwal-
nianie

7 Bóbr Ochrona gatunku reintroduko-
wanego w 1980 r.
Zmniejszanie szkód na grun-
tach stanowiących własność 
prywatną

Ochrona tam i żeremi. Ograniczenie 
zabiegów udrażniania cieków wod-
nych.
Budowa urządzeń i wykonywanie za-
biegów zapobiegających szkodom 
w uprawach rolnych na gruntach 
niebędących w trwałym zarządzie 
Parku

8 Jenot, norka amerykańska, lis Regulacja liczebności populacji 
lisa, redukcja liczebności gatun-
ków obcych

Odstrzały redukcyjne — bez ograni-
czeń
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 9 Lis Ochrona populacji przed wściek- 
lizną

Wykładanie szczepionek przeciw 
wściekliźnie

10 Nietoperze i inne drobne ssaki, 
owady

Ochrona nisz bytowania cen-
nych gatunków

Pozostawianie odpowiednio urzą-
dzonych piwnic oraz budynków 
drewnianych lub rekonstrukcje ich 
części

11 Bocian czarny, bielik, orlik krzyk- 
liwy

Ochrona gatunków strefowych Wyznaczanie i przestrzeganie zale-
ceń ochronnych w strefach ochron-
nych wokół gniazd

12 Nietoperze, ptaki (głównie dzię-
cioły), bezkręgowce

Zachowanie miejsc lęgowych 
i bazy pokarmowej

Pozostawianie drzew dziuplastych 
i martwych

II. Obszary ochrony krajobrazowej:

A. Czynna ochrona gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

 1 Wybrane gatunki Monitoring populacji Inwentaryzacja według możliwości

 2 Zwierzęta łowne Łagodzenie wpływu ekstremal-
nie trudnych warunków klima-
tycznych

Pogłębianie i odladzanie wodopojów 
na ciekach i zbiornikach wodnych

 3 Zwierzęta łowne Ochrona upraw rolnych przed 
szkodami wyrządzanymi przez 
zwierzynę

Zabezpieczanie upraw rolnych za 
pomocą grodzenia i zapachowych 
środków odstraszających (repelen-
tów) — wg potrzeb

 4 Sarna, dzik Regulacja liczebności Odstrzały redukcyjne

 5 Ryś Program reintrodukcji rysia roz-
poczęty w 1992 r.

Śledzenie ich zachowań w naturze, 
odłów i leczenie osobników chorych 
lub osłabionych i ponowne ich uwal-
nianie

 6 Bóbr Ochrona gatunku reintroduko-
wanego w 1980 r. Zmniejszanie 
szkód na gruntach stanowią-
cych własność prywatną

Ochrona tam i żeremi. Ograniczenie 
zabiegów udrażniania cieków wod-
nych.
Budowa urządzeń i wykonywanie za-
biegów zapobiegających szkodom 
w uprawach rolnych na gruntach nie 
będących w trwałym zarządzie Parku

 7 Jenot, norka amerykańska, lis Regulacja liczebności populacji 
lisa, redukcja liczebności gatun-
ków obcych

Odstrzały redukcyjne — bez ograni-
czeń

 8 Lis Ochrona populacji przed wściek- 
lizną

Wykładanie szczepionek przeciw 
wściekliźnie

 9 Nietoperze i inne drobne ssaki, 
owady

Ochrona nisz bytowania cen-
nych gatunków

Pozostawianie odpowiednio urzą-
dzonych piwnic oraz budynków 
drewnianych lub rekonstrukcje ich 
części

10 Bocian czarny, bielik, orlik krzyk- 
liwy

Ochrona gatunków strefowych Wyznaczanie i przestrzeganie zale-
ceń ochronnych w strefach ochron-
nych wokół gniazd

11 Ptaki Wzbogacenie bazy pokarmowej 
w okresie zimowym

Wyłożenie karmy dla ptaków w okre-
sie mroźnej zimy w ilości do 150 kg

12 Nietoperze, ptaki (głównie 
dzięcioły), bezkręgowce

Zachowanie miejsc lęgowych 
i bazy pokarmowej

Pozostawianie drzew dziuplastych 
i martwych
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Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp. Rodzaj 
ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia 

ogółem w ha

1 2 3 4

1 Obszary 
ochrony 
ścisłej

1)  w Obrębie Ochronnym Kampinos oddziały o numerach : 4—9, 13—17, 
18a, b, 70a—n, 71a—j, 72a—m, o, p, 73a—g, 74a—h, 92m, 93f, g, 
94b—j, 137b, c, 138c, 142c, f, 143b—d, 144, 145, 151f—h, j, 161c, f, 162, 
165d—g, 166, 167a—n, 168, 169, 170a, b, 171, 172a, b, 181k, m, 210, 
211, 215a—c, 216a—j, m—o, s, 217, 238—240, 242, 243a, c, d, 244, 
245a—c, 246—248, 249a—c, f, g, 250a—c, 251a, c;

2)  w Obrębie Ochronnym Kromnów oddziały o numerach: 3A, 4, 4A, 5l, 
m, n, 6n, o, 9—12, 14c, d, f, 15a—i, k, 16a—g, 17a—h, 18a—j, 19a, 
25a, 26a—c, 27a—c, f, 47c, d, 48a—f, 95, 96, 97a—d, 140j, k, 141d—j, 
142d—j, 143g—k, 144c—i, 145f—j, 146b, d, g, i, 196c—k, 197d—j, 
198—202, 203a, h, i, 204f, 206b, 208d, 214c, 215a—c, 232—260;

3)  w Obrębie Ochronnym Laski oddziały o numerach: 10lm—t, 11h, k, 
m, n, p—s, 17f—i, 24b—d, 25a, b, f—p, 27a—j, 28a—i, 29—31, 32a, b, 
d—g, 33f, h—j, 34c—f, 35, 36, 37a, i—n, 38i—k, 48a—j, 49, 50, 51—57, 
58d—l, 59c—j, 67—74, 75g, h, 77b—f, j, k, 92—101, 102a, d, i—n, 
114a, d, f, 116a—g, 117—121, 132b, 133a—c, 134a—c, 135a—h, k, m, 
136a—i, l, p, 147c—f, i—l, 148a—g, i—k, 160d—g, 161f, g, 171a—d, g, 
172a—h, j—l, 173a—c, j, 232—234, 269, 270l, p—t, 271

4636,01

2 Obszary 
ochrony 
czynnej

1)  w Obrębie Ochronnym Kampinos oddziały o numerach: 1—3, 10—12, 
18c—k, 19—69, 70o—s, 72k—m, 72n, r—w, 73h—j, 74i—o, 75—82, 
83a—d, g—i, 84—91, 92a—l, 93a—d, 94a, 95—111, 112a—j, l—m, 
113—131, 132a—h, j, 133—136, 137 a, 138a, b, 139—141, 142a, b, d, 
143a, 146—150, 151a—d, i, 152b—f, 153—156, 157a—g, i, j, 158—160, 
161a, b, 163, 164, 165a—c, 166, 170c—j, 172c—f, 172Aa, b, d, f, h—p, 
s, t, 173a—d, g—i, l, 174—178, 178Aa—m, 179, 180, 181a—j, l, 182, 
183, 184a—t, 185—198, 199b—i, 200, 201a—i, k—p, 202, 203, 
204a—o, w—ax, 205a—d, g—j, 207a—d, 212, 214, 215d, 216k, l, p, r, t, 
w, 218, 219a—d, h—j, 220, 221a—d, g—k, 225—237, 241, 243b, f, 
245d, f, 249d, h, 250d—j, 251b, d, 252, 253a—o, 254a—d, g—m, 255, 
256a, b, d—i, 257—269, 270a—kx, 271a—i, k—s, 272a—p, 273a—j, 
l—n, 275a—o, r—hx, 276—279, 280a, b, d—zx, 281—290, 291a—g, 
i—l, 292a—g, i—ox, 293a—c, f—x, 294a—m, o, p—dx, 295, 296, 
297a—ax, cx—wx, 298a—xx, zx—fy, 299a—o, r—t, 300, 301a—g, 
i—fx, 302a—f, h—dy, 303, 304a—j, l—fx, hx—px, 305, 306, 307a—c, 
f—h, j—cx, 308, 309a—c, f, h, i, k—y, 310—314, 315a—gx, ix—px, 
316a—z, bx, dx—gx, ix, jx, 317—323, 324a—d, g—j, 325a—i, k—s, 
w—ax, 326, 327, 328a—c, j, 329—332, 333a—h, k, l, 334a—t, z, 
335a—k, 336, 337, 338a—l, m—s, 339a, b, d—n, 340a, b, f, h—ix, 
341—343, 347—353, 354a—dx, gx, ix—wx, yx—ay, 355a, b, d—p, 
s—fx, hx, ix, 356—359, 360a—m, o—ax, cx, fx—mx, 361a—f, h—n, 
r—cx, 362a—j, l—w, y—bx, dx, fx, 363a—bx, 364, 365, 366b, d, h—n, 
p, r, 367a, c—z, 368a—g, i—p, s—y, 369a, c—nx, 370, 371, 372a—s, w, 
x, 373a—p, s—x, z—fx, 374a—j, l—o, r, s, 375—381, 382a—f, h—j, l, 
m, o—x, 383—389, 390—393, 394a—d, 395a—d, 396a—f, 397a, 
398a—ay, 399, 400a—d, g—t, 401—404, 405a—l, o—x, 406a—r, 
w—bx, 407—410, 411a—o, s , t, 412—414, 415a—y, ax—jx, 416a—r, 
t—gx, 17, 418a—l, n—p, s, 419a—i, k, l, 420—424, 446;

2)  w Obrębie Ochronnym Kromnów oddziały o numerach: 1—3, 5a—k, 
o, 6a—m, r, 7—8, 13, 14a—c, g—m, 15j, l—o, 16h—j, 17i—l, 18k—m, 
19b—f, h, j—r, 20a, f—y, 21—24, 25b—g, 26d—h, 27d, g—i, 28—46, 
47a, b, f, g, 48g, 49—66, 67a, c, f—j, 68—76, 77a—h, j—n, p, r, t—dx, 
gx—rx, 78—94, 97f, 98—133, 134a—c, g—i, 135—139, 140a—i, l—p, 
141a—c, 142a—c, 143a—f, 144a, b, 145a—d, h, 146a, c, f, 148—160, 
161a—d, 162a—c, 163a—d, 164a—i, k, 165—179, 180a—d, g, h, 181, 
182a, b, d—g, 187—192, 193a—f, 194a—l, 195a—f, h, 196a, b, 
197a—c, 203b—g, 204a—d, g, h, k, m—t, 205, 206a, c—k, 207, 

27179
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208a—c, f, g, 209—213, 214a, b, d, 215d, f, 216a—c, f—o, 216A, 217, 
218, 219a—d, 219A—223, 224a—h, j—r, 225, 226, 227a—c, 229, 
261—265, 266a—d, h—k, 267, 268, 269a, b, d—bx, gx—ix, 270a—j, 
l—w, y—fx, hx—jx, 271, 272a—dx, gx—ay, dy, 273a—n, r, t, y, 
z, 274a—n, p—bx, dx—mx, 275, 276c—s, 277a, c—n, 279—283, 
284a—f, h—m, 285—290, 291a—p, s—y, ax—hx, 292a, b, d—w, 293a, 
c—h, 294, 295, 296b, d—h, j—s, 297, 298, 299a, d, f, h—n, p—dx, gx, 
hx, 300, 301a, c—g, i, j, 302a—g, i—j, l, 303, 304a—i, k—n, 305, 306a, 
b, d—t, 307, 308a—g, i—p, 309a—k, m—ix, 310—314, 315a—c, f—z, 
316a, c—z, 317—320, 321a—i, 322—324, 325a—l, n—dx, gx, 326a—o, 
r—bx, 327—330, 331a—l, 332a—c, f—n, 333—335, 336a—n, p, 337, 
338a—h, j—n, 339a—r, t—x, z—hx, 340a—t, x—z, 341—347, 348a—ax, 
bx, 349, 350a—gx, 351—355, 356a—l, n—kx, 357—363, 364c—l, 365, 
366a—dx, gx, 367a—ix, kx, lx, 368a—hx, jx—px, 369a—f, h—n, p—w, 
y—bx, 370a—ax, cx—hx, 371, 372a—c, f—l, 373a—c, f—r, 374a—h, 
l—p, s—w, 375, 376, 377a—f, h—dx, 378a—g, i—fx, 379, 380, 381a—c, 
f—z, 382—384, 385a—g, i—m, o—ix, 386, 387a, c—n, 388—400, 402, 
403, 415b, 419a, c, f—j;

3)  w Obrębie Ochronnym Laski oddziały o numerach: 1, 2b—d, g—j, l, 
3a—c, f—i, 4—8, 9a—d, g—i, k—o, 10a—d, g—k, 11a—g, i, j, l, o, t, 
12, 13a, c—h, 14a, b, d—g, 15, 16, 17a—d, 18—23, 24a, 25c, d, 26a, 
b, d—g, i—s, 27k, 28j, k, 32c, 33a—d, g, 34a, b, 37b—f, o, 38a—h, 
39—47, 48k, l, 58a—c, 59a, b, 60—66, 75a—f, 76, 77a, g—i, l—o, 
78—80, 81a, c—l, 82—91, 102b, c, f—h, 103—113, 115a—k, 116h, 
122, 123a, c, d, 124—130, 131a—f, 132a, c—g, 133d—g, 134d, f, 
134Aa—l, o, s—w, 135i, j, n—r, 136j, k, m—o, 137—146, 147a, b, g, 
h, 148b, c, h, 149—159, 160a—c, 161a—d, 162—170, 171f, h, i, 172i, 
m, 173d—i, 174—187, 188a—h, j—p, 189—193, 194a—d, h, k, l, o, 
195, 196a—c, f—k, 197, 198, 199a—l, 200—204, 205a—d, g, 206a—s, 
207, 208a—f, i, j, 209a—c, h—k, 210a, b, d, g—o, r—x, 211a, b, d—i, 
212a—d, i, k, l, n, 213—218, 219g—fx, 220, 221a—m, 222—226, 
227a, c—n, 228—231, 235—247, 248b—r, 249—253, 254a, b, f—l, 
255—267, 268a—k, m—w, y, z, 270a—k, m—o, 272, 273, 274a, c, d, 
i—ax, 275a—n, p, r, t—bx, 276—281, 282a—j, l—n, 283a—r, 284—
289, 290a—l, n—y, 291, 292a—f, h—xx, 293b—h, j—bx, 294—297, 
298a—f, 298Aa—k, 299a—j, 300—302, 303a—t, x—fx, 304—306, 
307a—gx, jx, 308a—px, sx—wx, 309a, c—hx, jx—mx, ox, 310a—dx, 
hx—kx, mx—zx, by, 311a—m, o, 312—314, 315a—f, 16a—x, z, ax, 
317—322, 323a—w, y, ax, bx, 324a—hx, jx, lx—nx, 325a—dx, gx—
jx, lx, mx, px, rx, tx, xx—ay, cy, 326b—i, k—m, o—x, 327a—c, f, 
h—t, 328a, b, d—h, j—m, 329—331, 332a—bx, 333a—g, i—lx, 
334a—d, g—s, 335a—s, w—bx, 336a—px, 337—338, 339a—f, h—m, 
345a, c—f, 346a—g, i—z, 347, 348a, b, d—o, 349, 350, 351a—j, l—n, 
352a—i, 353, 354, 355a—g, 357, 361b—f, 363, 364, 367;

4)  w Ośrodku Hodowli Żubrów oddziały o numerach: 2a—d, f—l, 
m—s, w—z, 3a

3 Obszary 
ochrony 
krajobrazowej

1)  w Obrębie Ochronnym Kampinos oddziały o numerach: 83f, 132i, 
152a, 157h, 172g, 172Ac, g, r, wx, 173f, j, k, 178An, o, 184w, 199a, 
201j, 204p—t, bx, 205f, 207f, g, 219f, g, 221f, 222—224, 253p, 254f, 
256c, 270lx, mx, nx, ox, 271j, 272r, 273k, 275p, 280a, c, 291h, 292h, 
293d, f, 294n, p, fx, 297bx, wx, 298yx, 299p, 301h, 302g, 304k, gx, 
307d, i, 309d, g, j, 315hx, 316ax, cx, hx, 324f, 325j, t, bx, 328d—i, k—o, 
333i, j, m, n, 334wx, y, 335l, m, 338m, 339c, 340c, d, g, 344—346, 
354fx, hx, xx, 355cr, gx, 360n, bx, dx, 361g, o, p, 362kx, cx, gx, hx, ix, 
jx, 363cx, 366a, c, f, g, o, 367b, 368hr, 369b, ox, 372t, 373ry, 374k, p, 
381, 382g, k, n, y, 389Aa, 394f—l, m, 395f—l, 396g—l, 397b, 398by, 
400f, 405mn, 406s, cx—ix, 411p, r, 416s, 418m, r, 419j, 425—434, 
436—440, 442, 444, 448—452;

2)  w Obrębie Ochronnym Kromnów oddziały o numerach: 6p, 19g, i, 
20b—d, 67b, d, 77i, o, s, fx, 134f, 180f, 204i, j, l, 216d, p, r, 219f, 224i, 
227d, f—k, m—z, ax—tx, wx, 266f, g, 269b, c, cx—fx, 272fx, by, cy, 
273o, p, s, t, w, x, 274o, cx, nx, 276a, b, 277b, 284g, n, 291r, z, 292c, 
293b, 296a, c, i, k, 299b, c, g, o, fx, 301b, h, 302h, k, 304j, 306c, 309l, 
315d, 316b, 321j, 325m, fx, hx, 326p, 331m, 332d, 336o, 338i, 339s,

6733,32
w tym grunty 
Skarbu 
Państwa 
w trwałym 
zarządzie 
Parku, grunty 
do wykupów 
oraz grunty 
prywatne 
nieprzezna- 
czone do 
wykupu
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y, 340w, 348bx, 350hx—kx, 356m, 364a, b, 366fx, 367jx, lx, 368ix, 
rx, 369g, ox, 370bx, fx, ix, jx, 372d, 373d, 374i, j, kr, 377fx, 378h, 
381d, 387b, 401, 404—412, 414, 415a, c—f, 416—418, 419b, d, k, l, 
420;

3)  w Obrębie Ochronnym Laski oddziały o numerach: 2a, f, k, 3d, 9f, j, 
10f, 13b, 14c, 26c, h, 37g, h, 81b, 114b, c, 115l, 123b, f, 131g, 134Am, 
n, p, r, 135l, s, t, 188i, r, 194f, g, i, j, m, n, 196d, 199m, 205f, 206t, w, z, 
x, y, 208g, h, 209c—g, k—n, 210c, f, p, 211c, 212f—h, j, m, 219a—f,  
227b, 254c, d, 268lx, 274b, f, g, h, 275o, s, 282k, 283s, t, 290m, 292g, 
293a, i, 298g, 298Al, 299k, 303w, 307hx, ix, 308rx, 309b, ix, nx, 310fx, 
gx, lx, ay, cy, 311n, p, 315g, 316y, 323xz, 324ix, kx, ox, 325fx, kx, nx, 
ox, sx, wx, by, dy, fy, 326a, j, n, 327d, g, 328c, i, 332cx, 333h, 334f, 
335t, cx, 339g, 345b, c, 346h, 348c, 351k, 352j, 355h, 359, 360, 361a, 
362, 365, 366, 368—376;

4)  w Ośrodku Hodowli Żubrów oddziały o numerach: 1, 2t, 3b, c, d, f, 
g, h, i, j

4 Razem:
38 548,33

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone 
literami.
Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody 
ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla:
— Obrębu Ochronnego Laski,
— Obrębu Ochronnego Kampinos,
— Obrębu Ochronnego Kromnów,
sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.2002 r.
Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo z mapy ewidencyj-
nej gruntów wymienionych w aktach notarialnych.
Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości 
Izabelin.
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Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, 
KULTUROWYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, 

Z PODANIEM SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB 
MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych:

Lp.
Miejsce udostępniane1) 

(nazwa miejsca i jego lokalizacja 
według numeracji oddziałów)

Sposoby udostępniania

Maksymalna 
liczba osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Cały obszar Parku Za zgodą dyrektora Parku na wnio-
sek, który zawiera: temat, cel, zakres, 
czas i miejsce prowadzenia badań, 
wraz z uzasadnieniem podjęcia te-
matu badawczego

Zależnie od siedliska 
i częstotliwości pobytu 
— od 1 do 15 osób

2 Stanica Naukowa w Famułkach Królew-
skich, Obręb Ochronny Kromnów, oddz. 
370 dx

Po zgłoszeniu kierownikowi Działu 
Nauki i Monitoringu Przyrody, prze-
znaczona dla pracowników nauko-
wych i studentów wykonujących na 
terenie Parku badania naukowe za 
zgodą dyrektora Parku

25

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych:

Lp.
Miejsce udostępniane1) 

(nazwa miejsca i jego lokalizacja
według numeracji oddziałów)

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Centrum Edukacji Parku w Izabelinie Prowadzenie różnorodnej działalności 
edukacyjnej, również na terenie Parku 
i poza jego obszarem

200

2 Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Ja-
dwigi i Romana Kobendzów w Granicy

Ośrodek — obiekt ogólnodostępny
Muzeum — wstęp płatny

Ośrodek — 1000
Muzeum — 50

3 Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardze-
wicach

Zwiedzanie (obserwacja) wydzielonej 
części ośrodka

60

4 Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku Po zgłoszeniu kierownikowi gospodarstwa 50

5 Leśny Ogródek Botaniczny 
w Obrębie Ochronnym Laski: oddz. 
205d

Obiekt ogólnodostępny 50

6 Ścieżki dydaktyczne:
—  ścieżka do Leśnego Ogródka Bota-

nicznego w Obrębie Ochronnym La-
ski: oddz. 205, 208, 209, 

—  ścieżka „Dolinką Roztoki” w Obrębie 
Ochronnym Kampinos: oddz. 152c, 
d, f, 

—  ścieżka „Wokół Opalenia” w Obrębie 
Ochronnym Laski: oddz. 193, 194, 
195, 197, 197, 198

Obiekty ogólnodostępne 50
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—  ścieżka „Do Karczmiska” w Obrębie 
Ochronnym Laski: oddz. 150, 160, 
227, 334

—  ścieżka „Sieraków” w Obrębie 
Ochronnym Laski: oddz. 15, 17, 31, 
50, 67, 92, 93, 318

—  ścieżka „Wokół Bieli” w Obrębie 
Ochronnym Kromnów: oddz. 141, 
142, 142, 144, 180, 181, 182

III. Miejsca udostępniane w celach kulturowych:

Lp.
Miejsce udostępniane1) 

(nazwa miejsca i jego lokalizacja 
według numeracji oddziałów)

Sposoby udostępniania

Maksymalna
liczba osób 

mogących przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

 1 Grodzisko wczesnośredniowieczne 
w Zamczysku — Obręb Ochronny Kam-
pinos: oddz. 165g

Obiekt ogólnodostępny 50

 2 Mogiła Powstańców 1863 r. — Obręb 
Ochronny Laski: oddz. 234 c

Obiekt ogólnodostępny 100

 3 Skansen wsi mazowieckiej — teren 
Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego 
w Granicy

Obiekt ogólnodostępny. 
Zwiedzanie wnętrz budynków z pra-
cownikami Ośrodka Dydaktyczno-Mu-
zealnego. Imprezy kulturalne, wesela 
łowickie — po ustaleniu z dyrektorem 
Parku

100

 4 Kapliczki, krzyże przydrożne, tablice pa-
miątkowe, pomniki i tym podobne 
obiekty na wykupionych nieruchomoś-
ciach we wsiach

Obiekty ogólnodostępne 50

 5 Pozostałości cmentarzy kolonistów 
„olenderskich” 
— Obręb Ochronny Kromnów

Obiekty położone przy szlakach tury-
stycznych i drogach publicznych — 
ogólnodostępne. 
Pozostałe nie udostępniane

do 20

 6 Cmentarz — Mauzoleum i Muzeum 
Walki i Męczeństwa w Palmirach

Obiekt ogólnodostępny. 
Organizacja imprez patriotycznych 
i religijnych

5000

 7 Cmentarze wojenne z okresu II wojny 
światowej w Wierszach, Laskach, Gra-
nicy, Wiktorowie

Obiekty ogólnodostępne 300

 8 Pojedyncze groby na terenie całego 
Parku

Obiekty ogólnodostępne 20

 9 Aleja III Tysiąclecia Obiekt ogólnodostępny 200

10 Współczesne miejsca kultu religijnego Obiekty ogólnodostępne,
kościół w Górkach
kościół w Wierszach

600
600
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IV. Miejsca udostępniane w celach turystycznych:

Lp.
Miejsce udostępniane1) 

(nazwa miejsca i jego lokalizacja 
według numeracji oddziałów)

Sposoby udostępniania — zgodnie 
z regulaminem udostępniania Parku

Maksymalna 
liczba osób 

mogących przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Szlaki turystyczne dla turystyki pieszej Obszar Parku, przez który przebiegają 
szlaki (ze szczególnym natężeniem 
w okolicach Warszawy). Szlaki dłu-
gości 360 km

10 000

2 Szlaki turystyczne dla turystyki pieszej Obszar Parku, przez który przebiegają 
szlaki udostępniony także w godzi-
nach nocnych z okazji corocznego 
Centralnego Złotu Młodzieży PTTK 
Palmiry — 2008

3500

3 Szlaki rowerowe dla turystyki rowero-
wej

Obszar Parku, przez który przebiegają 
szlaki. Szlaki długości 220 km

2000

 4 Szlaki konne dla turystyki konnej Obszar Parku, przez który przebiegają 
szlaki. Szlaki długości 50 km

50

 5 Trasy narciarskie dla turystyki narciar-
skiej

Obszar Parku, przez który przebiegają 
szlaki. Szlaki długości 360 km (po szla-
kach turystyki pieszej)

2000

 6 Drogi do przewozu turystycznego 
sprzężajem konnym — wyznaczone 
przez dyrektora Parku

Cały obszar Parku. Szlaki długości 
30 km

100

 7 Parkingi z polem wypoczynkowym: 
—  Obręb Ochronny Laski: oddz. 188i, 

209c, 227b, 360 a, b, 
—  Obręb Ochronny Kampinos:  

oddz. 152a, 172Aw, x

Obiekty ogólnodostępne 3400

 8 Parkingi: 
—  Obręb Ochronny Laski: oddz. 2l, 3d, 

9f, 10f, 123a, 135t, 208h, 326n, 
—  Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 

67b, 84k, 180f

Obiekty ogólnodostępne 1000

 9 Pola wypoczynkowe: 
—  Obręb Ochronny Laski: oddz. 114b, 

134Am, n, 194f, g, i, j, m, 268x, 334f, 
—  Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 

157h, 253p, 366i, 
—  Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 

204j, 266g

Obiekty ogólnodostępne 1000

10 Skansen w Obrębie Ochronnym Kam-
pinos: oddz. 172Ar

Obiekt ogólnodostępny. 
Zwiedzanie wnętrz budynków tylko 
z pracownikami Ośrodka Dydaktyczno- 
-Muzealnego

100

11 Zagroda pokazowa żubrów w Ośrodku 
Hodowli Żubrów w Smardzewicach: 
oddz. 2z

Obiekt ogólnodostępny, wstęp płatny 60

12 Stacja końcowa turystycznej kolejki wą-
skotorowej linii Sochaczew—Wilcze 
Tułowskie

Obiekt ogólnodostępny 300
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V. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych

Lp.
Miejsce udostępniane1) 

(nazwa miejsca i jego lokalizacja 
według numeracji oddziałów)

Sposoby udostępniania

Maksymalna
liczba osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Boisko w Obrębie Ochronnym Laski: 
oddz. 345b

Obiekt ogólnodostępny 500

2 Wszystkie szlaki piesze i rowerowe 
przystosowane są do organizowania 
rajdów, biegów przełajowych i na 
orientację

Szlaki ogólnodostępne 11 000

3 Bunkry w Obrębie Ochronnym Krom-
nów: oddz. 224

Obiekt dostępny dla członków Klubu 
Wysokogórskiego, ćwiczenia wspi-
naczkowe

20

4 Szlaki turystyczne dla turystyki pieszej Teren udostępniany także w godz. 
nocnych, w celu organizacji coroczne-
go maratonu organizowanego przez 
PTTK Mazowiecki Klub Górski Matra-
gona

1000

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone litera-
mi.
Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody 
ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla:
— Obrębu Ochronnego Laski,
— Obrębu Ochronnego Kampinos,
— Obrębu ochronnego Kromnów,
sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.2002 r.
Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo z mapy ewidencyj-
nej gruntów wymienionych w aktach notarialnych.
Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości 
Izabelin.
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Załączniki do zarządzenia Nr 7 Ministra Środowiska
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 30)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3

1 Funkcjonowanie obiektów:
a) ośrodki wczasowe Grodno I, Grodno II,
b) jednostka wojskowa Biała Góra,
c) wieże Grzywacz i Polana,
d) napowietrzne linie energetyczne, gazociąg,
e) drogi: nr 3 i nr 102,
 f) linia kolejowa,
g) drogi powiatowe i gminne,
h) baza rybacka w Międzyzdrojach

Docelowe przekształcenie ośrodków Grodno I, Grod-
no II i koszar po jednostce wojskowej na Białej Górze 
w ośrodki o funkcjach związanych z celami Parku wraz 
z likwidacją części obiektów i urządzeń. Docelowa li-
kwidacja wież Grzywacz i Polana. Docelowe okablowa-
nie linii energetycznych kablem podziemnym. Ograni-
czenie negatywnego wpływu istniejących szlaków  
komunikacyjnych na przyrodę, poprzez inwestycje 
„proprzyrodnicze” realizowane w trakcie ich moderni-
zacji lub remontów

2 Wzrost ruchu turystycznego, presja na szersze 
udostępnienie Parku

Ukierunkowanie ruchu turystycznego — konserwacja 
i budowa infrastruktury turystycznej, jednolite, czytel-
ne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku, konserwa-
cja szlaków, ewentualne korekty jej przebiegu, wymia-
na słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyj-
nych, konserwacja ścieżek dydaktycznych, konserwa-
cja szlabanów i instalowanie nowych w celu uniemoż-
liwienia wjazdu pojazdów na tereny chronione, budo-
wa zapór (płoty siatkowe, żerdzie, gałęzie), u podnóża 
wydm i miejsc nielegalnej penetracji, ustawianie tablic 
informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów, 
udostępnienie informacji na temat wartości przyrodni-
czych i kulturowych regionu, stała kontrola nasilenia 
ruchu turystycznego, współpraca z zainteresowanymi 
podmiotami w przedsięwzięciach z zakresu turystyki 
(w tym tworzenie systemu informacji turystycznej 
w regionie), czasowe zakazy wstępu na niektóre tereny 
wprowadzane ze względów przyrodniczych

3 Pogarszanie bilansu wodnego Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administra-
cji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku, uzgad-
nianie przez Park planów zagospodarowania prze-
strzennego. Retencjonowanie wód, w tym: konserwa-
cja, odnawianie infrastruktury technicznej wspomaga-
jącej retencję wód, współudział w zasileniu w wodę 
gmin: Wolin, Międzyzdroje i Dziwnów, z ujęcia w Kod-
rąbku, w celu ochrony zasobów wód podziemnych 
Parku

4 Duże powierzchnie gleb zniekształconych i zde-
gradowanych

Przebudowa drzewostanów, zabiegi pielęgnacyjno- 
-hodowlane, regulujące skład gatunkowy i strukturę 
przestrzenną z dostosowaniem do siedliska, pozosta-
wianie w ekosystemach martwej materii

5 Zniekształcenia rzeźby terenu (drogi, ścieżki, 
wyrobiska)

Stopniowe wyłączanie istniejących dróg wewnętrz-
nych i ścieżek z użycia w oparciu o czynniki naturalne
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 6 Wysoki stopień niezgodności składu gatunko-
wego drzewostanów w stosunku do siedliska

Przebudowa drzewostanów, zwiększenie udziału ga-
tunkowego dębu bezszypulkowego i buka (w średnio-
wiekowych drzewostanach sosnowych na siedliskach: 
boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeże-
go, lasu świeżego), wykonywanie odnowień, podsa-
dzeń i poprawek, kształtowanie zróżnicowanej struktu-
ry gatunkowej i przestrzennej pionowej drzewostanu 
przez wykorzystanie i włączenie do drzewostanu spon-
tanicznie powstałych podrostów, odnowień gatunków 
rodzimych lub tolerowanych, pozostawianie w ekosy-
stemach martwej materii

 7 Zanieczyszczenia wód Parku Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administra-
cji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku

 8 Udział niepożądanych gatunków w dendroflo-
rze, ubożenie składów gatunkowych biocenoz, 
synantropizacja

Eliminacja gatunków obcych, niepożądanych, popiera-
nie gatunków pożądanych, pozostawianie martwej 
materii, programy ochronne

 9 Presja zwierząt na odnowienia, podsadzenia 
i odnowienia naturalne drzewostanów

Zabezpieczenie uszkadzanych powierzchni poprzez 
wykonywanie ogrodzeń lub przez osłonki indywidual-
ne, ograniczenie populacji wyrządzających nadmierne 
szkody w drzewostanach

10 Zagrożenie grzybami pasożytniczymi Zabezpieczanie pni po ściętych drzewach na gruntach 
porolnych

11 Pożary Ochrona przeciwpożarowa (utrzymanie pasów prze-
ciwpożarowych, punktów czerpania wody, dróg dojaz-
dowych i pożarowych, łączności)

12 Zachwianie równowagi stanu liczebnego zwie-
rząt, zanik gatunków występujących wcześniej 
i obecnie na terenie wyspy Wolin

Programy ochrony i restytucji gatunków, prowadze-
nie rehabilitacji rannych i chorych zwierząt z terenu 
Parku, tworzenie stref ochronnych, zróżnicowanie 
składu i wieku drzewostanów, ochrona siedlisk 
(w tym drzew obumierających, martwych, wykrotów), 
pozostawianie piwniczek i schronów, nieremontowa-
nie strychów zajętych przez nietoperze w okresie ma-
rzec—sierpień, ograniczenie do minimum niepokoje-
nia zwierząt, zakaz rozbudowywania układów drogo-
wych, odłowy łub redukcja przegęszczonych popula-
cji, w tym populacji gatunków zagrażających lęgowi-
skom ptaków w delcie Świny, dążenie do wypraco-
wania programu ochrony i gospodarki populacjami 
zwierząt leśnych w skali całej wyspy Wolin, eksperty-
zy naukowe dotyczące stanu poszczególnych gatun-
ków

13 Niska świadomość społeczeństwa w zakresie 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Edukacja w zakresie podnoszenia świadomości społe-
czeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego

14 Niedostateczna ilość drewna martwego w eko-
systemach leśnych

Pozostawianie drzew zamierających i martwych jako 
naturalnego składnika ekosystemu — usuwanie jedy-
nie drzew zagrażających bezpieczeństwu

15 Zanik gatunków roślin w ekosystemach Utrzymywanie odpowiednich stosunków wodnych, 
wspieranie działania gmin w celu szybkiego uregulo-
wania gospodarki wodno-ściekowej, uzgadnianie 
przez Park zapisów planów zagospodarowania prze-
strzennego, eliminacja gatunków obcych i niepożąda-
nych, popieranie gatunków pożądanych, programy 
ochronne, czynna ochrona ekosystemów przez wyka-
szanie i odkrzaczanie, pozostawianie drzew martwych 
i zamierających niezagrażających trwałości lasu, wy-
pas zwierząt
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16 Zagrożenie ze strony owadów mogących wy-
stępować w nadmiernych ilościach — grada-
cje

Kontrole stanu populacji najważniejszych gatunków, 
utrzymanie stanu pędraków na terenie szkółki na po-
ziomie zapewniającym możliwość produkowania do-
brego materiału sadzeniowego, podejmowanie dzia-
łań zwalczania owadów w przypadku nadzwyczajnego 
zagrożenia trwałości drzewostanów (wielkopowierzch-
niowe gradacje), wykonywanie ekspertyz

17 Zanieczyszczenia powietrza Ocieplanie budynków, modernizacja systemów ogrze-
wania na wykorzystujące bardziej przyjazne dla środo-
wiska nośniki energii, w szczególności odnawialne jej 
źródła

18 Obce gatunki roślin i zwierząt Eliminacja lub ograniczanie ilości gatunków obcych, 
ekspertyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych 
gatunków

19 Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ule-
gają zwierzęta

Leczenie i okresowe przetrzymywanie w celu rehabili-
tacji zwierząt wymagających opieki, odpowiednie 
oznakowanie dróg przecinających Park, budowa 
przejść dla zwierząt

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1 2 3

1 Pogarszanie bilansu wodnego Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administra-
cji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku, 
uzgadnianie przez Park zapisów planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Retencjonowanie wód w tym: 
konserwowanie, odnawianie infrastruktury technicz-
nej wspomagającej retencję wód

2 Zanieczyszczenia wód i gleb Parku Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administra-
cji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych na terenie Parku. 
Prowadzenie modernizacji ciągów komunikacyjnych 
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony 
przeciwko skażeniom wód i gleb

3 Zachwianie równowagi stanu zwierząt, zanik 
gatunków występujących wcześniej i obecnie 
na terenie wyspy Wolin

Programy ochrony i restytucji gatunków, prowadze-
nie rehabilitacji rannych i chorych gatunków chronio-
nych z terenu Parku, tworzenie stref ochronnych, 
zróżnicowanie składu i wieku drzewostanów, eksper-
tyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych gatun-
ków, pozostawianie piwniczek i schronów, nieremon-
towanie zajętych przez nietoperze strychów w okresie 
marzec–sierpień, ograniczenie do minimum niepoko-
jenia zwierząt, zakaz rozbudowywania układów dro-
gowych

4 Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ule-
gają zwierzęta

Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających Park, 
budowa przejść dla zwierząt
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III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3

1 Pogarszanie bilansu wodnego Współdziałanie dyrekcji Parku z organami admini-
stracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony 
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 
w ramach zbiornika GZWP 102. Uzgadnianie przez 
Park zapisów planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Retencjonowanie wód w tym: konserwowanie, 
odnawianie infrastruktury technicznej wspomagają-
cej retencję wód, współudział w zasileniu w wodę 
gmin: Wolin, Międzyzdroje i Dziwnów z ujęcia w Ko-
drąbku

2 Zanieczyszczenia wód Parku Współdziałanie administracji Parku z organami admi-
nistracji rządowej w kierunku poprawy jakości wód Za-
lewu Szczecińskiego

3 Połów ryb Współdziałanie Parku z Urzędem Morskim, Inspekto-
ratem Rybołówstwa Morskiego, Policją i Strażą Gra-
niczną w kierunku kontroli ekosystemów wodnych, 
limitowania ilościowego, czasowego i przestrzenne-
go prowadzonych połowów. Programy ochrony ich-
tiofauny, kontrola ekosystemów wodnych. Utrzyma-
nie wyłączenia obszaru jezior dla wędkarstwa

4 Naruszanie granic Parku — zbieractwo, doj-
ścia do plaż, rekreacja

Utrzymanie i egzekwowanie zakazu wstępu na obszary 
nieudostępnione dla ruchu. Utrzymanie szlaków tury-
stycznych. Utrzymanie wyłączenia jezior z udostępnie-
nia rekreacyjnego

5 Sporty wodne uprawiane na wodach: 
a)  Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego 

w tym: Jez. Wicka Wielkiego i Wicka Małe-
go, 

b)  jezior wewnętrznych Parku

Współpraca z Urzędem Morskim, Policją i Strażą Gra-
niczną w sprawie limitowania ilościowego, czasowe-
go i przestrzennego dla jednostek z napędem motoro-
wym na wodach morskich. Utrzymanie całkowitego 
zakazu używania sprzętu pływającego na jeziorach 
wewnętrznych

6 Bariera ekologiczna w postaci dróg: nr 3, 
nr 102 oraz linii kolejowej

Modernizacja z uwzględnieniem wymogów komplek-
sowej ochrony środowiska. Docelowe ograniczenie 
roli drogi 102 do roli drogi obsługującej ruch lokalny

7 Presja urbanizacji na tereny Parku, zanieczysz-
czenie powietrza, gleby, wód

Współpraca z samorządami w kierunku ochrony Parku. 
Docelowa zmiana źródeł ogrzewania na oparte o pali-
wa odnawialne lub ekologicznie czyste. Docelowe ska-
nalizowanie wszystkich jednostek osadniczych na tere-
nie wyspy Wolin

8 Loty cywilnych statków powietrznych Ograniczenie lotów cywilnych statków powietrznych 
nad obszarami Parku do wysokości powyżej 1000 m 
nad poziomem terenu

9 Opanowywanie Parku przez gatunki obce ro-
ślin i zwierząt

Eliminacja lub ograniczanie ilości gatunków obcych, 
ekspertyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych 
gatunków, współdziałanie z organami administracji 
rządowej i samorządami wyspy Wolin i Uznam ukie-
runkowane na preferowanie hodowli roślin i zwierząt 
rodzimych
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IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3
1 Zanieczyszczenia wód Parku Współdziałanie administracji Parku z organami admi-

nistracji rządowej w kierunku poprawy jakości wód 
Zalewu Szczecińskiego

2 Ruch statków w granicach Parku Limitowanie ilościowe, czasowe i przestrzenne dla 
jednostek z napędem motorowym na wodach mor-
skich współdziałanie Parku z Urzędem Morskim, Stra-
żą Graniczną

3 Rozwój motoryzacji Współudział w opracowywaniu strategii ciągów ko-
munikacyjnych w skali regionu

4 Budowa elektrowni wiatrowych Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 
i wojewodą w zakresie ochrony krajobrazu estuarium 
Odry

5 Budowa nowych ośrodków wczasowych przy 
granicach Parku

Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 
i wojewodą w zakresie właściwego zabezpieczenia 
otoczenia Parku

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU 
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej:

A. W ekosystemach leśnych 

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

 1 Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia 
drzew w drzewostanach zniekształconych prze-
szłą gospodarką człowieka — trzebież późna

124,24 ha Oddziały: 8b, 17h, 26g, h, 28d, g, h, 34f, j, 
37f, 43i, 44g, 46a, j, 62h, l, p, r, 68m, 77a, 
85k, 87j, 99a, b, 103b, i, 105j, jx, 108b, 
114b, 120d, f, 130a, 137a, 140c, 146b, 
148b, h

 2 Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia 
drzew w drzewostanach na siedliskach zdegra-
dowanych, występujących na gruntach porol-
nych — cięcia przerębowe

14,98 ha Oddziały: 70k, h, 97n, r, 109d, 114a 

 3 Produkcja materiału sadzeniowego na szkółce 
gospodarczej — dąb bezszypułkowy, buk 

0,46 ha Oddział 110p

 4 Sadzanie sadzonek drzew pod osłoną drzewo-
stanu

5,00 ha Oddziały: 26j, k

 5 Wysiew nasion dębu bezszypułkowego w tale-
rze — kupkowo

3,00 ha Oddział 61h

 6 Przygotowanie gleby pod sadzenie i wysiew na-
sion

5,00 ha Oddziały: 69p, r, t

 7 Regulacja składu gatunkowego i struktury drze-
wostanów zniekształconych — czyszczenia późne

17,50 ha Oddziały: 41a, 50b, c, 148b 

 8 Usuwanie ekspansywnego gatunku obcego — 
czeremchy amerykańskiej, z dolnych pięter lasu

7,50 ha Oddziały: 1Bf, 1Cd, 6d, g 

 9 Kontrola stanu zagrożenia drzewostanów — po-
szukiwania szkodliwych owadów w ściółce oraz 
kontrola zapędraczenia gleby na szkółce

51 prób Obszar objęty ochroną czynną

10 Kontrola występowania brudnicy mniszki — 
wywieszanie pułapek zapachowych (feromono-
wych)

14 szt. Obszar objęty ochroną czynną

11 Ograniczenie występowania huby korzeniowej 
— zabezpieczanie pni po usuniętych drzewach 
na gruntach porolnych biopreparatem PgIBL

11,09 ha Oddziały: 70h, k, 97n, r, 114a, 148b

12 Naprawa istniejących ogrodzeń powierzchni in-
tensywnie przebudowywanych drzewostanów 
zniekształconych i zdegradowanych

1360 m Oddziały: 26j, k, l, 50d, 16nx, 36lx, 37d, 
61h, 62jx, 43l, m, 65g, 109d, 69a, 70k, h, 
92g, 93i, k, m, 96d, 97n, r, s, 113f, fx, g, 
128h, 140a, 148a, b, d, 145a

13 Wykonanie nowych ogrodzeń wokół powierzch-
ni z naturalnym odnowieniem 

100 m Oddział 15Af

14 Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych wystę-
pujących w nadmiernym zagęszczeniu zapobie-
gające szkodom wyrządzanym w odnowieniach 
naturalnych, zwierzynie drobnej i na terenach 
zurbanizowanych:
jeleń,
lis,
dzik 

10 szt.
 5 szt.
 30 szt.

Obszar objęty ochroną czynną



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 107 — Poz. 30

1 2 3 4

15 Ochrona przeciwpożarowa — wykonanie i utrzy-
mywanie pasów przeciwpożarowych — minera-
lizacja gleby, usuwanie materiałów łatwopalnych 
wzdłuż dróg, szlaków na odległość do 30 m

49,09 km Oddziały: 7r, 8b, c, d, f, 9m, x, 10m, n, 
11r, s, t, 12i, o, r, 13d, h, j, k, 14o, p, s, t, 
15k, o, 15Af, g, h, 16f, g, h, i, j, k, l, m, n, 
o, s, 17b, f, 18a, b, 25f, g, 26a, b, c, 27a, 
28a, b, 29b, 30b, c, 31b, c, 32a, c, d, f, 
33a, b, 34a, b, 35b, 36c, 37a, b, f, 38a, b, 
39a, b, d, 40a, c, 41l, 42b, c, d, 42b, c ,d, 
44b, 45c, 46d, f, o, 47k, 48c, g, 49c, 62j, n, 
o, w, 63a, b, c, d, g, 64c, 67g, i, 68a, b, c, 
d, m, 69a, p, 70k, l, m, 71j, k, 75c, 82c, 
83a, 88c, d, 89a, 91a, g, 92g, 101b, f, fx, 
102a, d, 106f, g, j, k, 107a, 109d, s, 110An, 
Aw, z, 111a, b, d, f, h, g, i, k, n, o, 112c, b, 
g, 114i, 116d, f, 117b, c, 118a, b, 128d, c, 
128Ak, 128B, 129—132, 148j, m

16 Ochrona przeciwpożarowa — utrzymanie dróg 
dojazdowych do pożarów: 
— podcięcie gałęzi koron drzew 
—  konserwację rowów odwadniających w pasie 

drogowym

9,10 km

0,81 km

70l, 71f, 73a, 74a, 75a, 76a, b, c, i, j, 77b, 
80a, 81a, 95b, g, 96a, c, 97o, p, 98c, d, g, 
j, k, 113f, i, n, 114c, f, g, i , j

17 Zabezpieczanie obszarów przed szkodami ze 
strony nadmiernego ruchu turystycznego — re-
monty, konserwacja, budowa nowych urządzeń 
turystycznych, w tym m. in.:
— bariery dwużerdziowej,
— bramy wejściowej,
— wiaty przeciwdeszczowej,
— palisad pod mapy turystyczne,
— stelaży pod tablice informacyjne

200 m
1 szt.
1 szt.
2 szt.
4 szt.

Oddział 128j
Oddział 128d
Oddział 110i
Oddziały: 69n, 111b
Oddziały: 128d, 128Aa, Ab

18 Ochrona przed erozją — utrzymywanie i budo-
wa urządzeń zabezpieczających wzdłuż szlaków 
turystycznych — schody ziemne

60 m Oddziały: 128d, 128Aa

19 Zabezpieczenie stanowiska Anthericum liliago 
przez fladrowanie oraz usuwanie siewek krze-
wów

0,06 ha Oddział 90d

20 Wykonanie nowego piezometru w ramach sieci 
monitoringu państwowego

1 szt. Oddział 104a

21 Likwidacja wyeksploatowanego piezometru 1 szt. Oddział 84b

22 Wykonanie ścieżki edukacyjnej „Wśród koron 
drzew” — w ramach programu INTERREG IVa

1 szt. Oddziały: 15c, d, 15Bh

23 Wykonanie dojścia i zejścia na plażę z komplek-
su Biała Góra — w ramach programu INTER-
REG IVa

1 szt. Oddziały: 15a, b, c, d, f

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ręczne wykaszanie łąk trzęślicowych, zebranie 
skoszonej masy i wywiezienie poza teren Parku

2,50 ha Oddział 202a

2 Letnie wykoszenie i wypas roślinności w celu 
uzyskania właściwej struktury w biotopach giną-
cych gatunków roślin i ptaków

80 ha Oddziały: 201i, 204b, 206b, 207c, 208c, 
211c
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1 2 3 4

3 Organizacja ekstensywnego wypasu w celu 
utrzymania i restaurowania cennych zbiorowisk 
roślinnych

164 ha Oddziały: 206c, 207c, 208c, 211c

 4 Ograniczenie ekspansji olszy czarnej i wierzb 
w płatach szuwarów kłociowych i szuwarów 
trzcinowych z woskownicą europejską

4,00 ha Oddział 202m

 5 Wycięcie samosiewów sosny, osiki oraz odro-
stów tarniny i głogu na pastwiskach

3,10 ha Oddziały: 122y, 122ax, 126j

 6 Skoszenie łąki, zebranie i wywiezienie pokosu 
poza teren Parku

3,10 ha Oddziały: 110Am, 110Ap

 7 Koszenie roślinności łąkowo-murawowej oraz 
występujących tam agregacji trzcinnika piasko-
wego, wywiezienie skoszonego materiału poza 
teren Parku

7,96 ha Oddziały: 122y, z, 125s, w, x, 126f, i, j

 8 Wykaszanie wrzosowisk po okresie kwitnienia 6,78 ha 138c, 143f

 9 Wykonanie w ramach programu LIFE (ochrona 
siedlisk wodniczki) — przez OTOP:
—  nowych tablic informacyjnych i ich ustawie-

nie, 
—  zastawek na rowach melioracyjnych,
—  konserwacji istniejących rowów melioracyj-

nych,
—  nowych rowów melioracyjnych,
—  zadaszeń i poideł dla potrzeb wypasu,
— ogrodzeń dla potrzeb wypasu

3 szt.

4 szt.
1500 m

300 m
2 szt.
5000 m

Oddziały: 207c, 208c, 211c,

Oddziały: 207c, 208c,
Oddziały: 207c, 208c,

Oddział 208c,
Oddziały: 206b, 207c, 208c, 211c,
Oddziały: 206b, 207c, 208c, 211c

10 Odstrzały redukcyjne dzików — ograniczenie 
strat w lęgach ptaków

10 szt. Wyspy delty Świny — oddziały: 205i, k, l, 
206b, 207c, 208c, 211c

11 Utrzymanie stanowiska Eryngium maritimum: usu-
wanie wierzb, zbiór nasion i ich wysiew w terenie

0,66 ha Oddziały: 6a, b, s

12 Odsłonięcie stanowisk Cladium mariscus oraz 
Myrica gale 

2,00 ha Oddziały: 202a, m

13 Naprawy i wykonanie odcinków ogrodzeń przy 
fragmentach klifów i wydm

800 m Oddziały: 6r, 7s

14 Zabezpieczenie palisadą drewnianą podstawy 
klifu 

50 m Oddziały: 1Ca, Cb

15 Budowa osady służbowej z zapleczem, niezbęd-
nej do realizacji zadań ochronnych na wodach 
Parku

1 szt. Oddziały: 128l, k

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Wspólne z Inspektorem Rybołówstwa Morskiego 
kontrolowanie wykonywania rybactwa na wodach 
morskich 

Według potrzeb Oddziały: 203a, 205f, 206a, 207a, b, 
208a, b, 209c, 211b, 212a, b, c, 213f, 
d, c, 214a
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II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ochrona przeciwpożarowa — wykonanie, utrzy-
mywanie pasów przeciwpożarowych poprzez 
mineralizację gleby, usuwanie materiałów ła-
twopalnych wzdłuż dróg, szlaków na odległość 
do 30 m

6,40 km Oddziały: 131i, 138c, 142h, 143f, 144a, 
linia kolejowa PKP wzdłuż oddz. 41, 42, 
62, 63, 64, 82, 83, 101, 102

2 Rozebranie wybranych obiektów kubaturowych 
na terenie byłej jednostki wojskowej Biała Góra

2 obiekty Oddział 15Bg

3 Rozebranie obiektu kubaturowego na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego w Wisełce — byłego 
punktu gastronomicznego 

1 obiekt Oddział 7h

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ochrona przeciwpożarowa — wykonanie, utrzy-
mywanie pasów przeciwpożarowych przez mi-
neralizację gleby

0,15 km Oddział 109o

2 Pielęgnowanie koron drzew w zadrzewieniach 
przy punktach widokowych — utrzymanie walo-
rów widokowych

0,25 ha Oddziały: 128Aa, b, 128d

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały ozna-
czone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1 : 10 000, według stanu na 1.01.1998 r. 
Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych.
Mapa znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Międzyzdroje.
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Załącznik nr 3

SPOSOBY OCHRONNY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary ochrony czynnej:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Pajęcznica liliowata, 
Anthericum liliago

Zabezpieczenie stanowiska na po-
wierzchni 0,06 ha

Rozstawienie fladr wokół stanowiska, 
usuwanie siewek, nalotów drzew 
i krzewów

2 Mikołajek nadmorski, 
Eryngium maritimum

Utrzymanie stanowiska na po-
wierzchni 0,66 ha

Usuwanie odrostów wierzby kaspij-
skiej i wyłożenie wyciętego materiału 
na przedpolu wydmy

3 Kłoć wiechowata 
Cladium marsicus

Utrzymanie i odsłonięcie stanowisk Ręczne obkaszanie i usunięcie trzciny 
oraz olszy czarnej

4 Woskownica europejska
Myrica gale

Utrzymanie i odsłonięcie stanowisk Ręczne obkaszanie i usunięcie trzciny 
oraz olszy czarnej

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 — Bielik 
(Haliaeetus albicilla),

— Kania ruda 
(Milvus milvus),

— Kania czarna 
(Milvus nigrans), 

— Rybołów 
(Pandion haliaetus)

— Sokół wędrowny
(Falo peregrinus)

Ochrona miejsc rozrodu i przebywa-
nia

Utrzymanie dotychczasowych stref 
ochronnych miejsc lęgowych i prze-
bywania oraz utworzenie nowych — 
według potrzeb

2 Puchacz
(Bubo bubo)

Restytucja gatunku Kontynuacja programu restytucji ga-
tunku na wyspie Wolin

3 Wodniczka 
(Acrocephalus paludicola)

Ochrona biotopów lęgowych Wykaszanie i wypas roślinności w ce-
lu uzyskania właściwej struktury 
w biotopach 

II. Obszary ochrony krajobrazowej:

A. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Żubr
(Bison bonasus)

Hodowla zachowawcza Prowadzenie hodowli zachowawczej 
w Ośrodku Hodowli Żubrów. Utrzy-
manie ośrodka (obsługa, remonty 
ogrodzeń i urządzeń hodowlanych, 
gospodarka paszowa, opieka wetery-
naryjna, inne)

2 Puchacz
(Bubo bubo)

Restytucja gatunku — hodowla wo-
lierowa

Kontynuacja programu restytucji ga-
tunku na wyspie Wolin

3 Gatunki chronione Rehabilitacja Prowadzenie rehabilitacji zwierząt 
z terenu Parku
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Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp. Rodzaj ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia 
ogółem

1 2 3 4

1 Ochrona ścisła 1.  Obszar ochrony ścisłej imienia S. Jarosza oddziały: 1Al, 1Bb, d, 
f—część, 1Cb—część, g, i, 1Db, c, d, f, g, j, k, l, m, n, o, p, 1k, l, m, 
n, o, p, r, s, t, tx, 2a, b, c, d, f, h, i, j, k, l, m, 3a, b, 4a, b, bx—część, 
c, cx—część, 5p—część, r—część. 

2.  Obszar ochrony ścisłej im. Z. Czubińskiego oddziały: 10Bf, g, 11a, 
b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 12a—h, i—część, j—n, 13a, b, c, 
d—część, g—część, 14a, b, c, d—część, g, h. 

3.  Obszar ochrony ścisłej imienia M. Raciborskiego oddział 25f, g. 
4.  Obszar ochrony ścisłej imienia B. Dyakowskiego oddziały: 121j, k, 

l, 122a, b, c, d, r, s, t, 125a, ax, b, bx, c, cx, d, dx, f, fx, gx, h, i, j, k, 
l, m, y, z, 131d.

5.  Obszar ochrony ścisłej imienia W. Szafera oddziały: 126l, n, o, 
127a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 128a, f, 128Az, 132a, b, c, d, f, g, h, 
i, 133a, b, c, d, f, g, 134b.

6.  Obszar ochrony ścisłej imienia A. Wodziczki oddziały: 135hi, 
140d, 141d, f, m, k, j, l, 145d, 146f, g, 215a.

7.  Obszar ochrony ścisłej „Drożkowe Łąki” oddziały: 201g, h, j, k, l, 
202b, d, f, g, h, i, j, k, l, 204a

497,86 ha

2 Ochrona czynna Oddziały: 1Aa—k, 1Ba, c, g, f—część 1Ca, b—część, c, d, f, h, j, k, 
1Da, g—część, h, i, 1w, 2g, n, o, 3b, c—i, dx—część, 4bx—część, 
cx—część, d—ax, 5a—o, p—część, r—część, 6, 7a—g, h—część, 
i—r, 8, 9, 10, 10A, 10Ba—d, h—l, 11r—t, w, 12i—część, o—t, 
13d—część, g—część, h, i, l, 14d—część, f, i—w, 15, 15A, 15Ba—f, 
h—x, 16, 17, 18a—j, 19—23, 24a—h, l—część, 25a—d, h, i, gx,  
26—38, 39a, b, c, d, f, g, h, i, j—część, k—część, l—część, o—część, 
40a, b, c, d—część, f, g, h—część, 41a—część, c—l, 42a, b, c, d, f, 
43—45, 46a, b, c, d—część, f—n, o—część, t—część, 47, 48a—część, 
b, c—część, d—i, l, 49—67, 68a—c, f—n, 69—89, 90c, d—część, 
e—k, 91—108, 109a—k, n, p—hx, 110, 110A, 110B, 111, 112,  
113a—o, s, fx, jx, 114—120, 121a—i, 122f—o, w—nx, p, 122ax, bx, 
cx, dx, 123, 124, 125g, n, o, r, s, t, x, w, 126f, i, j, k, m, p, 128c, d, g, 
h, j, k, l, m, 128Aa, c, d, f, g, i, j, k, m—w, x, y, ax, 128B, 129—130, 
131a—o, 132j—l, 133h—l, 134a, c—i, 135a—g, 136—137, 138a, b, 
c, d—h, 139, 140a, b, c, 141a, b, c, g, h, i, 142a—i, 143a—d, g, f, h, 
144a—i, 145a—c, 146a—d, 147, 148, 201a, b, c, d—część, f—część, 
i, m—z, 202a, c, m, 203, 204b—k, m—cx, 205a—f, h—m, 206—214, 
215b oraz wody Zatoki Pomorskiej

10 322,42 ha

3 Ochrona krajo-
brazowa

1)  Grunty Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Parku: 56,48 ha, 
obejmujące obszary w następujących oddziałach: 1Cc,  
3dx—część, 7h—część, 15Bg, 18k, l, m, n, o, 24l—część, 25k, j, 
39k—część, m, n, j—część, l—część, r, s, t, w, o—część, p, 
40d—część, j, k, h—część, i, 41a—część, b, 42g, h, i, j, 46d—część, 
r, o—część, t—część, s, p, w, 48a—część, c—część, j, k, m, 68d, 
90a, b, d—część, 109l, m, o, 113p, r, t, w, x, 122o, x, 125p, 126g, h, 
128A, b, h, l, 128l, k, m, i, 131i, 142h, 144a, 201f—część, d—część, 
204l, 205g.

2)  Grunty Skarbu Państwa w innym zarządzie: 59,45 ha.
3)  Grunty innej własności: 1,19 ha

117,12 ha

Razem 10 937,40 ha

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały ozna-
czone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1 : 10 000, według stanu na 1.01.1998 r. 
Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych.
Mapa znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Międzyzdroje.
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Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, 
REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM SPOSOBU ICH UDOSTĘPNIANIA

ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

   A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępnienia

Maksymalna liczba 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie

w danym miejscu

1 2 3 4

 1 Cały obszar Parku Badania środowiska przyrodniczego Par-
ku — w oparciu o opinię Rady Naukowej 
i uzyskane zgody dyrektora Parku

Zgodnie z indywidualną 
zgodą

 2 Obwód Ochronny Wicko, od-
działy: 88b, 104a.
Obwód Ochronny Wisełka, od-
działy: 55i, 10Ak. 
Obwód Ochronny Wapnica, od-
działy: 129d, 126f.
Obwód Ochronny Międzyzdroje, 
oddziały: 17d, 40c, 60a, 63b

Badania monitoringowe środowiska wod-
nego Parku — badania wód podziem-
nych

4 na punkcie

 3 Obwód Ochronny Warnowo, 
oddziały: 110Ba, i, g, 110z, 110w, 
110Aa, f.
Obwód Ochronny Wisełka, od-
dział 10Am.
Obwód Ochronny Wapnica, od-
działy: 128l, 128Ac, 128n, 125f, 
135, 141.
Obwód Ochronny Wodny, od-
działy: 203, 205, 211c

Badania monitoringowe środowiska wod-
nego Parku — badania wód powierzch-
niowych

4 na punkcie

 4 Obwód Ochronny Wisełka, od-
dział 7s

Badania monitoringowe poziomu wód 
Bałtyku — marometr

2

 5 Obwód Ochronny Warnowo, 
oddział 113p

Badanie klimatologiczne, Stacja meteoro-
logiczna

4

 6 Obwód Ochronny Wisełka, od-
dział 10A

Badanie klimatologiczne, Stacja monito-
ringu przyrodniczego Grodno

4

 7 Obwód Ochronny Międzyzdroje, 
oddział 15Bg

Stacja Monitoringu Przyrodniczego Biała 
Góra, Stacja klimatyczna 

5

 8 Obwód Ochronny Międzyzdroje, 
oddział 15Bg
budynki Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu 
nr 6, 8, 13

Stacja Terenowa Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Moni-
toringu Przyrodniczego

100

 9 Obwód Ochronny Międzyzdroje, 
oddział 15Bg

Adaptacja budynków Archiwum Państwo-
wego w Szczecinie

30

10 Obwód Ochronny Wodny, od-
dział 211c

Prowadzenie monitoringu: hydrologicz-
nego, ornitologicznego, botanicznego 
i entomologicznego, w ramach progra-
mu LIFE

20
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   B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępnienia

Maksymalna 
liczba osób 

mogących przebywać 
jednocześnie

w danym miejscu

1 2 3 4

 1 Centrum Edukacyjno-Muzealne 
Wolińskiego Parku Narodowego, 
Obwód Ochronny  Międzyzdroje, 
oddział 18n

Edukacja w zakresie ochrony przyrody 
i parków narodowych.
Muzealnictwo oraz edukacja ekologiczna

600

 2 Zagroda Pokazowa Żubrów, Ob-
wód Ochronny Międzyzdroje, od-
działy: 39p, r, s, t, w, j, k, m, n, l; 
40d, i, j, k, h; 41a, b

Edukacja w zakresie ochrony fauny, ga-
tunków chronionych, zagrożonych, cha-
rakterystycznych dla przyrody Parku

200

 3 Obiekt Edukacyjno-Turystyczny 
WIATRAK, Obwód Ochronny 
Międzyzdroje, oddział 18k

Edukacja w zakresie ochrony przyrody 
i parków narodowych

100

 4 Obiekt Edukacyjny — budynek 
nr 7, Obwód Ochronny Między-
zdroje, oddział 15Bg

Edukacja przyrodnicza 100

 5 Ścieżka edukacyjna „Las”, 
Obwód Ochronny Międzyzdroje, 
oddziały: 18b, 17i; 41f, c

Edukacja przyrodnicza 100

 6 Ścieżka edukacyjna „Wśród koron 
drzew” Obwód Ochronny Mię-
dzyzdroje, oddziały: 15c, d; 15Bh

Edukacja przyrodnicza — na etapie pro-
jektowania, w ramach programu INTER-
REG IVa

50

 7 Ścieżka edukacyjna „Jeziora”,
Obwód Ochronny Warnowo, od-
działy: 71a; 110i, d, b, c, g, o

Edukacja przyrodnicza 50

 8 Ścieżka edukacyjna „Bory Woli-
na”, Obwód Ochronny Wisełka, 
oddziały: 6p, 7p

Edukacja przyrodnicza 100

 9 Ścieżka edukacyjna „Procesy 
Przyrodnicze”, Obwód Ochronny 
Wapnica, oddziały: 122ax, bx; 
128Aa, b, g, h, i, k, o, x; 128b, c, d, 
dx

Edukacja przyrodnicza 200

10 Ścieżka edukacyjna „Nad Zale-
wem”, Obwód Ochronny Wapni-
ca, oddziały: 148m, j; 147g, h, f, c; 
146a; 143g, f, 144b; 138f, h; 139b; 
145a, c

Edukacja przyrodnicza 50

11 Ścieżka edukacyjna „Drożkowe 
Łąki” Obwód Ochronny Wodny, 
oddziały: 201i; 202a

Edukacja przyrodnicza 50
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   C. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

 1 Obwody Ochronne: 
Wapnica, Wicko, Międzyzdroje,
oddziały: 122; 128; 128A; 135; 
138—141; 143—148 

Szlak turystyczny pieszy i rowerowy — 
Karnocice — Międzyzdroje (niebieski)

200

 2 Obwody Ochronne:
Międzyzdroje, Wisełka,
oddziały: 2; 3; 7—16; 19—25; 
39—41, 48

Szlak turystyczny pieszy i rowerowy Mię-
dzyzdroje — Wisełka — Świętouść (czer-
wony)

400

 3 Obwód Ochronny Międzyzdroje,
oddziały: 16; 17; 40

Szlak turystyczny pieszy i rowerowy — 
łącznikowy (czarny) Kawcza Góra — Kwa-
sowo

120

 4 Obwody Ochronne:
Międzyzdroje, Warnowo,
oddziały: 17—18; 41; 61; 70—71; 
80; 97—98; 110—112; 114

Szlak pieszy Międzyzdroje — Warnowo 
(zielony)

500

 5 Obwód Ochronny Międzyzdroje,
oddziały: 15a, b, c, d, f

Dojście do zejścia i zejście na plażę 
z kompleksu Biała Góra — na etapie pro-
jektowania w ramach programu INTER-
REG IVa

100

 6 Obwód Ochronny Wisełka, od-
działy: 24; 5; 25; 7; 21; 3; 4; 1Ag; 
1Cd;  9; 10A

Szlaki piesze — dojścia do plaży (czarne) 400

 7 Obwód Ochronny Wapnica,
oddziały: 128Ab, Ad, Ar, As, At, 
Ax

Ścieżka spacerowa wokół jeziora Turku-
sowego

100

 8 Obwód Ochronny Wapnica, od-
dział 128Aa

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe — 
Jezioro Turkusowe 

220

 9 Obwód Ochronny Międzyzdroje, 
oddział 40c

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe — 
Kwasowo

200

10 Obwód Ochronny Międzyzdroje, 
oddział 13j, d 

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe — 
Gosań

100

11 Obwód Ochronny Warnowo, od-
dział 111a

Miejsce postojowe przy Jeziorze Czajcze 30

12 Obwód Ochronny Międzyzdroje,
oddział 16d

Punkt widokowy Kawcza Góra 40

13 Obwód Ochronny Międzyzdroje,
oddział 14f

Punkt widokowy Gosań 50

14 Obwód Ochronny Wapnica,
oddział 128dx

Punkt widokowy Wzgórze Zielonka 80

15 Obwód Ochronny Wapnica, od-
dział 128Ah

Punkt widokowy Piaskowa Góra 40

16 Obwód Ochronny Międzyzdroje,
oddziały: 39—40

Obiekt turystyczny
Zagroda Pokazowa Żubrów

200

17 Obwód Ochronny Międzyzdroje,
oddział 18k

Obiekt turystyczny Wiatrak 100

18 Obwód Ochronny Wapnica, od-
dział 128a

Miejsce palenia ogniska 80
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19 Obwód Ochronny Wisełka,
oddział 10An

Miejsce palenia ogniska 40

20 Obwód Ochronny Wicko, 
oddział 90d

Stanowisko broni V3 50

   D. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących 

przebywać
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

 1 Plaża Świętouść, 
Obwód Ochronny Wisełka, od-
działy: 1Aa; 1Ba; 1Ca

Odcinki plaż nadmorskich udostępnione 
do plażowania

1200

 2 Plaża Wisełka,
Obwód Ochronny Wisełka, od-
działy: 4bx; 5p; 6r; 7s

Odcinki plaż nadmorskich udostępnione 
do plażowania

1400

 3 Plaża Grodno II,
Obwód Ochronny Wisełka, od-
dział 9ax

Odcinek plaży nadmorskiej udostępniony 
do plażowania

200

 4 Plaża Grodno I,
Obwód Ochronny Wisełka, od-
działy: 10Aa, 10Ba

Odcinki plaż nadmorskich udostępnione 
do plażowania

200

 5 Plaża Międzyzdroje
Obwód Ochronny Międzyzdroje, 
oddział 16z

Odcinek plaży nadmorskiej udostępniony 
do plażowania

400

 6 Przystań żeglarska Łunowo,
obwód ochrony Wodny, oddział 
205g

Przystań żeglarska — basen jachtowy 120

 7 Ośrodek Grodno II,
Obwód Ochronny Wisełka, od-
działy: 8f; 9b, c, f, h, i

Ośrodek wypoczynkowy 200

  8 Ośrodek Grodno I,
Obwód Ochronny Wisełka, od-
dział 10A

Ośrodek wypoczynkowy 200

 9 Obwód Ochronny Wisełka,
oddział 7h

Ośrodek rekreacyjny  25

10 Obwód Ochronny Międzyzdroje,
oddział 18k

Kampingi  20

   E. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania
Maksymalna liczba osób 

mogących przebywać
 jednocześnie w danym miejscu

1 2 3

Obszary morskie poza strefą roślinności 
wynurzonej i strefą ochrony ścisłej

Rybołówstwo i sportowy połów 
ryb —

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały ozna-
czone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1 : 10 000, według stanu na 1.01.1998 r. 
Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych.
Mapa znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Międzyzdroje.
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Załączniki do zarządzenia Nr 8 Ministra Środowiska 
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 31) 

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3

 1 Drzewostany sztucznego pochodzenia, 
o nieprawidłowym składzie gatunko-
wym niezgodnym z siedliskiem, nieod-
powiedniej strukturze przestrzennej 
i wiekowej. Powstawanie złomów i wy-
wrotów w wyniku działania wiatrów

Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów, 
hodowla materiału sadzeniowego na potrzeby przebudowy 
drzewostanów, dolesienie powierzchni luk i przerzedzeń, 
wykonywanie poprawek i uzupełnień, porządkowanie po-
wierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia, pielęgna-
cja upraw, wykonywanie cięć pielęgnacyjno-hodowlanych 
i ochronnych, przebudowa drzewostanów, ocena stanu 
i zmian w ekosystemach leśnych

 2 Szkody w drzewostanach spowodowa-
ne przez owady, grzyby pasożytnicze

Prognozowanie występowania wzrostu populacji owadów, 
stosowanie pułapek (w tym zapachowych), usunięcie drzew 
opanowanych przez owady, grzyby

 3 Szkody w ekosystemach leśnych i upra-
wach rolnych wyrządzane przez jelenie 
i sarny

Zabezpieczenia upraw leśnych i rolnych, odnowień natural-
nych, utrzymywanie liczebności populacji zwierząt łownych 
na poziomie nie zagrażającym uprawom przez odstrzał re-
dukcyjny tych zwierząt

 4 Napowietrzne linie energetyczne Likwidacja napowietrznych linii energetycznych, skablowa-
nie linii energetycznych niskiego i średniego napięcia

 5 Obniżenie poziomu wód gruntowych 
i powierzchniowych

Zwiększenie retencji na obszarze Parku przez konserwację, 
odnawianie, przebudowę i budowę obiektów infrastruktury 
technicznej wspomagającej retencję wód, prowadzenie re-
naturyzacji stosunków wodnych, przeciwdziałanie odpływo-
wi wód powierzchniowych

 6 Zanieczyszczenie wód czynnikami an-
tropogenicznymi

Prowadzenie stałego monitoringu wód. Wpływanie na likwi-
dację źródeł zanieczyszczeń

 7 Zarastanie „Stawów Echo” Wykaszanie nadmiaru roślinności

 8 Erozja gleb w wyniku działań antropo-
genicznych i intensywnych opadów

Zabudowywanie rynien erozyjnych spowalniające spływ 
wód opadowych, budowa zabezpieczeń w miejscach pene-
tracji turystycznej, zalesianie i wyłączanie z zabiegów obsza-
rów podatnych na erozję

 9 Zanieczyszczenie powietrza Prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń

10 Zanieczyszczenie powierzchni ziemi Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych, porządkowa-
nie terenu parku, likwidacja nielegalnych wysypisk odpa-
dów, prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń

11 Zakłócenia naturalnych procesów za-
chodzących w ekosystemach Parku

Utrzymanie stref pozbawionych antropogenicznych oddzia-
ływań zewnętrznych w postaci obszarów wyłączonych z in-
gerencji na okres 20 lat połączonych z monitorowaniem sta-
nu i zmian w naturalnych biocenozach

12 Ograniczenie możliwości zachowania 
i rozprzestrzeniania się populacji roślin 
chronionych

Stworzenie odpowiednich warunków populacjom roślin 
chronionych, w tym przez oczyszczanie z podszytów i pod-
rostu linii oddziałowych, poprawę warunków świetlnych, 
utrzymanie obszarów cennych florystycznie

13 Rozprzestrzenianie się obcych gatun-
ków zwierząt na obszarze Parku

Eliminacja gatunków obcych inwazyjnych, zagrażających ro-
dzimym zoocenozom: jenota. Eliminowanie zdziczałych, wa-
łęsających się psów, zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
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14 Pojawianie się niepożądanych gatun-
ków roślin zielnych oraz drzew i krze-
wów (sukcesja wtórna), w nieleśnych 
ekosystemach lądowych

Wycinanie niepożądanych drzew i krzewów, wykaszanie po-
wierzchni

15 Zanikanie i przekształcanie siedlisk zwie-
rząt

Zachowanie zróżnicowania siedliskowego, ochrona, odtwa-
rzanie i tworzenie specyficznych biotopów (stanowisk roz-
rodczych, życiowych i zimowania), kształtowanie stref przej-
ściowych

16 Zagrożenie rodzimych gatunków zwierząt Zachowanie rodzimych gatunków zwierząt, uzupełnianie kar-
my mikroelementami, prowadzenie hodowli zachowawczej 
konika polskiego

17 Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym 
ulegają zwierzęta

Ograniczenie rozmiaru śmiertelności zwierząt przez zabez-
pieczenie tras wędrówek, udzielanie pomocy zwierzętom 
wymagających opieki

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3

1 Szkody w drzewostanach powodowane 
przez wiatry, okiść, owady, grzyby paso-
żytnicze, zakłócenia stosunków wod-
nych, ekstremalne temperatury

Stosowanie pułapek (w tym feromonowych), zwalczanie bio-
logiczne i chemiczne, usuwanie drzew opanowanych przez 
owady, grzyby oraz uszkodzonych przez wiatr, zagrażających 
trwałości drzewostanów

2 Wzrost zagrożenia pożarowego na skutek 
nagromadzenia materiałów łatwopalnych 
oraz dużego ruchu turystycznego

Działania profilaktyczne: wykonywanie pasów przeciwpoża-
rowych (typu A i B), porządkowanie terenu z materiałów ła-
twopalnych

3 Zmniejszanie się miąższości złóż torfu na 
torfowiskach

Renaturalizacja stosunków wodnych w zlewniach górnego 
Szumu i Świerszcza

4 Zagrożenie wścieklizną Redukcja zwierząt rozprzestrzeniających choroby: lisa i zdzi-
czałych psów

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
1 Samowolny, wbrew zakazom, ruch po-

jazdów i penetracja Parku
Likwidacja samowolnych wjazdów na obszarze Parku, utrzy-
manie rogatek, czytelnego przebiegu i oznakowania granic 
Parku, edukacja społeczeństwa

2 Zanieczyszczenie powietrza, wód Prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń
3 Opanowywanie obszaru Parku przez ga-

tunki zwierząt obce rodzimej faunie
Eliminowanie gatunków obcych — jenota

4 Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym 
ulegają zwierzęta

Ograniczenie rozmiaru śmiertelności zwierząt przez zabezpie-
czenie tras wędrówek, udzielanie pomocy zwierzętom wy-
magającym opieki

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU 
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

 I. Na obszarach objętych ochroną ścisłą:

 A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Zapobieganie i likwidacja skutków 
procesów erozyjnych na ścieżce 
przyrodniczej

100 m (197, 198)2), 209

2 Udzielanie pomocy zwierzętom wy-
magającym opieki humanitarnej

Zwierzęta poszkodowane w wyniku 
zdarzeń losowych

(Obszar ochrony ścisłej)2)

3 Monitorowanie stanu populacji 
zwierząt w celu oceny stanu po-
pulacji

Nieinwazyjne obserwacje przy uży-
ciu sprzętu optycznego; wykonanie 
dokumentacji fotograficznej bez 
chwytania zwierząt

(Obszar ochrony ścisłej)2)

II. Na obszarach objętych ochroną czynną:

 A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Zapobieganie i likwidacja skut-

ków procesów erozyjnych
9975 m (6)2), 7, (13, 14, 15)2), 17, 19, 

(22)2), 30b, (33, 41)2), 51, 61, 
62, (66, 68)2), (77, 79, 80)2), 
85, 86, (95, 97b)2), 100, 101, 
102, 114, 115, (120a, b)2), 
(140)2), 141, (157, 158)2), 169, 
176, 177, 178, 179, (187)2), 
190, (195, 196)2), 199j, (202)2), 
(226)2), 232, 233, 234, 237, 
(251, 252)2), 255, 256, 275, 
286, 302, 305, 306, 307, 342, 
(343)2), 346, (347, 348)2), 
(350, 351)2), 352, 353, (354)2)

2 Regulacja składu gatunkowego 
oraz zagęszczenia drzew w drze-
wostanach (trzebież wczesna)

8,68 ha 182d, 226j, 231b, d, 248a, b, 
293j

3 Regulacja składu gatunkowego 
oraz zagęszczenia drzew w drze-
wostanach (trzebież późna)

116,66 ha 14c, d, 16d, 20d, g, 31c, 53d, 
80o, 130f, 151a, 203b, 218f, 
226d, h, i, n, o, p, 237i, 275a, 
302a, h, 303m, n, 318c, 322k, 
328c, 332i, 339c, 360b

4 Odsłanianie odnowień drzew pod 
koronami drzewostanów z jedno-
czesną eliminacją niepożądanych 
gatunków z górnej warstwy

8,36 ha 75h

5 Regulacja zagęszczenia drzew 
w drzewostanach na obszarze 
przebudowy (cięcia przygotowu-
jące glebę dla wprowadzenia od-
nowień sztucznych i odnowienia 
do włączenia w skład przyszłego 
drzewostanu, cięcia sanitarne)

238,26 ha 2a, 9a, 16c, h, 28f, 46b, 65a, 
92Ad, 93k, m, 94l, 108b, d, f, 
k, 151b, 158a, b, c, d, f, g, h, 
i, 187n, 191a, f, 232d, 233d, 
251g, 252g, 255d, f, 256a, b, 
265b, 266a, b, d, i, 286d, f, 
294f, 305b, j, 306b, c, 307a, 
b, l, 347d, f, 348a, c, d, 354c
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 6 Usuwanie z drzewostanów, drzew 

opanowanych przez owady oraz 
pasożytnicze grzyby, drzew poła-
manych oraz wywrotów (cięcia 
sanitarne i przygodne) z pozosta-
wianiem drzew nie zagrażających 
zdrowotności drzewostanów

7266,83 ha (Obszar objęty ochroną czyn-
ną)2)

 7 Odnowienie drzewostanu pod 
osłoną górnego piętra

12,23 ha 108b, 158h, 159d, g, 256b, 
270h, i, j, 271f, 280b, 301f, 
302f, 312b, i, 320b, 321a

 8 Doniesienie luk i przerzedzeń 
w drzewostanach oraz poprawki 
w uprawach

16,73 ha 10a, 86b, c, 93k, 941, 100a, b, 
(108b, k)2) 109d, f, g, i, p, r, 
113a, d, f, (124a, b, c, 125a, 
b, d, 138b, g, 139a)2), 142a, 
b, 180b, 232d

 9 Pielęgnowanie gleby poprzez mo-
tyczenie gleby wokół sadzonek

711,82 tys. szt. 2a2), 3a, 9a, 10a, (28d, 64f, 
78a, 80k, m, 82n, 83i, l, 84f, 
85c, 86b, c, d, 92i, j, l, m, n, 
93n, 94i, bx, 96d, k, 97d, h, 
98b, c, f, 99a, 100a, 101d, 
102a, 108b, k, 109d, f, g, p, r, 
111a, b, 112c, g, 113a, c, 
114d, f, 121c, d, f, h, i, 122m, 
n, h, o, 123j, s, p, r, 124a, b, c, 
d, f,, 125a, d, 129b, 130a, b, c, 
138a, b, f, g, i, 139a, 140a, 
142a, b, 202a, b, c)2), 242b, 
(262c, 266m, n, 270g, i, 278a, 
b, 281c, d, f, 289c, 292b, f, 
294i, 313g, h)2) 321a, (350a, 
b, 361b, c)2)

10 Usuwanie niepożądanych gatun-
ków drzew (czyszczenia wczesne) 
oraz formowanie niektórych 
drzewek

24,37 ha 32c, 60c, 94fx, ix, 95o, 107a, 
b, 108k, 121a, 122d, 123b, d, 
266m, n, 281c, d, f, 350a

11 Regulacja składu gatunkowego 
oraz zagęszczenia drzew w drze-
wostanach (czyszczenia późne)

45,06 ha 110d, k, n, o, r, 177d, 212h, 
215t, 230a, 235n, 242c, 255h, 
266a, o, 281i, j, l, 287b, 291d, 
292g, 294a, g, 348a, d, 350d

12 Przygotowanie gleby do odno-
wienia lasu przez usunięcie gałęzi 
i krzewów, na powierzchni

48,09 ha 93k, 941, 108b, 158h, 159d, g, 
187n, 215n, 256b, 270h, i, j, 
271f, 272g, h, 280b, 292i, 
294c, 301f, 302i, 312b, i, 
317a, 320b, 321a, 360d, f, 
361a, b

13 Hodowla sadzonek drzew i krze-
wów w szkółkach leśnych

1,55 ha (10a, 140a, 142a, 180b, 232d, 
312b, 350a)2)

14 Kontrolne poszukiwania owadów 
w ściółce, glebie, z drzew próbnych

Według potrzeb (Obszar objęty ochrona czyn-
ną)2)

15 Prognozowanie występowania 
brudnicy mniszki poprzez kontrolne 
odłowy owadów przy pomocy puła-
pek zapachowych (feromonowych)

57 szt. (Obszar objęty ochronę czyn-
ną)2)

16 Zabezpieczanie przed jeleniami 
i sarnami upraw leśnych i odno-
wień naturalnych przy użyciu che-
micznych środków zapachowych 
(repelentów)

616,64 tys. szt. (28a, d, 64f)2) 65a, (66b, 78a, 
80k, m; 82n, 83i, l, 84f, 85c, 
86b, c, d, 92i, j, l, m, n, 93n, 
94bx, i, 96d, f, k, 97d, h, 98b, 
c, f, 99a, b, 100a, b, 101b, d, 
g, 102a, 107a, b, 108b, k, 
109d, f, g, p, r, 111a, b, 112c, 
g, 113a, b, c, d)2), f, (114d, f, 
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116g, 121a, c, f, h, i, 122h, i, 
m, n, o, 123j, p, r, s, 124a, b, 
c, d, f, 125a, b, c, d, g, h, k, l, 
m, 129b, 130a, b, c, 138a, b, 
f, g, i, 139a, 140a, 142a, b)2), 
158h, 159d, g, (184a, b, 194b, 
203b, c, d, h, 204j, 212b, c, h, 
213a)2), 221i, (226f)2), 233b, 
242b, (253j)2), 256b, (270g)2), 
h, (i)2) j,  271f, 280b, (281k, 
287a, 288a, d, 289c, 291d, 
294g, 295i, 301b)2), f, (g)2), 
302i, (306d, 307b, 310c)2), 
312b, i, (313g, h)2), 320b, 
321a, (346c)2), 347f, (349c, 
362d)2)

17 Grodzenie upraw i odnowień 1400 m 350a, b

18 Mechaniczne zabezpieczanie sa-
dzonek drzew przed zwierzętami 
na uprawach leśnych

12,47 tys. szt. (64f, 78a)2), 93k, l, (n, 94i)2)

19 Spulchnianie gleby na pasach 
przeciwpożarowych

1100 m (182a, b)2), 94

20 Usuwanie martwych drzew, gałę-
zi, chrustu — wykonanie pasów 
przeciwpożarowych typu A

42,72 km (77r, 92Aa, 92Br, t, 93m, k, d, 
i, 94x, dx, 109g, j, k, m, n, o, 
127a, bx, d, 128a, c, 129a, g, 
146a, b, c, d, g, h, 147f, d, g, 
h, 148c, d, f, i, 165c, 166a, b, 
f, 183h, i, 184a, b, c, 185a, b, 
c, 186a, i, r, s, 187p, 188a, k, 
l, 192b, 193a, b, 195h, g, ax, 
cx, dx, 196a, b, f, 203a, b, 
207i, j, m, o, r, 215f, g, m, n, 
k, o, 216a, 218d, h, 219f, g, i, 
j, k, l, 220a, c, b, d, f, 221a, b, 
c, d, f,  g, 222a, 223a, d, 225j, 
n, m, r, w, z, bx, cx, dx, fx, 
gx, hx, 226a, b, d, 234a, b, 
245b, c, d, g, j, k, 258c, d, f, 
g, h, i, 259a, i, j, 288a, b, c, d, 
301a, b, d, f, 312a, b, c, d, j, 
321g, h, 327a, b, c, 337m, n, 
s, 341a, c, d, j, l, n, m, 342a, 
343a, 344b, c, 345a, b, 346a, 
347a, 348a, 349a, b)2)

21 Usuwanie martwych drzew, gałę-
zi, chrustu w celu umożliwienia 
wykonania pasów przeciwpożaro-
wych

115,90 ha (216a, g, k, n, 223d, 234c, 
235a, n, 245d, k, 246a, i, 
258d, g, i, 272d, f, 273a, g, 
289b, c, g, i, j, m, 290a, l, m, 
n, t, 302c, g, k, l, 303a, j, h, 
313l, m, 321g, h, 322a, b, c, 
f, 327a, b, c, d, f, g)2), 348a

22 Wykopanie rowów w celu zlikwi-
dowania samowolnych wjazdów 
do Parku

520 m 11, 63, 75, 76, 79, 91, 135, 
152, 169, 176, 181, 207, 
208, 209, 213, 218, 222, 
225, 226, 240, 251, 280, 281, 
283, 296, 351, 352, 356

23 Redukcja liczebności zwierząt 
przez odstrzał

Jeleń — 3 szt., sarna — 10 szt. (Obszar przebudowy drze-
wostanów3), 2)
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24 Wzbogacanie bazy żerowej zwie-
rząt poprzez uzupełnianie mikro-
elementów

16,0 q (Obszar objęty ochroną 
czynną)2)

25 Ograniczanie liczebności gatun-
ków stanowiących zagrożenie dla 
rzadkich i chronionych gatunków 
zwierząt. Odstrzały redukcyjne li-
sa oraz eliminacja jenota

8 szt. (Obszar objęty ochroną 
czynną)2)

26 Udzielanie pomocy zwierzętom 
wymagającym opieki

Zwierzęta poszkodowane w wyniku 
zdarzeń losowych

(Obszar objęty ochroną 
czynną)2)

27 Monitorowanie stanu populacji 
zwierząt (nieinwazyjne obserwa-
cje zwierząt w celu oceny stanu 
populacji)

Według potrzeb (Obszar objęty ochroną 
czynną)2)

28 Ochrona stanowisk gatunków ro-
ślin rzadkich i zagrożonych

2,02 ha
380 m

3a, 5E, 6b, 15N, 16b, 32a, 
33c, d, f, 35f, 36a, 53g, 54a, 
d, 55N, 55d, 66g, 77h, 78g

29 Usunięcie nawisów gałęzi, pod-
szytów i podrostów oraz przecię-
cie wizórek na granicy gruntów 
prywatnych i gruntów Skarbu 
Państwa pozostających w trwa-
łym zarządzie Parku

2950 m 92Bx, y, w, t, 108b, c, d, 136, 
153, 169, 280, 281, 282, 296

30 Wycinanie podszytów i podro-
stów, wokół granicznych punktów 
geodezyjnych, okopanie ziemią

20 szt. 63, 77, 93, 94, 95

31 Likwidacja napowietrznych linii 
energetycznych, skablowanie linii 
energetycznych niskiego i śred-
niego napięcia oraz telefonicz-
nych

Demontaż linii napowietrznej 1,45 km; 
wprowadzenie linii kablowej 2 km; 
wprowadzenie linii kablowej 4,15 km 
budowa Stacji RMw — b, 63 kVA

127, 128, 129, 146, 147, 148, 
186

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Powstrzymanie naturalnego poja-
wienia się roślinności niepożąda-
nych gatunków na łąkach i pastwi-
skach przez: koszenie, wycinanie 
samosiewów drzew i krzewów

10,28 ha (19c, 21f, 65d, 66p, 75j, 80l, 
83c, 84d, 94d, 119j)2), 195ax, 
bx, 205j, 265j, 281h, 289k, 
302b, d, 311f

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Odtworzenie i udrożnienie cieków 
wodnych — konserwacja umoc-
nień4)

50 m (79)f2)
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2 Renaturalizacja stosunków wod-
nych w zlewniach górnego Szumu 
i Świerszcza poprzez budowę i re-
mont zastawek4)

17 szt. 324, 325, (330, 331)2), 336

3 Odbudowa Stawu „Florianieckie-
go”4)

—odmulenie rzeki Świerszcz
— rozbiórka istniejącej budowli 

piętrzącej
— wykonanie nowej budowli pię-

trzącej
— odmulenie czaszy stawu i umoc-

nienie grobli
—budowa przelewu awaryjnego

160 m

1 szt.

1 szt.

0,80 ha 
1 szt.

274b, f

4 Konserwacja i modernizacja do-
prowadzalnika oraz rowów den-
nych na „Stawach Echo”4)

1200 m 
2860 m

(195l, m, o, 205a, b, c, i, j, 
h)2)

5 Przebudowa mnichów piętrzących 
wodę na Stawach „Echo”4)

2 szt. (195l, 204l)2)

6 Podwyższenie korony grobli na 
stawie nr 4 „Stawów Echo”4)

160 m (195l)2)

7 Usunięcie obsuwisk ziemnych na 
rowie odprowadzającym wodę ze 
stawu nr 1 „Stawów Echo”4)

50 m (204k)2)

8 Remont i konserwacja budowli 
piętrzącej wodę na „Czarnym Sta-
wie”4)

1 szt. (217a, b)2)

9 Remont i konserwacja „Malowa-
nego mostu”

1 szt. (236d)2)

10 Monitoring stanu i jakości wód 
zlewni górnego Wieprza i Szumu

15 punktów pomiarowych (161, 164, 186, 236)2), 324, 
(341)2)

11 Wykaszanie nadmiaru roślinności 
na „Stawach Echo”

40,07 ha (1951, m, o, 205a, b, c)2)

D. Ochrona zachowawcza konika polskiego

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Wykładanie paszy, opieka 
weterynaryjna nad stadem 
podstawowym

20 szt. (185—187, 193—195, 
203—206)2)

2 Konserwacja ogrodzeń obszaru 
hodowli zachowawczej (rezerwa-
towej) konika polskiego

12,5 km (185—187, 193—195,  
203—206)2)
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III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Udzielanie pomocy zwierzętom 

wymagającym opieki
Zwierzęta poszkodowane w wyniku 
zdarzeń losowych

(Obszar objęty ochroną 
krajobrazową)2)

2 Monitorowanie stanu populacji 
zwierząt (nieinwazyjne obserwacje 
w celu oceny stanu populacji; wy-
konanie dokumentacji fotograficz-
nej bez chwytania zwierząt)

Według potrzeb (Obszar objęty ochroną
krajobrazową)2)

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja

1 2 3 4
1 Przeciwdziałanie zarastaniu ekosy-

stemów nieleśnych poprzez wyka-
szanie i wycinanie roślinności 
z częściowym pozostawieniem bio-
masy w ekosystemie

91,70 ha (1f, g, h, i, j, l, o, s, 28c, g, 
ha, 68l, 75l, o, 77m, n, o, 
w, x, 78h, i)2, 78k, (79g, h, i, 
j, 80n, 81h, 82a, 92Aa, b, 
93a, f, h, o, p, 94b, cx, hx, 
96p, 122g, 123h, 135a, g, f, 
161r—t, x, y, ax, cx, gx—
mx, ox, px, sx, wx, xx, zx
—by, dy, fy, 162j, l, m, o, p, 
s, t, x, z, bx—fx, hx—mx, 
163m, p, r—t, x—cx, fx—jx, 
164m—r, 173h, (174h—o, 
s—z, 175i—p, s, w, x, z, 
179i, k, m, t, w, y, z, bx, cx, 
fx, hx, 181f—i, l—n, p—t)2), 
237k, 312f, g, h, n, k, 313dj, 
(337g)2), 362f, g, i

2 Redukcja liczebności zwierząt łow-
nych przez odstrzał

Jeleń — 1 szt., dzik — 5 szt. 190m, 191hi, 293m, 295o, 
362bg

3 Wzbogacanie bazy żerowej zwie-
rząt poprzez uzupełnianie mikro-
elementów

0,5 q (226c, 237k, 2951)2)

4 Ograniczanie liczebności drapieżni-
ków stanowiących zagrożenie dla 
rzadkich i chronionych gatunków 
zwierząt. Odstrzały redukcyjne lisa 
oraz eliminacja jenota i zdziczałych 
psów

2 szt. (Obszar objęty ochroną
krajobrazową)2)

5 Udzielanie pomocy zwierzętom wy-
magającym opieki

Zwierzęta poszkodowane w wyniku 
zdarzeń losowych

Obszar objęty ochroną 
krajobrazową

6 Monitorowanie stanu populacji 
zwierząt (nieinwazyjne obserwacje 
w celu oceny stanu populacji; wy-
konanie dokumentacji fotograficz-
nej bez chwytania zwierząt)

Według potrzeb Obszar objęty ochroną 
krajobrazową

7 Likwidacja napowietrznych linii 
energetycznych, skablowanie linii 
energetycznych niskiego i średnie-
go napięcia oraz telefonicznych

Budowa linii kablowej nn Kosobudy 
Bór — 1,7 km; budowa stacji RMw — 
b, 40 kVA — szt. 1

Obszar objęty ochroną 
krajobrazową
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C. Ochrona zachowawcza konika polskiego

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Przygotowanie paszy dla hodowli 

zachowawczej konika polskiego
— pastwiska
— łąki
— grunty orne

8,66 ha
16,50 ha
11,60 ha

(295a, b, j, 190f, 191i, 200a, 
207a, 293h, 295a, 207a, 
293h)2)

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone litera-
mi. Nazwa obszaru i jego lokalizacja według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych.
Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczań-
skiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5000, 
według stanu na dzień 1.01.2001 r.
Podział na rodzaje obszarów ochronnych przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem „Strefy działań ochronnych”, sporządzoną 
przez zespól autorski syntezy planu ochrony w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1.01.1999 r. Mapy znajdują się w sie-
dzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec.

2)  Zadania kontynuowane z 2007 r.
3)  1a, i, k, m, n, p, t, 2a, 3a, 4a, b, c, 7a, b, c, d, 8a, 9a, 10a, 16d, 17a, b, c, d, 18a, b, c, 19a, b, c, 20b, c, h, 33b, f, 35a, b, c, f, g, 

36a, b, c, 82h, k, l, m, n, o, 83f, i, l, n, m, 84f, g, h, i, k, l, 85c, d, f, g, h, 86c, d, g, 87d, g, 92i, k, n, 93k, 941, 96f, h, j, 97a, b, c, 
d, h, 98b, c, d, f, g, h, 99a, b, 100a, b, c, 101b, d, f, g, h, 102a, b, c, d, f, 108b, k, i, 109b, d, f, g, h, j, l, n, r, o, 110i, 111a, b, 
112c, d, g, 113a, b, c, d, f, 114d, f, 121c, f, h, i, k, m, 122j, k, l, m, n, o, 123c, d, f, h, i, k, l, p, s, r, 124a, b, c, d, f, 125a, b, c, d, 
g, h, k, l, m, n, 129b, 130a, b, c, 137b, c, d, g, 138a, b, d, f, g, h, 139a, b, d, f, 140a, b, 141a, b, c, d, 142a, b, 202a, b, c, 212b, 
213a, 242b, 262c, f, 266m, n, 277a, 278a, b, c, 281m, k, 287a, 288a, d, 289c, 292b, f, i, j, 294i, 295i, 301b, 310c, 313g, h, 321a, 
b, c, 342b, c, 343b, 350b, 361b, c, i, j, 362c.

4)  Z uwzględnieniem art. 33 ust. 1 i 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 2 ust. 1 pkt 34, § 3 ust. 1 
pkt 62, 72 i 72a i § 5 pkt 2 lit. a i e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifiko-
waniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, 
poz. 769 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1105).
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Załącznik nr 3 

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3
Orlik pospolity, pluskwica europejska 
obuwik pospolity, groszek wschodnio- 
-karpacki

Ochrona stanowisk gatunków roślin 
rzadkich i zagrożonych

Eliminowanie gatunków 
konkurencyjnych, prze-
świetlenie koron drzew

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Traszka zwyczajna, traszka grzebie-

niasta, kumak nizinny, grzebiuszka 
ziemna, ropucha szara, ropucha zie-
lona, rzekotka drzewna, żaby: traw-
na, moczarowa, jeziorkowa, wodna, 
śmieszka, jaszczurka żyworodna, 
jaszczurka zwinka, padalec, zaskro-
niec, żmija zygzakowata, gniewosz 
plamisty

Ograniczenie śmiertelności, wspoma-
ganie i poprawa warunków bytowych 
dla zwierząt poprzez optymalizację 
podstawowych siedlisk

Zabezpieczanie tras migra-
cyjnych, tworzenie dogod-
nych miejsc do rozrodu 
i życia płazów i gadów. Ste-
rowanie siedliskami i usu-
wanie źródeł zagrożeń
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Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp. Rodzaj ochrony  Lokalizacja1) Powierzchnia ogółem  
w ha

1 2 3 4
1 Obszar ochrony ścisłej 23, 24, 25a, c, 26b, 27c, d, 28n, 39c, 

40a, 41a, 42a—c, 43a—c, 44, 45a, 67b, 
68a, 70d, 71a, 197b, c, 198c, d, 199f, k, 
l, m, 207g, h, k, l, 208a—g, i, 209—211, 
227—229, 238—240, 253a—c, f, g, k, 
268a—c, 269c, d, 284, 285, 297—299, 
300a, 308b, 309, 310a, b, 329c—h, 
330h, i, l, 334a—h, 335a—c, 336g, h, 
339a, 340a, h, i, k

805,94

2 Obszar ochrony czynnej 1a—d, m, n, p, r, t, w, 2—22, 25b, 26a, 
27a, b, 28a, d, f, j—o, 29—38, 39a, b, 
40b, 41b—f, 42d, 43d, 45b—g, 46—66, 
67a, c—h, 68b—k, m, n, 69, 70a—c, f, 
g, 71b—g, 72—74, 75a—k, 76, 77a—1, 
78a—g, j, 79a—f, k, 80a—m, o—t, 
81a—g, i—l, 82b—n, 83a—i, k, l, 84—88, 
89a, c, d, f, 90, 91, 92Ac—f, 92Bd—i, o, 
y, 93b—d, g, i—n, 94a, d—w, bx, dx, fx, 
ix, 95, 96a—o, 97—106, 107a—c, f—i, 
108—109, 110a—o, r, s, y, 111—117, 
118a—d, g—k, 119—120, 121a—c, 
f—n, 122a—d, h—o, 123a—g, i—s, 
124—134, 135b, c, d, h—p, 136—147, 
148a—f, i, 149—160, 161a—m, w, z, 
bx, dx, fx, nx, rx, tx, yx, cy, 162a—i, k, 
n, r, w, y, ax, gx, 163a—o, w, dx, 
164a—l, 165—172, 173a—g, 174a—g, 
p, r, 175a—h, r, t, y, 176—178, 179a—h, 
j, l, n, o, r, s, x, ax, dx, gx, 180, 181a—d, 
j, k, o, 182a—g, i, 183a, b, f, j, 184—185, 
186a, b, h, i, l, p—cx, 187a—h, l—t, 
188a—f, i—l, 189, 190a—d, i, j, p, 
191a—g, j, l, 192—194, 195a—c, f, g, 
h, i—dx, 196, 197a, d, 198a, b, 199a, b, 
j, 200c, g—j, 201—206, 207i, j, m—r, 
208h, j, 212, 213a, b, 214, 215a—g, 
i—o, w, 216a, d—n, 217—225, 226a, b, 
d—p, 230—234, 235a—f, h—n, 236, 
237g—j, l—s, 241—252, 253d, h, i, j, l, 
254—267, 268d, 269a, b, 270—275, 
276a—d, g f—j, 277a—d, g, 278a—d, 
g—i, k, 279—283, 286—292, 293a, j, k, 
294, 295c—f, i, j, m, n, p—s, 296, 
300b—f, 301—307, 308a, c—g, 310c—f, 
311, 312a—d, i, j, m, o, 313a—c, g—i, 
k—m, 314—328, 329a, b, 330a—g, j, 
k, 331, 332a—l, r, 333, 334i, 335d, 
336a—f, i, 337a—c, f, h, k—s, 338, 
339b—d, 340b— g, j, l, m, 341a—d, 
g—n, 342—357, 358afb, g, j, 359—361, 
362d, h, obręb ewidencyjny Kosobu-
dy Bór działka nr 25, obręb ewidencyj-
ny Kosobudy Bór część działki nr 28, 
obręb ewidencyjny Guciów część 
działek nr: 298, 331

7320,58
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1 2 3 4
3 Obszar ochrony krajobrazowej 1f—l, o, s, 28b, c, g—i, 681, 751—o, 

77m—w, x, 78h, i, k, 79g—j, 80n, 81h, 
82a, 83j, 89b, 92Aa, b, 92Ba—c, j—n, 
93a, f, h, o—r, 94b, c, x—ax, cx, gx, 
hx, jx, kx, 96p, 107d, 110p, t, w, x, 
118f, 121d, 122f, g, 123h, 135a, f, g, 
148g, h, 161n—x, y, ax, cx, gx, mx, ox
—px, sx—wx, xx, zx, ay, by, dy, fy, 
162j, l, m, o, p, s, t, x, z, bx—fx, hx, ix
—mx, 163m, p—t, x—cx, fx—jx, 
164m—r, 173h, 174h—o, s, t—z, 
175i—p, s, w, x, z, 179i, k, m, p, t, w, y, 
z, bx, cx, fx, hx, 181 f—i, l—n, p—t, 
182h, j—l, 183c, d, 186c—g, j, k, m—o, 
187i—k, 188g, h, 190f—h, k—o, 119lh, 
i, k, 195d, z, fx, 199c, d, g—i, 200a, b, 
d, f, 207a—f, 213c, 215h, p—t, 216b, c, 
226c, 235g, 237a—f, k, 276f, 277f, h, 
278f, j, 293b—i, l—p, 295a, b, g, h, k, l, 
o, 312f—h, k, l, n, 313d, f, j, 332m—p, 
337d, g, i, j, 341f, 358c—f, h, i, 362a—c, 
f, g, i, obręb ewidencyjny Obrocz 
działki nr: 287—289, obręb ewidencyj-
ny Guciów działki nr: 299, 330, obręb 
ewidencyjny Kosobudy Bór część 
działki nr 28, obręb ewidencyjny Gu-
ciów część działek nr: 298, 331, grunty 
Skarbu Państwa w innym zarządzie, 
grunty prywatne

356,31

Razem  8482,83

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone litera-
mi. Nazwa obszaru i jego lokalizacja według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych.
Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczań-
skiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5000, 
według stanu na dzień 1.01.2001 r.
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Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, 
TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, SPOSOBY ICH UDOSTĘPNIANIA, 

ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

  I. Miejsca udostępniane w celach naukowych:

Miejsce udostępniane1) Sposób udostępnienia

Maksymalna liczba osób 
mogąca przebywać 

jednocześnie
w danym miejscu

1 2 3
Cały teren Parku 1—362 Po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku Liczba osób bezpośrednio 

realizujących zgłoszony te-
mat badawczy (nie więcej 
jednak niż 100)

 II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych:

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposób udostępnienia

Maksymalna liczba osób 
mogąca przebywać  

jednocześnie  
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Ośrodek Edukacyjno-Muzealny 

Parku 187i, k
Indywidualnie i w grupach zorganizo-
wanych do 45 osób, udostępnienie 
według programowej działalności 
edukacyjnej ośrodka (m.in. wystawy, 
zajęcia i programy edukacyjne, wy-
kłady tematyczne, udostępnianie po-
mieszczeń ośrodka na warsztaty, 
szkolenia, prelekcje, plenery, konfe-
rencje, sympozja itp.)

do 150 osób zwiedzających
jednocześnie, maksymalnie 
do 1500 osób dziennie

III. Miejsca udostępniane w celach kulturowych:

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposób udostępnienia

Maksymalna liczba osób
mogąca przebywać

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Izba Leśna we Floriance 293c, d, f, l Punkt, turystyka piesza, rowerowa, 

konna indywidualnie i w grupach 
(10—45 osób)

150

2 Ścieżka na Bukową Górę — Pomnik 
Pamięci Poległych Leśników 197a, 
188d

Rewitalizacja Pomnika Pamięci Pole-
głych Leśników

300

IV. Miejsca udostępniane w celach turystycznych:

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposób udostępnienia

Maksymalna liczba osób 
mogąca przebywać

jednocześnie 
w danyni miejscu 

(przepustowość dzienna)

1 2 3 4
1 Ścieżka na Bukową Górę 188a, b, d, 

j, i, 197a, b, c, 198c, 209a, b, c
Turystyka piesza indywidualnie 
i w grupach (10—45 osób)

300
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1 2 3 4
 2 Ścieżka na Piaseczna Górę 182d, f, 

190f, m, 182/189, 183/190, 191, j, k, 
190/199, 189/198, 198/197, 187/196

Turystyka piesza, narciarstwo biego-
we indywidualne i w grupach 
(10—45 osób)

110

 3 Ścieżka do Wzgórza Polak 348b, 
349a, c, d, 355a, b, 349/348

Turystyka piesza, indywidualnie 
i w grupach (10—45 osób)

120

 4 Ścieżka aleja A. Wachniewskiej 
187a, h, g, c, n, 186n

Turystyka piesza, narciarstwo biego-
we indywidualnie i w grupach 
(10—45 osób)

300

 5 Ścieżka do stawów „Echo” 187kj, n, 
p, o, g, 195f, g, d, z

Turystyka piesza, rowerowa, narciar-
stwo biegowe indywidualnie i w gru-
pach (10—45 osób)

300

 6 Ścieżka po wydmie do stawów 
„Echo” 187k, i, h, g, 186ax, z, y, cx, 
195c, f, h, g, d

Turystyka piesza, narciarstwo biego-
we indywidualnie i w grupach 
(10—45 osób)

150

 7 Obszar Ośrodka Edukacyjno-Muze-
alnego Parku 187i, k

Turystyka piesza, rowerowa,  konna in-
dywidualnie i w grupach 
(10—45 osób); parking

330

 8 Ścieżka historyczno-przyrodnicza 
do Wojdy 88b, 89a, c, 90cj, 91b, 
106a, 107a, c, 119a, 118a, c, d, f, 
75/78

Turystyka piesza, narciarstwo biego-
we indywidualnie i w grupach
(10—15 osób)

130

 9 Ścieżka dendrologiczna we Florian-
ce 277d, 293k

Turystyka piesza indywidualnie 
i w grupach (10—45 osób)

110

10 Ścieżka krajobrazowa we Floriance 
276f, 276/293, 293f, g, m

Turystyka piesza, rowerowa, konna, 
narciarstwo biegowe indywidualnie 
i w grupach (10—45 osób)

110

11 Droga „Tereszpolska” 207m, o, r
Ośrodek Hodowli Zachowawczej we 
Florianie 278d, f, 295a, j, d 
Osada Rybakówka 207a, b, c, f 
Stadion „Sokoła” 186j

Turystyka konna indywidualnie 
i w grupach do 10 osób

60

12 Trasa rowerowa do Florianki 204m, 
206c, i, j, 217c, 224f, g, h, i, 236f, 
247c, m, 261a, d, f, 275b, 276a, c, d, 
f, 277g, d, 278f, j, 295a, o, h, i, 306a, 
b, d, h, i, j, 317a, d, 326a, b

Turystyka rowerowa, piesza, konna 
indywidualna i w grupach 
(10—45 osób)

300

13 Szlak krawędziowy Roztocza 278c, 
b, 276f, b, 262b, c, f, 250f, a,  277/293, 
278a

Turystyka piesza indywidualna i gru-
powa z możliwością przejazdów ro-
werami na całej długości, przejazdów 
konnych w obszarze 277/293, 278a

200

14 Szlak centralny Roztocza 266o, p, 
282a, 267a

Turystyka piesza indywidualna i gru-
powa z możliwością przejazdów ro-
werami

360

15 Szlak partyzancki 15/28, 15/27, 25/26, 
40/42, 40/41, 39/41, 39/66, 55/66, 
55/65, 64/65, 78/79, 78f, 93c, b, f, a, 
92a, b, c

Turystyka piesza indywidualna i gru-
powa z możliwością przejazdów ro-
werami

260

V. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych:

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposób udostępnienia

Maksymalna liczba osób 
mogąca przebywać 

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Staw „Echo” 195c, d, f, g, h, I, z, fx Indywidualnie i grupowo (kąpielisko, 

platformy widokowe, parking)
2300
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1 2 3 4

2 Izba Leśna we Floriance 293d Miejsce na ognisko 250

3 Obszar Ośrodka Edukacyjno-Muze-
alnego Parku 187i

Miejsce na ognisko 250

VI. Miejsca, gdzie dopuszcza się wprowadzanie psów:

1 Obszar Ośrodka Edukacyjno-Muze-
alnego Parku 187i, k

Obszar udostępniony do wprowadza-
nia psów na uwięzi i w kagańcu

2 Staw „Echo” 195c, d, f, g, h, l, z, fx Obszar udostępniony do wprowadza-
nia psów na uwięzi i w kagańcu

3 Izba Leśna we Floriance 293c, d, f, l Obszar udostępniony do wprowa-
dzania psów na uwięzi i w kagańcu

4 Ścieżka aleja A. Dachniewskiej 187a, 
h, g, c, n, 186n

Obszar udostępniony do wprowadza-
nia psów na uwięzi i w kagańcu

5 Ścieżka do stawów Echo 187k, j, n, 
p, o, g, 195f, g, d, z

Obszar udostępniony do wprowa-
dzania psów na uwięzi i w kagańcu

6 Ścieżka na Piaseczną Górę 182d, f, 
190f, m, 182/189, 183/190, 191 j, k, 
190/199, 189/198, 198/197, 187/196

Obszar udostępniony do wprowadza-
nia psów na uwięzi i w kagańcu

7 Trasa rowerowa do Florianki 204m, 
206c, i, j, 217c,  224f, g, h, i, 236f, 
247c, m, 261a, d, f, 275b, 276a, c, d, 
f, 277g, d, 278f, j, 295a, o, h, i, 306a, 
b, d, h, i, j, 317a, d, 326a, b

Obszar udostępniony do wprowa-
dzania psów na uwięzi i w kagańcu

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone lite-
rami.
Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczań-
skiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5000, 
według stanu na dzień 1.01.2001 r.
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Załączniki do zarządzenia Nr 9 Ministra Środowiska 
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 32)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
1 Grunty niebędące własnością Skarbu 

Państwa występujące w szachownicy 
gruntów Parku

Wykup gruntów

2 Zaniechanie rolniczego użytkowania 
gruntów rolnych stanowiących włas-
ność prywatną, szczególnie widoczne 
w Gminie Krościenko. Presja na zabu-
dowę terenów prywatnych w Parku

Wspieranie ekstensywnej działalności rolniczej na rolnych tere-
nach prywatnych. Wykup gruntów lub uzyskanie zgody właści-
ciela gruntu na wykonanie zabiegu i wprowadzenie zabiegów 
ochronnych polegających na koszeniu łąk, usuwaniu biomasy 
lub kontrolowanym spalaniu zebranej biomasy

3 Zanikanie populacji rzadkich, zagrożo-
nych i chronionych gatunków roślin 
i grzybów w wyniku procesów natural-
nych, zaniechania użytkowania, nad-
miernej eksploatacji, bądź oddziały-
wania człowieka

Ochrona biotopów (w tym na najcenniejszych gruntach prywat-
nych). Hodowla zachowawcza gatunków tych roślin w ogród-
kach. Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodow-
lanym. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion. Za-
chowanie odpowiednich mikrosiedlisk leśnych poprzez pozosta-
wienie pewnej ilości drewna do mineralizacji

4 Zanikanie ekosystemów pastwisko-
wych w wyniku zaprzestania użytko-
wania pasterskiego

Kulturowy wypas owiec na wybranych obszarach

5 Zanikanie populacji rzadkich, zagrożo-
nych i chronionych gatunków zwie-
rząt

Ochrona biotopów i miejsc rozrodu, restytucja i reintrodukcja 
gatunków, realizacja programów aktywnej ochrony, wykup 
gruntów, odłowy lub rozrzedzenie przegęszczonych populacji, 
tworzenie i utrzymanie zastępczych miejsc rozrodu

6 Niezgodność z siedliskiem składu ga-
tunkowego, struktury przestrzennej 
i wiekowej w drzewostanach pocho-
dzenia sztucznego

Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów, dole-
sianie luk i przerzedzeń, produkcja we własnej szkółce sadzonek 
drzew i krzewów do odnowień i zalesień, wykonywanie popra-
wek i uzupełnień, porządkowanie powierzchni i przygotowanie 
gleby pod odnowienia, pielęgnacja upraw, wprowadzanie pod-
szytów zgodnych z siedliskiem, utrzymywanie odpowiedniej 
struktury zbiorowiska leśnego, wykonywanie cięć pielęgnacyjno- 
-hodowlanych i ochronnych, odnowienie lasu w drodze samosie-
wu, siewu lub sadzenia, przebudowa drzewostanów

7 Zachwianie zdrowotności i stabilności 
drzewostanów związane ze skutkami 
wzmożonego występowania grzybów 
patogenicznych (opieńka Armlllaria 
sp., huba korzeniowa Heterobasidion 
annosum), owadów kambiofagicznych 
(kornik drukarz Ips typographus), jele-
niowatych oraz czynników abiotycz-
nych w szczególności huraganowych 
wiatrów

Prognozowanie występowania owadów przez wykładanie puła-
pek, wyszukiwanie i usuwanie części zasiedlonych drzew stoją-
cych, usuwanie części drzew przewróconych lub złamanych 
w wyniku działania czynników abiotycznych, zagrażających 
trwałości drzewostanów, rozdrabnianie części gałęzi i resztek po 
wyróbce drewna z pozostawieniem ich na powierzchni, ograni-
czanie ilości owadów poprzez korowanie surowca drzewnego, 
chwytanie owadów w pułapki, stosowanie repelentów, grodze-
nia upraw, otrząsanie okiści, utrzymanie przejezdności dróg 
zrywkowych, infrastruktury technicznej typu mosty, przepusty, 
konserwacja i ewentualne remonty bindugi

8 Zanikanie lub zubażanie walorów wi-
dokowych w wyniku zasłaniania punk-
tów widokowych przez drzewa i krze-
wy

Utrzymanie miejsc o dużych walorach widokowych w formie 
bezleśnej (koszenie i odkrzaczanie polan), wycinanie drzew 
i krzewów lub przycinanie gałęzi w miejscach atrakcyjnych wi-
dokowo (punktach i ciągach widokowych)
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1 2 3
 9 Niszczenie obiektów kulturowych na 

terenie Parku w wyniku procesów na-
turalnych bądź działalności człowieka

Prowadzenie remontów i zabezpieczanie obiektów kulturowych 
znajdujących się na terenie Parku w tym zwłaszcza Zamku Czor-
sztyn i Zamku Pieniny. Odtworzenie i bieżące utrzymanie kapli-
czek oraz innych obiektów kulturowych

10 Zanikanie terenów wilgotnych, pod-
mokłych, młak i źródlisk, niewielkich 
oczek wodnych, starorzeczy Dunajca 
w wyniku poboru wód

Ograniczenie poboru wody z ujęć na terenie Parku. Dążenie do 
likwidacji ujęć wody na terenie Parku, popieranie starań gmin 
o uzyskanie funduszy na wybudowanie wodociągów i ujęć poło-
żonych poza granicami Parku (infiltracyjnych, głębinowych, po-
wierzchniowych), badanie czystości wody. Ochrona terenów 
podmokłych przed zainwestowaniem, odwodnieniem, zniszcze-
niem, zalesieniem, powstrzymanie sukcesji roślin drzewiastych 
w lądowych ekosystemach nieleśnych, zabezpieczenie miejsc 
pojenia owiec przed wydeptywaniem. Prowadzenie akcji wyku-
pu gruntów prywatnych

11 Niekontrolowana penetracja na teren 
Parku przez mieszkańców oraz zwie-
dzających

Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę i konser-
wację infrastruktury turystycznej, jednolite i czytelne oznakowa-
nie granicy zewnętrznej Parku, konserwacja szlaków pieszych 
(odnawianie co 3—4 lata), zgodnie z potrzebą ewentualne korek-
ty przebiegu, wymiana slupów i drogowskazów na węzłach ko-
munikacyjnych, konserwacja szlaków rowerowych, wyznaczanie 
nowych szlaków, konserwacja ścieżki spacerowej do granicy 
i utrzymanie budynku Straży Granicznej na granicy Polski, utrzy-
manie obiektów przeprawy przez Dunajec w Szczawnicy, utrzy-
manie obiektów Przystani Flisackiej w Sromowcach Kątach, 
utrzymanie tradycyjnego spływu Przełomem Dunajca, wykona-
nie i konserwacja ścieżek edukacyjnych, konserwacja szlabanów 
metalowych, instalowanie nowych w celu uniemożliwienia 
wjazdów pojazdów na tereny chronione, budowa zapór (z żer-
dzi, kłód, gałęzi) w miejscach nielegalnej penetracji (ścieżki, 
wjazdy itp.), kontrola terenu przez służby Parku, edukacja ekolo-
giczna, wprowadzanie opłat za korzystanie z obiektów Parku, 
opracowanie i egzekwowanie regulaminu zwiedzania, zbieranie 
odpadów w celu uniknięcia synantropizacji niektórych gatun-
ków zwierząt, ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem 
Parku i piktogramów

12 Mącenie wód potoków w wyniku od-
działywania ruchu turystycznego na 
szlakach przebiegających wzdłuż poto-
ków

W miejscach, w których jest to technicznie możliwe, maksymal-
ne odsunięcie szlaków turystycznych od potoków, utrzymanie w 
dobrym stanie szlaków znajdujących się w sąsiedztwie potoków, 
budowa i utrzymanie mostków na przecięciu szlaków turystycz-
nych z potokami

13 Zmniejszanie liczebności wybranych 
gatunków ichtiofauny przede wszyst-
kim na skutek fragmentacji Dunajca 
w wyniku budowy Zespołu Zbiorni-
ków Wodnych

Wyłączeniu z odłowów ryb i wędkarstwa wód powierzchnio-
wych położonych w granicach Parku (m.in. zatoka Harczygrunt 
i Dunajec), Ograniczanie dobowego zróżnicowania ilości wody 
zrzucanej z Zespołu Zbiorników Wodnych. Restytucja wybra-
nych gatunków ryb

14 Zanik naturalnych procesów wzbiera-
nia wody Dunajcu w wyniku budowy 
Zespołu Zbiorników Wodnych

Ograniczenie redukcji fal powodziowych na Dunajcu, co zapo-
biegnie sukcesji na wyspach i żwirowiskach na Dunajcu, usuwa-
nie z wybranych miejsc drzew i krzewów wkraczających na żwi-
rowiska

15 Degradacja warstwy rumoszu zalega-
jącego skaliste dno potoków w miej-
scach gdzie zrywka drewna odbywa 
się w korycie potoku

Ograniczanie zrywki drewna korytami potoków do okresu zimo-
wego po zlodzeniu koryta potoku, zakaz pobierania rumoszu 
z dna potoków z wyjątkiem czyszczenia zbiorników przeciwpo-
żarowych, ujęć wody. Wykup terenów leśnych

16 Naturalne pojawianie się drzew i krze-
wów na cennych przyrodniczo ekosy-
stemach nieleśnych

Usuwanie drzew, krzewów i ich odrośli oraz malin z ekosyste-
mów nieleśnych

17 Niszczenie upraw leśnych i miodników 
przez zwierzęta na terenach objętych 
ochrona czynną

Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem, 
poprzez stosowanie repelentów, owczej wełny lub wykonanie 
nowych ogrodzeń oraz naprawianie już istniejących, regulacja 
populacji
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18 Niszczenie upraw rolnych oraz wyko-
pywanie bulw i kłączy rzadkich gatun-
ków storczyków na łąkach przez dziki

Ograniczanie liczebności dzików. Wykonywanie poletek zaporo-
wych

19 Masowy pojaw gatunków roślin obce-
go pochodzenia (w Dolinie Dunajca) 
i inwazyjnych (Majerz, Dolina Dunaj-
ca)

Eliminacja gatunków niepożądanych — barszcz Sosnowskiego 
Heracleum sosnovskii, rdestowiec ostrokonczysty Reynoutriaja-
ponica, ostrożeń polny Cirsium arven.se (rozprzestrzeniający się 
w sąsiedztwie leśnych upraw porolnych)

20 Ograniczenie bioróżnorodności i zmniej-
szenie puli genowej w obrębie gatunku 
w wyniku pobierania materiału rozmno-
żeniowego z tych samych osobników

Zbiór nasion z wybranych drzew pochodzących z różnych części 
Parku z dopuszczeniem pozyskiwania nasion z osobników ros-
nących na obszarze ochrony ścisłej, dopuszczenie zbioru nasion 
modrzewia polskiego z terenu drzewostanu zachowawczego na 
Marszałku, hodowla odpowiedniego materiału sadzeniowego

21 Ograniczenie wzrostu i rozwoju upraw 
poprzez roślinność zielną i krzewy 
w sztucznych odnowieniach i zalesie-
niach

Zabiegi agrotechniczne, pielęgnacja upraw

22 Zamieranie gatunków drzew takich jak 
jesion i wiąz, w wyniku występowania 
patogenów, skutkujące zubożeniem 
składu gatunkowego lasu

Obserwacja procesu oraz w koniecznych przypadkach jego ogra-
niczanie poprzez usuwanie i niszczenie zainfekowanych egzem-
plarzy

23 W lasach nadzorowanych:
—  nadmierne pozyskanie drewna,
—  gospodarcze wykorzystanie lasów 

nadzorowanych w sąsiedztwie tere-
nów objętych ochroną ścisłą lub 
czynną,

—  nieprawidłowy skład gatunkowy 
drzewostanów,

—  nieodpowiednie zmieszanie gatun-
kowe,

—  zła struktura wiekowa,
—  brak zainteresowania właścicieli za-

biegami pielęgnacyjnymi i hodow-
lanymi

Prowadzenie przez Park nadzoru nad lasami niepaństwowymi 
na podstawie porozumień zawieranych ze Starostą Powiatu No-
wy Targ w oparciu o art. 102 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody. 
Kontrola wielkości i zasadności pozyskania, ograniczanie pozy-
skania do okresów o mniejszym natężeniu ruchu turystycznego, 
propagowanie wykonywania prac pielęgnacyjnych i hodowla-
nych w lasach prywatnych, udostępnianie lub sprzedaż materia-
łu sadzeniowego i środków ochrony

24 Erozja gleb i skal w rejonach szlaków 
turystycznych

Prowadzenie remontu szlaków turystycznych, wprowadzenie 
ogrodzeń w miejscach szczególnie podatnych na erozję lub za-
krzewień gatunkami charakterystycznymi dla danego obszaru, 
wykonanie zabezpieczeń technicznych, wykupy obszarów szcze-
gólnie zagrożonych lub ustanowienie służebności gruntowych 
(polegających na wpisaniu do ksiąg wieczystych stałego zezwo-
lenia na przejście szlaku turystycznego przez grunty prywatne), 
okresowe lub stale zamykanie szlaków i fragmentów parku dla 
zwiedzania, wykonanie zabezpieczeń dróg przed spadającymi 
odłamkami skalnymi, zakaz ruchu pojazdów mechanicznych 
w tym motorów po drogach gruntowych położonych w parku, 
z wyjątkiem właścicieli gruntów w czasie wykonywania czynno-
ści gospodarczych

25 Abrazja i osuwiska w rejonie Zespołu 
Zbiorników Wodnych Czorsztyn — 
Niedzica — Sromowce Wyżne na sku-
tek falowania wody na ZZW

Prowadzenie obserwacji osuwisk i abrazji na brzegach Zespołu 
Zbiorników Wodnych oraz wykonywanie stabilizacji brzegów

26 Zanieczyszczenie powietrza gazami 
i pyłami pochodzenia lokalnego bądź 
transgranicznego

Propagowanie alternatywnych źródeł energii wśród ludności 
miejscowej, modernizacja systemów grzewczych szczególnie 
w obiektach Parku na wykorzystujące energię odnawialną i tzw. 
czystą energię, ocieplanie budynków, edukacja ekologiczna

27 Penetracja i niszczenie jaskiń oraz 
utworów skalnych w wyniku nielegal-
nej eksploracji

Zabezpieczenie wejść do najcenniejszych jaskiń położonych 
w Parku
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28 Wiosenne wypalanie traw na nieużyt-

kowanych gruntach
Edukacja ekologiczna i przeciwpożarowa, patrole służb Parku 
w okresie największego zagrożenia, utrzymanie baz sprzętu prze-
ciwpożarowego z właściwym wyposażeniem, utrzymanie samo-
chodu wyposażonego w sprzęt gaśniczy, utrzymanie i bieżące 
czyszczenie punktów czerpania wody oraz dojazdów do nich. 
Utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych w granicach Parku

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
1 Zanikanie populacji rzadkich, zagro-

żonych i chronionych gatunków ro-
ślin szczególnie małych izolowanych 
populacji

Ochrona biotopów (w tym na najcenniejszych gruntach prywat-
nych). Hodowla zachowawcza gatunków tych roślin w ogródkach. 
Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion

2 Inwazja gatunków obcych lub niepo-
żądanych

Eliminacja gatunków obcych i niepożądanych

3 Obniżenie zdrowotności świerczyn 
związane z liczniejszym pojawieniem 
się zasnuj

Próbne poszukiwania larw zasnuj

4 Ograniczenie procesu przebudowy 
drzewostanów z powodu niedosta-
tecznej produkcji materiału szkółkar-
skiego (brak odpowiednich nasion, 
infekcje sadzonek)

Bieżący zbiór nasion z drzew miejscowego pochodzenia oraz 
utrzymanie produkcji szkółkarskiej na właściwym poziomie (sto-
sowanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych)

5 Występowanie pożarów Utrzymanie przejezdności dróg pożarowych, usuwanie resztek 
mineralnych wzdłuż szlaków, gaszenie pożarów, budowa i utrzy-
manie punktów czerpania wody

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
1 Fragmentacja i izolacja obszaru Parku 

wynikająca ze zbyt małej powierzchni 
Parku i otoczenia go przez tereny zur-
banizowane

Zachowanie przed zainwestowaniem istniejących korytarzy eko-
logicznych łączących Park z terenami sąsiednimi przez odpowied-
nie zapisy w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodaro-
wania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego.
Wykonanie przejść dla zwierząt w miejscach przecięcia się kory-
tarzy ekologicznych z drogami (umożliwienie migracji zwierząt), 
wykonanie zadrzewień i zakrzewień, wykup gruntów w przypad-
ku braku innych rozwiązań. Utrzymanie obecnej klasy drogi po-
wiatowej Krośnica—Sromowce Niżne z ograniczeniem prędko-
ści ruchu do 60 km/h na całym odcinku w Parku i docelowo eli-
minacja ruchu ciężarowego z wyłączeniem dojazdu do Przystani 
w Kątach oraz ruchu lokalnego.
Wspieranie budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, 
popieranie alternatywnych źródeł energii i zmiany istniejących 
systemów grzewczych na mniej uciążliwe.

2 Obniżanie poziomu wód gruntowych Ograniczanie ilości ujęć wody powodujących obniżanie się po-
ziomu wód gruntowych w Parku
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3 Zanieczyszczanie wód i gleby ścieka-

mi, środkami ochrony roślin i nawoza-
mi oraz odpadami i metalami ciężkimi

Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków i kolektorów w miej-
scowościach otaczających Park, wykonanie indywidualnych 
oczyszczalni tylko w zabudowie rozproszonej, przeciwdziałanie 
przekształcaniu łąk na grunty orne, ograniczenie stosowania na-
wozów mineralnych i środków chemicznych ochrony roślin 
w pobliżu rzek i potoków, kontrola wprowadzanego zagospoda-
rowania terenu na etapie miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania przestrzennego, pod kątem rozwiązania gospodarki 
wodno-ściekowej oraz odpadów, likwidacja nielegalnych wysy-
pisk odpadów na terenie Parku oraz zbieranie odpadów szcze-
gólnie przy szlakach turystycznych, segregacja odpadów, propa-
gowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie ruchu koło-
wego przez Park, edukacja ekologiczna, propagowanie rolnictwa 
ekologicznego

4 Zmniejszanie liczebności wybranych 
gatunków ichtiofauny

Wyłączeniu z odłowów ryb i wędkarstwa następujących wód po-
wierzchniowych obszarów położonych poza granicami Parku 
obejmujących następujące strefy brzegowe:
—  2 m od lewego brzegu Dunajca na odcinku od ujścia Grajcar-

ka do ujścia Potoku Ociemnego; 
—  5 m od brzegu zbiornika czorsztyńskiego na odcinku od ujścia 

potoku Wronin do ujścia potoku bez nazwy, ograniczającego 
od wschodu Uroczysko „Zamek Czorsztyn”; 

—  5 m od brzegu zbiornika czorsztyńskiego na odcinku od ujścia 
potoku bez nazwy ograniczającego od zachodu uroczysko 
„Wapiennik i Dolinki” położone w Parku do zapory w Niedzi-
cy (na odcinku gdzie granica Parku przecina zatokę Harczy-
grunt, wyłączoną z odłowu ryb i wędkarstwa, granica obszaru 
wyłączonego biegnie 5 m od granicy Parku); 

—  5 m od brzegu zbiornika czorsztyńskiego na odcinku uroczy-
ska „Zielone Skałki”. 

Ograniczanie dobowego zróżnicowania ilości wody zrzucanej 
z Zespołu Zbiorników Wodnych. Restytucja wybranych gatun-
ków ryb

5 Zmiany wywołane budową Zespołu 
Zbiorników Wodnych Czorsztyn — 
Niedzica — Sromowce Wyżne

Prowadzenie obserwacji zmian klimatycznych na terenie Parku. 
Ograniczenie zabudowy do istniejących nisz osadniczych

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
1 Wybudowanie wyciągu narciarskiego 

na Toporzyskowie w Krościenku n. Du-
najcem

Wprowadzenie w życie działań ograniczających szkodliwość in-
westycji tj. m.in. zakazu handlu na górnej stacji, zieleni osłono-
wej, ograniczeń w czasie użytkowania kolejki, w oświetleniu te-
renu i nagłośnieniu

2 Wzrost zanieczyszczeń powietrza Propagowanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja 
obiektów

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 136 — Poz. 32

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJÓW, ROZMIARU 
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I.  Na obszarach objętych ochroną ścisłą1):

A.  W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Wykonanie pomiarów na stałych 

powierzchniach badawczych
155 stałych powierzchni badawczych Teren ochrony ścisłej

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Usuwanie gatunków obcego po-

chodzenia
Eliminacja gatunków niepożądanych
—  Barszcz Sosnowskiego Heracieum 

sosnovskii
—  Rdestowiec ostrokończysty Reyno-

utria japonica

Przełom Dunajca — żwiro-
wiska, brzegi rzeki

2 Usuniecie krzewów zarastających 
półkę skalną wykorzystywaną przez 
sokoła wędrownego do lęgu

Usunięcie pojedynczych okazów krze-
wów

Teren Parku

3 Usunięcie krzewów zarastających 
piarg na terenie stanowiącym bio-
top niepylaka apollo

Około 1 ha 37c, d, f, 38h3)

C. Inne, według specyfiki parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Naprawa i konserwacja szlaków tu-

rystycznych, infrastruktury tury-
stycznej w tym oznakowań, drogo-
wskazów na węzłach komunikacyj-
nych, tablic edukacyjno-informacyj-
nych, ławek, barier i poręczy, ogro-
dzeń przy szlakach turystycznych, 
usuwanie drzew połamanych i wy-
wróconych na szlaki turystyczne

Wg potrzeb Szlaki turystyczne i obiek-
ty zlokalizowane przy 
szlakach turystycznych

2 Montaż krawężnika kamiennego, 
przepustów drewnianych i uzupeł-
nienie nawierzchni, wykonanie za-
bezpieczeń przed osuwaniem się 
ziemi, uzupełnienie lub wymiana 
barier metalowych, ręczne dono-
szenie i ubijanie materiału na po-
wierzchni szlaku

Około 1000 m Fragment szlaku niebie-
skiego od Bystrzyka do 
Czorsztyna, fragment szla-
ku zielonego Sromowce 
Niżne — Kosarzyska

3 Bieżące utrzymanie zabezpieczenia 
drogi publicznej przed spadającymi 
odłamkami skalnymi w okolicach 
Czerwonych Skałek

Około 150 m 41x
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4 Wykonanie konserwacji zabezpie-

czenia wejścia do Jaskini Ociemne
1 jaskinia 7c

5 Konserwacja i ochrona kapliczek, 
krzyży przydrożnych, tablic pamiąt-
kowych

Wg potrzeb Teren całego Parku

6 Ochrona granic gruntów Skarbu 
Państwa w zarządzie Pienińskiego 
Parku Narodowego — odmalowa-
nie słupków granicznych i przecię-
cie wizury

Około 150 słupków.
Około 3500 m wizury

Teren całego Parku

7 Ochrona walorów widokowych po-
legająca na przebudowie linii ener-
getycznych i teletechnicznych z na-
powietrznych na kablowe podziem-
ne

Wg potrzeb i możliwości Teren Parku

II.  Na obszarach objętych ochroną czynną:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Zapewnienie ciągłości produkcji ro-

dzimego materiału sadzeniowego:
—  zbiór nasion drzew liściastych 

i szyszek drzew iglastych, 
—  hodowla, pielęgnacja i ochrona 

materiału sadzeniowego w szkół-
ce leśnej z dopuszczeniem możli-
wości stosowania środków che-
micznych. Utrzymanie istnieją-
cych obiektów oraz infrastruktu-
ry technicznej na szkółce

5 kg nasion i 150 kg szyszek

Powierzchnia manipulacyjna szkółki — 
0,68 ha

(Obwód Ochronny Pienin-
ki, Zielone Skałki, Macelo-
wa Góra — zbiór z wyty-
powanych drzew)3) 

45h3)

2 Sadzenie gatunków drzew liścia-
stych i iglastych pod koronami 
drzew (przebudowa drzewosta-
nów)

Około 4,00 ha 29b, 30f, n, 34d, j, o, 35a, 
c, d, 39j, 42m, 46h, l, w, 
471, 48i, f, 55h, 56j, n

3 Przygotowanie powierzchni pod 
uprawy poprzez usunięcie niepożą-
danych krzewów i zarośli

Około 7,00 ha (w tym około 4,00 ha do 
sadzeń w roku 2008 i około 3,00 ha do 
sadzeń w roku 2009)

6h, 29b, 30f, n, y, 34d, j, o, 
35a, c, d, 36u, 39j, 42m, 
46h, l, w, 47f,g, l, 48f, i, 
50k, 52a, d, 55b, h, 56j, n

4 Sadzenie gatunków liściastych 
w uprawach leśnych i młodnikach 
(poprawki i uzupełnienia)

Około 1,6 ha 3hl, 3t, 44hj, k, o, p, r, 45c, 
49a, 50c

5 Ręczna pielęgnacja gleby w upra-
wach leśnych

Wykaszanie na powierzchni około 
18,5 ha, zabieg powtarzany dwukrotnie 
w ciągu sezonu

(3hl, t, 4k, l; 29b, c, 
30a, f, g, i, n, 34c, d, h, j, o, 
r, 35a, b, c, d, 36a, b, d, 
42c, f, l, m, 44a, h, j, k, o, 
p, r, 45a, b, c, d, f, i, 46a, 
b, c, d, g, h, j, m, n, l, w, 
47h, l, 48a, b, c, d, f, g, h, i, 
j, 49a, f, 50b, c, h, i, j, 55h, 
l, 56j, k, n)3)

6 Regulacja składu gatunkowego 
oraz zagęszczenia drzew w drzewo-
stanach (czyszczenia wczesne i póź-
ne)

Około 6,5 ha 34d, j, 44f, g, h, j, k, 45c, 
48a
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 7 Kontrolne poszukiwanie larw zasnuj 

na wyznaczonych powierzchniach
19 jednostek kontrolnych (1i, n, o, 2b, 3f, o, 4a, 6f, 

7m, 30i, 32n, 36c, 37f, 41n, 
421, 45c, 46g, 48g, 49f)3)

 8 Wyłożenie drzew pułapkowych na 
korniki

15 sztuk (Obwody Ochronne: Ma-
celowa Góra, Pieninki, 
Zielone Skałki)3)

 9 Wyłożenie pułapek zapachowych 
(feromonowych) na korniki świerka 
i jodły

99 sztuk (Obwody Ochronne: Ma-
celowa Góra, Pieninki, 
Zielone Skałki)3)

10 Wyznaczenie i usunięcie części 
drzew:
—  zaatakowanych przez owady 

i grzyby, zagrażających trwałości 
drzewostanów

—  połamanych i wywróconych, 
(wiatrołomy, śniegołomy, wy-
wroty), zagrażających trwałości 
drzewostanów

W drzewostanach objętych ochroną 
czynną (powierzchnia 387,31 ha) około 
580 m3

(Obszar objęty ochroną 
czynną) (1, 3—6, 8, 12, 13, 
15—17,  29—39,  42 , 
44—52, 55, 56)3)

11 Grodzenie upraw leśnych Około 1,5 ha 29b, 30f, n, 34d, j, o 35a, 
c, d, 39j

12 Naprawa istniejących ogrodzeń Kompleksowa naprawa oddz. 30, 34, 52

Pozostałe ogrodzenia wg potrzeb (Obwody Ochronne: Ma-
celowa Góra, Pieninki, 
Zielone Skałki)3)

13 Zabezpieczenie przed jeleniami 
i sarnami upraw leśnych zapacho-
wymi środkami odstraszającymi 
(repelentami) oraz metodami me-
chanicznymi

Około 15,5 ha 3hl, t; 4k, l; 34j, r; 35c; 36b; 
42c, f, m; 44f, g, j, k, o, p, 
r; 45a, b, c, d, f, i, j, k; 46a, 
b, c, d, g, h, j, l, m, n, w; 
47h, l; 48a, b, c, d, f, i, j; 
49a, f; 50b, h, i, j; 55h, l

14 Regulacja składu gatunkowego 
oraz zagęszczenia drzew w drzewo-
stanach (trzebież wczesna)

Około 2,5 m3 48f

15 Wykonanie pomiarów na stałych 
powierzchniach badawczych

84 stałych powierzchni badawczych Obszar objęty ochroną 
czynną

16 Dostosowanie ilości zwierząt łow-
nych do istniejącej bazy żerowej — 
odstrzał redukcyjny jeleni (wielkość 
redukcji będzie uzależniona od wiel-
kości szkód oraz  liczebności jeleni)

Do 5 szt. Obszar Parku objęty ochro-
ną czynną i krajobrazową, 
strefa ochronna zwierząt 
łownych

B. W nieleśnych ekosystemach ląlądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Usuwanie gatunków obcego po-

chodzenia
Barszcz Sosnowskiego Heracleum sos-
novskii

Rzeka Dunajec — żwiro-
wiska, brzegi rzeki i wy-
spy na rzece na terenie 
Parku i otuliny3)

Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria 
japonica

Rzeka Dunajec — żwirowi-
ska, brzegi rzeki i wyspy 
na rzece na terenie Parku 
i otuliny. Przy granicy Par-
ku w Czorsztynie3)

2 Usuwanie gatunków inwazyjnych Ostrożeń polny Cirsium arvense (rozprze-
strzeniający się w sąsiedztwie leśnych 
upraw porolnych)

55, 563)
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1 2 3 4
 3 Usuwanie krzewów i drzew oraz ich 

odrośli z ekosystemów łąkowych, 
usuwanie malin

Na powierzchni około 0,4 ha 36a2, b2, (6k, l, n, 7i, 8al, 
y, 17al, il, ki, t, 19c, 37p, r, 
t, 38m, 391, m, o, s, u, 
44m, 48m)3)

 4 Koszenie i usuwanie biomasy:
—  mechaniczne dużych komplek-

sów łąkowych, z pozostawie-
niem pasów ekologicznych,

—  ręczne małych polan śródleśnych 
(głównie zioloroślowych) i pod-
mokłych miejsc na dużych pola-
nach.

Dopuszcza się dodatkowy, jesienny 
wypas owiec lub krów na wykoszo-
nych łąkach

Na powierzchni około 78 ha, w tym:
—  ekstensywna działalność rolnicza z 

utrzymaniem łąk w dobrej kulturze 
rolnej (wykoszenie do 31 lipca) — na 
powierzchni około 16,14 ha (45g, 
46k, x, y, 55a, d, f, k, j),

—  koszenie polan ze względu na ochro-
nę biotopów niepylaka mnemozyny 
— na powierzchni 2,84 ha (19c, 28i, 
h, 36c l ,p ,  l, o)

3i2, l2, m2, n2, z, 36a2, b2, 
(1f, 3al, bl, cl, gl, g2, ml, n, 
nl, o, pl, r, rl, s, tl, u, ul, wl, 
yl, 4k, 5a, k, 6b, k, 1, n, 7i, 
8al, b, i, n, o, r, w, y, 11la, 
12m, u, 13a, d, k, 17al, dl, 
il, ki, m, ml, r, t, 18c, h, 19c, 
26a, j, 27k, 28b, i, h, 29al,cl, 
d, f, o, p, s, u, w, z, 30p, 
32bl, d, il, jl, l, ml, s, 33g, j, 
m, 34w, y, 35g, 36bl, cl, fl, 
gl, h, il, k, kl, l, l1, nl, o, p, 
pl, rl, t, w, z, 37l, n, p, r, t 
38m, p, 39i, l, m, o, s, u, 
41f, 44i, m, 45g, o, s, u, w, 
46k, l, x, y, 47r, 48m, 51a, 
b, i, 55a, d, f, k, j)3)

 5 Usuwanie niepożądanych krzewów 
i drzew pojawiających się w sposób 
naturalny w ciepłolubnych zbioro-
wiskach murawowo-łąkowych oraz 
w zespole muraw ciepłolubnych 
(kserotermicznych)

Na powierzchni 0,25 ha (27t, 51)3)

 6 Usunięcie krzewów zarastających 
miejsca występowania niepylaka 
apollo

Do 1,7 ha (37g, 50a, g, f)3)

 7 Koszenie, w razie możliwości wy-
pasanie owcami ciepłolubnych 
zbiorowisk murawowo-łąkowych

Na powierzchni 0,5 ha 27t3)

 8 Ekstensywna działalność rolnicza 
— tradycyjny wypas owiec na kom-
pleksie pastwiskowym Majerz, ko-
szenie miejsc pozostałych

Na powierzchni 52 ha (55c, g, i, 56a, f)3)

 9 Naprawa i uzupełnienie ogrodzenia 
w kompleksie pastwiskowym, na-
prawa i bieżące utrzymanie infra-
struktury technicznej oraz obiektów 
służących wypasowi, bieżące utrzy-
manie poideł zamontowanych w re-
jonach źródliskowych służących do 
pojenia owiec

Wg potrzeb 563)

10 Ochrona upraw rolnych oraz rzad-
kich łąkowych gatunków storczy-
ków przez:
— odstrzał redukcyjny dzików
— utrzymanie poletka zaporowego

do 15 szt. (wielkość redukcji będzie uza-
leżniona od wielkości szkód oraz liczeb-
ności dzików). Powierzchnia poletka 
uzależniona od wielkości szkód w upra-
wach i stanu populacji

Obszar Parku objęty 
ochroną czynną i krajo-
brazową, strefa ochronna 
zwierząt łownych

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Utrzymanie i naprawa nawierzchni 

szlaków turystycznych położonych 
w sąsiedztwie potoków lub ich od-
sunięcie od potoków, budowa 
i utrzymanie mostków

Wg potrzeb Teren całego Parku
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1 2 3 4
2 Preferowanie zrywki prowadzonej 

potokami wyłącznie do okresów zi-
mowych

Wg potrzeb Teren całego Parku

3 Usuwanie rozrastających się krze-
wów z wysp i żwirowisk, zagrażają-
cych pionierskim zbiorowiskom ro-
ślin zielnych, zaliczonym do związ-
ku Epilobion fleischeri

Wg potrzeb Rzeka Dunajec

4 Likwidacja wysypisk odpadów znaj-
dujących się na terenie Parku

Wg potrzeb Teren całego Parku

D. Inne, według specyfiki parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Naprawa i konserwacja szlaków tu-

rystycznych, infrastruktury tury-
stycznej w tym oznakowań, drogo-
wskazów na węzłach komunikacyj-
nych, tablic edukacyjno-informacyj-
nych, ławek, barier i poręczy, ogro-
dzeń przy szlakach turystycznych, 
usuwanie drzew połamanych i wy-
wróconych na szlaki turystyczne

Wg potrzeb Szlaki turystyczne i obiek-
ty zlokalizowane przy szla-
kach turystycznych

2 Wykonanie nowego odcinka szlaku 
do przewozu wraz z remontem 
obiektów związanych z przewozem 
przez Dunajec

Około 750 m 3a — Kras

3 Montaż krawężnika kamiennego, 
przepustów drewnianych i uzupeł-
nienie nawierzchni, wykonanie za-
bezpieczeń przed osuwaniem się 
ziemi, uzupełnienie lub wymiana 
barier metalowych, ręczne donosze-
nie i ubijanie materiału na po-
wierzchni szlaku

Około 100 m Fragmenty szlaku zielo-
nego Kras — Sosnów

4 Remont drogi stanowiącej szlak tu-
rystyczny do Krasu

Około 1500 m 3y — Kras

5 Remont dróg dojazdowych, utrzy-
manie przejazdu między łąkami

Wg potrzeb Fragmenty dróg w Ob-
wodach Ochronnych Pie-
ninki, Macelowa Góra 
i Zielone Skałki

6 Wybór reprezentatywnych miejsc 
objętych procesem abrazji, stabili-
zacja transektów, wykonanie po-
miarów geodezyjnych, pobór mate-
riału do analiz laboratoryjnych

Około 2000 m Brzegi Zespołu Zbiorni-
ków Wodnych w oddzia-
łach 44, 47

7 Naprawa i bieżące utrzymanie ist-
niejących stacji meteorologicznych, 
wykonanie nowych stacji

3 stacje Stacja meteorologiczna 
w Sromowcach Niżnych, 
na Majerzu i koło Dyrek-
cji Parku

8 Usuwanie zadrzewień i zakrzewień 
ograniczających panoramy i ciągi 
widokowe, koszenie łąk stanowią-
cych własność Skarbu Państwa, 
wykup łąk z rąk prywatnych

Wg potrzeb po wcześniejszym wykona-
niu projektu i porównaniu ze stanem za-
leconym w projekcie planu ochrony

Teren całego Parku
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 9 Zabezpieczenie ruin Zamku Czor-
sztyn

Kontynuacja prac nad utrwaleniem ruin 
Zaniku Czorsztyn i udostępnieniem ich 
dla turystów

Zamek Czorsztyn — 51

10 Kontynuacja zabezpieczenia ruin 
Zamku Pieniny w tym przede 
wszystkim usunięcie roślinności po-
rastającej mury i ich bezpośrednie 
otoczenie, zabezpieczenie lub odbu-
dowa murów i cysterny materiałem 
lokalnym pozyskanym w rejonie 
prowadzonych prac, odwodnienie 
murów, wykonanie zadaszenia 
z tablicami informacyjnymi nad 
piwnicą, udostępnienie zabezpie-
czonych ruin do zwiedzania

Około 100 m odwodnienia, 
1 zadaszenie

Zamek Pieniny — 15k, 
15l, 16i

11 Ochrona granic gruntów SP — od-
malowanie słupków granicznych 
i przecięcie wizury

Około 260 słupków
Około 3500 m wizury

18,  26,  29,  35,  36,  42, 
44

12 Ochrona ppoż.
Porządkowanie terenu z suchych 
części roślin wzdłuż szlaków tury-
stycznych i punktów wypoczynko-
wych

Wg potrzeb maksymalnie do 1 ha Szlak turystyczny zielony 
na odcinku między Bu-
rzaną a Dolinami; Punkty 
wypoczynkowe: Droży-
ska, Pieniński Potok, Wy-
robek; Szlak turystyczny 
niebieski pod Macela-
kiem; Szlak turystyczny 
czerwony przy Trzech 
Kopcach Punkty wypo-
czynkowe: Szopka, Trzy 
Korony, Góra Zamkowa, 
Budziska; Szlak turystycz-
ny niebieski na odcinku 
między Psiarką a Kozią 
Górą

13 Ochrona ppoż.
Utrzymanie punktu czerpania wody 
na Białym Potoku poprzez usunię-
cie naniesionego rumoszu

Wg potrzeb 36a

14 Ochrona walorów widokowych po-
legająca na przebudowie linii ener-
getycznych i teletechnicznych z na-
powietrznych na kablowe podziem-
ne

Wg potrzeb i możliwości Polana Majerz, 
Uroczysko Lasek

III.  Na obszarach objętych ochroną krajobrazową:

A.  W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Wykonanie pomiarów na stałych 

powierzchniach badawczych
133 stałe powierzchnie badawcze Teren ochrony krajobra-

zowej
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B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Koszenie i usuwanie biomasy Na powierzchni około 9,0 ha Grunty prywatne — po-

lany: Bajków Gronik, Wy-
miarki (Chudziary), Doli-
na, Doliny Wyżne, Kurni-
kówka, Pieninki, Tylskie 
Góry, Wyrobek, Suszyna, 
Czerniawa. Zabieg wyko-
nywany za zgodą właści-
ciela gruntu

2 Usunięcie krzewów zarastających 
miejsca występowania niepylaka 
apollo

Do 7,5 ha Grunty gminne: Podskal-
nia Góra, Goła Góra. Za-
bieg wykonywany za zgo-
dą właściciela gruntu

C. Inne, według specyfiki parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Naprawa i konserwacja szlaków tury-

stycznych, infrastruktury turystycznej 
w tym oznakowań, drogowskazów 
na węzłach komunikacyjnych, tablic 
edukacyjno-informacyjnych, ławek, 
barier i poręczy, ogrodzeń przy szla-
kach turystycznych, usuwanie drzew 
połamanych i wywróconych na szlaki 
turystyczne

Wg potrzeb Szlaki turystyczne i obiek-
ty zlokalizowane przy 
szlakach turystycznych

2 Montaż krawężnika kamiennego, 
przepustów drewnianych i uzupełnie-
nie nawierzchni, wykonanie zabezpie-
czeń przed osuwaniem się ziemi, uzu-
pełnienie lub wymiana barier metalo-
wych, ręczne donoszenie i ubijanie 
materiału na powierzchni szlaku

Około 300 m Fragmenty szlaku zielo-
nego Sromowce Niżne — 
Kosarzyska, Kras — Sos-
nów

3 Wykonanie nowego odcinka szlaku 
do przewozu wraz z remontem obiek-
tów związanych z przewozem przez 
Dunajec

Około 200 m Kras

4 Bieżące utrzymanie i remonty osad 
służbowych oraz pawilonów eduka-
cyjnych. Utrzymanie zieleni wokół 
osad służbowych oraz pawilonów 
edukacyjnych w tym łąk przylegają-
cych do pawilonu edukacyjnego 
w Sromowcach Niżnych i na Przysta-
ni Flisackiej. Utrzymanie ogródków 
roślin pienińskich

7 osad i 5 pawilonów edukacyjnych Osady służbowe i pawilo-
ny edukacyjne na terenie 
Parku

5 Ochrona ujęcia wody przed podto-
pieniem przez bobra europejskiego

1 ujęcie wody 54b2

6 Utrzymanie ujęcia wody oraz prze-
pompowni na terenie Przystani Fli- 
sackiej w Sromowcach Kątach

Wg potrzeb 54b1, b2
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7 Ochrona walorów widokowych pole-

gająca na przebudowie linii energe-
tycznych i teletechnicznych z napo-
wietrznych na kablowe podziemne

Wg potrzeb i możliwości Teren Parku

1)  Podział na:
a)  obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;
b)  oddziały położone na gruntach Skarbu Państwa oznaczone liczbami, pododdziały na gruntach Skarbu Państwa oznaczone 

literami i ewentualnie liczbami;
c)  oddziały położone na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa oznaczone liczbami łamanymi przez duże 

litery;
d)  Obwody Ochronne padano zgodnie z „Mapą gospodarczą obrębów” wykonaną przez Biura Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej w Krakowie wg stanu na 1.01.1993 r. zaktualizowaną w związku z wykupami na dzień 30.06.2007 r. Mapa znajduje 
się w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w miejscowości Krościenko n. Dunajcem.

2)  Wymienione tereny przewidziane są do wyłączenia z ochrony ścisłej w projekcie planu ochrony na lata 2001—2020.
3)  Kontynuacja prac z lat ubiegłych.
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Na obszarach objętych ochroną ścisłą1): 
A. Ochrona roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Aconitum variegatum L.

tojad dzióbaty
Zachowanie puli genowej roślin 
poprzez ochronę ex situ

Zbiór nasion na naturalnych 
stanowiskach, utrzymywanie 
w hodowli w ogródkach przy 
pawilonach edukacyjnych 
Parku.
Deponowanie materiału na-
siennego w banku nasion

2 Androsace lactea L.
naradka mlecznobiała

Zachowanie puli genowej roślin 
poprzez ochronę ex situ

Sposób ochrony jak w punk-
cie 1

3 Conioselinum tataricum 
HOFFM
szczwoligorz tatarski

Zachowanie puli genowej roślin 
poprzez ochronę ex situ

Sposób ochrony jak w punk-
cie 1

4 Scopolia carniolica Jacq.
lulecznica kraińska

Zachowanie puli genowej roślin 
poprzez ochronę ex situ

Sposób ochrony jak w punk-
cie 1

5 Veronica spicata L.
przełącznik kłosowy

Zachowanie puli genowej roślin 
poprzez ochronę ex situ

Sposób ochrony jak w punk-
cie 1

B. Ochrona zwierząt

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3
Parnassius apollo niepylak apollo Realizacja programu aktywnej 

ochrony
Kontynuacja hodowli niepy-
laka apollo (uzyskanie jaj do 
dalszej hodowli od min. 5 sa-
mic). Wypuszczenie w tere-
nie wyhodowanych motyli 
— wg potrzeb

Prowadzenie monitoringu 
populacji dzikiej niepylaka 
apollo metodą znakowania 
i powtórnych odłowów

II. Na obszarach objętych ochroną czynną:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Crepis praemorsa (L.)

TAUSCH
pępawa różyczkolistna

Zachowanie puli genowej roślin 
poprzez ochronę ex situ

Zbiór nasion na naturalnych 
stanowiskach, utrzymywanie 
w hodowli w ogródkach przy 
pawilonach edukacyjnych 
Parku.
Deponowanie materiału na-
siennego w banku nasion
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1 2 3 4
2 Erysimum pieninicum

(ZAPAŁ.) PAWŁ.
pszonak pieniński

Zachowanie puli genowej roślin 
poprzez ochronę ex situ.
Wspomaganie naturalnej popula-
cji poprzez ochronę in situ

Zbiór nasion na naturalnych 
stanowiskach, utrzymywanie 
w hodowli w ogródkach przy 
pawilonach edukacyjnych Par-
ku.
Wspomaganie populacji na-
turalnych materiałem ho-
dowlanym.
Deponowanie materiału na-
siennego w banku nasion

Ochrona czynna pozostałych gatunków roślin prowadzona jest poprzez ochronę ich biotopów i zaplanowa-
na została w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów.

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Parnassius apollo niepylak apollo Realizacja programu ochrony nie-
pylaka apollo

Kontynuacja hodowli niepy-
laka apollo (uzyskanie jaj do 
dalszej hodowli od min. 5 sa-
mic). Wypuszczenie w tere-
nie wyhodowanych motyli 
— wg potrzeb

Prowadzenie monitoringu 
populacji dzikiej niepylaka 
apollo metodą znakowania 
i powtórnych odłowów

2 Parnasius mnemosyne niepylak 
mnemozyna

Realizacja programu ochrony nie-
pylaka mnemozyny

Utrzymanie biotopów niepy-
laka mnemozyny przez ko-
szenie wybranych polan — 
zakres prac ujęto w załączni-
ku nr 2 w tabeli II.B w pkt 4

3 Bombina variegata kumak górski, 
Rana temporaria żaba trawna, Tritu-
rus alpestris traszka górska, Triturus 
montandoni traszka karpacka

Ochrona miejsc rozrodu płazów 
w Obwód Ochronny Zielone Skałki

Utrzymanie oczka wodnego, 
służącego jako miejsce roz-
rodu płazów na polanie Hału-
szowska Sajba. Bieżąca kon-
serwacja oraz wykaszanie 
roślinności i zarastającej 
brzegi. Prowadzenie obser-
wacji jakie gatunki przystę-
pują w nich do rozrodu, wy-
konanie dokumentacji foto-
graficznej

C. Ochrona czynna gatunków grzybów

Ochrona czynna gatunków grzybów prowadzona jest poprzez ochronę ich biotopów i zaplanowana została 
w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów.
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III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Erysimum pieninicum 

(ZAPAŁ.) PAWŁ. 
pszonak pieniński

Zachowanie puli genowej roślin 
poprzez ochronę ex situ
Wspomaganie naturalnej popula-
cji poprzez ochronę in situ

Zbiór nasion na naturalnych 
stanowiskach, utrzymywanie 
w hodowli w ogródkach przy 
pawilonach edukacyjnych 
Parku.
Wspomaganie populacji na-
turalnych materiałem ho-
dowlanym.
Deponowanie materiału na-
siennego w banku nasion

2 Lilium bulbiferum L. 
lilia bulwkowata

Zachowanie puli genowej roślin 
poprzez ochronę ex situ

Zbiór nasion i cebulek (roz-
mnóżki w kątach liści) na 
naturalnych stanowiskach, 
utrzymywanie w hodowli 
w ogródkach przy pawilo-
nach edukacyjnych Parku. 
Wspomaganie populacji na-
turalnych materiałem hodow-
lanym.
Poprawa warunków siedli-
skowych na stanowisku natu-
ralnym (wycięcie tarniny) — 
na gruntach prywatnych za-
bieg wykonywany za zgodą 
właściciela.
Deponowanie materiału na-
siennego w banku nasion

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Parnassius apollo niepylak apollo Realizacja programu aktywnej 

ochrony
Prowadzenie monitoringu 
populacji dzikiej niepylaka 
apollo metodą znakowania 
i powtórnych odłowów. Wy-
puszczanie w terenie osobni-
ków z hodowli w tym poza 
granicami Parku w Małych 
Pieninach — wg potrzeb

2 Apiformes pszczoły Utrzymanie miejsca żerowania dla 
dzikich gatunków pszczół

Utrzymanie ogródka z rośli-
nami żywicielskimi dla dzi-
kich pszczół, na powierzchni 
0,01 ha

Zasiedlenie muru z gliny i łupków 
znajdującego się w leśniczówce 
w Sromowcach Niżnych blonków-
ką Andrena agilissima

Złapanie do 10 zapłodnio-
nych samic na terenie Pienin, 
wpuszczenie ich do przygo-
towanej woliery wykonanej 
z siatki otaczającej mur, przy-
gotowanie bazy pokarmowej 
dla osobników przetrzymy-
wanych w wolierze — wg po-
trzeb
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2 3 4 5
3 Bufo bufo ropucha szara, Rana tem-

poraria żaba trawna
Ochrona szlaku migracji płazów Rozstawienie siatki wzdłuż 

drogi, na długości 600 m (siat-
ka rozstawiana z dwóch stron 
drogi z jednej 600 m z drugiej 
400 m). Przenoszenie przez 
drogę migrujących osobni-
ków

4 Bufo bufo ropucha szara, Bufo viridis 
ropucha zielona, Bombina variegata 
kumak górski, Rana temporaria żaba 
trawna, Triturus alpestris traszka gór-
ska, Triturus montandoni traszka kar-
packa

Ochrona miejsc rozrodu płazów 
w Obwodzie Ochronnym Zielone 
Skałki

Utrzymanie kompleksu dwóch 
stawów u ujścia potoku Głę-
bokiego, służących jako miej-
sca rozrodu płazów. Bieżąca 
konserwacja oraz wykaszanie 
roślinności zarastającej brze-
gi. Prowadzenie obserwacji 
jakie gatunki przystępują 
w nich do rozrodu, wykonanie 
dokumentacji fotograficznej

5 Aves Ptaki Dokarmianie ptaków w okresie  
zimy

Wyłożenie karmy dla ptaków 
przy osadach Parku i Gospo-
darstwa Pomocniczego przy 
Parku

C. Ochrona czynna gatunków grzybów

Ochrona czynna gatunków grzybów prowadzona jest poprzez ochronę ich biotopów i zaplanowana została 
w ramach zabiegów ochronnych w określonych typach ekosystemów.

IV. Monitoring:

A. Monitoring roślin i grzybów

Lp. Nazwa grupy systematycznej Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów wykonania

1 2 3 4
1 Lichenes porosty (wszystkie gatunki 

występujące w Parku)
Kontrola składu gatunkowego na 
leśnych powierzchniach kołowych 
oraz na wybranych siedliskach 
naskalnych na terenie całego Par-
ku

Zbiór próbek plech do ozna-
czenia gatunku

2 Mycota grzyby (wszystkie gatunki 
grzybów wielko-owocnikowych wy-
stępujące w Parku)

Kontrola składu gatunkowego 
i stanu mikrosiedlisk w biotopach 
specjalnej troski: Stolarzówka, 
Wyrobek, Ocierany Potok

Zbiór próbek owocników do 
oznaczenia gatunku

3 Błyophyta mszaki (wszystkie gatunki 
występujące w Parku)

Kontrola składu gatunkowego 
i stanu mikrosiedlisk w biotopach 
specjalnej troski

Zbiór próbek roślin do ozna-
czenia gatunku

B. Monitoring zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Coleoptera chrząszcze Inwentaryzacja wybranych gatun-

ków w tym nadobnicy alpejskiej 
Rosalia alpina — cały teren Parku

Obserwacje w terenie, odłów 
kontrolny w celu oznaczenia 
gatunku, znakowanie osob-
ników
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1 2 3 4
2 Parnassius apollo niepylak apollo Inwentaryzacja gatunku w ramach 

programu aktywnej ochrony — 
cały teren Parku

Określenie liczebności popu-
lacji metodą znakowania 
i powtórnych odłowów

3 Hymenoptera błonkoskrzydłe Inwentaryzacja wybranych gatun-
ków — cały teren Parku

Obserwacje w terenie, odłów 
kontrolny w celu oznaczenia 
gatunku

4 Bombus trzmiele, 
Psithyms trzmielce

Inwentaryzacja wszystkich gatun-
ków — cały teren Parku

Liczenie na transektach za-
obserwowanych okazów, 
odłów pojedynczych osobni-
ków w celu oznaczenia ga-
tunku

5 Mollusca mięczaki Inwentaryzacja wybranych gatun-
ków określonych w projekcie pla-
nu ochrony

Kontrola znanych stanowisk, 
odłów pojedynczych egzem-
plarzy w celu określenia ga-
tunku

6 Aquila pomarina orlik krzykliwy, 
Aquila chrysaetos orzeł przedni, Ci-
conia nigra bocian czarny, Falco pe-
regrinus sokół wędrowny Tetrao te-
trix Cietrzew, Crex crex derkacz, Bu-
bo bubo puchacz, Glaucidium pas-
serinum sóweczka, Picoides tridacty-
lus dzięcioł trójpalczasty, Monticola 
saxatilis nagórnik, Tichodroma mu-
raria pomurnik

Inwentaryzacja wybranych gatun-
ków ptaków — cały teren Parku

Prowadzenie obserwacji 
w terenie, kontrola z dystan-
su przy pomocy sprzętu op-
tycznego znanych gniazd, 
poszukiwanie nowych stano-
wisk lęgowych, wykonanie 
dokumentacji fotograficznej

7 Gliridae popielicowate oraz Neomys 
anomalus rzęsorek mniejszy, Sorex 
alpinus ryjówka górska, Sicista betu-
lina Smużka

Inwentaryzacja wybranych gatun-
ków małych ssaków — cały teren 
Parku

Prowadzenie obserwacji 
w terenie, odłów osobników 
do pułapek niezabijających 
w celu określenia gatunku. 
Kontrola rozwieszonych bu-
dek lęgowych dla ptaków 
i rozrodczych dla nietoperzy 
w celu określenia stopnia ich 
wykorzystania przez popieli-
cowate, wykonanie doku-
mentacji fotograficznej

8 Chiroptera nietoperze Inwentaryzacja nietoperzy — cały 
teren Parku

Kontrola miejsc rozrodu i zi-
mowania

1)  Podział na:
a)  obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;
b)  oddziafy położone na gruntach Skarbu Państwa oznaczone liczbami, pododdziały na gruntach Skarbu Państwa oznaczo-

ne literami i ewentualnie liczbami;
c)  oddziały położone na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa oznaczone liczbami łamanymi przez duże 

litery;
d)  Obwody Ochronne podano zgodnie z „Mapą gospodarczą obrębów” wykonaną przez Biura Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej w Krakowie wg stanu na 1.01.1993 r. zaktualizowaną w związku z wykupami na dzień 30.06.2007 r. Mapa znajdu-
je się w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w miejscowości Krościenko n. Dunajcem.
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Załącznik nr 4 

OBSZARY OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp. Rodzaj ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia 
ogółem w ha

1 2 3 4
1 Ścisła 1a, b, 2a—k, n, 3b—m, 4a—c, f—j, 5c—j, l, 6a, c—j, 7a—h, 

j—l, 8a, f—h, 9a—h, 10a—h, 11b—k, 12a—l, n—s, 13b, c, 
f—j, i, m, 14a—i, 15a—j, 16a—f,h, 17a, b, d, f, 18a, b, d, g, i, 
19a, b, d, f, 20a—c, 21a—k, 22a—g, i—l, 23a—f, 24a—d, 
25a—l, 26b—j, k, 27a—j, i—s, 28a, c—g, j—t, x—a1, 31a—c, 
f—j, 32a—c, f—k, m—r, w—a1,c1—h1, 33a—i, k, 34f, k—n, 
37a—f, h—k, 38a—f, h—k, 39a—f, h, 40a—f, 41a—d, g—t, w, 
x, 43a—k

749,02

2 Czynna Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Pienińskiego Parku Na-
rodowego — oddziały
1c—j,  2 I, 3a, n—z, a1—z1, a2—p2, 4k—o, 5a—b, k, m, 6b, 
k—o, 7i, m, 8b—c , i—y, a1, d, f1, 11a, 12m, t—w, 13a, d, k, 
n—z, 15k—l, 16g, i, 17c, g—z, a1—n1, 18c, f, h, j, 19c, 22h, 
m—n, 26a, j, 27k, t, w, 28b, h, i, w, 29a—z , a1—c1—z, 30a—y, 
31k, 32d, l, s, t, b1, i1—o1, 33g, j, l—p, 34a—d, g—j, o, r—y, 
35a—h, 36a—z , a1—z1, a2— b2, 37g, l—t, 38g, l—r, 39g, 
i—z, a1—b1, 41f, 42a—n, 44a—y, 45a—w, 46a—z, a1, 47a—t, 
48a—m, 49a—h, 50a—c, f—m, 51a—n, 52a—j, 55a—l, 56a—l

559,35

Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie — rzeka Dunajec

26,92

Razem ochrona czynna 586,27

3 Krajobrazowa Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Pienińskiego Parku Na-
rodowego — oddziały 2m, 53a—j, 54a—c

8,31

Grunty Skarbu Państwa w innym zarządzie 19,66

Grunty innej własności 982,90
Razem ochrona krajobrazowa 1010,87

Razem 2346,16

1) Podział na:
a)  obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;
b)  oddziały położone na gruntach Skarbu Państwa oznaczone liczbami, pododdziały na gruntach Skarbu Państwa oznaczo-

ne literami i ewentualnie liczbami;
c)  oddziały położone na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa oznaczone liczbami łamanymi przez duże 

litery;
d)  Obwody Ochronne podano zgodnie z „Mapą gospodarczą obrębów” wykonaną przez Biura Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej w Krakowie wg stanu na 1.01.1993 r. zaktualizowaną w związku z wykupami na dzień 30.06.2007 r. Mapa znajdu-
je się w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w miejscowości Krościenko n. Dunajcem.
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Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH, 
ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

   A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4
1 Cały teren Pienińskiego Parku 

Narodowego
Teren Parku udostępniany jest do badań nauko-
wych wyłącznie na podstawie pisemnej zgody 
dyrektora z określeniem:
a)  nazwiska osoby(osób) uprawnionych,
b)  okresu udostępniania,
c)  miejsca badań,
d)  liczby osób,
e)  rodzaju i ilości pozyskiwanych materiałów do-

wodowych,
f)  metodyki prowadzenia badań.

Ograniczenia obszarowe prowadzenia badań 
dotyczą:
a)  obszarów związanych ze strefową ochroną lę-

gów,
b)  obszarów występowania jedynych stanowisk 

roślin i grzybów rzadkich i chronionych,
c)  doliny Potoku Pienińskiego za wyjątkiem ba-

dań istotnych z punktu widzenia nauki lub 
ochrony Parku, które nie mogą być przepro-
wadzone w innych miejscach

Każdorazowo uzgadnia-
na z dyrektorem Parku

   B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4
1 Pawilon edukacyjny 

Sromowce Niżne 
ul. Sobczańska 89 
oddział 54a

Ogólnie dostępna wystawa przyrodnicza i punkt 
informacyjny

Bez limitu

2 Pawilon edukacyjny 
Sromowce Wyżne Kąty 247a 
oddział 54b1

Ogólnie dostępna wystawa przyrodnicza i punkt 
informacyjny

Bez limitu

3 Pawilon edukacyjny 
Hałuszowa 63 
oddział 53i

Ogólnie dostępna wystawa przyrodnicza i punkt 
informacyjny

Bez limitu

4 Pawilon edukacyjny 
Krościenko n. Dunajcem 
ul. Jagiellońska 107b 
oddział 53a

Ogólnie dostępna wystawa przyrodnicza i punkt 
informacyjny

Bez limitu

5 Pawilon edukacyjny 
Szczawnica 
ul. Zyblikiewicza 1 
oddział 2n

Ogólnie dostępna wystawa przyrodnicza i punkt 
informacyjny

Bez limitu

6 Znakowane piesze szlaki  tu-
rystyczne o długości 27,2 km

Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed 
wschodem do godziny po zachodzie słońca

Bez limitu
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   C. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu
1 2 3 4

 1 Szlak turystyczny niebieski: 
Czorsztyn — Trzy Korony 
— Zamkowa Góra — Sokolica 
— Szczawnica, o długości 
15,3 km, przebiegający przez 
następujące oddziały: 2/H, 45, 
2/T, 1/SW, 3/T, 2/SN, 1/SN, 32, 
28, 18, 27, 19, 16, 17, 13, 21/K, 
12, 11, 5, 4, 10, 20/K, 3, 2

Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed 
wschodem do godziny po zachodzie słońca

Bez limitu

 2 Szlak turystyczny zielony: 
Czorsztyn — ruiny zamku 
Czorsztyn, o długości 0,5 km, 
przebiegający przez oddział 51

Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed 
wschodem do godziny po zachodzie słońca

Bez limitu

 3 Szlak turystyczny czerwony: 
Sromowce Kąty — Trzy Kop-
ce, o długości 1,7 km, przebie-
gający przez następujące od-
działy: 2/SW, 39, 1/SW

Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed 
wschodem do godziny po zachodzie słońca

Bez limitu

 4 Szlak turystyczny żółty: 
Krościenko — Sromowce Niż-
ne, o długości 3,8 km przebie-
gający przez następujące od-
działy: 18/K, 8, 13, 32, 28, 1/SN 
28, 3/SN

Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed 
wschodem do godziny po zachodzie słońca

Bez limitu

 5 Szlak turystyczny zielony: 
Sromowce Niżne — Kosarzy-
ska, o długości 2 km, przebie-
gający przez następujące od-
działy: 3/SN, 26, 27, 19, 20, 14

Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed 
wschodem do godziny po zachodzie słońca

Bez limitu

 6 Szlak turystyczny zielony: 
Krościenko — Czertezik, o dłu-
gości 1,5 km, przebiegający 
przez następujące oddziały: 
18/K, 8, 7, 21/K, 12, 5

Ruch pieszy w porze dziennej tj. od godziny przed 
wschodem do godziny po zachodzie słońca

Bez limitu

 7 Szlak turystyczny zielony: 
Krościenko — przełęcz Sos-
nów, o długości 1,6 km, prze-
biegający przez następujące 
oddziały: 6, 5, 4, 20/K

Ruch pieszy oraz rowerowy na odcinku drogi do 
Krasu w oddziałach 6, 5, 4, w porze dziennej  
tj. od godziny przed wschodem do godziny po 
zachodzie słońca

Bez limitu

 8 Szlak turystyczny czerwony: 
Szczawnica — przejście gra-
niczne, o długości 0,8 km, 
przebiegający przez oddział 2

Ruch pieszy oraz rowerowy w porze dziennej  
tj. od godziny przed wschodem do godziny po 
zachodzie słońca

Bez limitu

 9 Niezalesione polany dla indy-
widualnej turystyki narciar-
skiej znajdujące się w oddzia-
łach: 2/H, 1/SW, 2/SW, 3/SW, 
4/SW, 5/SW, 6/SW, 7/SW, 8/
SW, 2/T, 3/T, 2/SN, 18/K, 19/K, 
20/K, 21/K, 22/K, 5k, 7i, 8b, 
18c, h, i, j, 28b, h, i, 32bl, d, l, 
t, 33g, j

Poruszanie się na nartach po zaśnieżonych tere-
nach nieleśnych w porze dziennej tj. od godziny 
przed wschodem do godziny po zachodzie słoń-
ca. Zakazuje się organizacji zawodów oraz budo-
wy jakiejkolwiek infrastruktury technicznej

Bez limitu
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1 2 3 4
10 Szlak wodny w przełomie Du-

najca o długości 8,0 km
Spływ tradycyjnymi łodziami flisackimi oraz in-
nym sprzętem pływającym bez napędu mecha-
nicznego w okresie od 1 kwietnia do 31 paździer-
nika

Bez limitu

11 Parkingi w oddziałach nr 51a, 
d, 53a, 54bl, c

Parkowanie samochodów Bez limitu

12 Ruiny zamku Czorsztyn w od-
dziale nr 51

Zwiedzanie udostępnionych ruin Bez limitu

13 Ruiny zamku Pieniny w od-
działem 16b

Zwiedzanie udostępnionych ruin Bez limitu

14 Zagroda pasterska na Maje-
rzu w oddziale nr 551

Wstęp do bacówki Bez limitu

15 Przystań flisacka w Sromow-
cach Wyżnych Kątach w od-
dziale nr 54bl, b2, c

Baza spływu flisackiego na Dunajcu wraz z nie-
zbędną infrastrukturą

Bez limitu

16 Przystań przewozu miedzybrze-
gowego „Kacze” w Szczawnicy 
i Krościenku n. Dunajcem w od-
dziale 2 i 3

Przewóz łodziami przez Dunajec na szlaku nie-
bieskim pomiędzy Szczawnicą a Krasem

Bez limitu

1)  Podział na:
a)  obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;.
b)  oddziały położone na gruntach Skarbu Państwa oznaczone liczbami, pododdziały na gruntach Skarbu Państwa oznaczo-

ne literami i ewentualnie liczbami;
c)  oddziały położone na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa oznaczone liczbami łamanymi przez duże 

litery;
d)  Obwody Ochronne podano zgodnie z „Mapą gospodarczą obrębów” wykonaną przez Biura Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej w Krakowie wg stanu na 1.01.1993 r. zaktualizowaną w związku z wykupami na dzień 30.06.2007 r. Mapa znajdu-
je się w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w miejscowości Krościenko n. Dunajcem.
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Załączniki do zarządzenia Nr 10 Ministra Środowiska 
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 33)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH  
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ  

I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3

 1 Urbanizacja obszarów Parku Ustalenie zasad zagospodarowania terenu na etapie 
uzgadniania studiów uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego lub ustala-
nia warunków zabudowy

 2 Skażenie środowiska przez ścieki oraz obce 
substancje chemiczne

Wprowadzenie przyjaznych dla środowiska technolo-
gii oczyszczania ścieków i ogrzewania

 3 Zamieranie drzew w drzewostanach regla dol-
nego, o niewłaściwej strukturze gatunkowej 
i wiekowej, związana ze skutkami wzmożone-
go występowania grzybów patogenicznych 
(opieńka Armillaria spp., huba korzeniowa He-
terobasidion annosum), owadów kambiofa-
gicznych (kornik drukarz Ips typographus) oraz 
czynników abiotycznych w szczególności skut-
ków huraganowych wiatrów

Podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów 
poprzez ich przebudowę, polegającą na dostosowaniu 
struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej do 
siedliska oraz budowę kompleksu czynników odpor-
nościowych w oparciu o biomasę pozostawioną na 
gruncie. Spowalnianie tempa rozpadu drzewostanów

 4 Erozja gleby i zniszczenia roślinności spowo-
dowane rozjeżdżaniem poboczy dróg, składów 
drewna i terenów leśnych niezalesionych, 
przez pojazdy mechaniczne w ruchu lokalnym

Remont nawierzchni dróg i składów drewna, regene-
racja poboczy. Podkrzesywanie drzew i krzewów zara-
stających światło dróg i niezbędnych przejazdów. Sto-
sowanie sztucznych zapór w postaci płotków, pachoł-
ków, rogatek i indywidualnych osłon na drzewa

 5 Szkody w uprawach i młodnikach od jelenio-
watych

Osłony sadzonek, grodzenie upraw

 6 Zmiany w zachowaniu się zwierząt na skutek 
nadmiernego oddziaływania człowieka

Okresowe zamykanie szlaków turystycznych, edukacja 
turystów. Odstraszanie niedźwiedzi od osad ludzkich 
pociskami gumowymi oraz grodzenie obiektów pastu-
chami elektrycznymi 

 7 Zachwianie liczebności niektórych gatunków 
ssaków oraz ptaków (jeleń, sarna, wróblowa-
te)

Dokarmianie w okresie zalegania dużej pokrywy śnież-
nej oraz niskich temperatur, poprawa warunków lęgo-
wych poprzez wywieszanie budek lęgowych oraz ich 
czyszczenie

 8 Penetracja terenów nieudostępnionych dla tu-
rystyki

Znakowanie szlaków turystycznych, wyznaczanie prze-
biegu wybranych szlaków za pomocą tyczek w okresie 
zimowym, utrzymywanie informacji turystycznej (kie-
runkowskazy, piktogramy i tablice informacyjne), fla-
drowanie, instalacja sztucznych zapór

 9 Deprecjacja zabytkowych szałasów paster-
skich

Okresowa renowacja wybranych szałasów paster-
skich

10 Degradacja roślinności w zadrzewieniach i ob-
szarach nieleśnych

Pielęgnacja, regulacja składu gatunkowego i wymiana 
pokoleń
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II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3
1 Zagrożenie pożarowe Działania profilaktyczne — utrzymanie miejsc poboru 

wody
2 Obniżenie poziomu wód oraz zagrożenie 

życia biologicznego w tatrzańskich wodach 
spowodowane nadmiernym poborem wód do 
celów konsumpcyjnych i śnieżenia

Monitoring stanu wody w potokach i wywierzyskach 
oraz ograniczenie wielkości poboru wody poprzez 
uzgadnianie zezwoleń wodnoprawnych

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3
1 Urbanizacja obszaru bezpośrednio przyległego 

do granicy Parku
Działania na rzecz tworzenia lub rozszerzenia otuliny, 
opiniowanie studiów zagospodarowania przestrzenne-
go i projektów budowlanych

2 Degradacja lasu pod wpływem zanieczyszcze-
nia powietrza

Odtwarzanie oraz zachowanie właściwej struktury ga-
tunkowej i wiekowej drzewostanów. Zwiększanie od-
porności ekosystemów leśnych poprzez pozostawianie 
drewna do rozkładu

3 Pozyskiwanie runa leśnego (borówek, malin, 
grzybów), w celu konsumpcyjnym i handlo-
wym

Działania prewencyjno-porządkowe ograniczające nie-
kontrolowaną penetrację terenu

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1):

Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2
Pojawienie się na terenie Parku obcych gatunków 
flory i fauny (jenot, norka amerykańska)

Eliminacja tych gatunków z obszaru Parku

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW  
Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I.  Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą:

A.  W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Wykładanie pułapek zapacho-

wych (feromonowych), na korni-
ka drukarza — kontrola liczebno-
ści populacji

16 szt. 42g; 54b; 65i, j; 70l; 242f; 263f; 288a

2 Zbiór nasion buka 20 kg 214g
3 Zbiór nasion cisa 25 szt. 216f

B. Ochrona ekosystemów przed nadmierną presją turystyczną

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Znakowanie szlaków turystycz-

nych
30 km Według potrzeb

2 Wytyczenie odcinka szlaku na Bo-
browiecką Przełęcz

0,3 km 302p

3 Ustawianie i wymiana kierunko-
wskazów i tablic informacyjnych

100 szt. Według potrzeb

4 Konserwacja sztucznych ułatwień 
(łańcuchy, poręcze), na szlakach 
turystycznych

60 szt. Według potrzeb

C. Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Usunięcie odpadów stałych z dna 

stawu
Strefa przybrzeżna 
Morskiego Oka w bez-
pośrednim sąsiedz-
twie moreny do 1,5 m 
głębokości

49d

2 Usunięcie odpadów stałych z po-
toków i stawów oraz ich otocze-
nia

53 km Według potrzeb

3 Usuwanie odpadów stałych ze 
szlaków i ich otoczenia

120 km Cały udostępniany obszar Parku

4 Wykonanie zabudowy zabezpie-
czającej pobocza szlaków przed 
erozją

300 m Według potrzeb

5 Ustawianie kabin sanitarnych 33 szt. 60a, 63a, 201a, 214a, 273d, 274a, 251f
6 Usuwanie drzew w pobliżu szla-

ków turystycznych zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi 

30 szt. Cały udostępniany obszar Parku
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1 2 3 4
7 Remont szlaków turystycznych 6300 m Przełęcz Między Kopami — Hala Gąsienicowa,

Schronisko Murowaniec — Dolna Stacja KL 
Gąsienicowa,
Skrajny Granat — Czarny Staw Gąsienicowy,
Pol. Strążyska — Przełęcz w Grzybowcu (gór-
na część),
Dol. Białego — Czerwona Przełęcz,
Dol. Małej Łąki — Kondracka Przełęcz,
Dolina Pięciu Stawów Polskich — Szpiglaso-
wa Przełęcz,
Kondracka Przełęcz — Kondracka Kopa

8 Konserwacja bieżąca szlaków tu-
rystycznych

3400 m Cały udostępniany obszar Parku

9 Podcięcie gałęzi drzew i krzewów 
w tym kosodrzewiny oraz usuwa-
nie nalotu świerkowego i przeci-
nanie powalonych drzew na szla-
kach turystycznych, nartostradach 
i trasach narciarskich. Usuwanie 
roślinności zasłaniającej światło 
szlaku

Na 2000 m długości 
szlaków

Według potrzeb

D. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Monitoring stanu wód w potokach 

i wywierzyskach
13 szt. 42c, 44f, 46a, 49d, 64p, 65a, 204a, 214a, 221d, 

248b
2 Ocena jakości wód 48 prób 47a, 48b, 49j, 64i, 78j, 98g, 98x, 250, 255, 264a, 

264c

II.  Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną:

A.  W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Zbiór szyszek jodły i nasion jawora 250 kg 116c; 117b, g, 199i
2 Hodowla sadzonek drzew w szkół-

kach leśnych
1,10 ha 25c; 199z; 229j

3 Utrzymanie w kulturze rolnej po-
wierzchni do produkcji kompostu 
oraz dla rezerwy szkółkarskiej (ko-
szenie trawy i nalotów)

1,72 ha 35h, i; 37a

4 Przygotowanie gleby oraz siew 
nasion jodły i jawora pod osłoną 
drzewostanu

13,91 ha 1a; 3j; 9a; 19b; 21k, g; 81f; 83b; 84b, c; 99b; 
100d; 101d, i; 112d, i; 115h; 117b; 123a; 124b; 
148a; 152b; 158gx; 162d; 168h, m; 169d; 170f; 
192o; 193z; 228x; 131b; 235a, o; 240b; 271d; 
273k, m

5 Sadzenie sadzonek jodły i buka 
pod osłoną drzewostanu

18,15 ha 1a; 3j; 9a; 15a, j; 16k; 21g, k; 36a; 40a; 83b; 
84b, c; 85a; 101d, i; 112i; 123a; 124b; 152b, gx; 
162d; 168h; 170a; 199c, sx; 200d; 225f; 228x; 
231b; 235a, o; 247b; 270d; 272k, l; 273m

6 Wykaszanie roślinności zielnej przy-
głuszającej sadzonki na uprawach 
leśnych — pielęgnacja upraw

20,00 ha 3j; 6h; 9a; 15a, j; 16k; 21g, k; 22k; 23a; 24a; 36a; 
40a; 84b; 85a; 87f; 99g; 102a, b; 112d, g; 168i; 
170a; 228x; 270d; 272k, l; 292c
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1 2 3 4
 7 Pielęgnowanie plantacji limbowej 

poprzez wykaszanie roślinności 
zielnej, cięcie części gałęzi oraz 
przygłuszających drzew i odrośli, 
zakładanie koszy na szyszki

0,60 ha 199x, y

 8 Pielęgnowanie młodników — od-
słanianie buków, jaworów i jodeł

65,87 ha 23b; 99b; 100d; 101h; 110g; 113d; 124g; 162g; 
232c; 246c

 9 Pielęgnacyjne odsłanianie buka, 
jawora, jodły w drzewostanach 
powyżej II klasy wieku

170,41 ha 7b, c, d; 8f; 10c; 13f; 81i; 101b, d; 104g; 105b; 
106b; 146a; 167b, c, d, j, k; 18a, c; 199c, i, fx, 
gx; 229s; 273m; 290m

10 Usuwanie drzew opanowanych 
przez owady lub grzyby oraz drzew 
wywróconych i połamanych (cię-
cia sanitarne i przygodne), zagra-
żających trwałości drzewostanów 
lub ich racjonalnej przebudowie

5768,78 ha 1a; 2a; 2b; 2c; 3b; 3c; 3d; 3f; 3g; 3h; 3i; 3j; 3k; 
3l; 4b; 4c; 4f; 4g; 4h; 4i; 4j; 4k; 5a; 5b; 5c; 6b; 
6c; 6d; 6f; 6g; 7a; 7b; 7c; 7d; 8b; 8c; 8d; 8f; 8g; 
8h; 8k; 8r; 8t; 8x; 9a; 9c; 9d; 9f; 9h; 10a; 10b; 
10c; 11a; 11b; 11c; 11d; 12a; 12c; 12d; 12f; 12g; 
12h; 13a; 13b; 13c; 13d; 13f; 13g; 14a; 14b; 
14c; 14d; 14f; 14g; 14h; 14i; 14j; 14k; 15a; 15f; 
15g; 15h; 15i; 15j; 15k; 15l; 15m; 15n; 16f; 16g; 
16h; 16i; 16j; 16k; 17a; 17b; 17f; 17g; 17h; 17i; 
17j; 17k; 17l; 17m; 17n; 17o; 18a; 18b; 18c; 
18d; 18f; 18g; 18h; 19a; 19b; 19c; 19d; 19f; 19g; 
19h; 19i; 19j; 19k; 20a; 20b; 20c; 20d; 20f; 20g; 
20h; 20i; 20j; 21a; 21b; 21c; 21d; 21f; 21g; 21h; 
21i; 21j; 21k; 21l; 21m; 22a; 22b; 22c; 22d; 22f; 
22g; 22h; 22i; 22j; 22l; 23a; 23b; 23c; 23d; 23f; 
23g; 24a; 24b; 24c; 24d; 24f; 24i; 24l; 24m; 24n; 
25a; 25b; 25f; 25g; 25i; 25k; 25l; 26a; 26b; 26c; 
26d; 26g; 26h; 26i; 26j; 26k; 26l; 26m; 26n; 26o; 
26p; 26r; 26x; 26z; 26bx; 27a; 27b; 27d; 27g; 
27h; 27i; 27j; 27k; 27l; 28a; 28b; 28c; 29a; 29b; 
29c; 29d; 29f; 29j; 29k; 29l; 30a; 30b; 30c; 30d; 
30f; 30g; 30i; 31a; 31b; 31c; 31d; 31f; 31g; 31h; 
31i; 31j; 32a; 32b; 32c; 32d; 32f; 32g; 32k; 33a; 
33b; 33c; 33d; 33f; 33g; 33j; 34a; 34b; 34c; 34d; 
34f; 34g; 34h; 35a; 35b; 35c; 35d; 35f; 35g; 36a; 
36b; 36c; 36d; 37c; 37d; 37f; 37g; 37h; 37k; 38a; 
38b; 38c; 38d; 38f; 38l; 39a; 39b; 39c; 39d; 39f; 
40a; 40b; 40c; 40d; 41a; 41c; 41g; 41i; 41j; 41k; 
41l; 79a; 79b; 79c; 79h; 79j; 79k; 79n; 79p; 80a; 
80b; 80c; 80d; 80f; 80g; 81a; 81b; 81c; 81d; 81f; 
81g; 81h; 81i; 81j; 81k; 81l; 81m; 82a; 82b; 82c; 
82d; 82f; 82g; 82h; 82i; 82j; 82m; 82n; 83a; 83b; 
83d; 84a; 84b; 84c; 84d; 84f; 84g; 84h; 84i; 85a; 
85b; 85d; 85f; 85g; 85h; 86a; 86b; 86c; 86d; 
87a; 87b; 87c; 87d; 87f; 87g; 87h; 87i; 87j; 87k; 
87l; 87m; 88a; 88b; 88c; 88d; 88f; 88g; 89a; 
89b; 89c; 89d; 89f; 89j; 99a; 99b; 99d; 99f; 99g; 
99h; 99i; 100a; 100b; 100c; 100d; 100f; 100g; 
101a; 101b; 101c; 101d; 101f; 101g; 101h; 101i; 
101j; 101k; 101l; 102a; 102b; 102c; 102d; 102f; 
102g; 102h; 102i; 102j; 102k; 103a; 103b; 103c; 
104b; 104c; 104d; 104g; 104h; 104i; 105a; 
105b; 105c; 105d; 105f; 105g; 105h; 106a; 
106b; 106c; 106d; 106f; 107a; 107b; 107c; 107d; 
107f; 107g; 107h; 107i; 107j; 107k; 107l; 108a; 
108b; 108c; 108d; 108f; 108g; 108h; 108i; 109a; 
109b; 109c; 109d; 109f; 109g; 109h; 109i; 109j; 
109k; 109l; 109m; 109n; 109o; 110a; 110b; 
110c; 110d; 110f; 110g; 110h; 110i; 110j; 110k; 
111a; 111b; 111c; 111d; 111f; 111g; 111h; 111i; 
111j; 111k; 112a; 112b; 112c; 112d; 112f; 112g; 
112h; 112i; 112j; 113a; 113b; 113c; 113d; 113f; 
113g; 113h; 113i; 114a; 114b; 114c; 114d; 114f; 
114g; 114h; 114i; 114j; 115a; 115b; 115c; 115d;
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1 2 3 4
115f; 116a; 116b; 116c; 116d; 116f; 116g; 116h; 
117a; 117b; 117c; 117d; 117f; 117g; 118a; 
118b; 118d; 118f; 118g; 118h; 118i; 118j; 118k; 
119a; 119b; 119c; 120a; 120b; 120c; 120d; 120f; 
120g; 120h; 121a; 121b; 121d; 121f; 121h; 
122a; 122c; 122d; 122f; 122g; 122h; 122i; 122j; 
123a; 123b; 123c; 123d; 123f; 123g; 123h; 123i; 
124a; 124b; 124c; 124d; 124f; 124g; 124h; 124i; 
125a; 125b; 125c; 125d; 125f; 125g; 126a; 
126b; 126c; 126d; 126f; 126g; 126h; 127a; 
127b; 127c; 127d; 128a; 128b; 128c; 128d; 128f; 
128g; 128h; 128i; 128j; 129a; 129b; 129c; 129d; 
129f; 129g; 129h; 131a; 131b; 131c; 131d; 131f; 
131g; 131h; 131i; 131j; 132a; 132b; 132c; 132d; 
132f; 132g; 141a; 141b; 141c; 141d; 141f; 141g; 
141h; 141i; 141j; 141k; 141l; 141m; 145a; 145c; 
145d; 145f; 145g; 145h; 145i; 145j; 146a; 146b; 
146c; 146d; 146f; 147a; 147b; 147f; 148a; 148b; 
149a; 149b; 149c; 149d; 149f; 150a; 150b; 150c; 
150d; 150f; 151a; 151b; 151c; 151d; 151f; 151g; 
151h; 151i; 152a; 152b; 152c; 152d; 152f; 152g; 
153a; 153b; 153c; 153d; 153f; 153g; 153h; 153i; 
158a; 158b; 158dx; 158gx; 158hx; 158ix; 158jx; 
159a; 159b; 159c; 159d; 159f; 159g; 159h; 159j; 
160a; 160b; 160c; 160d; 160f; 160h; 160j; 160k; 
160n; 161a; 161b; 161c; 161d; 161h; 161i; 161l; 
161m; 162a; 162b; 162c; 162d; 162f; 162g; 
162h; 162i; 162j; 162k; 162l; 163b; 163c; 163d; 
163f; 163g; 163h; 163i; 163j; 164b; 164c; 164d; 
164f; 164g; 164h; 164i; 164j; 165a; 165b; 165c; 
165d; 165f; 165g; 165h; 165i; 165j; 166a; 166b; 
167b; 167c; 167d; 167f; 167g; 167h; 167j; 167k; 
167l; 167m; 167n; 167o; 167p; 167r; 168d; 
168f; 168g; 168h; 168i; 168j; 168k; 168l; 168m; 
168n; 169a; 169b; 169c; 169d; 169f; 170a; 170f; 
170g; 170h; 170i; 173b; 173c; 173f; 173g; 173h; 
173i; 173j; 173k; 173l; 174a; 174b; 174c; 174d; 
174f; 174g; 174h; 174i; 174l; 174m; 174n; 174o; 
175a; 175b; 175c; 175f; 176c; 176d; 178a; 178c; 
178d; 178f; 178g; 178h; 181a; 181b; 181c; 
181d; 181f; 181g; 181h; 181i; 181j; 181k; 181l; 
181o; 181p; 183a; 183b; 183c; 183d; 183g; 
186a; 186b; 186c; 186d; 192h; 192l; 192o; 
192p; 192r; 192ax; 192dx; 192ix; 192ox; 192px; 
192rx; 192sx; 192tx; 192j; 192rx; 192rx; 192b; 
192b; 192sx; 193g; 193k; 193l; 193o; 193p; 
193r; 193s; 193t; 193w; 193x; 193y; 193z; 
193ax; 193bx; 193dx; 193fx; 193gx; 193hx; 
193ix; 193jx; 193kx; 193lx; 193mx; 193nx; 
193ox; 193px; 193rx; 193tx; 193wx; 193yx; 
194a; 194b; 194f; 195b; 195c; 195d; 195g; 
195h; 195o; 199ix; 199lx; 199mx; 199nx; 
199ox; 199px; 199rx; 199sx; 199tx; 199wx; 
199xx; 199yx; 199zx; 199d; 199tx; 199wx; 
200a; 200b; 200c; 200d; 200g; 200i; 200k; 200l; 
200m; 200n; 200o; 200p; 200r; 200s; 223a;
223b; 223c; 223d; 223f; 223g; 223h; 223i; 223j; 
223k; 223l; 224a; 224b; 224c; 224d; 224h; 224i; 
224k; 224l; 224m; 224o; 224p; 224r; 225a; 
225b; 225c; 225d; 225f; 225g; 225h; 225i; 225j;  
225k; 225l; 225m; 226a; 226b; 226c; 226d; 
228d; 228g; 228n; 228o; 228t; 228w; 228x; 
228y; 230f; 230h; 230m; 230n; 230r; 230s; 230t; 
231a; 231b; 231c; 231d; 232a; 232b; 232c; 
232d; 232f; 232g; 232h; 233a; 233b; 233c;
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1 2 3 4

233d; 233f; 233g; 233h; 233i; 234d; 234f; 234h; 
234i; 234j; 234k; 234l; 234m; 234n; 235a; 235o; 
235p; 235r; 235s; 235t; 236a; 236c; 236d; 236g; 
236h; 236j; 237a; 237b; 237c; 237d; 237f; 237h; 
237i; 237n; 237o; 237p; 237s; 237t; 237w; 237x; 
238c; 238d; 238f; 238g; 238h; 238j; 238l; 238m; 
240a; 240b; 240c; 240d; 240g; 240h; 240i; 240j; 
240k; 241a; 241b; 246a; 246b; 246c; 246d; 
247a; 247b; 247c; 247d; 247f; 247g; 247h; 
270d; 270f; 270g; 271a; 271b; 271c; 271d; 271f; 
271g; 271h; 271i; 271j; 271k; 271l; 272a; 272c; 
272h; 272i; 272j; 272k; 272l; 272m; 272n; 272o; 
273a; 273c; 273g; 273h; 273i; 273j; 273k; 273l; 
273m; 273n; 290a; 290b; 290f; 290g; 290h; 
290i; 290j; 290k; 290l; 290m; 291a; 291b; 291d; 
291f; 291g; 291h; 291i; 291j; 291k; 291m; 292a; 
292b; 292c; 292d; 292f; 292g; 292i; 292k; 292l; 
292m; 294a; 294b; 294d; 294g; 294i; 294m; 
294p; 294r; 294nx; 294jx; 295a; 295g; 296b; 
301k; 303l; 303y; 303lx; 304a; 304c; 304d; 
304g; 304i; 312b; 312d; 312j; 312n; 312p; 312r; 
312s; 312t

11 Odgradzanie dróg i składów drew-
na płotkami i pachołkami

500 m Według potrzeb

12 Przystosowanie dróg do zrywki 
drewna

2000 m Według potrzeb

13 Wykładanie drzew pułapkowych 
na korniki świerka i ich korowanie

290 szt. 3i, f; 4g, k; 5b; 6f; 9a; 12c; 15j, k; 16c; 17g; 18g; 
19b, g; 20f; 21a; 22b, d, g; 23a, d, f; 24a; 25i; 
26c, i, k; 28c; 29c; 30c; 31b; 33b, k; 35a; 36a; 
40a; 80g; 81f, 82b; 83b; 84b, f; 85a; 86d; 87c, d; 
99f, h, g; 100b, d; 101a, f, j, g; 102a, b; 104h; 
105a, g; 107f; 108c; 110a, c; 111f, g; 112a; 
114b; 115b; 116h; 119b; 120b, g, f; 123b; 151d; 
153g; 164c; 170a, g; 186c, 193mx; 199tx, ay; 
223f; 225l, k; 231b, d; 232c; 233h; 234l; 235r; 
236d; 237a, p; 240a, k; 241a; 246d; 270d; 272i, 
k; 273i; 290j; 291j; 292g; 294r

14 Przysposabianie drzew z wywro-
tów: pułapki na korniki świerka 
i ich korowanie

110 szt. Według potrzeb

15 Wykładanie pułapek zapacho- 
wych (feromonowych), na korniki 
świerka

62 szt. 3g; 9a; 12b; 15d; 24g; 33f; 35j; 79d; 101i; 118l; 
124b; 151d; 161f; 170b; 181n; 192cx; 224f; 
237k; 272f; 291c; 292c

16 Zabezpieczenie upraw leśnych in-
dywidualnymi osłonkami przed 
zwierzętami

44,35 ha 1a; 3h; 5c; 6f; 7c; 9a; 15g; 16g; 17l; 20f, c; 22h, 
g; 23d; 24a; 25a; 27b; 32a; 36a; 40a; 81f; 82c; 
99f; 100bd; 101f, d, i, j; 102a, b; 104h; 109c; 
110a, f; 11d, f; 117g; 120c, f; 122i; 123b, d; 
128b; 158gx; 159c; 167c; 169d; 170a; 173j; 
174i; 199lx; 200i; 228n, y; 231b; 232c, d; 234h; 
236h; 237t; 271b; 272i; j

17 Indywidualne zabezpieczanie 
drzew przed jeleniowatymi np. 
palikowanie

4,5 ha 23d; 24a, c; 36a; 41a; 85a; 146a; 148a; 231b

18 Zakładanie nowych ogrodzeń 
upraw i odnowień leśnych

2 szt. 15a, j; 16k; 87f

19 Naprawa istniejących ogrodzeń 
upraw jodłowych i bukowych

35 szt. Według potrzeb

20 Konserwacja miejsc czerpania 
wody (dla celów przeciwpożaro-
wych)

9 szt. 30, 40, 116, 158, 173, 214, 235, 254, 294
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B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Przeciwdziałanie zmianom zacho-

dzącym w ekosystemach polan, 
łąk i pastwisk poprzez wypas eks-
tensywny owiec i krów (wypas 
kulturowy)

120,5 ha 27c, 27f, 79d, 89g, 89i, 118l, 145b, 160i, 161f, 
161h, 192m, 192cx, 192fx, 192jx, 192kx, 192lx, 
193r, 194h, 195i, 195j, 195m, 200k, 228l, 228m, 
228i, 228k, 228p, 228r, 228s, 229f, 229i, 229k, 
229l, 229m, 230r, 230j, 230k, 230l, 234a, 234b, 
234g, 235d, 235m, 235n, 236f, 272f, 273d, 273f, 
290n, 290o, 290s, 290p, 291c, 291l, 292h, 292j, 
292n, 292o, 294h, 294k, 294n, 294s, 294o, 294t, 
294w, 294x, 294y, 294z, 294ax, 294bx, 294cx, 
294fx, 294mx, 294gx, 294hx, 294ix, 294ix, 
294jx, 294lx, 294ox, 294rx, 294sx, 294tx, 295b, 
303b, 303c, 303f, 303k, 303o, 303p, 303r, 303s, 
303t, 303m, 303bx, 303cx, 303fx, 303gx, 303hx, 
303jx

2 Utrzymanie istniejących lądowych 
ekosystemów nieleśnych poprzez 
wykonanie koszenia z usuwaniem 
biomasy

12,36 ha 16c, 16d, 24g, 24j, 29g, 37i, 37j, 79d, 145b, 
148c, 158g, 158fx, 234c, 235j, 294s

3 Zapobieganie zubożeniu gleb łąk 
i pastwisk poprzez nawożenie or-
ganiczne (obornik, kompost, ko-
szarowanie owiec)

ok. 15 ha 79d, 89g, 89i, 118l, 145b, 148c, 161f, 192m, 
192cx, 192jx, 192lx, 194h, 234a, 234b, 234g, 
235d, 235m, 235n, 236f, 272f, 273d, 273f, 290n, 
290o, 290p, 294o, 294t, 294w, 294x, 294y, 
295b, 303c, 303f

4 Utrzymanie ekosystemów polan, 
łąk i pastwisk poprzez wykonanie 
koszenia pielęgnacyjnego z pozo-
stawieniem biomasy

16,9 ha 89g, 89i, 26ax, 26f, 26s, 26t, 26w, 26y, 32h, 32i, 
32j, 158f, 161f, 170b, 170c, 175b,178b, 224f, 
224g, 224j, 235m, 235n, 236f, 237j, 237k, 237l, 
237m, 294ox, 303c, 303f, 312f

5 Zapobieganie sukcesji lasu na 
ekosystemy nieleśne — usuwanie 
drzew i krzewów z powierzchni 
nieleśnej

8,5 ha 14b, 24g, 24j, 24k, 32h, 32i, 32j, 89g, 159i, 160i, 
160g, 160l, 175b, 224f, 224j, 224n, 224f, 291c, 
291l, 294cx, 294y

6 Wykaszanie roślin synantropij-
nych z wywiezieniem na kompost

4,90 ha 
(2—3 powtórzenia)

290n, 290o, 291c, 292n, 292o, 295b;
otoczenie istniejących szałasów: 89g, i, 161f, 
h, 178b, 170b, 294tx, 303

7 Pielęgnacja, regulacja składu ga-
tunkowego, sadzenie gatunków 
rodzimych w zadrzewieniach oraz 
usuwanie gatunków obcych

10 ha 192ay, gy, ky, ox, fx, yx, zx, 
a także według potrzeb

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Monitoring stanu wód w potokach 

i wywierzyskach
22 szt. 8t, w, 118d, 124c, 168c, 170a, 186a, b, 291a, 

294b, px, rx, 304g, 246b, 271a
2 Ocena jakości wód 15 prób 8f, 118d, 235a, 303f

D. Ochrona ekosystemów przed nadmierną presją turystyczną

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Znakowanie szlaków turystycz-

nych
60 km Według potrzeb

2 Ustawianie i wymiana kierunko-
wskazów i tablic informacyjnych

150 szt. Według potrzeb
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E. Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Usunięcie odpadów stałych z po-

toków i ich otoczenia
153 km Według potrzeb

2 Usuwanie odpadów stałych ze 
szlaków i ich otoczenia

100 km Cały udostępniany obszar Parku

3 Wykonanie zabudowy zabezpie-
czającej pobocza szlaków przed 
erozją

400 m Według potrzeb

4 Ustawianie kabin sanitarnych 54 szt. 14f, 26m, 32i, 47a, 82n, 85c, 89c, 104f, 167r, 
181g, 193fx, 230c, 235a, 235m, 251f, 273d, 
274a, 270dx, 294l 

5 Remont szlaków turystycznych 2800 m Waksmundzka Rówień — Gęsia Szyja — Ru-
sinowa Polana;
Rusinowa Polna — Palenica Białczańska gór-
ny odcinek;
Polana Kopieniec — Kopieniec

6 Konserwacja bieżąca szlaków tury-
stycznych

4000 m Cały udostępniany obszar Parku

7 Podcięcie gałęzi drzew i krzewów 
w tym kosodrzewiny oraz usuwa-
nie nalotu świerkowego i przeci-
nanie powalonych drzew na szla-
kach turystycznych, nartostradach 
i trasach narciarskich. Usuwanie 
roślinności zasłaniającej światło 
szlaku

Na 1200 m długości 
szlaków

Według potrzeb

8 Ograniczanie wjazdu poprzez prze-
budowę rogatek

7 szt. 25g, 117b, 117a, 147b, 145f, 229k

9 Usunięcie nielegalnych składowisk 
śmieci

20 m3 16f, 17a, d, 19k, 20j, 26a, b, 30a oraz według 
potrzeb

III.  Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną krajobrazową:

A.  W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Usuwanie części drzew opanowa-

nych przez owady lub grzyby oraz 
drzew wywróconych i połamanych 
(cięcia sanitarne i przygodne), za-
grażających trwałości drzewosta-
nów lub ich racjonalnej przebudo-
wie

2500 ha Cały obszar Parku

2 Zabiegi hodowlane według indy-
widualnych planów prywatnych 
spółek i wspólnot

2500 ha Według indywidualnych planów prywatnych 
spółek i wspólnot

3 Zabiegi ochronne: wykładanie pu-
łapek zapachowych (feromono-
wych), na korniki świerka

15 szt. Oddz. 111 WL Witów 
Oddz. 520, 521, 562, 563, lasy prywatne

4 Zabiegi ochronne: wykładanie 
drzew pułapkowych na korniki 
świerka i ich korowanie

15 szt. Według potrzeb
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B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Prowadzenie ekstensywnej gospo-

darki kośno-pasterskiej charaktery-
stycznej dla obszarów górskich

96 ha Prywatne użytki rolne położone w granicach 
Parku

C. Udostępnienie turystyczne

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Ustawianie i wymiana kierunko-

wskazów i tablic informacyjnych
20 szt. Według potrzeb

2 Znakowanie szlaków turystycz-
nych

15 km Według potrzeb

3 Modernizacja parkingów i posto-
jów dorożkarskich

2,30 ha 8l, k; 235b

D. Ochrona środowiska 

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Usunięcie odpadów stałych z po-

toków i ich otoczenia
5 km Według potrzeb

2 Usuwanie odpadów stałych ze 
szlaków i ich otoczenia oraz z po-
boczy dróg

30 km Według potrzeb

3 Ustawianie kabin sanitarnych 3 szt. 158z
4 Remont szlaków turystycznych 300 m Według potrzeb wykonuje Wspólnota Leśna 

Uprawnionych 8 Wsi w Witowie
5 Konserwacja bieżąca szlaków tury-

stycznych
200 m Według potrzeb

E. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3
Monitoring stanu wody w potokach i wy-
wierzyskach

2 szt. 270a, 192ry

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. 
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I.  Obszary objęte ochroną ścisłą:

A.  Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3
Rośliny ekspansywne obcego pocho-
dzenia: 
—  rdestowiec ostrokończysty

 (Reynoutria japonica); 
—  smotrawa okazała 

 (Telekia speciosa);
—  niecierpek gruczołowaty

 (Impatiens glandulifera);
—  barszcz sosnowskiego

 (Heracleum sosnowskii)

Eliminacja obcych ekspansywnych 
gatunków roślin

W przypadku pojawienia się ga-
tunków roślin obcego pocho-
dzenia inwentaryzacja, a na-
stępnie ich koszenie lub wyko-
pywanie, z wywiezieniem poza 
granice Parku

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Niedźwiedź Przeciwdziałanie synantropizacji, roz-

poznanie sytuacji populacyjnej
Odłów i założenie obroży tele-
metrycznej oraz znakowanie 
plastikowymi kolczykami

2 Niedźwiedź Przeciwdziałanie synantropizacji Odstraszanie pociskami gumo-
wymi, oraz grodzenie osad ludz-
kich pastuchami elektrycznymi

3 Jeleń, sarna, lis i inne Eliminacja osobników chorych, ran-
nych

Interwencyjna eliminacja osob-
ników w pobliżu osad ludzkich 
lub w miejscach przebywania 
turystów

4 Lis Przeciwdziałanie synantropizacji Interwencyjny odstrzał

II.  Obszary objęte ochroną czynną:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3
Rośliny ekspansywne obcego 
pochodzenia: 
—  rdestowiec ostrokończysty 

(Reynoutria japonica);
—  smotrawa okazała 

(Telekia speciosa);
—  niecierpek gruczołowaty 

(Impatiens glandulifera);
—  barszcz sosnowskiego 

(Heracleum sosnowskii)

Eliminacja obcych ekspansywnych 
gatunków roślin

W przypadku pojawienia 
się gatunków roślin obcego 
pochodzenia inwentaryzacja 
a następnie koszenie lub 
wykopywanie, z wywiezieniem 
poza granice Parku
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B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Niedźwiedź Przeciwdziałanie synantropizacji, 

rozpoznanie sytuacji populacyjnej
Odłów i założenie obroży tele-
metrycznej oraz znakowanie 
plastikowymi kolczykami

2 Niedźwiedź Przeciwdziałanie synantropizacji Odstraszanie pociskami gumo-
wymi, oraz grodzenie osad ludz-
kich pastuchami elektrycznymi

3 Ptaki Polepszenie warunków lęgowych Czyszczenie skrzynek lęgowych
4 Ptaki, rząd wróblowe Ograniczenie nadmiernych upad-

ków
Interwencyjne, zimowe dokar-
mianie ptaków podczas dużych 
opadów śniegu i niskich tempe-
ratur, w otoczeniu osad

5 Jeleń, sarna Ograniczenie nadmiernych upad-
ków

Dokarmianie zwierzyny podczas 
dużych opadów śniegu i niskich 
temperatur. Wyłożenie karmy: 
siano, liściarka, sól

6 Jeleń, sarna, lis i inne Eliminacja osobników chorych, ran-
nych

Interwencyjny odstrzał sanitar-
ny

7 Lis Przeciwdziałanie synantropizacji Interwencyjny odstrzał

III. Obszary objęte ochroną krajobrazową:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3
Rośliny ekspansywne obcego 
pochodzenia: 
—  rdestowiec ostrokończysty 

(Reynoutria japonica);
—  smotrawa okazała 

(Telekia speciosa);
—  niecierpek gruczołowaty 

(Impatiens glandulifera);
—  barszcz sosnowskiego 

(Heracleum sosnowskii)

Eliminacja obcych ekspansywnych 
gatunków roślin

W przypadku pojawienia się 
gatunków roślin obcego pocho-
dzenia inwentaryzacja a następ-
nie koszenie lub wykopywanie, 
z wywiezieniem poza granice 
Parku

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Niedźwiedź Przeciwdziałanie synantropizacji, 

rozpoznanie sytuacji populacyjnej
Odłów i założenie obroży tele-
metrycznej oraz znakowanie 
plastikowymi kolczykami

2 Niedźwiedź Przeciwdziałanie synantropizacji Odstraszanie pociskami gumo-
wymi oraz grodzenie osad ludz-
kich pastuchami elektrycznymi

3 Ptaki Polepszenie warunków lęgowych Czyszczenie skrzynek lęgowych
4 Ptaki, rząd wróblowe Ograniczenie nadmiernych upad-

ków
Dokarmianie ptaków podczas 
dużych opadów śniegu i niskich 
temperatur, w otoczeniu osad
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1 2 3 4
5 Jeleń, sarna Ograniczenie nadmiernych upad-

ków
Interwencyjne, zimowe dokar-
mianie zwierzyny podczas du-
żych opadów śniegu i niskich 
temperatur. Wyłożenie karmy: 
siano, liściarka, sól 

6 Jeleń, sarna, lis i inne Eliminacja osobników chorych, ran-
nych

Interwencyjny odstrzał sanitar-
ny

7 Lis Przeciwdziałanie synantropizacji Interwencyjny odstrzał
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Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Rodzaj ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia 
ogółem w ha

1 2 3
Ochrona ścisła Oddziały o numerach: 42—78; 79i; l—m; 90—98; 130; 132h—j;  

133—140; 142—144; 147c—d, h—i; 154—157, 166c—j, 171—
172, 176f—o, 177, 179, 180, 182, 184—185, 187—191, 196—198,  
201—222, 227, 239, 242—245, 248—269, 274—289, 293, 295h—o, 
296c—l, 297—300, 301a—j, 302, 303a, 305—311, 312a, k—m, w—y, 
313—316

12 449,09

Ochrona czynna Oddziały o numerach: 1; 2a—c; 3—15; 16f—k; 17; 18a—h; 19—37; 
38a—h, l; 39—41; 79a—h, j—k, n—p; 80; 81a—m; 82—89; 99—129; 
131—132a—g; 141; 145—146, 147a—b, f—g; 148—153, 158a—b, 
dx—jx, 159—165, 166a—b, 167—170, 173—175, 176a—d, 178, 181, 
183, 186; 192h—i, l—r, ax—dx, hx—ix, kx, nx—tx, hy—jy, ly—my, 
py—ry; 193a, d—g, j—yx; 194—195, 199ix, lx—cy; 200a—d, g, i, 
k—s, 223—226, 228, 230—234, 235a, l—w, 236—238, 240—241, 
246—247, 270d—g, 271—273, 290—292, 294, 295a—g, 296a—b, 
301k, 303b—px, 304, 312b—j, n—t

5 973,41

Ochrona 
krajobrazowa

a)  Ochronę krajobrazową obejmują obszary nie będące w zarządzie 
TPN,

b)  Oddziały o numerach: 2d—g; 16a—d; 18i; 38 i—k; 81n; 158c—cx, 
192a—g, j—k, s—z, fx—gx, jx, lx—mx, wx—gy, ky, ny—oy, sy; 
193b—c, h—i, 199a—hx, jx—kx, dy—fy; 200f, h, j, 229, 235b—k, 
270a—c

2 675,33

99,54

Łącznie ochrona krajobrazowa 2 774,87
Razem 21 197,37

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.
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Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, 
TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM SPOSOBU ICH UDOSTĘPNIANIA  
ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

   A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane, 
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących 
przebywać jednocześnie 

w danym miejscu
1 2 3

Cały obszar Parku lub jego 
fragmenty w zależności od 
indywidualnej oceny pro-
jektu tematu badawczego

Za zgodą dyrektora Parku udzielaną na 
wniosek instytucji naukowej

Dla celów badawczych — bez ograni-
czeń.
Dla ćwiczeń terenowych o charakterze 
naukowym na szlakach turystycznych 
i w ich otoczeniu do 50 m od szlaku dla 
grup do 10 osób z opiekunem — bez 
ograniczeń liczby grup

   B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane, 
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4
 1 Ośrodek edukacyjno-muzealny 

Parku (199n)
Ekspozycja czasowa, sale audiowizualne 100

 2 Ogród roślinności tatrzańskiej 
(199p)

Ścieżka dydaktyczna 200

 3 Stara Wozownia — Kuźnice (192 
wx)

Ekspozycja okresowa — „Przemysł Ta-
trzański w Dolinie Bystrej”

50

 4 Spichlerz Kuźnice (192 wx) Ekspozycja okresowa —„Zamoyscy i ich 
dzieło”

50

 5 Zespół dworsko-ogrodowy Kuźnice 
(192ay, gy, ky, oy, fx, yx, zx )

Ścieżka dydaktyczna — „Działalność 
człowieka w Dolinie Bystrej”

100

 6 Przystanki ścieżki dydaktycznej Pa-
lenica Białczańska — Morskie Oko 
(82l, 42f, 72a, 52a, 47d, 48i, 48g)

Ścieżka dydaktyczna 500

 7 Przystanki ścieżki przyrodniczej Do-
lina Białego — Sarnia Skała (204a, 
204d, 201i, 204m, 202a, 206f, 205g 
208u)

Ścieżka przyrodnicza 200

 8 Znakowane szlaki turystyczne Realizacja działań edukacyjnych Parku 
i jednostek edukacyjnych z zewnątrz

10 000 (1 grupa 50 os.  
na 1 km szlaku)

 9 Kamieniołom Pod Capkami (199ix, 
199ux)

Realizacja działań edukacyjnych Parku 
i jednostek edukacyjnych z zewnątrz

50

10 Ośrodek czynnej ochrony płazów 
i gadów (168c)

Punkt dydaktyczny 50

   C. Miejsca udostępniane w celach kulturowych

Lp. Miejsce udostępniane, 
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Kaplica Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Jaszczurówce (158)
Udostępnienie czynne — obiekt sakralny 50

2 „Droga Żelazna” łącząca Kuźnice 
z Doliną Kościeliską — (200 do 235)

Udostępnienie jako szlak turystyczny na 
odcinku Drogi pod Reglami

1000
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   D. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Miejsce udostępniane, 
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących 
przebywać jednocześnie 

w danym miejscu
1 2 3

Cały obszar Parku Udostępnione szlaki turystyczne dla 
turystki pieszej, rowerowej i narciarskiej 
oraz wyznaczone trasy dla narciarstwa 
zjazdowego

Szlaki piesze i rowerowe: 28 000 osób/
dziennie.
Trasy narciarskie: 1800 osób/dziennie.
Szlaki narciarskie: 2000 osób/dziennie

   E. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane, 
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Utworzenie nowego punktu 

widokowego (3j)
Punkt widokowy 50

2 Punkty wypoczynkowe (36f, 33i, 
14f)

Punkty wypoczynkowo-widokowe 50

3 Miejsca na ognisko: Polana Kuźni-
cka (192fx, 192gx, 192jx), ogród 
przy Dyrekcji Parku (199p), Polana 
Rogoźniczańska (270a)

Miejsca wypoczynkowe, miejsca na or-
ganizację ognisk

Pol. Kuźnicka — 150 osób.
Ogród przy Dyrekcji Par-
ku — 150 osób.
Pol. Rogoźniczańska — 
300 osób

   F. Miejsca udostępniane w celach sportowych

Lp. Miejsce udostępniane, 
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Zespół skoczni narciarskich w rejo-

nie Krokwi (200f, j) oraz stadiony 
sportowe i trasy narciarstwa biego-
wego (199ax)

Udostępnienie dla zawodów i imprez 
sportowych

Liczba wynikająca z po-
jemności obiektów
5000 osób

2 Trasy zjazdowe w rejonie Kasprowe-
go Wierchu na Hali Goryczkowej 
i Gąsienicowej oraz na stoku Nosala;
oddz. 98a, 98g, 98gx, 190k, 190c, 
187ax, 187p, 187x, 187y, 187z

Udostępnienie dla zawodów sporto-
wych

Liczba wynikająca z po-
jemności obiektów
1800 osób

3 Trasy biathlonowe w rejonie Kir
oddz. 229

Udostępnienie dla zawodów sporto-
wych

Liczba wynikająca z po-
jemności obiektów 
2000 osób

4 Tereny wyznaczone dla taternictwa 
powierzchniowego
oddz. 51a, 51b, 51i, 51h, 58d, 58i, 
58j, 98g, 78a, 97k

Udostępnienie dla taternictwa po-
wierzchniowego

Liczba wynikająca z po-
jemności obszarów
150 osób/dziennie

5 Jaskinie udostępnione dla taterni-
ctwa jaskiniowego:
Barania 245n,
Czarna 251d,
Dudnica 196g,
Goryczkowa 186d,
Kalacka 196a,
Kasprowa Niżnia 182a,
Kasprowa Średnia 182b,
Kasprowa Wyżnia 181p,

Udostępnienie dla taternictwa jaskinio-
wego

Liczba wynikająca z po-
jemności jaskiń
100 osób/dziennie
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1 2 3 4
Koprowa Studnia 244h,
Lodowa Litworowa 245n,
Małołącka 244h,
Marmurowa 245n,
Miętusia 243c,
Miętusia Wyżnia 243k,
Nad Dachem 245n,
Pod Dachem 245n,
Pod Wantą 245m,
Pomarańczarnia 244h,
Przy Przechodzie 244h,
Ptasia Studnia 245n,
Studnia za Murem 245n,
Śpiących Rycerzy 217j,
Śpiących Rycerzy Wyżnia 217j,
Tunel Małołącki 244h,
Wielka Litworowa 245n,
Wielka Śnieżna 244h,
Wodna pod Pisaną 255a,
Zimna 250b

6 Jaskinie udostępnione warunkowo:
Bandzioch Kominiarski 278a, 298a,
Mała w Mułowej 245n,
Niebieska Studnia 245n,
Śnieżna Studnia 244h,
Studnia w Kazalnicy 245n,
Szara Studnia 244h,
Szczelina Chochołowska 299b,
Zośka – Zagonna Studnia 244h

Udostępnienie dla taternictwa jaskinio-
wego pod warunkiem wykonania in-
wentaryzacji:
•   dróg  dojścia  i  otoczenia  otworów 

wejściowych — należy określić inten-
sywność wydeptania, szerokość ście-
żek, ich widoczność w krajobrazie 
oraz fekalizację;

•   wyposażenia  technicznego  —  należy 
opracować bazę punktów asekuracyj-
nych oraz innych urządzeń technicz-
nych wraz z oceną ich stanu;

•   zanieczyszczeń stałych — należy okre-
ślić rodzaj oraz ilość zanieczyszczeń 
oddzielnie dla poszczególnych dróg 
dojścia i otoczenia otworów wejścio-
wych dla poszczególnych partii ja-
skiń;

•   zanieczyszczenia wód — próbki nale-
ży pobrać z wytypowanych zbiorni-
ków wód stojących i cieków;

•   szaty naciekowej — należy zinwenta-
ryzować nieuszkodzone formy, a tak-
że zniszczenia nacieków i ścian;

•   namulisk — należy  zinwentaryzować 
wykonywanie wszelkich prac ziem-
nych;

•   pleśni  —  inwentaryzacja  miejsc  wy-
stępowania pleśni i określenie sub-
stratu;

•   fauny  —  inwentaryzacja  ilościowa 
i jakościowa zwierząt (zwłaszcza nie-
toperzy), występujących w jaskini, 
oraz ich śladów

7 Obozowiska taternickie Polana Sza-
łasiska 55c, Rąbaniska 156b, Polana 
Rogoźniczańska 270a

Udostępnienie sezonowe od 15.06—15.09 
dla noclegów 

Liczba wynikająca z po-
jemności obozowisk
150 osób/dziennie

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.
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Załączniki do zarządzenia Nr 11 Ministra Środowiska 
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 34)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA ISTNIEJĄCYCH  
I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące:

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
1 Erozja gleb Zabudowa nawierzchni i poboczy szlaków turystycznych oraz 

dróg wewnętrznych, zabudowa czynnych rynien erozyjnych 
w obszarze objętym ochroną częściową, zabudowa nartostrad 
i tras wyciągów

2 Presja zwierzyny płowej na ekosystemy 
leśne

Realizacja z sąsiadującymi nadleśnictwami oraz Krkonoskim 
Narodnim Parkiem wspólnego programu regulacji liczebności 
jeleniowatych na całym obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich, 
wykonywanie ogrodzeń, zakładanie na drzewka osłon indywi-
dualnych lub zabezpieczanie repelentami, odstrzał redukcyjny

3 Podatność drzewostanów Parku na 
uszkodzenia od czynników abiotycznych 
i biotycznych na skutek zniekształcenia 
struktury gatunkowej i przestrzennej 
drzewostanów

Przebudowa gatunkowa i strukturalna drzewostanów, renatu-
ralizacja ekosystemów leśnych, restytucja rzadkich i zagrożo-
nych ekotypów drzew i krzewów, kontrola stanu sanitarnego 
sztucznych monokultur świerkowych

4 Zachwianie równowagi stanu populacji 
zwierząt, zanik rzadkich oraz zagrożo-
nych gatunków zwierząt, ubytek natural-
nych ostoi gatunków

Restytucja i reintrodukcja gatunków, kontrola liczebności 
i struktury populacji, odłowy lub redukcja przegęszczonych po-
pulacji, czasowe wyłączanie obszarów Karkonoskiego Parku 
Narodowego z udostępnienia turystycznego

5 Wymieranie gatunków i zmniejszanie li-
czebności rzadkich i zagrożonych gatun-
ków roślin, zanikanie zbiorowisk

Zachowanie zasobów genowych rzadkich i zagrożonych ga-
tunków roślin, restytucja i reintrodukcja gatunków. Limitowa-
nie wejść na dany obszar Parku

6 Patogeniczne grzyby Dostosowywanie składów gatunkowych drzewostanów do po-
tencjalnych zbiorowisk leśnych.

7 Lokalne i okresowe przekroczenia do-
puszczalnych ilości osób mogących prze-
bywać na danym odcinku szlaku tury-
stycznego

Limitowanie wejść na dany obszar Parku Limitowanie ilości 
przewożonych turystów przez koleje linowe

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne:

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
1 Zanieczyszczenia powietrza, wód, gleb Ograniczanie niskiej emisji ze źródeł lokalnych, poprawa go-

spodarki wodno-ściekowej, docelowo odprowadzanie ścieków 
poza obszar Parku z miejsc szczególnie cennych przyrodniczo

2 Propozycje rozbudowy infrastruktury tech-
nicznej obsługującej ruch turystyczny

Wpisanie do programów i strategii rozwoju regionalnego 
wartości limitujących dla tego rodzaju inwestycji

3 Zwiększenie skali prowadzonej działalno-
ści gospodarczej przez podmioty funk-
cjonujące na obszarze Parku

Wpisanie do programów i strategii rozwoju regionalnego, 
umów sprzedaży, dzierżawy nieruchomości będących włas-
nością Skarbu Państwa a leżących na obszarze Parku wskaźni-
ków limitujących korzystanie ze środowiska
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III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące:

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
1 Nadmierny ruch turystyczny Czasowe zamykanie szlaków turystycznych, czasowe wyłącza-

nie zagrożonych obszarów z udostępnienia, regulacja natęże-
nia ruchu turystycznego, poprawa stanu nawierzchni szlaków 
turystycznych

2 Powstawanie barier w migracji zwierząt 
pomiędzy Parkiem i otoczeniem

Wyznaczenie korytarzy ekologicznych i występowanie do or-
ganów administracji publicznej o zachowanie statusu już ist-
niejących korytarzy ekologicznych, stref migracji zwierząt

3 Uszkadzanie siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk roślin i zwierząt poprzez penetra-
cję osób przebywających lub mieszkają-
cych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

Zgłaszanie propozycji do Ministra Środowiska w sprawie 
zmiany granic otuliny Parku, wnioskowanie o umieszczenie 
stosownych zapisów do miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego dotyczących ograniczania zabudowy na 
gruntach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwem Par-
ku, wykup gruntów

4 Zaśmiecanie, hałas, płoszenie zwierząt, 
niszczenie roślin i grzybów, nielegalna 
penetracja

Ustawianie tablic informacyjnych, kontrola i nadzór obszaru 
Parku przed nielegalnym wstępem i penetracją przez tury-
stów

5 Uszkodzenia drzewostanów przez zjawi-
ska atmosferyczne (wiatry, opady)

Usuwanie części drzew powalonych, zwiększanie odporności 
drzewostanów w ramach zabiegów pielęgnacyjnych

6 Synantropizacja roślinności Eliminowanie roślinności synantropijnej, zakaz używania kru-
szyw obcego pochodzenia lub o właściwościach odbiegających 
od właściwości skal rodzimych do remontów szlaków i dróg

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne:

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1 2 3
1 Przenikanie gatunków obcych i niepożą-

danych
Regulacja liczebności tych gatunków

2 Utrata walorów krajobrazowych Ograniczanie budowy nowych obiektów infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na terenie Parku, 
występowanie do organów administracji publicznej o 
umieszczanie zapisów o ochronie walorów krajobrazowych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
strategiach rozwoju regionalnego

3 Zanieczyszczenia powietrza, wód, gleb Monitorowanie źródeł i poziomu zanieczyszczeń, podjęcie 
ewentualnych działań w celu eliminacji lub ograniczania 
zanieczyszczeń

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU  
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

 I.  Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej:

A.  W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Usuwanie roślin synantropijnych przy szlaku 
turystycznym

200 mb Oddział: 25

B.  Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Remont szlaków turystycznych 3700 mb Oddziały: 95, 96, 101,102, 173.

2 Przycinanie pędów kosodrzewiny zara-
stającej szlaki turystyczne

3700 mb (w miejscach tego wy-
magających)

Oddziały: 95, 96, 101,102, 173, 
196, 208

II.  Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej:

A.  W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Zbiór szyszek, nasion i pędów do szcze-

pień z lokalnych ekotypów drzew i krze-
wów

W miarę potrzeb Wydzielone drzewostany, drze-
wa i krzewy rodzimego pocho-
dzenia

2 Hodowla sadzonek Około 140 000 sztuk Szkółki leśne: 104h, 104f, 108h, 
113g, 118d, 213p

3 Zbiór ściółki dla zaszczepienia grzybów 
korzeniowych (mikoryz) na produko-
wanych sadzonkach

do 150 metrów przestrzennych Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

4 Uzupełnienie odnowień w reglu gór-
nym

do 5,5 tys. sztuk Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

5 Przebudowa drzewostanów w reglu 
dolnym

do 159 tys. sztuk sadzonek Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

6 Kontrolne poszukiwania owadów (za-
snui świerkowej)

do 60 prób Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

7 Wykładanie oraz korowanie drzew pu-
łapkowych na kornika drukarza

do 190 sztuk pułapek Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

8 Wykładanie pułapek zapachowych (fe-
romonowych) na kornika drukarza, ry-
townika pospolitego, drwalnika pasko-
wanego, brudnicę mniszkę oraz wskaż-
nicę modrzewianeczkę

do 885 sztuk pułapek Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

9 Korowanie drewna zasiedlonego przez 
owady w drzewostanach zagrożonych 
masowym występowaniem kornika dru-
karza i gatunków jemu towarzyszących

1300 ha Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica
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1 2 3 4
10 Cięcia sanitarne — usuwanie powalo-

nych, złamanych oraz zasiedlonych 
przez owady drzew, z pozostawieniem 
części drzew niezagrażaj ących zdro-
wotności drzewostanów

1300 ha Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

11 Grodzenie upraw leśnych dla zabezpie-
czenia przed uszkodzeniami przez jele-
nie i sarny

do 13 000 m Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

12 Naprawy istniejących ogrodzeń upraw 
leśnych dla zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami przez jelenie i sarny

do 1100 mb Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

13 Zabezpieczanie upraw leśnych przed 
uszkodzeniami przez jelenie i sarny 
przez indywidualne grodzenie sadzo-
nek — przestawianie lub naprawa

do 2700 sztuk Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

14 Zabezpieczanie spiralami upraw leś-
nych przed uszkodzeniami przez jelenie 
i sarny przez zakładanie na pędy szczy-
towe osłonek winidurowych

do 301 000 sztuk Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

15 Zabezpieczanie upraw leśnych przed 
uszkodzeniami przez jelenie i sarny 
przez stosowanie na pędy szczytowe 
środków zapachowych (repelentów)

do 250 000 sztuk Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

16 Ochrona odnowień przed zwierzyną po-
przez odstrzał redukcyjny zwierząt łow-
nych

Jeleń europejski — do 36 sztuk 
Sarna europejska — do 12 sztuk

Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

17 Zabezpieczanie szczepów na archiwum 
genetycznym

do 7000 sztuk Obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Śnieżne Kotły, Szre-
nica

18 Wykaszanie traw wokół sadzonek drzew 
na uprawach leśnych

do 63 tys. sztuk Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnież-
ne Kotły, Szrenica

19 Regulacja składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewostanach 
(czyszczenia wczesne)

do 10 ha Oddziały: 38g, 39b, 41c, 60i, 
62f, 57h, 70b, 57f, 57a, 54o, 
53a, 34j, 142a, 184a, 215f

20 Regulacja składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewostanach 
(czyszczenia późne)

do 22 ha Oddziały: 41d, 49a, 49b, 32b, 
16f, 42f, 66b, 46b, 59a, 50c, 
43d, 44b, 59g, 61f, 35b, 36j, 
54k, 471, 111f, 122g, 144b, 
133l,162c, 189f, 178a, 179a

21 Regulacja składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewostanach 
(cięcia rozluźniające)

do 32 ha Oddziały: 43f, 45b, 45g, 45h, 
44c, 52c, 46a, 34g, 36b, 47f, 
54b, 104f, 111d, 112f, 133a, 
133d, 183b, 184c, 185a

22 Usunięcie części drzew w celu poprawy 
warunków wzrostu dla młodego poko-
lenia (cięcia na rzecz odnowienia)

do 13 ha Oddziały: 32g, 29b, 36a, 53a, 
53b, 53c, 111c, 112a, 133b, 
133c

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3
Wykaszanie łąk wraz z usunięciem 
biomasy, wycinanie nalotów drzew 
i krzewów, nawożenie organiczne

12 ha Oddziały:
311, m; 118y, s, t, r; 113k; 114i, j, k; 
108p, o, b, n; 105m; 120j, k; 212r, s, 
x, w, z, cx, dx, ix, hx, gx, fx; 213s, t, 
w, cx, ax, ix, jx, lx, kx, fx, cx, gx
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C. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Remont szlaków turystycznych 1410 mb Oddziały: 47, 54, 56, 64, 65, 72, 

86
2 Przycinanie pędów kosodrzewiny zara-

stającej szlaki turystyczne
650 mb (w miejscach tego wy-
magających)

Oddziały: 72, 73

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewo-
stanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 
w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego 
w miejscowości Jelenia Góra.
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Ochrona czynna gatunków roślin:

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

 1 Skalnica śnieżna Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek, gromadzenie wyhodowanych ro-
ślin ex situ i zachowanie na terenie Parku 
in situ

 2 Rzeżucha rezedolistna Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek, gromadzenie wyhodowanych ro-
ślin ex situ i zachowanie na terenie Parku 
in situ

 3 Rozrzutka alpejska Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w warunkach laboratoryjnych me-
todą in vitro, gromadzenie wyhodowanych 
roślin w ogrodach botanicznych ex situ 
i na terenie Parku in situ

 4 Arnika górska Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie

 5 Zawilec narcyzowy Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie

 6 Skalnica bazaltowa Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie

 7 Skalnica naprzeciwlistna Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie

 8 Skalnica mchowata Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie

 9 Przetacznik alpejski Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie

10 Lilijka alpejska Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie

11 Przytulią sudecka Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie

12 Żebrowiec górski Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie

13 Czosnek siatkowaty Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie

14 Czosnek syberyjski Zachowanie in situ i ex situ Zbiór nasion lub części roślin, hodowla sa-
dzonek w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie
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II. Ochrona czynna gatunków zwierząt:

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Ptaki Inwentaryzacja budek drew-
nianych

Kontrola miejsc zasiedlenia, czyszczenie 
budek drewnianych, oznakowanie nume-
ryczne

2 Nietoperze Inwentaryzacja budek drew-
nianych

Kontrola miejsc zasiedlenia, czyszczenie 
budek drewnianych, oznakowanie nume-
ryczne

3 Pilchowate Inwentaryzacja budek drew-
nianych

Kontrola miejsc zasiedlenia, czyszczenie 
budek drewnianych, oznakowanie nume-
ryczne

4 Pilchowate Rozpoznanie zasiedlenia 
przez pilchowate w schronie-
niach i budkach drewnianych, 
przewieszanie budek

Obserwacja zasiedlenia rozmieszczonych 
w terenie schronień i budek, 120 sztuk

5 Kozioróg bukowiec Tworzenie miejsc rozwoju Wycięcie i złożenie w terenie wyznaczo-
nych drzew

6 Pachnica dębowa Poprawa bytowania, tworze-
nie miejsc rozwoju, reintro-
dukcja

Złożenie w terenie drewna zasiedlonego 
przez gatunek

7 Ważki, Motyle Badanie populacji wybranych 
rodzin z rzędu Odonata, Lepi-
doptera

Oznaczanie gatunków — chwytanie osob-
ników, następnie wypuszczanie

8 Niepylak apollo Poprawa bytowania i tworze-
nie miejsc rozwoju, reintro-
dukcja

Wyznaczenie miejsc w terenie i hodowla 
rośliny żywicielskiej Sedum maximum 
w szkółkach, reintrodukcja gatunku wyho-
dowanego w warunkach laboratoryjnych

9 Kuraki leśne Ochrona kuraków leśnych po-
przez redukcję liczebności
lisa i jenota
Lis — do 12 sztuk
Jenot — do 12 sztuk

Redukcja lisa i jenota po rozpoznaniu sta-
nu populacji oraz potrzeb w tym względzie 
przez służby terenowe
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Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp. Rodzaj ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia ogółem 
w ha

1 2 3 4
1 Ochrona ścisła Oddziały: 5, 8d, f, 9f, g, 10d, f, 19b, 20b, 22c, 24, 25, 

67j, k, l, m, 67p, 69n, o, 711, o, 74j, k, 84f, g, h, j, k, l, 
85f, h, i, k, l, 87—97, 98b, d, f, g, h, 99, 100—103, 
160i, 164f, g, 165i, 166j, l, 169—173, 175f, 196c, 
197c, 208, 209b, d, g, h, i, k, l, m, o, 210, 211

1726,09

2 Ochrona czynna Oddziały: 1—4, 6, 7, 8a, b, c, 9a, b, c, d, 10a, b, c, 
11—18, 19a, 20a, 21, 22a, b, 23, 26—29, 30a, b, c, 
d, f, g, h, 31a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 32, 33, 34a, 
b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 35a, b, c, d, f, g, h, i, j, 36—66, 
67a, b, c, d, f, g, h, i, n, o, 68, 69a, b, c, d, f, g, h, i, 
j, k, l, m, 70, 71a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, 72, 73, 
74a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 1, 83, 84a, b, c, d, i, 85a, 
b, c, d, g, j, 86, 98a, c, 104, 105a, b, c, d, f, g, h, i, 
j, k, l, 106—113, 114a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 115, 
116, 117, 118a, b, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r, s, t, y, 
119, 120a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 121—159, 160a, b, 
c, d, f, g, h, 161, 162, 163, 164a, b, c, d, 165a, b, c, 
d, f, g, h, 166a, b, c, d, f, g, h, i, k, 167, 168, 174, 
175a, b, c, d, 176—195, 196a, b, 197a, b, 198—207, 
209a, c, j, f, n, 212a: b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 
r, s, t, w, x, y, z, ax, bx, cx, dx, fx, gx, hx, ix, 213a, 
b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r, s, t, w, x, ax, bx, 
tx, gx, hx, ix, jx, kx, lx, 214a, b, c, d, f, g, h, i, 215a, 
b, c, d, f, g

3829,64

3 Ochrona krajobrazowa Oddziały: 30i, j, k, 31n, o, p, 34m, n, o, p, 35k, 43i, 
j, 105m, n, o, 114l, m, n, 118c, d, p, w, x, 120l, 
212d, 213y, z, ex, dx, mx, nx, 214j, k, 215h, i ,  j ,  k, 
l, m, n, o
Działki o numerach: 72, 457, 354, 469, 470, 473, 
474, 472, 456, 399, 240, 324, 332, 357, 342, 355, 
369, 352, 356, 471,128, 35/3/341

24,74

4 Razem 5580,47

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewo-
stanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 
w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego 
w miejscowości Jelenia Góra.
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Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH,
EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH

I SPORTOWYCH, SPOSOBY ICH UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNA LICZBA
OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych:

Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania
Maksymalna liczba osób

mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

1 2 3
Cały teren Parku Na podstawie pisemnej zgody dyrekto-

ra Parku
50

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych:

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Ścieżka dydaktyczna „We 

wschodnich Karkonoszach”. Od-
działy: 16, 17, 18, 19, 24, 25, 90, 
87, 66, 38

Zajęcia terenowe prowadzone przez pra-
cowników Parku lub osoby upoważnione 
przez dyrektora Parku

Indywidualnie lub 2 grupy 
po 40 osób

2 Ścieżka dydaktyczna „Śląską dro-
gą na Śnieżkę”.
Oddziały: 52, 59, 60, 69, 88, 91, 
90, 25

Zajęcia terenowe prowadzone przez pra-
cowników Parku lub osoby upoważnione 
przez dyrektora Parku

Indywidualnie lub 2 grupy 
po 40 osób

3 Ścieżka dydaktyczna „Wokół 
Wielkiego i Małego Stawu”. Od-
działy: 33, 34, 36, 56, 64, 72, 95, 
94, 93, 71, 89, 101, 102, 97, 73, 
65, 54, 47

Zajęcia terenowe prowadzone przez pra-
cowników Parku lub osoby upoważnione 
przez dyrektora Parku

Indywidualnie lub 2 grupy 
po 40 osób

4 Ścieżka dydaktyczna „Po ekosy-
stemach leśnych Karkonoskiego 
Parku Narodowego”. Oddziały: 
118, 108, 105, 107, 106, 109, 126, 
125, 124, 123, 138, 153, 86, 169, 
170, 160, 150, 151, 146, 143, 144, 
133, 117

Zajęcia terenowe prowadzone przez pra-
cowników Parku lub osoby upoważnione 
przez dyrektora Parku

Indywidualnie lub 2 grupy 
po 40 osób

5 Ścieżka dydaktyczna „Chojnik”. 
Oddziały: 212, 213

Zajęcia terenowe prowadzone przez pra-
cowników Parku lub osoby upoważnione 
przez dyrektora Parku

1 grupa 40-osobowa

6 Ścieżka dydaktyczna „Na Górę 
Chojnik”. Oddziały: 212, 213

Zajęcia terenowe prowadzone przez pra-
cowników Parku lub osoby upoważnione 
przez dyrektora Parku

Indywidualnie lub 2 grupy 
po 40 osób

7 Ścieżka dydaktyczna dostosowa-
na dla osób niepełnosprawnych 
„Do Wodospadu Szklarki”. Od-
działy: 214, 215

Zajęcia terenowe prowadzone przez pra-
cowników Parku lub osoby upoważnione 
przez dyrektora Parku

Indywidualnie lub 1 grupa 
40-osobowa

8 Transgraniczna ścieżka dydak-
tyczna „Polodowcowe dziedzic- 
two Karkonoszy”. Oddziały: 90, 
91, 88, 69, 89, 93, 101

Zajęcia terenowe prowadzone przez pra-
cowników Parku lub osoby upoważnione 
przez dyrektora Parku

Indywidualnie lub 2 grupy 
po 40 osób

9 Ścieżka dydaktyczna „Szrenica”, 
— Oddziały: 199, 192, 188, 193, 
190, 194, 195,

Zajęcia terenowe prowadzone przez pra-
cowników Parku lub osoby upoważnione 
przez dyrektora Parku

Indywidualnie lub 2 grupy 
po 40 osób
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III. Miejsca udostępniane w celach kulturowych:

Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania Maksymalna liczba osób
mogących przebywać

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3
Kaplica Św. Wawrzyńca Gmina Kar-
pacz Obręb Karpacz 3, działka nr 128

Miejsce kultu religijnego 100

IV. Miejsca udostępniane w celach turystycznych:

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4
 1 Wąwóz i Wodospad Kamieńczy-

ka, oddział 184
Turystyka piesza 50

 2 Szlak turystyczny czarny: Koń-
skie Łby — Szrenica, oddział 210, 
długość 985 m

Turystyka piesza. Możliwość wprowa-
dzania psów na smyczy i w kagańcu

100

 3 Szlak turystyczny czarny: Wodo-
spad Szklarki, oddział 215, dłu-
gość 1009 m

Turystyka piesza. Dostępny dla osób 
niepełnosprawnych. Możliwość wpro-
wadzania psów na smyczy i w kagańcu

80

 4 Szlak turystyczny czarny: Jagniąt-
ków — Trzy Jawory — Schronisko 
pod Łabskim Szczytem, oddziały: 
114, 115, 122, 167, 174, długość 
1758 m

Turystyka piesza 150

 5 Szlak turystyczny czarny: III dro-
ga — Czarny Kocioł, oddziały: 
146, 150, 151, długość 1560 m

Turystyka piesza 60

 6 Szlak turystyczny czarny: Choj-
nik, oddział 213, długość 1773 m

Turystyka piesza 150

 7 Szlak turystyczny czarny: Pe-
trówka, oddziały: 86, 105, 106, 
107, 109, 123, 124, 125, 126,138, 
153, 169, długość 4669 m

Turystyka piesza i narciarska. Możliwość 
wprowadzania psów na smyczy i w ka-
gańcu

200

 8 Szlak turystyczny czarny: Śląska 
Droga, oddziały: 52, 59, 60, 69, 
88, 90, 91, długość 4566 m

Turystyka piesza i narciarska na niektó-
rych odcinkach. Możliwość wprowadza-
nia psów na smyczy i w kagańcu

400

 9 Szlak turystyczny czarny: Wilcza 
Poręba — Sowia Przełęcz, oddzia-
ły: 16, 17, 18, długość 1226 m

Turystyka piesza. Możliwość wprowa-
dzania psów na smyczy i w kagańcu

80

10 Szlak turystyczny niebieski: Wo-
dospad Szklarki (dolny fragment 
Czeskiej Ścieżki), oddziały: 214, 
215, długość 1453 m

Turystyka piesza. Dostępny dla osób 
niepełnosprawnych. Możliwość wpro-
wadzania psów na smyczy i w kagańcu

100

11 Szlak turystyczny niebieski: Cze-
ska Ścieżka (górna część), oddzia-
ły: 168, 175, długość 596 m

Turystyka piesza 30

12 Szlak turystyczny niebieski: Mi-
chałowice — Przełęcz Pod Śmiel-
cem, oddziały: 162, 171, długość 
1510 m

Turystyka piesza 70

13 Szlak turystyczny niebieski: Ko-
ralowa Ścieżka, oddziały: 117, 
118, 133, 143, 144, 146, 147, 152, 
160, 170, długość 4753 m

Turystyka piesza. Możliwość wprowa-
dzania psów na smyczy i w kagańcu na 
odcinku Jagniątków — III Droga

150
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14 Szlak turystyczny niebieski: Prze-

sieka — Przełęcz Karkonoska, od-
dział 82, długość 708 m

Turystyka piesza i narciarska. Możliwość 
wprowadzania psów na smyczy i w ka-
gańcu

70

15 Szlak turystyczny niebieski: 
Wang — Okraj (fragment — Dro-
ga Jubileuszowa), oddziały: 4, 5, 
8, 9,10, 15, 18, 19, 24, 25, 33, 
34, 36, 56, 64, 71, 72, 89, 90, 
93, 94, 95, 100, 101, długość 
15 958 m

Turystyka piesza i narciarska na odcin-
ku: Spalona Strażnica — Dom Śląski. 
Możliwość wprowadzania psów na smy-
czy i w kagańcu na odcinku Wang — 
Dom Śląski

1000

16 Szlak turystyczny czerwony: Roz-
droże Pod Wielkim Szyszakiem 
— Schronisko pod Łabskim 
Szczytem, oddziały: 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 174, długość 
3995 m

Turystyka piesza 40

17 Szlak turystyczny czerwony: 
Chojnik, oddział 213, długość 
1658 m

Turystyka piesza. Możliwość wprowa-
dzania psów na smyczy i w kagańcu

120

18 Szlak turystyczny czerwony: Wo-
dospad Kamieńczyka — Śląski 
Dom — Orlinek (Główny Szlak 
Sudecki im. M. Orłowicza) od 
Granicznej Łąki do Śląskiego Do-
mu — szlak przyjaźni polsko-cze-
skiej, oddziały: 38, 45, 46, 48, 49, 
50, 51, 66, 81, 82, 83, 84, 85, 
87, 90, 99, 100, 101, 102, 103, 
169, 170, 171, 172, 173, 184, 
186, 190, 194, 201, 208, 211, 
długość 27 333 m

Turystyka piesza i narciarska na odcin-
kach: Hala Szrenicka — Śnieżne Kotły, 
Przełęcz Karkonoska — Dom Śląski. 
Możliwość wprowadzania psów na smy-
czy i w kagańcu na odcinkach: Wodo-
spad Kamieńczyka — Szrenica oraz Orli-
nek — Schronisko Nad Łomniczką

1500

19 Szlak turystyczny czerwony: Ślą-
ski Dom — Śnieżka — Sowia 
Przełęcz (fragment szlaku przy-
jaźni polsko-czeskiej), oddziały: 
15, 18, 19, 24, 25, 90, długość 
5243 m

Turystyka piesza 200

20 Szlak turystyczny zielony: Wodo-
spad Szklarki, oddział 215, dłu-
gość 1473 m

Turystyka piesza. Możliwość wprowa-
dzania psów na smyczy i w kagańcu

60

21 Szlak turystyczny zielony: Wą-
wóz Kamieńczyka — szlak żółty 
(granica Parku), oddziały: 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, dłu-
gość 3243 m

Turystyka piesza i narciarska. Możliwość 
wprowadzania psów na smyczy i w ka-
gańcu

120

22 Szlak turystyczny zielony: Choj-
nik, oddział 213, długość 674 m

Turystyka piesza 70

23 Szlak turystyczny zielony: Hala 
Szrenicka — Pielgrzymy (Mokra 
Ścieżka/Ścieżka nad Reglami), 
oddziały: 73, 74, 75, 76, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 97, 98, 99, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 170, 171, 172, 173, 
194, 195, 201, 208, 210, 211, 
długość 21 903 m

Turystyka piesza i narciarska, z wyłącze-
niem odcinków zamkniętych w sezonie 
zimowym i wiosennym

400

24 Szlak turystyczny zielony: Kar-
pacz — Polana — Kocioł Wielkie-
go Stawu, oddziały: 47, 54, 56, 
64, 72, 95, 96, długość 3768 m

Turystyka piesza 100
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25 Szlak turystyczny zielony: Okraj 

— Karpacz (Tabaczana Ścieżka 
i Wilcza Poręba), oddziały: 3, 4, 6, 
7, 11, 31, 32, długość 2935 m

Turystyka piesza i narciarska. Możliwość 
wprowadzania psów na smyczy i w ka-
gańcu

100

26 Szlak turystyczny żółty: Chojnik, 
oddział 212, 213, długość 716 m

Turystyka piesza. Możliwość wprowa-
dzania psów na smyczy i w kagańcu

50

27 Szlak turystyczny żółty: granica 
Karkonoskiego Parku Narodowe-
go — Śnieżne Kotły, oddziały: 
172, 173, 175, 176, 177, 178, dłu-
gość 3941 m

Turystyka piesza. Możliwość wprowa-
dzania psów na smyczy i w kagańcu na 
odcinku od granicy Parku do Schroniska 
pod Łabskim Szczytem

200

28 Szlak turystyczny żółty: Jagniąt-
ków, oddział 104, 105, długość 
349 m

Turystyka piesza i narciarska. Możliwość 
wprowadzania psów na smyczy i w ka-
gańcu

40

29 Szlak turystyczny żółty: (Rówien-
ka) Polana —Pielgrzymy — Sło-
necznik, oddziały: 65, 73, 97, dłu-
gość 3690 m

Turystyka piesza 200

30 Szlak turystyczny żółty: Karpacz 
— Strzecha Akademicka — Biały 
Jar, oddziały: 52, 55, 62, 63, 71, 
89, długość 3740 m

Turystyka piesza. Możliwość wprowa-
dzania psów na smyczy i w kagańcu na 
odcinku od granicy Parku do schroniska 
Strzecha Akademicka

200

31 Szlak turystyczny żółty: Wilcza 
Poręba — Schronisko nad Łom-
niczką, oddziały: 29, 30, 37, dłu-
gość 2439 m

Turystyka piesza. Możliwość wprowa-
dzania psów na smyczy i w kagańcu na 
odcinku od granicy Parku do schroniska 
nad Łomniczką

80

32 Szlak turystyczny żółty: Budniki 
— Skalny Stół, oddział 12, dłu-
gość 869 m

Turystyka piesza 40

33 Szlak turystyczny żółty: Okraj — 
Kowary, oddział 2, długość 221 m

Turystyka piesza. Możliwość wprowa-
dzania psów na smyczy i w kagańcu

20

34 I droga (od potoku Sopot do po-
toku Brocz), oddziały: 104, 105, 
108, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, długość 3556 m

Turystyka rowerowa, narciarska, konna 20

35 Droga: Borowice —schronisko 
Odrodzenie, oddziały: 82, 99, dłu-
gość 1156 m

Turystyka rowerowa 10

36 Droga: Orlinek — Schronisko 
Nad Łomniczką, oddziały: 38, 45, 
48, 49, 50, 51, długość 3277 m

Turystyka rowerowa, narciarska, konna 15

37 Droga Urszuli: granica Parku — 
most na Łomniczce, oddziały: 29, 
30, 31, 32, 40, 41, długość 
1699 m

Turystyka rowerowa, narciarska, konna 10

38 Miejsce odpoczynku: Tabaczana 
Ścieżka (szlak zielony), oddział 6b

Odpoczynek 30

39 Miejsce odpoczynku: Sowia Prze-
łęcz, oddział 18d

Odpoczynek 40

40 Miejsce odpoczynku: Droga Ur-
szuli (szlak żółty), oddział 29a, 
29b (2 miejsca odpoczynku)

Odpoczynek 40

41 Miejsce odpoczynku: szlak czer-
wony do Schroniska nad Łom-
niczką, oddział 48b

Odpoczynek 30
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42 Miejsce odpoczynku: Śląska Dro-

ga (szlak czarny), oddział 52k
Odpoczynek 30

43 Miejsce odpoczynku: szlak żółty, 
oddziały: 52g, 63b, (2 miejsca od-
poczynku)

Odpoczynek 40

44 Miejsce odpoczynku: Spalona 
Strażnica (szlak niebieski), od-
dział 92f

Odpoczynek 40

45 Miejsce odpoczynku: Słonecznik, 
oddział 96

Odpoczynek 25

46 Miejsce odpoczynku: szlak czer-
wony k. Orlinka, oddział 45a

Odpoczynek 40

47 Miejsce odpoczynku: Strażnica 
Parku „Domek Myśliwski” (szlak 
niebieski), oddział 71m

Odpoczynek 40

48 Miejsce odpoczynku: Polana 
(szlak niebieski), oddział 56a, 56b, 
56d (3 miejsca odpoczynku)

Odpoczynek 60

49 Miejsce odpoczynku: szlak zielo-
ny (Droga B. Czecha), oddział 
35d

Odpoczynek 25

50 Miejsce odpoczynku: enklawa 
Chojnik (szlak czerwony), oddział 
213i, 213s

Odpoczynek 30

51 Miejsce odpoczynku: Petrówka 
(szlak czarny), oddziały: 104d, 
123h, (2 miejsca odpoczynku)

Odpoczynek 25

52 Miejsce odpoczynku: Koralowa 
Ścieżka (szlak niebieski), oddział 
119a

Odpoczynek 30

53 Miejsce odpoczynku: Koralowa 
Ścieżka (szlak niebieski) przy 
III Drodze, oddział 146a

Odpoczynek 40

54 Miejsce odpoczynku: Śnieżne 
Kotły (szlak czerwony), Oddział 
171r

Odpoczynek 50

55 Miejsce odpoczynku: Wodospad 
Kamieńczyka (szlak czerwony), 
oddział 184j

Odpoczynek 50

56 Miejsce odpoczynku: szlak czer-
wony na Halę Szrenicką, oddział 
190g

Odpoczynek 40

57 Miejsce odpoczynku: szlak zielo-
ny na granicy Parku, oddziały: 
180b, 181a, (2 miejsca odpoczyn-
ku)

Odpoczynek 25

58 Miejsce odpoczynku: Kukułcze 
Skały (szlak żółty), oddział 168g

Odpoczynek 40

59 Miejsce odpoczynku: Wodospad 
Szklarki (szlak czarny), oddział 
215a

Odpoczynek 50

60 Schronisko Nad Łomniczką Gmi-
na Karpacz Obręb Karpacz 4, 
działka nr 473

Odpoczynek, konsumpcja Miejsca noclegowe — brak 
Miejsca do konsumpcji — 
30

61 Schronisko Górskie Dom Śląski 
Gmina Karpacz Obręb Karpacz 4, 
działka 471

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi Miejsca noclegowe — 72 
Miejsca do konsumpcji — 
80
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62 Restauracja na Śnieżce Gmina 

Karpacz Obręb Karpacz 3, działka 
128

Odpoczynek, konsumpcja Miejsca do konsumpcji — 
120

63 Strzecha Akademicka Gmina Kar-
pacz Obręb Karpacz 4, działka 
nr 470

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi Miejsca noclegowe — 130 
Miejsca do konsumpcji — 
180

64 Samotnia Gmina Karpacz Obręb 
Karpacz 4, działka nr 469

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi Miejsca noclegowe — 49 
Miejsca do konsumpcji — 
100

65 Odrodzenie Gmina Podgórzyn 
Obręb Przesieka, działka nr 456

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi Miejsca noclegowe — 127 
Miejsca do konsumpcji — 
127

66 Schronisko pod Łabskim Szczy-
tem (2 budynki) Gmina Szklarska 
Poręba Obręb Szklarska P. 8, 
działka nr 369

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi Miejsca noclegowe — 52 
Miejsca do konsumpcji — 
80

67 Szrenica Gmina Szklarska Poręba 
Obręb Szklarska P. 8, działka 
nr 356

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi Miejsca noclegowe — 96 
Miejsca do konsumpcji — 
100

68 Na Hali Szrenickiej Gmina Szklar-
ska Poręba Obręb Szklarska P. 8, 
działka nr 352

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi Miejsca noclegowe — 110 
Miejsca do konsumpcji — 
200

69 Kochanówka Gmina Piechowice 
Obręb Michałowice, działka 
nr 240

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi Miejsca noclegowe — 14  
Miejsca do konsumpcji — 
30

70 Na Zamku Chojnik Gmina Jele-
nia Góra Obręb Sobieszów 1, 
działka nr 399

Odpoczynek, konsumpcja, noclegi Miejsca noclegowe — 30 
Miejsca do konsumpcji — 
56

V. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych:

Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3
Strefa wypoczynkowa, Chojnik — Od-
dział 213w

Odpoczynek 30

VI. Miejsca udostępniane w celach sportowych:

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie 
w danym miejscu

1 2 3 4
1 Nartostrada: Lolobrygida, od-

działy: 183c, 184i, 185d, 188g, 
189h, 198i, 189j, 193h, 193i, 193j, 
200i, 200j, 200k, 200l, 209c, 209i, 
209j, 209o, 210d, 210f, 210g

Narciarstwo zjazdowe 4200 osób/godzinę

2 Nartostrada: Śnieżynka, oddziały: 
180n, 180o, 181f, 187h, 192g, 
192h, 192j, 192k, 192l, 200h, 200i

Narciarstwo zjazdowe 1400 osób/godzinę

3 Nartostrada: Trasa Zjazdowa FIS, 
oddziały: 179j, 198d, 208d, 208c, 
208j, 210k

Narciarstwo zjazdowe 2800 osób/godzinę
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 4 Nartostrada: Złotówka, oddziały: 

59w, 60l, 61m, 70m
Narciarstwo zjazdowe 1400 osób/godzinę

 5 Nartostrada: Liczyrzepa, oddzia-
ły: 52n, 52o, 59r, 59s, 68g, 67n, 
67p, 87c

Narciarstwo zjazdowe 1350 osób/godzinę

 6 Nartostrada: Jan, oddziały: 58p, 
58s, 67n

Narciarstwo zjazdowe 500 osób/godzinę

 7 Nartostrada: Poma I, oddział 59t Narciarstwo zjazdowe 700 osób/godzinę
 8 Dojazd Złotówka, oddziały: 60m, 

59y
Narciarstwo zjazdowe 100 osób/godzinę

 9 Hala Złotówka, oddziały: 89 Narciarstwo zjazdowe 1400 osób/godzinę
10 Hala Szrenicka, oddziały: 200, 

201, 209, 211
Narciarstwo zjazdowe 2800 osób/godzinę

11 Kolej linowa na Kopę Gmina Kar-
pacz Obręb Karpacz 4, działka 
nr 472—474

Przewóz osób w okresie całego roku Długość — 2250 m. Prze-
pustowość — 650 osób/go-
dzinę

12 Kolej linowa narciarska na zboczu 
Kopy Gmina Karpacz Obręb Kar-
pacz 4

Przewóz narciarzy w okresie zimowym Długość — 960 m. Przepu-
stowość — 1100 osób/go-
dzinę

13 Górny odcinek kolei linowej na 
Szrenicę Gmina Szklarska Poręba 
Obręb Szklarska P. 8, działka 
nr 355

Przewóz osób w okresie całego roku Długość — 1300 m. Przepu-
stowość — 1400 osób/go-
dzinę

14 Podwójny wyciąg orczykowy na 
Hali Szrenickiej Hala Szrenicka, 
oddziały: 201, 211

Przewóz narciarzy w okresie zimowym Długość — 680 m. Przepu-
stowość — 2800 osób/go-
dzinę

15 Wyciąg orczykowy na Hali Szre-
nickiej Hala Szrenicka, oddziały: 
201, 211

Przewóz narciarzy w okresie zimowym Długość — 620 m. Przepu-
stowość — 600 osób/go-
dzinę

16 Wyciąg orczykowy nr 6 — Świą-
teczny Kamień, oddziały: 200, 
209, 210

Przewóz narciarzy w okresie zimowym Długość — 830 m. Przepu-
stowość — 1400 osób/go-
dzinę

17 Wyciąg orczykowy na zboczu 
Szrenicy Szrenica, oddziały: 180, 
199, 209

Przewóz narciarzy w okresie zimowym Długość — 1090 m. Przepu-
stowość — 1400 osób/go-
dzinę

18 Wyciąg orczykowy na Halę Zło-
tówka (I) Hala Złotówka, oddzia-
ły: 61, 70, 89

Przewóz narciarzy w okresie zimowym Długość — 740 m. Przepu-
stowość — 1400 osób/go-
dzinę

19 Wyciąg orczykowy na Hali Zło-
tówka (II) Hala Złotówka, od-
dział 89

Przewóz narciarzy w okresie zimowym Długość — 650 m. Przepu-
stowość — 1400 osób/go-
dzinę

20 Wyciąg orczykowy Poma I, od-
dział 59

Przewóz narciarzy w okresie zimowym Długość — 650 m. Przepu-
stowość — 700 osób/go-
dzinę

21 Wyciąg orczykowy Poma II, od-
działy: 67, 87

Przewóz narciarzy w okresie zimowym Długość — 850 m. Przepu-
stowość — 700 osób/go-
dzinę

22 Wyciąg orczykowy Jan oddziały: 
51, 58

Przewóz narciarzy w okresie zimowym Długość — 400 m. Przepu-
stowość — 500 osób/go-
dzinę

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów 
Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 
1 : 25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r.
Mapa znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.
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Załączniki do zarządzenia Nr 12 Ministra Środowiska 
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 35)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ  
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI  

LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3
 1 Uszkadzanie i niszczenie nacieków, namulisk w ja-

skiniach, zaśmiecanie wnętrz jaskiń, niszczenie krat 
zabezpieczających otwory wejściowe

Zakładanie i konserwacja krat i zamknięć, sprząta-
nie jaskiń, okresowa kontrola jaskiń

 2 Niekorzystny wpływ turystyki; wydeptywanie i nisz-
czenie roślinności przez pieszych i rowerzystów

Organizacja ruchu turystycznego przez wyznacza-
nie parkingów i szlaków, zbudowanie pawilonu 
obsługi przy Jaskini Łokietka, wykonanie zabezpie-
czeń technicznych (poręcze, zastawki, schody) oraz 
tablic informacyjnych i bram wjazdowych

 3 Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewo-
stanów i związane z tym zmniejszenie odporności 
na niekorzystne czynniki biotyczne i abiotyczne

Zwiększenie odporności ekosystemów leśnych 
przez dostosowywanie składu gatunkowego drze-
wostanów do warunków siedliskowych oraz po-
prawę ich stanu sanitarnego

 4 Zmiana składu gatunkowego łąk, ubożenie zespo-
łów roślinnych i zwierzęcych, degradacja walorów 
krajobrazowych

Koszenie łąk ze zbiorem biomasy

 5 Zarastanie skał drzewami i krzewami, powodujące 
zanik gatunków kserotermicznych i naskalnych roślin 
i zwierząt i w konsekwencji ubożenie tych zbioro-
wisk, utrata walorów krajobrazowych

Usuwanie drzew i krzewów

 6 Zmniejszanie się populacji pstrąga tęczowego od-
bywającego wiosenne tarło, zagrożenie tradycyjnej, 
ponad stuletniej działalności hodowlanej, istnieją-
cej w krajobrazie Doliny Prądnika

Prowadzenie hodowli pstrągów tęczowych mają-
cej na celu zachowanie stada podstawowego 
i utrzymanie wartości krajobrazowo-kulturowych

 7 Zanikanie stanowisk gatunków roślin specjalnej 
troski: zawilca wielkokwiatowego, pełnika europej-
skiego, chabra miękkowłosego. macierzanki wczes-
nej, astra gawędki, ośmiału mniejszego, tojadu 
dzióbatego, brzozy ojcowskiej, kosatki kielichowa-
tej, ostnicy Jana i ostrożenia pannońskiego

Usuwanie niepożądanych gatunków roślin ze sta-
nowisk gatunków specjalnej troski.
Monitoring zawilca wielkokwiatowego na stanowi-
skach po reintrodukcji w 2005 roku.
Reintrodukcja wybranych gatunków

 8 Opanowywanie siedlisk rodzimych roślin przez ga-
tunki obcego pochodzenia

Wykaszanie i wykopywanie części podziemnych 
w miejscach szczególnie zagrożonych ekspansją 
gatunków inwazyjnych. Edukacja lokalnych spo-
łeczności

 9 Śmiertelność płazów na drodze, w czasie ich wio-
sennych wędrówek do miejsc rozrodu

Zakładanie siatek ochronnych i wiader, ustawienie 
tablic informacyjnych w widocznych miejscach. 
Czyszczenie przepustów, pogłębianie stawów 
i utrzymanie odpowiedniego poziomu wody

10 Szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez dziki Prowadzenie redukcji dzików i organizowanie 
miejsc ich dokarmiania, celem zmniejszenia żero-
wania w uprawach rolnych

11 Zmniejszanie się ilości miejsc gniazdowania żądłó-
wek

Odsłanianie wybranych skarp ziemnych.
Wykonanie drewnianych ram wypełnionych gliną 
i wystawienie ich w terenie
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1 2 3
12 Zbyt mała ilość drewna martwego w drzewosta-

nach obszarów ochrony częściowej
Pozostawianie uschniętych drzew w drzewostanie 
— tzw. posuszu jałowego (nie dotyczy dróg, szla-
ków turystycznych i innych miejsc przebywania 
ludzi)

13 Zanikanie populacji niektórych gatunków dzikich 
pszczół

Reintrodukcja pszczoły Osmia cerinthidis na stano-
wisku Góra Koronna

14 Niszczenie zabytków budownictwa i architektury Konserwacja i rewaloryzacja

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1 2 3
1 Choroby i defekty genetyczne w populacji sarny 

i dzika, przegęszczenie populacji
Prowadzenie redukcji zwierząt

2 Niepokojenie nietoperzy podczas snu zimowego 
w jaskiniach

Konserwacja krat i zamknięć w jaskiniach Doliny 
Sąspowskiej i Wąwozu Jamki oraz w jaskiniach Ło-
kietka i Ciemnej

3 Zanieczyszczenie wód Rozbudowa systemu oczyszczalni ścieków

4 Występowanie pożarów Utrzymanie dróg pożarowych w stanie przejezdno-
ści i sprawnego sprzętu ppoż.

5 Utrata walorów krajobrazowych przez nadmierny 
rozwój drzew i krzewów oraz roślinności zielnej

Wycinka odrośli drzew i krzewów oraz wykaszanie 
roślin zielnych w miejscach o dużych walorach wi-
dokowych

6 Zagrożenie szlaków turystycznych, dróg, budynków 
i budowli od drzew

Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu lu-
dzi, budynków i budowli

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1 2 3
1 Presja urbanistyczna na terenie Parku i w jego otuli-

nie, zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód
Zapobieganie zagrożeniom poprzez: zgłaszanie 
odpowiednich propozycji do planów zagospoda-
rowania przestrzennego gmin, studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego i warunków zabudowy, uwzględniających 
potrzeby przyrody Parku. Ograniczanie zabudowy 
korytarzy ekologicznych. Monitoring zanieczysz-
czeń powietrza, wód i gleby

2 Zamiar budowy osiedla Cianowice — ogród w otuli-
nie Parku oraz próba zabudowy wzgórza Parnas 
w sąsiedztwie zamku w Pieskowej Skale

Zapobieganie, zgodnie z kompetencjami Dyrektora 
Parku, zamianie gruntów rolnych na tereny pod 
zabudowę

3 Wkraczanie obcych gatunków roślin i zwierząt Eliminowanie gatunków obcych i propagowanie 
gatunków rodzimych. Edukacja lokalnych społecz-
ności

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1):

Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2
Przerywanie powiązań przyrodniczych między obszarem 
Parku a jego otoczeniem

Zapobieganie powstawaniu zwartej zabudowy 
w wyznaczonych korytarzach ekologicznych

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU 
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną ścisłą:

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Uzupełnienie tablic informacyjnych dla ob-
szarów ochrony ścisłej o tekst „Ostoja 
zwierzyny. Wstęp wzbroniony”. „Obszar 
ochrony ścisłej”

7 sztuk Oddziały: 24p, 27y, 29s, 29ax, 31c, 37d, 
41k

B. Inne według specyfiki Parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ochrona jaskiń jako siedlisk nietoperzy 
i dziedzictwa paleontologicznego po-
przez zakładanie krat

4 jaskinie Dolina Sąspowska i Wąwóz Jamki 
(oddziały: 27h, 31a, b)

2 Ograniczenie niekorzystnego wpływu tu-
rystyki poprzez wyznaczanie parkingów 
i szlaków, wykonanie zabezpieczeń tech-
nicznych (poręcze, zastawki, schody) 
oraz tablic informacyjnych i bram wjaz-
dowych

Szlak zielony do Jaskini 
Ciemnej i na Górę Oko-
py, ścieżka edukacyjna, 
punkty widokowe

Góra Koronna, Skała Jonaszówka 
(oddziały: 29, 36, 36c)

II. Na obszarach objętych ochroną, czynną:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Hodowla sadzonek drzew i krzewów 

w szkółce leśnej
1 ha Oddział 20n

2 Pozyskanie sadzonek Bk z nalotów 4 tys. szt. Obszary ochrony czynnej i krajobra-
zowej w Parku

3 Wprowadzanie gatunków drzew wystę-
pujących w niedoborze (założenie upraw 
podokapowych w drzewostanach przed-
plonowych, dolesienia luk)

3,1 ha Działka 1970 Pieskowa Skała, 3a, 4f, 
19a, 41c

4 Sadzenie pożądanych gatunków drzew 
w uprawach leśnych na gruntach porol-
nych (poprawki)

1,0 ha Działka 1970 Pieskowa Skała

5 Pielęgnowanie gleby na uprawach leś-
nych przez wykaszanie roślinności ziel-
nej i usuwanie odrośli dębu czerwonego

11,85 ha Oddziały: 2f, 3a, b, 4c, f, 6h, 9m, 18j, k, 
n, 19a, 26t, 35g, h, 40f, 41c Działka 
1970 Pieskowa Skała, Działka nr 822 
Sąspów

6 Regulacja składu gatunkowego i struktu-
ry przestrzennej drzewostanów w wieku 
od 11 do 20 lat (czyszczenia późne)

8,18 ha Oddziały: 21i Działka 1970 Pieskowa 
Skała
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1 2 3 4
7 Prognozowanie występowania owadów 

zagrażających drzewostanom poprzez 
kontrolne poszukiwania owadów na po-
wierzchniach próbnych

5 powierzchni Oddziały: 20n,14a, 26f, 32f

 8 Prognozowanie występowania owadów 
zagrażających drzewostanom poprzez 
kontrolne odłowy owadów przy pomocy 
pułapek feromonowych

5 sztuk Oddziały: 3a, 33a, d, 41c

 9 Prognozowanie występowania owadów 
zagrażających drzewostanom poprzez 
kontrolne odłowy owadów przy pomocy 
drzew pułapkowych

2 sztuki Oddziały: 26p, 33a

10 Przeciwdziałanie szkodom w drzewo-
stanach powodowanych przez zwierzę-
ta poprzez zabezpieczanie upraw leś-
nych preparatem odstraszającym (re-
pelentem)

11,85 ha Oddziały: 2f, 3a, b, 4c, f, 6h, 9m, 18j, k, 
n, 19a, 261, 35g, h, 40f, 41c Działka 
1970 Pieskowa Skała, działka nr 6/1 
i 7/1, Działka 822 Sąspów

11 Przebudowa drzewostanów polegająca 
na eliminowaniu gatunków obcych 
z drzewostanu —usuniecie dębu czerwo-
nego i robinii akacjowej

Usunięcie pojedyn-
czych drzew

Oddziały: 2f, 35j, 42a

12 Likwidacja zagrożeń ze strony owadów 
i grzybów oraz czynników abiotycznych 
przez usuwanie drzew opanowanych 
przez owady i grzyby, zagrażających 
trwałości drzewostanów

Usuwanie posuszu 
czynnego

Obszar ochrony czynnej

13 Usuwanie drzew zagrażających budyn-
kom, budowlom oraz bezpieczeństwu lu-
dzi poruszających się po drogach i szla-
kach turystycznych

Usuwanie lub pod-
krzesywanie drzew

Obszary ochrony czynnej

14 Ograniczenie niekorzystnego wpływu tu-
rystyki poprzez zbudowanie pawilonu 
obsługi przy Jaskini Łokietka oraz wyko-
nanie zabezpieczeń technicznych i tablic 
informacyjnych

Szlak czarny do Ja-
skini Łokietka oraz jej 
otoczenie; ścieżki 
edukacyjna „Cheł-
mowa Góra”

Góra Chełmowa, otoczenie Jaskini Ło-
kietka (oddział: 30)

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Ochrona łąk przez wykaszanie zespołów 

roślinności łąkowej z usuwaniem bio-
masy

56,11 ha Oddziały: 4n, 5d, h, 6i, 8f, h, 9a, d, 10d, 
12d, 17i, 18b, o, w, 20a, p, ax, 21b, r, t, 
w, 24b, c, f, g, h, 25y, 26bx, 27a, 28I, 
29a, c, d, f, o, bx, cx, 36c, h, 37a, d, l, 
38b, 39h, 40a, r, 43f, h, k, działki 
nr 456/1, 2, 3, 4, 915/1, 915/2, 933/1

2 Ochrona zbiorowisk kserotermicznych 
i naskalnych przez wykaszanie roślin-
ności oraz usuwanie drzew i krzewów 
i ich odrośli raz w roku z wywozem bio-
masy

11,10 ha Oddziały: 5c, 8k, m, n, 12,a, 12g, 15o, 
17f, 171, 18a, 24a, 28i, 29h, 36c, 39c, 
39o

3 Ochrona krajobrazu przez usuwanie od-
rośli oraz pojedynczych drzew i krzewów 
i wykaszanie roślinności zielnej

1,50 ha Oddziały: 2c, 22c, 36i, dz. 28/1

4 Ochrona gruntów rolnych poprzez utrzy-
manie liczebności dzika i sarny na pozio-
mie odpowiednio 10 i 200 szt.

Teren Parku oraz Strefa Ochrony 
Zwierząt
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C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Zachowawcza hodowla pstrąga tęczowego Stawy hodowlane pstrąga tęczowego w Ojcowie

III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową: 

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ochrona łąk przez wykaszanie zespołów ro-
ślinności łąkowej z usuwaniem biomasy

0,25 ha Powierzchnia granicząca z oddziałem 
37I — działka nr 73

2 Ochrona zbiorowisk kserotermicznych i na-
skalnych przez wykaszanie roślinności oraz 
usuwanie drzew i krzewów i ich odrośli raz 
w roku, z wywozem biomasy

4,80 ha Ostoje:
zbiorowisko między Grodziskiem 
a Wąwozem Pilny Dół, Grodzisko 
i zbocze Grodziska, skały Pochylce, 
Łamańce, Ciche, masyw ze skałą 
Baszta

B. Inne według specyfiki Parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Usuwanie drzew zagrażających budynkom, 
budowlom oraz bezpieczeństwu ludzi poru-
szających się po drogach i szlakach tury-
stycznych

Według potrzeb Obszar ochrony krajobrazowej

2 Kształtowanie krajobrazu dolin przez opra-
wianie wierzb

Według potrzeb Dna dolin

1)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone zostały na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone 
literami, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddział w Krako-
wie) w skali 1 : 10 000, według stanu na 31.12.1991 r.
Działki gruntowe wykupione przez Park po 1.01.1992 r. oznaczone liczbami, zgodnie z mapą ewidencji gruntów, sporządzo-
ną w skali 1 : 5000 na podstawie fotograficznego pomniejszenia map ewidencji gruntów w skali 1 : 2000, wykonanej dla 
Parku przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych według stanu na 1982 r.
Mapy znajdują się w siedzibie Dyrekcji Parku w Ojcowie.
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Na obszarach objętych ochroną czynną:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Zawilec wielkokwiatowy 
Anemone sylvestris

Monitoring na stanowiskach 
po reintrodukcji w 2005 roku

Kontrola liczebności populacji, usuwanie 
roślin ocieniających kępy zawilca

2 Pełnik europejski 
Trolfius europaeus

Reintrodukcja na stanowisku 
w Parku

Sadzenie kęp roślin pozyskanych w okoli-
cach Dąbrowy Górniczej na stanowiskach 
w Dolinie Sąspowskiej oraz nad potokiem 
w Dolinie Zachwytu

3 Ostrożeń pannoński 
Cirsium pannonicum

Reintrodukcja na stanowisku 
w Parku

Podsiewanie nasion uzyskanych na stano-
wisku w Rzeżuśni na powierzchniach obję-
tych zabiegami ochrony czynnej (Grodzi-
sko i Góra Koronna)

4 Tojad dzióbaty 
Aconitum variegatum

Prześwietlenie stanowiska Usunięcie ekspansywnych krzewów Rubus 
idaeus L., rozprzestrzeniających się na sta-
nowisku w Dolinie Paduch

5 Brzoza ojcowska 
Betula x ojcoviensis

Reintrodukcja na stanowisku 
w Ojcowie

Szczepienie na podkładkach brzozy bro-
dawkowatej Betula verrucosa oraz wysiew 
nasion w szkółce

6 Chaber miękkowłosy 
Centaurea mollis, 
macie rzanka wczesna 
Thymus praecox, 
aster gawędka 
Aster amellus, 
ostnica Jana 
Stipa joannis, 
kosatka kielichowa 
Tofieldia cacylulata

Odsłanianie stanowisk roślin Usuwanie drzew i krzewów na stanowi-
skach wybranych roślin

7 Ośmiał mniejszy 
Cerinthe minor

Monitoring liczebności 
i wzmacnianie lokalnej popu-
lacji

Podsiewanie nasion i podsadzanie siewek 
ośmiału na piargu u podnóża Góry Koron-
nej, dla zwiększenia liczebności populacji, 
jako etap wstępny do introdukcji związanej 
z nim dzikiej pszczoły

8 Rdestowiec ostrokończysty 
Reynoutńa japonica, 
niecierpek wielkokwiatowy 
Impatiens glandulifera

Eliminacja gatunków inwa-
zyjnych we florze Parku za-
grażających gatunkom rodzi-
mym

Wykaszanie i wykopywanie części pod-
ziemnych w miejscach szczególnie zagro-
żonych ekspansją gatunków inwazyjnych. 
Edukacja społeczności lokalnej

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Dzik, sarna, lis, jenot Kontrola liczebności Liczenie zwierzyny metodą pę-

dzeń i całorocznej obserwacji
2 Dzik, sarna, lis Zmniejszenie przegęszczenia popu-

lacji oraz eliminacja osobników cho-
rych i z defektami genetycznymi

Prowadzenie redukcji
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1 2 3 4

3 Płazy (żaba trawna Rana tem-
poraria, ropucha szara Bufo 
bufo, traszki Triturus)

Ochrona i kontrola liczebności pła-
zów w czasie ich wiosennej wę-
drówki na miejsca rozrodu

Zakładanie siatek ochronnych, 
utrzymanie stawów i przepustów, 
ustawienie tablic informacyjnych

4 Nietoperze Chiroptera Kontrola liczebności Liczenie nietoperzy w czasie ich 
hibernacji w jaskiniach

5 Żądłówki Aculeata Zwiększanie bazy gniazdowej Odsłanianie wybranych skarp 
ziemnych i obrywów lessowych 
Pozostawianie martwego drewna 
zwłaszcza na obrzeżach zbioro-
wisk leśnych w miejscach nasło-
necznionych

6 Pszczoła Osmia cerinthidis Reintrodukcja gatunku Wypuszczenie na stanowisku wy-
stępowania rośliny żywidelskiej 
kilkunastu osobników pszczoły
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Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Rodzaje ochrony Lokalizacja2) Powierzchnia 
ogółem w ha

1 2 3
Ochrona ścisła Oddziały: 24n, p, r, s, t, y, z, bx, 25r, s, t, w, x, 27h, i, I, m, n, 29r, s, t, 

w, x, y, z, ax, 30a, b, h, i, 31a, b, c, 32a, b, c, 33c, g, 34g, 37b, c, f, h, 
i, j, w, x, y, z, 38a, c, d, i, k, I, 40h, i, j, I, m, n, o, p, 41d, k, I, m, n, o

250,83 ha

Ochrona czynna 1.  Obszary ochrony czynnej — zbiorowisk leśnych, oddziały: 1a, b, 
2b, g, h, i, j, k, 3a—n, 4a—j, I, m, 5a, b, c, f, g, i, j, 6a—h, 7a, b, 
8a—d, g, i, j—n, 9b, f, h, i, I, m, 10c, f, h, 11b—k, 12a, b, c, g, 
13a—c, f, h—n, 14a—f, 15a, b, d—n, p, 16b, c, 17a, b, f, g, h, j—m, 
18a, c—n, p, s, x—bx, 19a—c, g—m, 20b—h, k, I, n, r—z, 21a, f—n, 
p, y, z, ax—hx, 22d—h, 23a, f—w, 24a, i, m, ax, 25a—p, 26a—k, 
m—ax, cx, dx, 27d, f, g, j, k, 28 a—d, g, i, j, 29g, h, j, m, p, dx—jx, 
30c, g, j—m, 31d—h, 32d—g, 33a, b, d, f, h, 34a—c, f, h, i, 35a, 
f—j, 36a—d, g, 37g, k, m—t, 38f—h, j, 39a—f, j—m, p, 40c—g, k, 
s—y, 4a—c, f—j, 42a—m, 43a—c, i, j, I, m, 44a—h, 45a, b, 46a—d, 
g, i, 47a—c, 48a; 
wieś Biały Kościół, nr działek: 159, 168, 461, 463/1, 
wieś Maszyce, nr działek: 45, 47/2 
wieś Ojców, nr działek: 42, 116, 119, 129, 151, 171/2, 297, 287, 298, 
339, 367, 371, 384, 397, 420, 428, 454, 523, 
wieś Prądnik Korzkiewski, nr działek: 3 
wieś Sąspów, nr działek: 822, 925 
wieś Skała, nr działek: 361, 498/2, 491 
wieś Smardzowice, nr działek: 29/9, 222/11, 222/12, 222/13, 225/5 
wieś Pieskowa Skała, nr działek: 6/1, 7/1, 1970 
wieś Wielka Wieś, nr działek: 164, 528 
wieś Wielmoża, nr działek: 112/6 
wieś Wola Kalinowska, nr działek: 155, 158, 159, 160, 162, 454, 
616, 710, 713/1, 721/1, 721/2, 722/1 

2.  Obszary ochrony czynnej zbiorowisk nieleśnych, oddziały: 4n, 5d, 
h, 6 i, 8f, h, 9g, k, 10a, b, d, g, 11a,12d, f, 13d, g, 15c, o, r, 17c, d, i, 
18b, o, r, 20ax, 21b, d, w, ix, 24b— f, h, j, k, ex, 25y, 26bx, 27a, c, 
28f, h, m, n, 29a, d, f, i, I, n, o, bx, ex, 30d, f, 34d, 35k, 36f, h, i, 37a, 
d, I, 38b, 39g, h, n, o, 40 a, b, 43k, 46f, h; 
wieś Biały Kościół, nr działek: 157,159, 165, 162, 168, 461, 465/1, 
wieś Maszyce, nr działek: 45, 496/2, 
wieś Sąspów, nr działek: 915/1—2, 933/1, 1035/5, 
wieś Skała, nr działek: 445, 456/1—4, 476/2, 479, 482, 490, 491, 
498/2, 1445, 1461, 1446/2, 1462/2, 1468, 1485/2, 1486—1490, 1513, 
1518, 1523, 1542, 1519/2—3, 1522, 1541, 
wieś Smardzowice, nr działek: 28/1, 29/9, 233/1, 
wieś Wielka Wieś, nr działek: 164, 518, 528, 
wieś Wielmoża, nr działek: 22, 214, 237/1, 256, 257/4, 258, 264, 
wieś Wola Kalinowska, nr działek: 9, 11/13, 48, 50, 58/1, 550, 642, 
706, 709, 713/1

968,45 ha

Ochrona krajo-
brazowa

Oddziały: 2a—d, 4k, 9a, c, d, j, 16a, 181, w, 19d, f, 20a, i, j, m, o, p, 
21c, o, r, s, t, x, jx, 22a, b, c, 23b, c, d, 24g, I, o, w, x, 26I, 27b, 28k, I, 
29b, c, k, 35b, c, d, 39i, 40r, z, ax, 43d, f, l, h;

926,34 ha

Razem — 2145,62 ha

2)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone zostały na oddziały oznaczone liczbami I pododdziały oznaczone 
literami, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddział w Krako-
wie) w skali 1 : 10 000, według stanu na 31.12.1991 r.
Działki gruntowe wykupione przez Park po 1.01.1992 r. oznaczone liczbami, zgodnie z mapą ewidencji gruntów, sporządzo-
ną w skali 1 : 5000 na podstawie fotograficznego pomniejszenia map ewidencji gruntów w skali 1 : 2000, wykonanej dla 
Parku przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych według stanu na 1982 r.
Mapy znajdują się w siedzibie Dyrekcji Parku w Ojcowie.
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Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH 
I TURYSTYCZNYCH, Z PODANIEM SPOSOBU ICH UDOSTĘPNIANIA, ORAZ MAKSYMALNĄ LICZBĄ OSÓB 

MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

   A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp. Miejsce udostępniane3) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Obszar ochrony ścisłej Pomiary, obserwacje i zbiór materiałów 
w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie 
przez specjalistów, po uzyskaniu pisemne-
go zezwolenia od dyrektora Parku; nie ze-
zwala się na użycie nieselektywnych metod 
połowu; ze zbioru wyłączone są gatunki re-
prezentowane w OPN przez niewielkie po-
pulacje i gatunki „specjalnej troski”; ga-
tunki chronione — po uzyskaniu zgody Mi-
nistra Środowiska

3

2 Jaskinie nieudostępnione do zwie-
dzania

Jak wyżej 5

3 Pozostały obszar Parku Pomiary, obserwacje i zbiór materiałów po 
uzyskaniu pisemnego zezwolenia od dy-
rektora Parku; ze zbioru wyłączone są ga-
tunki reprezentowane w OPN przez nie-
wielkie populacje i gatunki „specjalnej tro-
ski”; gatunki chronione — po uzyskaniu 
zgody Ministra Środowiska

15

4 Biblioteka Parku Czytelnia 4

   B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp. Obszary udostępniania Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba
osób mogących

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4
1 Ośrodek Edukacyino-Dydaktyczny 

„Hotel pod Łokietkiem” — Muzeum 
im. Profesora W. Szafera, oddział 24g

Stała ekspozycja i wystawy czasowe. Zwie-
dzanie z przewodnikiem, indywidualnie, 
zajęcia z udziałem lektorów edukacji śro-
dowiskowej

120

2 Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny 
„Hotel pod Kazimierzem”, oddział 24q

Zajęcia z udziałem lektorów edukacji środo-
wiskowej

50

3 „Chełmowa Góra” — ścieżka dydak-
tyczna, oddziały: 24, 24d, h, 29, 29h, 
25, 30, 37c

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie, zajęcia z udziałem lektorów edukacji 
środowiskowej

160

4 „Jaskinia Ciemna — Góra Okopy” 
ścieżka dydaktyczna, oddziały; 36, 
36c

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie, zajęcia z udziałem lektorów edukacji 
środowiskowej

120
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   C. Miejsca udostępniane w celach kulturowych

Lp. Obszary udostępniania Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4

1 Zamek w Ojcowie, oddział 24b Zwiedzanie z przewodnikiem lub indywidu-
alnie, zajęcia z udziałem lektorów edukacji 
środowiskowej

120

2 Kaplica na Wodzie, oddział 17 Miejsce kultu religijnego. Budowla zabyt-
kowa — architektura drewniana

Nie określa się

   D. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp. Obszary udostępniania Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba 
osób mogących 

przebywać 
jednocześnie 

w danym miejscu

1 2 3 4
1 Szlak czerwony „Orlich Gniazd” Prąd-

nik Korzkiewski— Pieskowa Skała — 
13,5 km (na terenie OPN), oddziały: 
45, 43k, 40, 39h, 36, 37c, 29p, h, 24a, t, 
s, n, h, f, 18p, o, b, 15m, b, 12f, a, c, 5c, 
d, 6g, f, 7d, f, c, a, 2g, 3h, i, k, i, m, 8, 
9c, 4m

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie

1000

2 Szlak niebieski „Warowni Jurajskich” 
— Jaskinia Łokietka — Grodzisko — 
8,6 km (na terenie OPN), oddziały: 35h, 
j, 34b, h, i, 32g, 31 i, f, 30m, h, 29d, a, c, 
p, h, 24a, t, h, 18p, o, b, 15m, b, 12f, a, 
c, d

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie. Budowa nowego pawilonu obsługi 
przy Jaskini Łokietka

800

3 Szlak żółty „Dolinek Jurajskich” — 
Prądnik Czajowski — Pieskowa Skała 
8,1 km (na terenie OPN), 
oddziały: 40a, r, c, 39h, 36, 37c, 29p, h, 
d, 24b, s, 25m, 30h, 26, 20, 21, 9d, 8

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie, zajęcia z udziałem lektorów edukacji 
środowiskowej

600

4 Szlak zielony — Dolina Sąspowska — 
Jaskinia Ciemna — Wąwóz Smardzo-
widzki — 5,4 km

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie, zajęcia z udziałem lektorów edukacji 
środowiskowej

300

5 Szlak czarny — Ojców — Złota Góra 
— Jaskinia Łokietka — 3,9 km, 
oddziały: 10h, j, 24f, h, a, 29i, i, r, 30a

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie. Budowa nowego pawilonu obsługi 
przy Jaskini Łokietka

500

6 Zamek w Ojcowie, oddział 24b Stała ekspozycja i punkty widokowe. Zwie-
dzanie z przewodnikiem, indywidualnie, 
zajęcia z udziałem lektorów edukacji śro-
dowiskowej

120

7 Grodzisko — Kościół i otoczenie, 
oddział 12

Miejsce kultu religijnego i punkt widoko-
wy

250

8 Grota Łokietka, oddział 30 Zwiedzanie z przewodnikiem i zajęcia 
z udziałem lektorów edukacji środowisko-
wej

100

9 Jaskinia Ciemna, 
oddział 36b

Zwiedzanie z przewodnikiem i zajęcia 
z udziałem lektorów edukacji środowisko-
wej

80
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1 2 3 4
10 „Ogrojec” — przy Jaskini Ciemnej, 

oddział 36b
Stała ekspozycja, punkt widokowy, zwie-
dzanie z przewodnikiem i zajęcia z udzia-
łem lektorów edukacji środowiskowej

40

11 Zajazd na Złotej Górze w Ojcowie, od-
dział 19f

Indywidualnie i zbiorowo 120

12 „Gospoda pod Kazimierzem” w Ojco-
wie, oddział 24g

Indywidualnie i zbiorowo 50

13 Willa „Chopin” — restauracja, 
oddział 4k

Indywidualnie i zbiorowo 40

14 „Domek na Postoju”, oddział 24f Informacja turystyczna „BORT—PTTK” 20
15 Pole namiotowe — Złota Góra, 

oddział 19d
Camping, ogniska 120

16 Punkt widokowy — Skała Krukowskie-
go, oddział 36b

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie, zajęcia z udziałem lektorów edukacji 
środowiskowej

20

17 Punkt widokowy — Góra Koronna, 
oddział 36

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie, zajęcia z udziałem lektorów edukacji 
środowiskowej

15

18 Punkt widokowy — Skała Barania, od-
dział 36

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie, zajęcia z udziałem lektorów edukacji 
środowiskowej

20

19 Punkt widokowy — Góra Okopy, od-
dział 36

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie, zajęcia z udziałem lektorów edukacii 
środowiskowej

15

20 Punkt widokowy — Skała Jonaszówka, 
oddział 29h

Zwiedzanie z przewodnikiem, indywidual-
nie, zajęcia z udziałem lektorów edukacii 
środowiskowej

15

21 Parking pod Zamkiem w Ojcowie, 
oddział 24f

Parkowanie 80 pojazdów oso-
bowych

22 Parking na Złotej Górze, oddział 26I Parkowanie 300 pojazdów oso-
bowych

23 3 Parkingi w Pieskowej Skale, oddzia-
ły: 4, 9

Parkowanie 100 pojazdów oso-
bowych

3)  Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone zostały na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone 
literami, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddział w Krako-
wie) w skali 1 : 10 000, według stanu na 31.12.1991 r.
Działki gruntowe wykupione przez Park po 1.01.1992 r.  oznaczone liczbami, zgodnie z mapą ewidencji gruntów, sporzą-
dzoną w skali 1 : 5000 na podstawie fotograficznego pomniejszenia map ewidencji gruntów w  skali 1 : 2000, wykonanej 
dla Parku przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych według stanu na 1982 r. 
Mapy znajdują się w siedzibie Dyrekcji Parku w Ojcowie.



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 196 — Poz. 36

Załączniki do zarządzenia Nr 13 Ministra Środowiska
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 36)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
 i ich skutków

1 2 3

1 Zarastanie torfowisk drzewami i krzewami Usuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli z wybranych 
fragmentów torfowisk

2 Zarastanie łąk i torfowisk niepożądanymi 
gatunkami roślin

Koszenie oraz wypas na łąkach i torfowiskach

3 Zarastanie i zmniejszanie się bioróżnorod-
ności agrocenoz na ugorujących gruntach 
ornych

Ekstensywna uprawa gruntów ornych

4 Zarastanie siedlisk rzadkiego gatunku mo-
tyla przeplatka aurinia niepożądanymi ga-
tunkami roślin, niszczenie oprzędów z gą-
sienicami podczas koszenia

Koszenie łąk z pozostawieniem płatów z czarcikęsem łą-
kowym będącym rośliną żywicielską gąsienic przeplatki 
aurinii

5 Niewłaściwy skład gatunkowy i przestrzen-
ny drzewostanów (degradacja zbiorowisk 
roślinnych, przekształcanie gleb)

Przebudowa drzewostanów. Regulacja składu gatunko-
wego, struktury, wprowadzanie podsadzeń gatunkami 
drzew liściastych

6 Zbyt mała liczebność i zagrożenie trwałości 
populacji cietrzewia i żółwia błotnego zwią-
zane z przekształceniem i zanikiem siedlisk 
dla tych gatunków w latach ubiegłych

Kontynuacja programu restytucji cietrzewia. Lokalizacja 
gniazd żółwia, hodowla młodych, ocena stanu liczebno-
ści, poprawienie warunków bytowania poprzez likwida-
cję krzewów z miejsc stałego przebywania żółwi i cietrze-
wi oraz uprawę poletek żerowych dla cietrzewi. Redukcja 
liczebności lisów i jenotów.
Wykupy gruntów będących miejscami stałego bytowa-
nia gatunków. Tworzenie stref ochrony ostoi

7 Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez 
hubę korzeniową

Usuwanie drzew osłabionych, dolesianie luk i przerze-
dzeń gatunkami drzew liściastych

8 Występowanie gatunków obcego pocho-
dzenia w drzewostanach Parku

Usuwanie czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, 
sosny Banksa i robinii akacjowej

9 Pojawienie się obcych i ekspansywnych ga-
tunków ryb: sumik karłowaty, karaś sre-
brzysty 

Prowadzenie selektywnych odłowów ryb gatunków nie-
pożądanych

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2 3

1 Zagrożenia ze strony szkodliwych owadów 
w lasach Parku

Prognozowanie występowania szkodliwych owadów, 
korowanie drewna zasiedlonego, usuwanie drzew za-
siedlonych, stosowanie pułapek na owady

2 Utrudniony dopływ wody do stawów, spo-
wodowany zarastaniem i zamulaniem ro-
wów doprowadzających wodę

Ręczne oczyszczanie rowów doprowadzających wodę do 
stawów
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1 2 3

3 Okresowe (zimowe) zmniejszanie zawarto-
ści tlenu w wodach jezior i stawów Parku, 
powodujące obumieranie ryb

Wykonanie przerębli oraz usuwanie śniegu z pokrywy lo-
dowej jezior i stawów

4 Szkody w uprawach rolnych i leśnych po-
wodowane przez zwierzęta leśne — jelenie, 
sarny, dziki, łosie

Zabezpieczanie mechaniczne drzew przed uszkodzenia-
mi, redukcja liczebności populacji jelenia, sarny i dzika, 
wykładanie środków odstraszających, uprawa poletek 
zaporowych

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1):

Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
i ich skutków

1 2

Obniżanie się poziomu wód w jeziorach i torfowi-
skach, zanikanie rozlewisk wodnych

Retencjonowanie wód i hamowanie tempa odpływu wód, 
wykonanie nowych oraz remont i konserwacja istnieją-
cych przetamowań i grobli, likwidacja niektórych rowów

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1):

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
 i ich skutków

1 2 3

1 Pożary lasów Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja) 
i usunięcie materiału łatwopalnego z tych pasów

2 Wydeptywanie roślinności na ścieżkach przy-
rodniczych poprowadzonych wśród torfowisk

Wykonanie nowych oraz remont istniejących kładek 
i pomostów

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną czynną:

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

 1 Wykładanie drzew pułapkowych na ce-
tyńca oraz korowanie tych drzew w drze-
wostanach sosnowych

365 sztuk Obszary objęte ochroną czynną

 2 Prognozowanie występowania cetyńca 
i drwalnika w drzewostanach sosnowych, 
poprzez kontrolne odłowy owadów przy 
pomocy pułapek zapachowych (feromo-
nowych) 

 196 sztuk Obszary objęte ochroną czynną

 3 Usuwanie połamanych i przewróconych 
drzew (złomy i wywroty) z pozostawie-
niem części drzew nie zagrażających 
zdrowotności drzewostanów

252,01 ha (17d, s)2), 27p, (33g)2), 51, 61j, 62g, d, 
63c, d, (77n)2), 78h, 80a, 80h, 81b, 
(92g, 102g, 103c, d, (158k, 160j, 168c, 
169d, 170a)2), 191f, 195k, 196l, m, 
204a, 206a, 207a, 213a, 214a, 215a, i, 
220a, (b)2), c, d, f, 232b, c, d, 305a, i, 
306a, p, 307m, o, s, 314a, 315a, f, 
316b

 4 Wyznaczenie i wycięcie drzew zasiedlo-
nych przez owady oraz pasożytnicze grzy-
by. Korowanie drewna zasiedlonego 
przez owady

wg potrzeb Obszary objęte ochroną czynną

 5 Obserwowanie występowania brudnicy 
mniszki na wywieszonych pułapkach za-
pachowych (feromonowych)

66 sztuk Obszary objęte ochroną czynną

 6 Kontrolne poszukiwania szkodników sos-
ny na stałych powierzchniach próbnych

44 próby Obszary objęte ochroną czynną

 7 Kontrolne poszukiwania pędraków w gle-
bie szkółki leśnej 

30 prób 159k

 8 Mechaniczne zabezpieczanie drzew przed 
uszkodzeniem przez zwierzęta leśne

0,03 ha 205b

 9 Regulowanie składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewostanie (trze-
bież wczesna) z zachowaniem rzadkich 
form i ekotypów drzew i krzewów

26,49 ha 4b, 17a, m, 30o, 57i, 88o, 94g, k, m, p, 
95c,  109k, m, 110n, 187c, 188d, g, i, 
198gx, ix, 206d, 307o

10 Regulowanie składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewostanie 
w wieku 40—70 lat (trzebież późna) z za-
chowaniem rzadkich form i ekotypów 
drzew i krzewów

52,94 ha 4c, d, 61f, j, 85j, l, 95b, 105j, k, o, 109g, 
h, 132g, 155l, 161b, o, 179p, 186d, i, o, 
195j, 196k, 213a, 234h, 244a

11 Przygotowanie powierzchni do wprowa-
dzenia sztucznego i naturalnego sadzo-
nek drzew i krzewów

6,46 ha 4b, 78h, 51h, 59g, 154o, 155l, 161n, 
183b, 187c, 188i, k, 305f, 314a, 370bx

12 Hodowla materiału sadzeniowego drzew 
i krzewów w szkółce

1,63 ha 159k

13 Przygotowanie gleby i posadzenie sadzo-
nek drzew i krzewów (odnowienia)

2,85 ha 154o, 155l, 161n, 187c, 188i 
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1 2 3 4

14 Przygotowanie gleby i sadzenie sadzonek 
drzew i krzewów w lukach i przerzedze-
niach

3,61 ha 4b, 51h, 59g, 78h, 183b, 188k, 305f, 
314a, 370bx 

15 Uzupełnienie sadzonkami drzew i krze-
wów drzewostanów w miejscach ich 
przerzedzenia (poprawki i uzupełnienia)

1,03 ha 2r, 102b, 186h, k, 205b, 221y, 359a

16 Usunięcie drzew i krzewów gatunków 
obcego pochodzenia: dąb czerwony, cze-
remcha amerykańska, sosna Banksa, ro-
binia akacjowa

1,20 ha 207a, 316c, (d)2)

17 Regulacja składu gatunkowego i zagęsz-
czenia drzew w drzewostanach (czyszcze-
nia późne)

8,29 ha 4a, 5j, 9c, 15j, n

18 Regulacja składu gatunkowego upraw 
leśnych (czyszczenia wczesne)

6,13 ha 15o, 17g, l, m, 27z, 77n, 78h, 205a, b, 
214a, 234h

19 Wykaszanie roślinności zielnej na upra-
wach leśnych (pielęgnacja)

41,64 ha (1a, 2b, c, r, 3b, d, f,  g,)2) 4b, (9i, r, 
10z, 11b, c, 17k, n, s, 18f, 31d, 33c, f, 
j)2), p, (77j, 78b)2), h, (80r, 93l, m, 
102b, 143b, 144b, 170f, 179h, 183b)2), 
188i, k, (193j, 194a, b, 195a, h, 204a, 
206a, g, 214c, 215a, 220a, 221Ad)2), 
232g, 252a, c, 255d,  305f, i2), (314a, 
345w, 346c, 357f, j, m)2), 359a, 370bx

20 Spulchnianie gleby na pasach przeciw-
pożarowych

0,8 km 10cx, 33i, 60g, 161p, 200m, 255g

21 Usuwanie suchych gałęzi zalegających 
na pasach przeciwpożarowych, wzdłuż 
dróg publicznych oraz przy obiektach tu-
rystycznych

5,63 ha 3b, 33i, g, 78m, 157j, 158l, 169b, 200i, 
j, k, m, p, 204c, 205a, b

22 Wykonanie odstrzałów redukcyjnych 
ograniczających szkody w uprawach rol-
nych i leśnych

jeleń — do 16 sztuk,
dzik — do 60 sztuk,
sarna — do 90 sztuk

Obszary objęte ochroną czynną

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów 

z obszarów torfowiskowych
164,56 ha 25f, k, 46 dx, sx,  zx, 71d, 72a, b, c, 

79g, 97j, 98d, 99b, c, f, h, j, 100c, i, 
101h, 112g, 122a, 134c, 135d, k, 137a, 
209c, 217i, 227b, 228a, 233j, 243j, 
244d, i, l, 255a, 314i, 330b, 343a, b, c, 
g, h, 351i, 353d, f, g, 360a, 361h

2 Wykaszanie trzciny — trzykrotne na torfo-
wisku przejściowym i dwukrotne na torfo-
wisku niskim wraz z wywozem w celu 
ochrony przed zarastaniem

76,54 ha (137a)2), 308b, 329a

3 Wykaszanie i  prowadzenie wypasu na łą-
kach w celu zachowania różnorodności 
biologicznej i ochrony przed zarastaniem 
niepożądanymi gatunkami roślin

616,64 ha 8g, r, (13o)2), 15d, f, h, i, l, m, 16i, 21a, 
b, c, 25a, b, c, l, m, n, o, s, t, hx, ix, 
26d, 34t, y, ax, hx, mx, ox, px, rx, 37b, 
t, w, 38b, c, d, 39a, b, d, 40b, c, d, 41b, 
44c, 46tx, (46dy)2), 47f, k, x, y, bx, cx, 
gx, 48m, n, p, hx, 49d, w, y, z, ax, 50jx, 
52b, g, 54g, h, cx, 55g, h, 70b, c, f, g, l, 
n, 71a, g, h, j, k, 72d, f, g, h, i, k, o, n, 
m, 73a, b, c, d, j, n, 74b, l, s, 75b, c, g,
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h, 76a, b, c, f, j, l, 90b, c, d, f, o, p, r, 
(91t)2), 93a, 94a, (98g, k, l, 99a, b, c, 
f)2), 106g, h, 107j, 109f, 110g, j, l, x, 
(134 d, 135d, k)2), o, 143l, 144m, n, t, 
147p, bx, (154f)2), 159h, 184gx, 185p, 
186l, m, 188b, m, 205l, (206f)2), 208b, 
h, i, j, k, l, m, o, 210s, t, 215d, j, k, l, 
216a, b, c, d, h, (219a, b)2), f, g, (j, k, 
m)2), p, 221a, c, d, f, 221Ap, x, (230a, 
b, n, o)2), (231b, c)2), f, (h)2), l, 234g, 
(238a, b, f, h, i, k, l, m, n)2), 241b, c, d, 
(j)2), k, m, n, p, r, s, t, (242g)2), 246d, h, 
i, 247 k, l, m, n, o, p, z, ax, bx, cx, fx, ix, 
jx, lx, mx, nx, ox, px, rx, 256c, d, k, n, 
p, 309 z, cx, fx, 311b, g, h, i, 312d, g, h, 
i, j, l, n, p, t, 313b, c, g, i, 329d, 341h, l, 
n, 342f, z, 351d, 356k, l, 360f, 361g, 
(h)2), j, k, n, o, s, t, 363b, bx, 364b, c, i, 
l, m, 366l, 367lx, 370m, n

4 Wykaszanie i wywóz pozyskanej biomasy 10,71 ha 25f, k, 46dx, sx, zx, 71d, f, 72a, b, 79g
5 Uprawa gruntów ornych w celu ochrony 

przed zarastaniem oraz dla zachowania 
bioróżnorodności agrocenoz

143,16 ha 8w, 34jx, sx, 47p, 74r, fx, 135n, 143m, 
n, 146hx, 147b, d, dx, gx, kx, rx, tx, 
148m, s, 149cx, hx, 150p, 159d, 205o, 
n, 221h, i, j, Ah, Al, Am, An, 222hx, nx, 
233l, 309ax, 310a, c, f, g, l, 311a, c, f, 
312a, b, c, f, k, o, 313p, 341c, d, g, i, 
342j, y, 345a, 346a, 357p, 360l, 361fx, 
362h, 363j, k, l, kx, 364z, 365a, o, r, t, 
bx, 366p, 367gx, 368d, t, px, 370b, f, g, 
j, k, r, t 

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Wykonanie nowych  przetamowań oraz 

remonty istniejących przepustów, przeta-
mowań, grobli i mnichów

1 nowe przetamo-
wanie

5, (8, 10, 11, 35)2), 42, (36)2), 234, 
(328)2)

2 Punktowe zasypanie rowów osuszających 
łąki i torfowiska

4 szt. 75, 150, 181, 185

3 Ręczne oczyszczanie rowów z resztek ro-
ślinnych wraz z odmuleniem — doprowa-
dzenie wody do stawów we wsi Pieszo-
wola

1000 m (5, 8, 10, 12)2)

4 Wykaszanie grobli na stawach 3000 m (8, 10, 11)2)

5 Prowadzenie selektywnych odłowów ryb 
gatunków niepożądanych (karaś srebrzy-
sty, sumik karłowaty, karp) oraz niewiel-
kiej ilości ryb gatunków rodzimych nie na-
dających się do wypuszczenia po odło-
wach

—  karaś srebrzysty 
do 7000 kg4)

—  sumik karłowaty  
do 900 kg4)

—  szczupak  
do 200 kg4)

— lin do 50 kg4)

— karp do 100 kg4)

— okoń do 20 kg4)

(8, 10, 11, 245)2)

6 Usuwanie śniegu z pokrywy lodowej na 
wybranych fragmentach stawów, wyko-
nanie przerębli i ich oczyszczanie, odku-
wanie lodu wokół mnichów na stawach 
w celu umożliwienia przepływu wody

wg potrzeb (8, 10, 11, 35, 36, 100, 129, 245)2)
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D. Ochrona czynna przyrody nieożywionej, wód, gleb

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
 1 Remonty istniejących obiektów; parkingi, 

ogrodzenia miejsca wypoczynku, wieże 
widokowe, zadaszenia, pomosty i kładki, 
uzupełnienie oznakowania

25 obiektów tury-
stycznych

Szlaki turystyczne i ścieżki przyrodni-
cze na terenie Parku

 2 Porządkowanie terenów udostępnionych 
dla turystyki — zbieranie i wywożenie od-
padów, wykaszanie, usuwanie drzew 
i krzewów 

4 ścieżki przyrodni-
cze, ścieżka rowero-
wa i 6 szlaków tury-
stycznych, 1 wieża 
widokowa

Szlaki turystyczne, ścieżka rowerowa 
i ścieżki przyrodnicze na terenie Par-
ku, wieża widokowa

 3 Zakup i ustawienie nowych toalet oraz ko-
szy na śmieci na ścieżkach przyrodniczych 

4 toalety,
11 koszy na śmieci

(8, 10, 11, 12, 60, 137, 139, 140, 161, 
200)3)

 4 Wykonanie nowych zadaszeń przy ścieżce 
przyrodniczej „Dąb Dominik” i ścieżce ro-
werowej „Mietiułka”

3 szt. (122, 137, 144)3)

 5 Wykonanie ogrodzenia przy wieży wido-
kowej

60 m 316

 6 Wykonanie nowych tablic edukacyjno-in-
formacyjnych  oraz witryn edukacyjno-in-
formacyjnych

7 szt. — tablice
2 szt. — witryny

8, 144, 200, 245, 255, 301, 316, 345

 7 Wykonanie pomostu dla wędkarzy 40 m 8

 8 Pogłębienie i oczyszczenie istniejącej stud-
ni, wykonanie nowej cembrowiny oraz żu-
rawia do czerpania wody (wodopój dla 
koni na trasie konnej)

1 szt. 200

 9 Wykonanie ogrodzenia stanowisk posto-
jowych, schronów zadaszonych na popas 
oraz uwiązów dla koni przy trasie konnej

2 ogrodzenia
2 schrony
7 uwiązów

(10, 122, 144, 200, 316, 345)3)

10 Wykonanie edukacyjnego toru przeszkód 
dla dzieci przy zadaszeniu w Pieszowoli

1 szt. 10

11 Wykonanie ławek na trasie ścieżki „Pere-
hod”

3 szt. 10, 11, 12

12 Wykonanie nowego pomostu widokowe-
go wraz z kładką nad J. Łukie 

50 m pomostu,
220 m kładki

(245, 255)3)

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą prze-
glądową Poleskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu 
w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w miejsco-
wości Urszulin.

2) Zadania kontynuowane z 2007 r.
3) Zadania niewykonane w 2007 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2008 r.
4) Planowana wielkość odłowów ryb została określona na podstawie doświadczeń z lat poprzednich.
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

   A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Buławnik czerwony, kosaciec sybe-
ryjski, storczyk kukawka, wawrzy-
nek wilczełyko, tłustosz pospolity

Ochrona stanowisk Usuwanie gatunków podszytowych, 
wykaszanie roślinności hamującej 
wzrost gatunków chronionych

   B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Przeplatka aurinia Ochrona biotopu i gatunku Inwentaryzacja i oznakowanie miejsc 

z oprzędami gąsienic przeplatki auri-
nii na czarcikęsie łąkowym, koszenie 
łąk z pozostawieniem oznakowanych 
płatów z czarcikęsem łąkowym 

2 Sikory, kowalik, pełzacz, krętogłów, 
muchołówka żałobna, pleszka ogro-
dowa

Wzmacnianie populacji Czyszczenie istniejących oraz zakup 
i rozwieszenie nowych budek lęgo-
wych dla ptaków

3 Cietrzew Restytucja gatunku Monitoring wypuszczonych ptaków. 
Uprawa poletek żerowych dla cie-
trzewi. Wykonanie odstrzałów re-
dukcyjnych lisa i jenota. Wykup 
gruntów — miejsc bytowania cie-
trzewia

4 Żółw błotny Ochrona gatunku i biotopu Lokalizacja i ochrona gniazd żółwi 
przed drapieżnikami (osłony z siatki), 
zbieranie jaj z gniazd zagrożonych 
i zniszczonych, hodowla młodych 
żółwi w okresie zimowym.
Wykaszanie i wycinanie zakrzaczeń 
na lęgowiskach oraz wywożenie bio-
masy z lęgowisk żółwia błotnego.
Koszenie skarp rowów w miejscach 
bytowania żółwia błotnego i wywóz 
pozyskanej biomasy.
Wykup gruntów — miejsc bytowania 
i lęgowisk żółwia

5 Bóbr Monitoring populacji Kontrola liczebności i rozmieszczenia
6 Wodniczka Monitoring populacji Kontrola liczebności i rozmieszczenia
7 Ptaki szponiaste, sowy, bocian czarny Monitoring Kontrola liczebności, rozmieszczenia 

i stanu zasiedlenia sztucznych gniazd 
(budek, koszy, platform)

8 Dzik, sarna, jeleń Ograniczanie negatywnego 
wpływu czynników atmo-
sferycznych na populację.
Zmniejszanie niepożądane-
go oddziaływania dzików 
na agrocenozy

Wysiew zbóż na poletkach zaporo-
wych.
Wykładanie karmy i uzupełnianie 
mikroelementów w ramach inter-
wencyjnego dokarmiania zwierząt 
w okresie zalegania grubej pokrywy 
śnieżnej lub występowania silnych 
mrozów.
Wykładanie preparatu odstraszają-
cego dziki z pól uprawnych
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Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp. Rodzaj ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia 
ogółem w ha

1 2 3 4
1 Ochrona ścisła Oddziały: 127c, 128a, 128h, 128/71, 138b, 138c, 138d, 138f, 138g, 

138h, 138/71, 139a, 139b, 139c, 139d, 139f, 139g, 139h, 139i, 
139j, 139k, 139l, 139m, 139n, 139o, 139p, 139r, 139s, 139t, 139w, 
139x, 139/71, 162c, 162i, 162/71, 212g, 213g, 213/71, 214k, 214/71, 
223d, 223/72, 224a, 224b, 224/71, 225a, 225b, 225/71.

116,02

2 Ochrona czynna Oddziały: 1—7, 8a—ax, 8/71—8/73, 9—13, 14c, g, i, m, o, r, s, w, 
14/72, 15a—r, x, 15/71, 16j, m, 16/71, 16/72, 17a—g, i—x, 17/71, 
18—21, 22a, d, h—i, m, n, s—x, 22/71, 22/72, 23a—d, g—l, 23/71, 
23/72, 24, 25h, m, n, t, z, dx, ix, 25/71, 26d, h—k, m, o, r—w, ax, 
bx, 26/71, 27d, g, i, j, m, o, p, s, w—x, z—ax, ix, jx, px, sx, tx, yx, 
cy, 27/73, 27/74, 27/76, 27/77, 28a—n, s—w,  
bx—dx, 28/71, 28/74, 28/75, 29, 30, 31a, b, d—g, i—n, 31/72, 32, 
33, 34a—c, f—l, n—y, ax—bx, dx, fx—hx, ix, jx, mx—tx,  
34/71—34/73, 35, 36, 37a—h, j, l—n, p—x, bx—sx, 37/72—37/74, 
38—45, 46a, f, h, i, k, l, sx—yx, 46/71, 47a, c, f, i—l, o—p, s—gx, 
47/71, 47/72, 48b—f, m—n, p, y, hx, 48/71, 49b, d—g, i—k, m, o, 
s—ax, 49/72, 50c—f, h, j, r, s, ax, gx, jx,—lx, ox, rx—wx, 50/74, 
50/76, 50/77, 51, 52b, d—j, o, ax—cx, fx—hx, jx—kx, 52/71, 
53f—o, w—y, 53/71, 53/74, 54a—i, l, m, p, s—dx, 54/71, 54/72, 
55—59, 60a, c, f—j, 60/72, 60/73, 61g, h, 62—64, 65a—h,  
65/71—65/73, 66, 67a—h, k—t, x—ax, 67/72, 67/73, 68, 69, 70a, 
b, c, f, g, i, j, l—o, 70/71, 71a—h, j, k, o—s, x, z, ax, dx, fx, ix, jx, 
71/71, 72a—k, m—o, 72/71, 73a—p, s, 73/71, 74b, g, h, j—l, n, 
r—t, y—ax, cx—kx, 74/71, 74/72, 75b—h, 75/71, 76a—c, f—l, 
76/72, 76/73, 77a—f, h—r, 77/72, 78, 80a—s, 80/71, 81, 82,  
83a—c, g—h, j, m—o, r, t—x, 83/71, 83/73, 84a—k, 84/72, 85a, f, 
j—l, 85/71, 86b—n, 87a, c, h, i, k, n, t, 87/71, 88f—i, o, s, dx—lx, 
89b, 90a—h, k—x, jx, lx, 90/71, 90/72, 91o—w, 91/71, 92—99,  
100b—k, 100/71, 100/72, 101b—i, 101/71, 101/72, 102b—r, 
102/71, 102/72, 103b—f, 103/71, 104—110, 111b—i, 111/71, 112, 
113f, g, 114, 115b—d, h—m, 116c—f, h, n, o, 117, 118c, j—l, 
119, 120, 121b, c, h, 121/71, 121/73, 122—124, 125f, g, i—k, 
125/71, 126a, b, d, 126/72, 126/73, 127a, b, d—j, 127/71,  
128b—g, i, 129—134, 135a—r, 135/71, 135/72, 136, 137, 138a, 
138/72, 140a—r, 141, 142, 143a—n, 143/71, 143/72, 144a—o, s, 
t, fx 144/72, 145b—o, r—y, ax, bx, 145/71—145/73, 146g, i, o, fx, 
147b, d, j, m, n, p, y, bx, dx, kx, mx, nx, 148a—d, 149d, g, j, m, 
o, r, s, w, y, ax, dx—gx, ix, jx, 150c, f, i—l, w, y, ax—cx, rx—xx, 
151—157, 158a—o, 158/71, 158/72, 159a—j, 160, 161a—o, 
161/71, 161/72, 162a, b, d—h, j—l, 162/72, 163—169, 170a—f, 
170/71, 172—182, 183a—i, 183/71, 183/72, 184a—d,  
184/71—184/73, 185, 186, 187a—h, 188a—m, 189a, b, 190a, b, 
d—i, 190/71, 191a, b, d—h, 191/71, 192—194, 195a, b, d—l, 
196c—p, 197b, d, g, j, l, n, r, t, x, z, ax, cx, 198b, d, i, k, m, o, p, 
s, x, z, bx, gx, ix, jx, lx, mx, nx, rx, wx, yx, ay, cy, 198/72, 199,  
200a—l, p—x, z, 200/72, 200/73, 201a—f, 201/71, 203a—c, 
203/71, 204a—h, 204/71, 204/72, 205a—h, l—s, 205/71, 205/72, 
206, 207, 208a—r, 208/71, 209, 210a—j, w, 210/71, 210/72, 
211a—i, k, l, 211/71—211/74, 212a—f, 213a—f, 213/72, 214a—j, 
l, 214/72, 215—218, 219a—k, m—p, 219/71, 220, 221a—x, 
221Aa—fx, 222a—wx, 222/71, 223, 224c—j, 224/72, 226—229, 
230a—h, m—o, 230/71, 231a—f, k, l, 231/71, 232, 233a—m, 
234—244, 245a—l, n—y, 245/71, 246a—n, 246/71, 247a—s, 
x—fx, ix—sx, xx, yx, 247/71, 247/72, 248—250, 252—255, 
256a—d, k, p, 256/71, 257a—f, 258, 259a, b, 259/71, 259Ao, p, 
259A/71, 260a—r, 260/71, 261a—jx, 261/71—261/73, 262a—cx,  
262/71—262/75, 263a—o, 263/71, 302a—gx, 302/71, 303b—p,

8129,19
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304—308, 309t—z, ax—cx, fx—kx, 310, 311, 312, 313b—j, n—p, 
w, 313/71, 314—316, 318—328, 329a—f, j, m, 329/71, 330, 331, 
332i—k, m, o, p, 334a—d, 334/71, 335a—f, l, o, y, bx, jx, 335/71, 
336a—d, 336/71, 337—346, 347a, c, d, k, l, p, s—w, 348—356, 
357a—p, 358—360, 361a—c, g—k, n—y, ax—ay, 361/73, 361/74, 
362a—o, 362/71, 363—367, 368a—n, t, z, fx—ix, nx—rx, 369, 
370a—bx, 370/71—370/73, 371—374

3 Ochrona 
krajobrazowa

Oddziały: 8bx, 14a, b, d, f, h, j, k, l, n, p, t, x, 14/71, 15s, t, w, y, z, 
ax, 15/72, 16a—i, k, l, 16/73, 16/74, 17 h, 17/72,17/73, 22b, c, f, g, 
j, k, l, o, p, r, y, 22/73, 22/74, 23f, 25a—g, i—l, o—s, w, x, y, ax—
cx, fx—hx, jx, kx, 25/72, 25/73, 26a—c, f, g, l, n, p, x, y, z, 26/72, 
26/73, 27a—c, f, h, k, l, n, r, t, y, bx—hx, kx—ox, rx, wx, xx, zx, ay, 
by, 27/71, 27/72, 27/75, 28o—r, x—z, ax, 28/72, 28/73, 31c, h, 
31/71, 34d, m, z, cx, kx, lx, 34/74, 37i, k, o, y, z, ax, 37/71, 46b—d, 
g, j, m—z, ax—rx, zx, ay—fy, 46/72, 46/73, 47b, d, g, h, m, n, r, 
47/73, 47/74, 48a, g—l, o, r—x, z, ax—gx, ix, 48/72, 48/73, 49a, c, 
h, l, n, p, r, 49/71, 50a, b, g, i, k—p, t—z, bx—fx, hx, ix, mx, nx, px, 
xx, 50/71—50/73, 50/75, 52a, c, k—n, p—z, dx, ix, 52/72, 52/73, 
53a—d, p—t, 53/72, 53/73, 54j, k, n, o, r, 54/73, 60b, d, 60/71, 
61a—f, i, j, 65i, 67i, j, w, 67/71, 70d, h, k, p, 70/72, 70/73, 71i, l, m, 
n, t, w, y, bx, cx, gx, hx, kx, 71/72, 71/73, 72l, p—z, ax—fx, 72/72, 
72/73, 73r, t—z, ax—gx, 73/72, 73/73, 74a, c, d, f, i, m, o, p, w, x, 
bx, 74/73—74/75, 75a, i, 75/72, 76d, 76/71, 77g, 77/71, 79, 80t—z, 
80/72, 83d, f, i, k, l, p, s, y, 83/72, 84l—s, 84/71, 85b—d, g—i, 
m—r, 85/72, 85/73, 86a, 87b, d—g, j, l, m, o—s, w—z, ax, 87/72, 
87/73, 88a—d, j—n, p,r, t—z, ax—cx, 88/71, 89a, c—y, 89/71, 
89/72, 90i, j, y, z, ax—ix, kx, mx—rx, 90/73, 90/74, 91a—n, 91/72, 
91/73,100a, 101a, 102a, 103a, 111a, 111/72, 113a—d, h—k, 
113/71, 115a, f, g, 115/71, 116a, b, g, i—m, p, 116/71, 118a, b, 
d—i, m, 118/71, 121a, d—g, i, j, 121/72, 125a—d, h, 126c, f—h, 
126/71, 135s—x, 135/73, 140s—z, ax—zx, 140/71, 143o—r, 144p, 
r, w—z, ax—dx, gx, hx, 144/71, 145a, p, z, cx—lx, 145/74, 146a—f, 
h, j—n, p—z, ax—dx, gx—ix, 146/71, 146/72, 147a, c, f—i, k, l, o, 
r—x, z, ax, cx, fx—jx, lx, ox—yx, 147/71, 148f—t, 149a—c, f, h, i, 
k, l, n, p, t, x, z, bx, cx, hx, 149/71, 150a, b, d, g, h, m—t, x, z, dx
—px, 150/71, 158p—x, 158/73, 159k—nx, 161p, 161/73, 170g—r, 
170/72, 171, 18j—m, 183/73—183/75, 184f—z, ax—rx,  
184/74—184/82, 187i—z, ax, 187/71, 188n—z, ax—fx, 188/71, 
189c—m, 189/71, 190c, j—z, ax—kx, 190/72—190/74, 191c, 195c, 
195/71, 196a, b, 196/71, 197a, c, f, h, i, k, m, o, p, s, w, y, bx, 
197/71, 198a, c, f—h, j, l, n, r, t, w, y, ax, cx—fx, hx, kx, ox, px, sx, 
tx, xx, zx, by, dy, 198/71, 198/73, 200m—o, y, 200/71, 201g—z, 
ax, 201/72—201/75, 202, 203d—k, 203/72, 203/73, 204i, 205i—k, 
208s—z, ax—zx, ay, by, 208/72, 208/73, 210k—t, 210/73, 210/74, 
211j, 219l, 219/72, 219/73, 221y, z, ax—zx, ay—iy, 221Agx—yx, 
221A/71, 222xx—zx, ay—py, 222/72, 230i—l, 231g—j, m—o, 
231/72, 233n—z, ax—dx, 233/71, 233/72, 245m, 246o—z, ax—nx, 
246/72, 246/73, 247t, w, gx, hx, tx, wx, zx, ay, 247/73, 247/74, 251, 
256f—j, l—o, r—z, ax—cx, 256/72, 256/73, 257g—t, 257/71, 
257/72, 259c—z, ax—zx, ay—ky, 259/72, 259/73, 259Aa—n, r—z, 
259A/72, 259A/73, 260s—z, ax—xx, 260/72—260/75, 261kx—yx, 
261/74, 262dx—zx, ay—oy, 262/76—262/79, 263p—w, 263/72, 
264, 265, 266, 301, 302hx—kx, 303a, 309a—s, ax—dx, gx, ix—kx, 
313a, k, l, m, r, s, t, 317, 329g—i, k, l, 332a—h, l, n, r—w, 332/71, 
332/72, 333, 334f, g, 335g—k, m, n, p—x, z, ax, cx—ix, kx—nx, 
336f, g, 347b, f—j, m—o, r, 357r—z, ax—zx, ay—xy, 357/71, 357/72, 
361d, f, l, m, z, 361/71, 361/72, 362p—t, 362/72, 362/73, 368o—s, 
w—y, ax—dx, jx—mx, sx—yx, 368/71, 370cx—hx, 370/74

1516,98

4 Razem — 9762,19

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą prze-
glądową Poleskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu 
w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w miejsco-
wości Urszulin.
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Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH 
I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, SPOSOBY ICH UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB 

MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

   A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp. Miejsca udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3 4
1 Cały teren Parku Badania własne Parku oraz bada-

nia jednostek naukowych; imien-
ne zezwolenia na prowadzenie 
badań wydane przez dyrektora 
Parku po zaopiniowaniu projektu 
badawczego przez Radę Nauko-
wą Parku

Nie ogranicza się

   B. Udostępnianie obszarów dla celów edukacyjnych

Lp. Miejsca udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3 4
1 Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny 

w Urszulinie — dz. nr 321
Wejście grup i indywidualnych 
zwiedzających

Nie więcej niż 40 osób

2 Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Za-
łuczu Starym — oddz. 264a

Wejście grup i indywidualnych 
zwiedzających

Nie więcej niż 40 osób

3 Ścieżki przyrodnicze oraz szlaki tury-
styczne do nich prowadzące: 
1)  „Dąb Dominik” — oddz. 101i, 102l, o, 

137a, g, i, j, o, p, 138a, 140z, cx,161 d, 
h, n, p;

2)  „Spławy” wraz z czarnym szlakiem 
łącznikowym z Zawadówki 
— oddz. 243a, 245l, 253a, b, c, f, h, j, 
254b, c, 255b, c, g, 261bx, cx, yx, 
262d, j, k, jx, nx, ox, rx, sx;

3)  „Jezioro Długie” wraz z czarnym szla-
kiem łącznikowym z miejscowości 
Kolonia Wola Wereszczyńska
— oddz. 154b, d, 155g, h, i, 156g, 
157b, c, h, i, j; 

4)  „Perehod” wraz z czarnym szlakiem 
łącznikowym z Pieszowoli 
— oddz. 8b, f, g, r, z, 10cx, 11a, b, c, d, 
f, g, j, k, l, m o, p, r, s, t, w, x, y, z, fx, 
12a, c, g, h, j, k

Przejście grup i indywidualnych 
zwiedzających po wyznaczonej 
trasie. Ścieżki są udostępniane 
po wniesieniu stosownych 
opłat

Grupy do 40 osób; nie wię-
cej niż 6 grup dziennie na 
jednej trasie

4 Wybrane fragmenty szlaków turystycz-
nych: 
1)  szlak czarny łącznikowy „Nałęcz” 

w granicach PPN tj. od Jamnik do Zie-
nek — oddz. 32ax, 33b, c, d, f, g, h, m, 
77b, c, d, g, j, l, o, 94 b, f, i, j, n, 103 d;

2)   szlak niebieski na odcinku od kościo-
ła w Wytycznie do wieży widokowej 
na „Durnym Bagnie” — oddz. 111f, 
121a, b, 122g, 145a; 

Przejście grup i indywidualnych 
zwiedzających po wyznaczonej 
trasie

Nie ogranicza się
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3)  fragment szlaku turystycznego z doj-

ściem na wieżę widokową przy Bag-
nie Bubnów — oddz. 316d, h; 

4)  plac przy wieży widokowej przy Bag-
nie Staw — oddz. 345a

5 Ścieżka rowerowa „Mietiułka” Przejazd grup i indywidualnych 
zwiedzających po wyznaczonej 
trasie ścieżki

Grupy do 40 osób

6 Pozostałe tereny Parku (z wyłączeniem 
stref ochrony ścisłej)

Przejście grup po uzyskaniu ze-
zwolenia dyrektora Parku

Grupy do 25 osób; nie wię-
cej niż 2 grupy dziennie

   C. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp. Miejsca udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3 4

1 Szlaki turystyczne: 
1)  czerwony; Załucze Stare — Jamniki — 

Urszulin — oddz. 161n, p, 168 c, 169d, 
170a, 171a, 190hx, 193k, 194a, ix, 
197k, l, m, n, o, w, x, y, ax, bx, cx, 
210a, d, n, p, r, 222c, k, d, l, s, fy, gy, 
ly, my; 

2)  żółty; Załucze Stare — Wołoskowola 
— oddz. 121a, 111a, 60b, f, g, 122d, g, 
145b, d, i, 146n, 187b, d, i, j, l, n, o, 
188d, g, h, i, k, l, m, w, z, bx, cx, 192c, 
g, 193k, 197k, l, m, n, o, 200j, p, w; 

3)  niebieski; Wytyczno — Pieszowola  
— oddz. oddz. 60b, f, g, 111a, f, 121a, 
b, 122g, 145a; 

4)  czarny łącznikowy; Jamniki — Zienki 
— oddz. 32ax, 33b, c, d, f, g, h, m, 77b, 
c, d, g, j, l, o, 94b, f, i, j, n, 103 d;

5)  czerwony kompleksu Bubnów  
— oddz. 314a, 315a, 316a, b, c, f; 

6)  żółty kompleksu Bubnów — oddz. 
361a, b, f, y, z, dx, fx, hx, tx, wx, xx

Przejście grup i indywidualnych 
zwiedzających po wyznaczonej 
trasie. Palenie ognisk w miej-
scach wyznaczonych przez dy-
rektora Parku

Nie ogranicza się

2 Ścieżki przyrodnicze oraz szlaki tury-
styczne do nich prowadzące: 
1)  „Dąb Dominik” trasa skrócona — oddz. 

137a, g, i, j, o, p, 140z, cx, 161d, h, n, p;
2)  „Spławy” wraz z czarnym szlakiem 

łącznikowym z Zawadówki — oddz. 
243a, 245l, 253a, b, c, f, h, j, 254b, c, 
255b, c, g, 261bx, cx, yx, 262d, j, k, ox, 
rx, sx, nx, jx;  

3)  „Jezioro Długie” wraz z czarnym szla-
kiem łącznikowym z miejscowości 
Kolonia Wola Wereszczyńska  
— oddz. 154b, d, 155g, h, i, 156g, 
157b, c, h, i, j; 

4)  „Perehod” wraz z czarnym szlakiem 
łącznikowym z Pieszowoli — oddz. 
8b, f, g, r, z, 10cx, 11a, b, c, d, f, g, j, k, 
l, m o, p, r, s, t, w, x, y, z, fx, 12a, c, g, 
h, j, k

Przejście grup i indywidualnych 
zwiedzających po wyznaczonej 
trasie. Palenie ognisk w miej-
scach wyznaczonych przez dy-
rektora Parku. Ścieżki są udo-
stępniane po wniesieniu sto-
sownych opłat

Grupy do 40 osób, nie wię-
cej niż 6 grup dziennie na 
jednej trasie
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3 Ścieżka rowerowa „Mietiułka” Przejazd grup i indywidualnych 

zwiedzających po wyznaczonej 
trasie ścieżki

Grupy do 40 osób

4 Pola wypoczynkowe Babsk i Łomnica — 
oddz. 161p, 200n

Wypoczywanie, palenie ognisk, 
rozbijanie namiotów, noclegi; 
możliwe po zgłoszeniu i wnie-
sieniu stosownych opłat

Grupy do 40 osób, nie wię-
cej niż 6 grup dziennie na 
jednym polu wypoczynko-
wym, nocleg do 40 osób 
na jednym polu wypoczyn-
kowym

5 Turystyka konna i rowerowa na terenie 
Parku

Poruszanie się dozwolone wy-
łącznie po drogach publicznych 
oraz wyznaczonych szlakach 
i ścieżkach. Postoje i palenie 
ognisk dozwolone w miejscach 
wyznaczonych przez dyrektora 
Parku

Nie ogranicza się

   D. Miejsca udostępniane w celach amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępniania1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3

Stawy w pobliżu miejscowości Pieszowo-
la: Głęboki, Graniczny, Wyhary, Dziki, Du-
ża Zośka, Mała Zośka, Piskornik, Podgru-
szy, Pyrchów, Perehod, Żabi — oddz. 8n, 
10c, h, i, j, k, p, y, bx, gx, 11g, j, o, y, z, ax, 
bx, 12i

Połów ryb wędką na podstawie ze-
zwolenia wydanego przez dyrektora 
Parku. Nie dopuszcza się: 
—  połowu ryb wędką w porze noc-

nej, 
—  stosowania żywych ryb jako przy-

nęty, 
— stosowania zanęt, 
—  połowu ryb wędką w okresie od 

1 grudnia do 30 kwietnia,
—  połowu ryb wędką ze sprzętu pły-

wającego.
Wprowadza się wymiar ochronny dla 
karasia pospolitego, który wynosi do 
20 cm

Do 20 osób

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą prze-
glądową Poleskiego  Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu 
w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w miejsco-
wości Urszulin.
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Załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Środowiska 
z dnia 1 lutego 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 38)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA
MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Instrukcja Kancelaryjna Ministerstwa Środowiska, zwana dalej „instrukcją kancelaryjną”, określa zasady 
i tryb postępowania z dokumentacją wpływającą do Ministerstwa Środowiska, zwanego dalej „Minister-
stwem”, oraz powstającą w Ministerstwie.

2.  Zasady postępowania z dokumentacją zawierającą informacje niejawne określają odrębne przepisy, z za-
strzeżeniem przepisów rozdziałów II, III, XI, XV.

§ 2

Użyte w instrukcji kancelaryjnej określenia oznaczają:
1)  akta sprawy — całość dokumentacji (w szczególności pisma, dokumenty, formularze) zawierającej dane, in-

formacje i wnioski, istotnej przy rozpatrywaniu danej sprawy;
2)  spis spraw — formularz służący do chronologicznego rejestrowania spraw, do których nie zalicza się poje-

dynczych pism dotyczących danej sprawy objętych wspólnym hasłem klasyfikacyjnym z wykazu akt;
3)  znak sprawy — zespół symboli oznaczających przynależność sprawy do zakresu właściwości określonej ko-

mórki organizacyjnej Ministerstwa oraz do określonej grupy spraw według rzeczowego wykazu akt dla Mini-
sterstwa, w tym kolejność sprawy w tej grupie;

4)  teczka aktowa — teczkę (skoroszyt, segregator) służącą do przechowywania akt spraw ostatecznie załatwio-
nych objętych wspólnym hasłem klasyfikacyjnym z wykazu akt;

5)  wpływ — każdą przesyłkę (w szczególności pismo, nota, telegram, poczta elektroniczna) otrzymane przez 
Ministerstwo;

6)  kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa — dyrektora departamentu lub biura;
7)  referent — pracownika prowadzącego merytorycznie daną sprawę i przechowującego dokumentację sprawy 

w trakcie jej prowadzenia;
8)  sekretariaty — stanowiska pracy zapewniające obsługę sekretarską danej komórki organizacyjnej Minister-

stwa, polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu korespondencji według właściwości do adresata po 
uprzedniej dekretacji kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa;

9)  bekapowanie — sporządzanie kopii zapasowej danych.

§ 3

1.  Do czynności kancelaryjnych zalicza się:
1)  przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek;
2)  prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych;
3)  wysyłanie korespondencji i przesyłek;
4)  przyjmowanie i nadawanie telegramów, w szczególności obsługa poczty elektronicznej.

2.  Czynności kancelaryjne w Ministerstwie wykonują:
1)  Kancelaria Ogólna poprzez Zespół Obsługi Kancelaryjnej;
2)  sekretariaty komórek organizacyjnych;
3)  referenci.

Rozdział II

Przyjmowanie i sprawdzanie korespondencji

§ 4

1.  Korespondencję wpływającą do Kancelarii Ogólnej przyjmuje Zespół Obsługi Kancelaryjnej (ZOK), będący 
komórką organizacyjną Biura Ministra.
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2.  Korespondencja rejestrowana jest w rejestrze kancelaryjnym Kancelarii Ogólnej, przy czym:
1)  przesyłki adresowane imiennie do Ministra oraz do Ministerstwa, bez wyszczególnienia nazwy komórki 

organizacyjnej zostają przed zarejestrowaniem otwarte,
2)  przesyłki adresowane imiennie do poszczególnych pracowników komórek organizacyjnych Ministerstwa, 

zostają zarejestrowane bez ich otwierania.
3.  Na wpływającej korespondencji umieszcza się w widocznym miejscu, na pierwszej stronie (na korespon-

dencji przekazywanej bez otwierania oraz ofertach pracy i dokumentach przetargowych — na przedniej 
stronie koperty), pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania oraz numer, pod którym korespondencja 
została zarejestrowana w rejestrze Kancelarii Ogólnej.

4.  Pieczątki wpływu nie umieszcza się na załącznikach i wyrokach sądowych.
5.  Po otwarciu koperty Zespół Obsługi Kancelaryjnej sprawdza:

1)  czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego;
2)  czy znajdują się w niej wszystkie pisma (wyliczone w piśmie przewodnim).

6.  Brak załączników lub otrzymanie samych załączników bez pisma przewodniego odnotowuje się na danym 
piśmie lub załączniku.

7.  Koperty dołącza się do pism, które zostały w nich przekazane.
8.  W przypadku otwarcia koperty nie oznaczonej jako „tajna” lub „poufna”, a zawierającej materiał zaliczany 

do kategorii „tajne” lub „poufne”, Zespół Obsługi Kancelaryjnej przekazuje przesyłkę bezzwłocznie, za od-
powiednim potwierdzeniem, do Kancelarii Tajnej.

9.  Przesyłki oznaczone klauzulą „poufne” lub „tajne” Zespół Obsługi Kancelaryjnej przekazuje, za odpowied-
nim potwierdzeniem do Kancelarii Tajnej.

10.  Przesyłki oznaczone klauzulą „zastrzeżone” Zespół Obsługi Kancelaryjnej przekazuje za odpowiednim po-
twierdzeniem adresatowi przesyłki.

11.  Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną do innego adresata) zwraca się bezzwłocznie do urzędu 
pocztowego lub punktu wymiany.

12.  Na telegramach, faxach i przesyłkach kurierskich, Zespół Obsługi Kancelaryjnej odnotowuje datę ich wpły-
wu i godzinę przyjęcia, a w dalszej kolejności przekazuje je bezzwłocznie do adresatów. 

Rozdział III

Przekazywanie korespondencji Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu, Szefowi Gabinetu 
Politycznego Ministra i Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa oraz właściwym komórkom organizacyjnym

§ 5

1.  Korespondencja oznaczona napisem „do rąk własnych”, zaproszenia imienne oraz korespondencja ozna-
czona klauzulą „zastrzeżone”, adresowana do Ministra, przekazywana jest do Ministra za pośrednictwem 
Gabinetu Politycznego Ministra.

2.  Korespondencja adresowana imiennie oraz korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone” do Sekreta-
rza Stanu, Podsekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra i Dyrektora Generalnego Minister-
stwa przekazywana jest bezpośrednio do odpowiednich sekretariatów.

3.  Korespondencja adresowana do poszczególnych departamentów lub biur oraz imiennie do ich dyrektorów 
lub pracowników jest przekazywana bezpośrednio do sekretariatu właściwej komórki organizacyjnej. 

4.  Dokumenty rządowe przeznaczone do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub jej Komitety, przekazywane są 
bezpośrednio przez Zespół Obsługi Kancelaryjnej do Wydziału Prezydialnego w Biurze Ministra.

5.  Dokumenty Sejmu i Senatu oraz interpelacje i zapytania poselskie przekazywane są do sekretariatu Biura 
Ministra.

6.  Projekty aktów normatywnych, będące przedmiotem uzgodnień międzyresortowych kierowane są bezpo-
średnio, za pokwitowaniem, do komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę prawną Ministra i Minister-
stwa.

7.  Materiały Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na posiedzenia Komitetu Europejskiego Rady Ministrów 
przekazywane są bezpośrednio do sekretariatu Biura Ministra.

8.  Skargi i wnioski są przekazywane bezpośrednio do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
9.  Odwołania, zażalenia oraz skargi na decyzje administracyjne, a także postanowienia kierowane są bezpo-

średnio do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych.
10.  Odpowiedzi na pisma komórek organizacyjnych, są przekazywane bezpośrednio do odpowiedniej komórki 

organizacyjnej, niezależnie od ich adresata.
11.  Pozostała korespondencja, przekazywana jest przez Zespół Obsługi Kancelaryjnej, do sekretariatu Biura 

Ministra, celem dokonania dekretacji przez Dyrektora Biura Ministra. 
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12.  Zadekretowana korespondencja zostaje doręczona przez Zespół Obsługi Kancelaryjnej do właściwych me-
rytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa, które w przypadku gdy dana sprawa wymaga zajęcia 
stanowiska przez Ministra, po przygotowaniu odpowiedzi i jej parafowaniu przez właściwego wiceministra, 
przekazują odpowiedź za pośrednictwem Gabinetu Politycznego Ministra do Ministra.

13.  Korespondencja przekazana niezgodnie z kompetencjami danej komórki organizacyjnej, powinna zostać 
bezzwłocznie zwrócona przez sekretariat pracownikowi Zespołu Obsługi Kancelaryjnej.

Rozdział IV

Czynności kancelaryjne sekretariatów

§ 6

Pracownik sekretariatu komórki organizacyjnej Ministerstwa przyjmuje korespondencję i rejestruje ją zgodnie 
z obowiązującym w Ministerstwie systemem rejestracji.

§ 7

Korespondencję przejrzaną i zwróconą przez Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Gene-
ralnego Ministerstwa lub kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa, pracownik sekretariatu przeka-
zuje referentowi sprawy, zgodnie z dekretacją.

Rozdział V

Przeglądanie i przydzielanie korespondencji

§ 8

1.  Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa, przydzielają kore-
spondencję, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz ust. 2 właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa, 
opierając się na merytorycznej treści zawartej w korespondencji.

2.  Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa przeglądają korespondencję adresowaną do ich komórki 
organizacyjnej oraz przekazują ją do załatwienia referentom.

3.  Jeżeli korespondencja dotyczy sprawy zaliczanej do zakresu działania różnych komórek organizacyjnych Mi-
nisterstwa, wówczas korespondencja przekazywana jest do komórki organizacyjnej Ministerstwa wyznaczo-
nej do załatwienia sprawy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa.

Rozdział VI

Wewnętrzny obieg akt

§ 9

Obieg akt pomiędzy komórkami organizacyjnymi odbywa się za pośrednictwem sekretariatów tych komórek.

Rozdział VII

System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt

§ 10

1.  Referenci w komórkach organizacyjnych Ministerstwa zobowiązani są stosować rzeczowy wykaz akt dla 
Ministerstwa.

2.  Rzeczowy wykaz akt dla Ministerstwa obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu działalności Ministerstwa 
oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Rzeczowy wykaz akt 
dla Ministerstwa służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt.

3.  Rzeczowy wykaz akt dla Ministerstwa oparty jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej i dzieli całość wytwa-
rzanej dokumentacji na dziesięć klas pierwszego rzędu sformułowanych w sposób ogólny, oznaczony sym-
bolami od 0 do 9.

4.  W ramach klas, o których mowa w ust. 3, wprowadza się podział na klasy drugiego rzędu (hasła bardziej 
szczegółowe) oznaczone symbolami dwucyfrowymi powstającymi przez dodanie do symbolu klasy pierw-
szego rzędu jednej z cyfr od 0 do 9, co daje: 00-99 oraz dalszy podział niektórych klas drugiego rzędu na 
klasy trzeciego rzędu oznaczone symbolami trzycyfrowymi: 000-999, a w ramach klas trzeciego rzędu — po-
dział na klasy czwartego rzędu oznaczone symbolami czterocyfrowymi: 0000-9999.
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5.  Klasy końcowe w poszczególnych jednorodnych tematycznie grupach spraw (hasłach), oznaczone kategorią 
archiwalną, odpowiadają tematycznym (rzeczowym) teczkom aktowym oznaczonym tym samym znakiem 
akt co klasy końcowe w wykazie.

6.  Akta jednorodne tematycznie z różnych komórek organizacyjnych Ministerstwa będą oznaczone tym sa-
mym hasłem klasyfikacyjnym i symbolem liczbowym hasła. Akta jednolite tematycznie wyróżniać będą 
symbole literowe i liczbowe stanowiące oznaczenia nazwy danej komórki organizacyjnej.

7.  Oprócz haseł, rzeczowy wykaz akt dla Ministerstwa zawiera oznaczenie kategorii archiwalnej akt.

8.  Do materiałów archiwalnych oznaczonych symbolem „A” zalicza się dokumentację mającą trwałą wartość 
historyczną, przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego.

9.  Do dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „B” i cyframi arabskimi, określającymi liczbę lat 
przechowywania w archiwum zakładowym, zalicza się dokumentację mającą czasowo znaczenie praktycz-
ne.

10.  Do dokumentacji oznaczonej symbolem „Bc” zalicza się dokumentację manipulacyjną mającą krótkotrwałe 
znaczenie praktyczne, która może ulec w komórce organizacyjnej Ministerstwa brakowaniu po pełnym jej 
wykorzystaniu, bez przekazywania jej do archiwum zakładowego, lecz w porozumieniu z tym archiwum.

11.  Dokumentacja zaliczana do kategorii „BE”, przechowywana w archiwum zakładowym przez określoną licz-
bę lat (np. BE5), podlega ekspertyzie dla ewentualnego dokonania zmiany kwalifikacji archiwalnej tej doku-
mentacji.

§ 11

1.  Komórki organizacyjne Ministerstwa mogą sporządzać na własne potrzeby szczegółowy wyciąg z wykazu 
akt, zawierający odpowiednie symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne dokumentacji wystę-
pujące w ich działalności.

2.  Wyciąg z wykazu akt dla komórki organizacyjnej Ministerstwa w zależności od potrzeb może zawierać:
1)  nowe pozycje (symbole i hasła klasyfikacyjne) utworzone przez rozbudowanie końcowych klas trzeciego 

i czwartego rzędu w wykazie akt w klasy bardziej szczegółowe przy zachowaniu oznaczeń kategorii archi-
walnej i okresu przechowywania akt, ustalonego dla klasy rozbudowanej;

2)  pozycje oznaczone w wykazie akt symbolami wyższego rzędu, z ustaleniem właściwej kategorii archiwal-
nej z klas komasowanych.

3.  Wyciąg z wykazu akt sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz zatrzymuje dla siebie 
dana komórka organizacyjna, a drugi przekazuje do archiwum zakładowego.

§ 12

1.  Dla każdej, końcowej w podziale klasyfikacji, pozycji rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa zakłada się spis 
spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechowywania w niej spraw ostatecznie zała-
twionych. Wszystkie pisma (dokumenty) dotyczące jednej sprawy należy gromadzić i przechowywać w spo-
sób umożliwiający ustalenie daty wszczęcia i zakończenia sprawy.

2.  Spisy spraw i teczki zakłada się na każdy rok kalendarzowy oddzielnie. W przypadku małej liczby korespon-
dencji dopuszcza się prowadzenie teczek przez okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

3.  Jeżeli zachodzi potrzeba wydzielenia określonych spraw z teczki w osobne zbiory, zakłada się podteczki, które 
otrzymują znak akt macierzystej teczki, założonej według rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa, oraz hasło 
z dodaniem nazwy sprawy wydzielonej. Podteczki zakłada się, w zależności od potrzeb, w układzie alfabe-
tycznym podmiotów spraw bądź w układzie numerycznym.

4.  W przypadku założenia podteczki, zakłada się dla niej oddzielny spis spraw, a w spisie spraw teczki macierzy-
stej wpisuje się tytuł założonej podteczki. Wówczas znakiem sprawy będzie: znak akt teczki macierzystej, ko-
lejny numer, pod którym podteczkę wpisano w spisie spraw, kolejny numer, pod którym sprawę wpisano do 
spisu spraw podteczki, oraz dwie ostatnie cyfry roku np. BAG-0910-3-2/04, gdzie:
—  „BAG” — oznacza symbol departamentu/biura,
—  „0910” — oznacza symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa,
—  „3” — oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw,
—  „2” — oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw podteczki,
—  „04” — oznacza dwie ostatnie cyfry roku.

5.  Dla ułatwienia pracy referenci mogą przechowywać spisy spraw bieżącego roku kalendarzowego nie w tecz-
kach, założonych według rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa, lecz w oddzielnej teczce podręcznej zaty-
tułowanej „Spisy spraw do teczek symbol .......”. Po zakończeniu roku kalendarzowego spisy spraw powinny 
być bezwzględnie odłożone do właściwych teczek założonych według rzeczowego wykazu akt dla Minister-
stwa.
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§ 13

1.  Rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, założonego zgodnie 
z rzeczowym wykazem akt dla Ministerstwa, lub do rejestru kancelaryjnego.

2.  Spis spraw prowadzi się na specjalnych formularzach lub w rejestrach elektronicznych. Przykładowy wzór 
spisu spraw jest określony w załączniku nr 2 do instrukcji kancelaryjnej.

3.  Sprawę rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z ze-
wnątrz lub sporządzonego wewnątrz Ministerstwa. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu 
spraw, lecz dołącza do akt sprawy w porządku chronologicznym. Wzór formularza spisu spraw jest określony 
w załączniku nr 1 do instrukcji kancelaryjnej.

4.  Sekretariat lub referent, po otrzymaniu pisma sprawdza, czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, dołączając 
pismo do akt sprawy, czy rozpoczyna nową sprawę. Jeżeli pismo rozpoczyna nową sprawę, przed przystą-
pieniem do załatwienia sprawy, rejestruje się ją, jako nową sprawę. W obu przypadkach sekretariat lub refe-
rent wpisuje znak w obrębie odciśniętej pieczęci wpływu. 

§ 14

1.  Znak sprawy (akt) jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje 
identyczny znak.

2.  Znak sprawy zawiera:
1)  symbol literowy komórki organizacyjnej (pisany dużymi literami) oraz skrót wydziału, zespołu (pisany ma-

łymi literami);
2)  symbol liczbowy hasła według rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa;
3)  liczbę kolejną, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw oraz dzienniku korespondencyj-

nym;
4)  dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawę wszczęto;
5)  inicjały autora pisma.

3.  Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kropką, przecinkiem, kreskami poziomymi oraz kreską 
poprzeczną, np.: BAGa-0230-3/2863/03, gdzie: 
—  „BAGa” — oznacza symbol komórki organizacyjnej i wydziału (jeśli taki utworzono w danej komórce or-

ganizacyjnej) Ministerstwa,
—  „0230” — oznacza symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z rzeczowego wykazu akt,
—  „3” — oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw,
—  „2863” — oznacza liczbę kolejną z dziennika korespondencyjnego,
—  „03” — oznacza dwie ostatnie cyfry roku.

4.  Symbole komórek organizacyjnych Ministerstwa określa regulamin organizacyjny Ministerstwa.
5.  Sprawy nie załatwione ostatecznie w ciągu danego roku kalendarzowego załatwia się, z zastrzeżeniem ust. 6, 

w następnym roku kalendarzowym bez zmiany dotychczasowego ich znaku oraz bez wpisywania do nowych 
spisów spraw.

6.  W przypadku konieczności wznowienia sprawy z urzędu, sprawę, która została ostatecznie załatwiona w po-
przednim roku kalendarzowym przenosi się do spisu spraw bieżącego roku kalendarzowego; w spisie spraw 
ubiegłego roku kalendarzowego czyni się wzmiankę: „przeniesiono do teczki ....”.

§ 15

1.  Nie podlegają rejestracji:
1)  publikacje (w szczególności gazety, czasopisma, książki, afisze, ogłoszenia, prospekty);
2)  potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy.

2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy po wykorzystaniu odłożyć do odpowiednich zbiorów lub teczek 
przedmiotowych według rzeczowego wykazu akt dla Ministerstwa.

§ 16

1.  W celu rejestracji spraw jednorodnych i masowo napływających zamiast spisów spraw, o których mowa 
w § 13, zakłada się rejestry kancelaryjne, prowadzone w układzie rzeczowym lub alfabetycznym na specjal-
nych formularzach albo w postaci elektronicznej.

2.  Każdy rejestr kancelaryjny otrzymuje własny symbol (znak).
3.  Decyzję w sprawie wprowadzenia rejestru kancelaryjnego dla określonej grupy spraw podejmuje kierownik 

komórki organizacyjnej Ministerstwa.
4.  Rejestry prowadzą referenci spraw.
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5.  Każdemu rejestrowi odpowiada teczka, oznaczona symbolem rejestru, przeznaczona do przechowywania akt 
spraw ostatecznie załatwionych i wpisanych do danego rejestru.

6.  Rejestry kancelaryjne mogą być prowadzone dla każdego roku kalendarzowego oddzielnie lub przez kilka lat. 
Przy wykorzystywaniu rejestrów przez kilka lat zapisy poszczególnych lat należy zakończyć, z pozostawie-
niem między latami całej nie zapisanej przekreślonej strony. Numerację zapisów rozpoczyna się w każdym 
roku kalendarzowym od nr 1.

7.  Znak sprawy wpisanej do rejestru składa się z tych samych elementów co znak sprawy wpisanej do spisu 
spraw, z tą różnicą, że zamiast kolejnego numeru zapisu w spisie spraw występuje kolejny numer zapisu 
w rejestrze.

§ 17

1.  W Ministerstwie prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:
1)  rejestr skarg i wniosków;
2)  rejestr aktów prawnych Ministra;
3)  rejestr aktów wewnętrznych Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
4)  rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

2.  Komórki organizacyjne Ministerstwa prowadzą dziennik korespondencyjny (na nośniku papierowym lub jako 
rejestr informatyczny), w którym rejestrowane są wszystkie pisma kierowane do Ministerstwa, według wzo-
ru ustalonego przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

3.  Prowadzenie centralnych rejestrów kancelaryjnych, nie wymienionych w ust. 1, jest dozwolone po uprzed-
nim uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Ministerstwa. 

Rozdział VIII

Załatwianie spraw

§ 18

1.  Przy załatwianiu spraw obowiązuje forma pisemna.
2.  Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji rządowej, pracownicy komórek organizacyj-

nych Ministerstwa stosują przepisy kpa lub inne przepisy proceduralne, właściwe dla załatwienia danej spra-
wy, oraz przepisy dotyczące organizacji, trybu postępowania i metod pracy w danej komórce organizacyjnej 
Ministerstwa.

3.  Przy roboczym załatwianiu spraw może być stosowana forma ustna praktykowana w uzgodnieniach między 
komórkami organizacyjnymi.

4.  W przypadku ustnego załatwiania sprawy, jeżeli zachodzi taka konieczność, sporządza się notatkę, podając 
sposób załatwienia sprawy oraz datę i podpis pracownika merytorycznie załatwiającego daną sprawę.

§ 19

Ostateczne załatwienie sprawy referent odnotowuje w spisie spraw przez wpisanie w odpowiedniej rubryce 
daty załatwienia sprawy oraz nazwiska (nazwy) strony (adresata). Przy odręcznym załatwianiu sprawy wpisuje 
się te same dane z dodaniem skrótu „odr”.

§ 20

Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności wykonanych w terenie sporządza się, jeśli nie 
jest dla nich przewidziana forma protokołu, notatki służbowe lub czyni się adnotacje na aktach, jeżeli uzyskane 
tą drogą wiadomości lub informacje mają znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki dołącza się do akt właści-
wej sprawy.

§ 21

1.  Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się od-
dzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

2.  Referent opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada do zatwierdzenia zwierzchnikowi. 
Zwierzchnik referenta sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu 
zwraca projekt pisma wraz z aktami referentowi. Referent sporządza czystopis i przedstawia go do podpisu. 
Po podpisaniu czystopisu referent dołącza do niego w razie potrzeby załączniki. Prawidłowo zaadresowaną 
kopertę z korespondencją referent przekazuje do Kancelarii Ogólnej celem wysłania adresatowi.

3.  W sprawach nieskomplikowanych, których sposób załatwienia jest uzgodniony ze zwierzchnikiem, zwierzch-
nikowi można przedkładać do podpisania pismo w czystopisie (z kopią).
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§ 22

1.  Pismo załatwiające sprawę powinno zawierać:
1)  nagłówek — druk lub podłużną pieczęć nagłówkową;
2)  znak sprawy;
3)  powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy;
4)  datę podpisania pisma przez osobę upoważnioną;
5)  określenie odbiorcy w pierwszym przypadku wraz z adresem;
6)  treść pisma;
7)  podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe).

2.  Kopia pisma załatwiającego sprawę powinna poza informacjami, o których mowa w ust. 1, zawierać:
1)  parafę referenta i datę sporządzenia pisma (z lewej strony pod treścią pisma);
2)  termin wznowienia sprawy.

3.  Przy załatwianiu spraw należy wykorzystać formularze i druki przewidziane przepisami szczególnymi.

§ 23

Jeżeli zachodzi brak możliwości załatwienia sprawy w określonym terminie sprawę załatwia się zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami określającymi terminy załatwienia spraw.

§ 24

1.  Pieczęć urzędową lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, sta-
nowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią 
inaczej, odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt Ministerstwa, oraz na 
innych pismach wysyłanych z Ministerstwa.

2.  Wzór pieczęci urzędowej, o której mowa w ust. 1, oraz zasady jej stosowania określają odrębne przepisy.

Rozdział IX

Wysyłanie i doręczanie pism

§ 25

1.  Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego:
1)  przesyłką listową;
2)  faksem;
3)  na nośniku informatycznym, wysyłanym przesyłką listową;
4)  pocztą elektroniczną.

2.  Przesyłki listowe sekretariat zamieszcza w kopercie, na której w prawej dolnej części umieszcza się adres 
odbiorcy. 

3.  Przesyłki listowe adresowane do tego samego adresata wysyłane są w jednej kopercie.
4.  Przesyłki listowe wysyła się zgodnie z dyspozycją zamieszczoną nad adresem (polecony, ekspres). Brak dys-

pozycji zamieszczonej nad adresem oznacza, iż pismo ma być wysłane jako przesyłka zwykła.

§ 26

1.  Pisma wewnętrzne rejestrowane są w sekretariacie komórki organizacyjnej, która pismo przygotowała, a na-
stępnie doręczane są do adresata za potwierdzeniem odbioru na kopii pisma lub na rozdzielniku.

2.  Pisma terminowe i inne dokumenty, w szczególności legislacje, doręczane są przez pracownika, właściwej 
merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa przygotowującej pismo lub prowadzącej sprawę.

3.  Pracownicy resortu, otrzymujący dowody związane z zaciąganiem zobowiązań przez Ministerstwo w imien-
nie adresowanych kopertach, zobowiązani są do uzupełnienia faktury pieczątką z datownikiem w Kancelarii 
Ogólnej.

Rozdział X

Przechowywanie akt

§ 27

1.  Akta spraw przechowuje się w komórkach organizacyjnych Ministerstwa i w archiwum zakładowym.
2.  Przechowywanie akt spraw załatwianych w ciągu roku kalendarzowego (przed przekazaniem ich do archi-

wum zakładowego) należy do komórki organizacyjnej Ministerstwa.
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3.  Przykładowy opis teczki aktowej jest określony w załączniku nr 2 do instrukcji kancelaryjnej.
4.  Akta spraw ostatecznie załatwionych przez Ministerstwo przechowuje się na nośnikach papierowych.
5.  Przechowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych, zakwalifikowanych do kategorii A i B należy do archi-

wum zakładowego.

Rozdział XI

Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

§ 28

1.  Akta spraw ostatecznie załatwionych, komórki organizacyjne Ministerstwa przekazują na bieżąco do archi-
wum zakładowego kompletnymi rocznikami. Przekazywania akt dokonują pracownicy wyznaczeni do tych 
spraw przez kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa.

2.  Archiwum zakładowe, w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa, ustala co-
rocznie termin przekazywania akt do archiwum.

3.  Gotowość przekazania akt do archiwum przez komórkę organizacyjną Ministerstwa zgłaszana jest pisemnie 
do kierownika komórki organizacyjnej prowadzącej archiwum zakładowe.

4.  Akta spraw zawierające informacje niejawne przekazuje Kancelaria Tajna.

§ 29

1.  Przekazywanie akt odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, po szczegółowym przeglądzie 
i uporządkowaniu akt przez referentów. Przez uporządkowanie akt rozumie się:
1)  takie ułożenie akt wewnątrz teczek, by sprawy następowały po sobie według liczb porządkowych spisów 

spraw (rejestrów), poczynając od najwcześniejszej sprawy (od nr 1) z dołączonym spisem spraw (w obrę-
bie sprawy pisma układa się chronologicznie, poczynając od pisma rozpoczynającego sprawę);

2)  wyłączenie zbędnych egzemplarzy tych samych pism i akt kategorii Bc;
3)  ułożenie teczek, ksiąg, rejestrów i innej dokumentacji według haseł klasyfikacyjnych rzeczowego wykazu 

akt dla Ministerstwa;
4)  odłożenie do teczki spisu spraw lub innych środków ewidencyjnych;
5)  opisanie teczek na ich zewnętrznej stronie;
6)  ponumerowanie poszczególnych stron w teczkach zawierających materiały archiwalne (akta kat. A).

2.  Spisy zdawczo-odbiorcze sporządza się osobno w czterech egzemplarzach dla dokumentacji kategorii 
A i w trzech egzemplarzach dla dokumentacji kategorii B, z których jeden z każdej kategorii pozostaje u refe-
renta przekazującego akta, jako dowód przekazania akt, pozostałe egzemplarze otrzymuje pracownik prowa-
dzący archiwum zakładowe.
Spis zdawczo-odbiorczy jest określony w załączniku nr 3 do instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa.

3.  Spisy zdawczo-odbiorcze sporządzają pracownicy przekazujący akta w kolejności teczek według rzeczowego 
wykazu akt dla Ministerstwa.

4.  Spisy zdawczo-odbiorcze podpisują: referent przekazujący akta i kierownik komórki organizacyjnej Minister-
stwa, przekazującej akta oraz pracownik prowadzący archiwum zakładowe.

§ 30

1.  Do akt przekazanych archiwum zakładowemu dołącza się zbędne w pracy bieżącej: ewidencje, rejestry i kar-
toteki.

2.  Akta spraw ostatecznie załatwionych po dokonaniu ich formalności przekazania do archiwum zakładowego 
i zarejestrowaniu w ewidencji archiwum zakładowego mogą być wypożyczone.

Rozdział XII

Powielanie i publikowanie

§ 31

1.  Podstawą sporządzenia kopii dokumentu przez referenta i wykonania określonego nakładu jest polecenie 
kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa lub upoważnionej przez niego osoby.

2.  Dyspozycja polecenia powinna zawierać:
1)  zwięzłe oznaczenie dokumentu;
2)  format;
3)  nakład;
4)  datę.
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Rozdział XIII

Zbiory wspomagające

§ 32

1.  W Ministerstwie mogą być prowadzone zbiory wspomagające, które służą potrzebom pracowników Mini-
sterstwa.

2.  Zbiorami wspomagającymi są wszelkie pomoce służące do wykonywania obowiązków służbowych przez 
pracowników Ministerstwa, w szczególności mapy, kodeksy, wykresy, słowniki.

3.  Zasady gromadzenia materiałów i zbiorów wspomagających, organizację i zasady prowadzenia zbiorów 
określają kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 33

1.  W zbiorach wspomagających przechowywane są:
1)  akty prawne i zbiory wydawnicze aktów prawnych;
2)  publikacje (opracowania) własne i wydawnictwa obce zakwalifikowane do zbiorów.

2.  Podstawą systematyki i ewidencji zbiorów wspomagających są katalogi i skorowidze prowadzone w sposób 
zapewniający łatwość wyszukiwania poszczególnych pozycji według hasła rzeczowego bądź tytułu pozycji.

Rozdział XIV

Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych

§ 34

Dopuszcza się, z zastrzeżeniem § 27 ust. 4, szerokie wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych 
pod warunkiem ochrony przechowywanych w zbiorach informatycznych danych, w tym zwłaszcza danych oso-
bowych, w przypadku gdy ich gromadzenie dopuszczają przepisy prawne.

§ 35

Zaleca się wykorzystanie informatyki w celu:
1)  przyjmowania i wysyłania korespondencji za pośrednictwem wydzielonej poczty elektronicznej;
2)  przesyłania korespondencji i innych wiadomości wewnętrzną pocztą elektroniczną;
3)  prowadzenia wszelkich rejestrów dotyczących obiegu dokumentów wewnątrz Ministerstwa;
4)  tworzenia, przekształcania i przechowywania niezbędnych dokumentów;
5)  umieszczania na wykupionych stronach internetowych stale aktualizowanych informacji o Ministerstwie, ka-

drze kierowniczej Ministerstwa i jej kompetencjach;
6)  informowania interesantów o procedurach wymaganych przy załatwianiu wybranych typów spraw.

§ 36

1.  Bekapowane dane oraz dane przechowywane na dysku komputerowym powinny być odpowiednio chronio-
ne i zabezpieczone przez wyznaczone do tego osoby.

2.  Dostęp do zbiorów danych zawartych w komputerach ogranicza się przez uprawnienia nadawane użytkowni-
kowi oraz poprzez system haseł identyfikujących pracownika.

3.  W przypadku gromadzenia danych osobowych, do ich zabezpieczenia należy stosować przepisy o ochronie 
danych osobowych.

Rozdział XV

Postępowanie z aktami w przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej Ministerstwa

§ 37

1.  W przypadku reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej Ministerstwa, akta spraw zakończonych, 
uporządkowane zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej, należy niezwłocznie przekazać do archi-
wum zakładowego.

2.  Akta spraw nie zakończonych należy przekazać, na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, komórce organi-
zacyjnej Ministerstwa, która przejęła zadania zreorganizowanej lub zlikwidowanej komórki. Kopię spisu prze-
kazuje się do archiwum zakładowego.
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3.  W przypadku likwidacji Kancelarii Tajnej czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje komisja likwida-
cyjna powołana przez pełnomocnika ochrony.

Rozdział XVI

Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych

§ 38

1.  Nadzór ogólny nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa prowadzi Dyrektor Ge-
neralny Ministerstwa.

2.  Obowiązki kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie nadzoru nad prawidłowym stoso-
waniem instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa polegają na sprawdzaniu prawidłowości stosowania instrukcji 
kancelaryjnej Ministerstwa przez podległych pracowników i udzielaniu im w tym zakresie wskazówek, 
a w szczególności na sprawdzaniu:
1)  prawidłowości prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek;
2)  prawidłowości załatwiania spraw;
3)  terminowości załatwiania spraw;
4)  prawidłowości obiegu akt, ustalonego instrukcją kancelaryjną Ministerstwa;
5)  prawidłowego stosowania pieczęci i przestrzegania zasad, o których mowa w § 21;
6)  terminowości przekazywania akt do archiwum zakładowego.

3.  Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa należy zapewnienie pracownikom do-
stępu do ukazujących się przepisów prawnych.
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Załącznik nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej

Spis spraw

rok /referent/ /Symbol komórki 
organizacyjnej 
Ministerstwa/

/oznaczenie 
teczki/

/tytuł teczki według wykazu akt/

Lp. SPRAWA
/krótka treść/

OD KOGO WPŁYNĘŁA DATA UWAGI
znak pisma z dnia wszczęcia 

sprawy
ostatecznego 
załatwienia 

sprawy

/sposób 
załatwienia/
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Załącznik nr 2 do Instrukcji Kancelaryjnej

BAGa-0164 Kat. A

Ministerstwo Środowiska
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Ministerstwa

Kontrole działalności archiwum zakładowego
dokonane przez Archiwum Akt Nowych.

Protokoły wraz z zaleceniami

2004—2010
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Załącznik nr 3 do Instrukcji Kancelaryjnej

.....................................................................................................
Nazwa zakładu pracy i komórki organizacyjnej Ministerstwa

Spis zdawczo-odbiorczy akt nr .......

Lp. Znak
teczki Tytuł teczki lub tomu Daty skrajne

od—do

Kate- 
goria
akt

Liczba
teczek

Miejsce 
przechowania 

akt w składnicy

Data 
zniszczenia 

lub przekazania
do archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8
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Załącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Środowiska 
z dnia 11 lutego 2008 r. 

(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 39)

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Niniejsze procedury regulują sposób:
1) udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Środowiska;
2) zawierania i wykonywania umów w sprawach zamówień publicznych;
3)  zawierania i wykonywania innych umów cywilnoprawnych w sprawach zamówień, do których nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655).

§ 2

1. Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o:
1) „ ustawie” — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
2)  „ministerstwie” — należy przez to rozumieć Ministerstwo Środowiska,
3)  „zamawiającym” — należy przez to rozumieć Ministra Środowiska lub Ministerstwo Środowiska, 
4)  „Kierowniku Zamawiającego” — należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowi-

ska lub Ministra Środowiska,
5)  „SIWZ” — rozumie się przez to specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego,
6)  „komisji odbioru” — rozumie się przez to komisję powołaną przez kierownika zamawiającego do dokona-

nia odbioru przedmiotu umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
7)  „komórce organizacyjnej” — rozumie się przez to departament lub biuro w Ministerstwie Środowiska,
8)  „dyrektorach komórek organizacyjnych” — rozumie się przez to dyrektorów departamentów i biur, będą-

cych komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Środowiska,
9)  „procedurach” — należy przez to rozumieć niniejsze procedury.

§ 3

Do zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 12 000 zł brutto nie stosuje się niniejszych procedur.

Rozdział 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy

§ 4

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy.

§ 5

1.  Zamówień, których wartość nie przekracza 14 000 euro udziela się z zachowaniem następujących warun-
ków: 
1)  zamówienia mogą być udzielane wyłącznie po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel, przez ko-

mórkę organizacyjną właściwą dla danego zamówienia,
2)  zamówienia mogą być udzielane po przeprowadzeniu rozeznania rynku właściwego dla danego przedmio-

tu zamówienia,
3)  z dokonania wyboru wykonawcy sporządza się notatkę, która wraz z informacjami zebranymi w trakcie 

rozeznania rynku, stanowi dokumentację postępowania,
4)  notatkę, o której mowa w ust. 3, zatwierdza dyrektor komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamó-

wienia,
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5)  właściwe dla poszczególnych zamówień komórki organizacyjne zobowiązane są do prowadzenia rejestru 
udzielonych zamówień,

6)  postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy,
7)  w zakresie wymaganych elementów umowy stosuje się odpowiednio § 19 procedur.

2.  Za prawidłową realizację umowy odpowiada dyrektor właściwej komórki organizacyjnej.

§ 6

Zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 1—7 oraz pkt 10—11 ustawy udziela się z zachowaniem następujących 
warunków:

1)  zamówienia mogą być udzielane po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel, przez komórkę organi-
zacyjną właściwą dla danego zamówienia;

2)  zamówienia mogą być udzielane po przeprowadzeniu rozeznania rynku właściwego dla danego przedmiotu 
zamówienia;

3)  w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia sporządza się notatkę, która wraz z informacjami 
zebranymi w trakcie rozeznania rynku, stanowi dokumentację postępowania;

4)  notatka, o której mowa w pkt 3, powinna zawierać:
a)  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
b)  szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w złotych polskich,
c)  termin wykonania zamówienia, 
d)  podstawę prawną wraz z uzasadnieniem faktycznym zakwalifikowania zamówienia, jako zamówienia, do 

którego nie stosuje się postanowień ustawy,
e)  nazwy i adresy proponowanych wykonawców;

5)  notatkę, o której mowa w pkt 3, należy przekazać komórce organizacyjnej właściwej w sprawach zamówień 
publicznych, celem zaopiniowania i zarejestrowania oraz zaakceptowania, pod względem formalnym, przez 
jej dyrektora;

6)  notatkę, o której mowa w pkt 3, zaakceptowaną przez dyrektora, przekazuje się do akceptacji Sekretarzowi 
Stanu lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu zgodnie z ustalonym dla nich zakresem czynności;

7)  notatkę, o której mowa w pkt 3 zaakceptowaną przez Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu za-
twierdza Kierownik Zamawiającego.

Rozdział 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczajacej wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 14 000 euro

§ 7

Wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje się na podstawie przepisów 
ustawy.

§ 8

1.  Kierownik Zamawiającego — Minister Środowiska może upoważnić Dyrektora Generalnego Ministerstwa 
Środowiska lub dyrektora komórki organizacyjnej do wykonywania w jego imieniu czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.  Zamówień publicznych udziela się z zachowaniem następujących warunków:
1)  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje się zgodnie z wzorem, określonym w załącz-

niku nr 1 do procedur; 
2)  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do zaopiniowania 

i zarejestrowania komórce organizacyjnej właściwej w sprawach zamówień publicznych oraz zaakcepto-
wania, pod względem formalnym, przez dyrektora tej komórki organizacyjnej;

3)  do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego załącza się dokument potwierdzający zabezpieczenie 
środków finansowych na realizację zamówienia publicznego, wraz z określeniem terminu ich wydatko-
wania;

4)  pozytywnie zaopiniowany, zarejestrowany oraz zaakceptowany pod względem formalnym wniosek 
o udzielenie zamówienia publicznego, przed zatwierdzeniem przez Kierownika Zamawiającego, przekazuje 
się do akceptacji Sekretarzowi Stanu lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu, zgodnie z ustalonym dla 
nich zakresem czynności;
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5)  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego załącza się do projektu pełnomocnictwa do wykonywania 
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia pub-
licznego oraz do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej dotyczącej przedmiotowego zamówienia;

6)  projekt SIWZ, przed zatwierdzeniem przez Kierownika Zamawiającego, wymaga uzgodnienia z komórką 
organizacyjną właściwą w sprawach zamówień publicznych oraz zaakceptowania, pod względem formal-
nym, przez jej dyrektora.

§ 9

1.  Kierownik Zamawiającego — Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska może upoważnić dyrektora ko-
mórki organizacyjnej do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.  Zamówień publicznych udziela się z zachowaniem następujących warunków:
1)  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje się zgodnie z wzorem, który jest określony 

w załączniku nr 2 do procedur;
2)  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do zaopiniowania 

i zarejestrowania komórce organizacyjnej właściwej w sprawach zamówień publicznych oraz zaakcepto-
wania, pod względem formalnym, przez jej dyrektora;

3)  pozytywnie zaopiniowany, zarejestrowany oraz zaakceptowany pod względem formalnym wniosek 
o udzielenie zamówienia publicznego, przed zatwierdzeniem przez Kierownika Zamawiającego, przekazuje 
się do akceptacji Sekretarzowi Stanu lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu, zgodnie z ustalonym dla 
nich zakresem czynności;

4)  projekt SIWZ, przed zatwierdzeniem przez Kierownika Zamawiającego, wymaga uzgodnienia z komórką 
organizacyjną właściwą w sprawach zamówień publicznych oraz zaakceptowania, pod względem formal-
nym, przez jej dyrektora.

§ 10

1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 133 000 euro, czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego wykonuje dyrektor komórki organizacyjnej, w ramach pełnomocni-
ctwa udzielonego mu przez Kierownika Zamawiającego.

2.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 133 000 euro, czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonuje Kierownik Zamawiającego. 

§ 11

1.  Komisję Przetargową powołuje Kierownik Zamawiającego w drodze zarządzenia. 

2.  Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, przed podpisaniem, powinno zostać zaakceptowane przez komórkę 
organizacyjną właściwą w sprawach zamówień publicznych, oraz zaopiniowane pod względem formalno-
prawnym i zarejestrowane w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach obsługi prawnej.

3.  W skład komisji wchodzi od 3 do 5 osób, w tym pracownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach 
zamówień publicznych, odpowiedzialny za prawidłowość prowadzonego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego pod względem formalnym.

4.  W zarządzeniu o którym mowa w ust. 1 wyznacza się przewodniczącego oraz sekretarza komisji.

5.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy członek komisji obowiązany 
jest wyłączyć się z udziału w pracach komisji, niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości, poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia Kierownikowi Zamawiającego.

6.  Wszelkie dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szcze-
gólności pisma kierowane do wykonawców, przed ich podpisaniem przez Kierownika Zamawiającego, wy-
magają parafowania przez pracownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zamówień publicz-
nych, o którym mowa w ust. 3.

§ 12

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach, z których sporządza się protokół.

3.  Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się przepisami pra-
wa, wiedzą i doświadczeniem.
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4.  Do obowiązków członków komisji należy czynny udział w posiedzeniach komisji oraz wykonywanie czynno-
ści powierzonych przez przewodniczącego komisji.

5.  Członkowie komisji wykonują powierzone im obowiązki, w ramach swoich obowiązków służbowych.

6.  Przełożony osoby będącej członkiem komisji jest obowiązany zapewnić tej osobie możliwość udziału w pra-
cach komisji.

7.  Przewodniczący, członkowie oraz sekretarz komisji ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie powierzo-
nych im czynności.

8.  W sprawach spornych komisja dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu; w przypadku równej liczby głosów 
„za” i „przeciw”, rozstrzyga głos przewodniczącego.

9.  W przypadku dokonywania przez komisję rozstrzygnięcia w głosowaniu, członek komisji nie może wstrzy-
mać się od głosu, może on żądać załączenia jego pisemnego stanowiska do protokołu postępowania.

10.  Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego lub z chwilą unie-
ważnienia postępowania.

§ 13

1. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności:

 1)  przygotowuje wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzory zostały określone w załącz-
niku nr 1 oraz 2 do procedur;

 2)  opracowuje projekt SIWZ, wraz z załącznikami;

 3)  prowadzi protokół postępowania;

 4)  przedstawia propozycję listy wykonawców, do których mogłoby zostać skierowane zaproszenie do nego-
cjacji, do złożenia oferty lub dokonania innych czynności przewidzianych przepisami ustawy;

 5)  przygotowuje ogłoszenia lub zaproszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego;

 6)  przygotowuje projekt umowy;

 7)  przygotowuje projekt wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnianej wykonawcom ubiegają-
cym się lub zamierzającym ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego;

 8)  prowadzi negocjacje z wykonawcami, jeżeli ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji;

 9)  składa wnioski do Kierownika Zamawiającego o wprowadzenie zmian do dokumentacji postępowania;

10)  składa wnioski o przedłużenie terminu składania ofert;

11)  uczestniczy w czynnościach otwarcia ofert;

12)  dokonuje oceny ofert;

13)  dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w tre-
ści złożonych ofert, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu;

14)  przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia z postępowania wykonawcy lub od-
rzucenia oferty w przypadkach określonych w ustawie;

15)  ocenia, na podstawie przyjętych kryteriów, oferty niepodlegające odrzuceniu;

16)  składa wnioski o przedłużenie terminu związania ofertą, w tym terminu ważności wadium;

17) i nformuje wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą;

18)  przygotowuje i przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej, 
bądź występuje o unieważnienie postępowania w przypadkach określonych w ustawie;

19)  informuje Kierownika Zamawiającego o wniesionym proteście oraz przedstawia propozycję odpowiedzi 
na protest.

2.  Projekty dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, komisja przedsta-
wia Kierownikowi Zamawiającego, w celu ich zatwierdzenia.

§ 14

1. Przewodniczący kieruje pracami komisji, a w szczególności:

1)  nadzoruje terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności wykonywanych przez członków i sekretarza 
komisji;
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2)  wyznacza miejsca i terminy posiedzeń komisji;

3)  dokonuje podziału prac między członków komisji;

4) uczestniczy w przygotowaniu SIWZ i innych dokumentów;

5) podczas czynności otwarcia ofert:

a)  przedstawia zebranym skład komisji,

b) podaje kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego,

c)  okazuje zebranym oferty w celu stwierdzenia ich nienaruszalności,

d)  podaje nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz 
innych kryteriów oceny ofert, jeśli zostały podane w SIWZ (np. termin wykonania zamówienia, okres 
gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach itp.);

6)  składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy i odbiera takie oświadczenia od członków 
komisji oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
niezwłocznie po dokonaniu otwarcia ofert;

7)  na bieżąco informuje Kierownika Zamawiającego o problemach zaistniałych w trakcie prac komisji i in-
nych sprawach związanych z prowadzeniem postępowania;

8)  po zakończeniu oceny ofert przedkłada propozycję komisji w sprawie wyboru oferty, wykluczenia wyko-
nawcy lub odrzucenia oferty.

2.  Przed podpisaniem umowy z wykonawcą, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia, przewodniczący parafuje projekt tej umowy (wraz z załącznikami) i kieruje go do parafowania przez:

1)  komórkę organizacyjną ministerstwa właściwą w sprawach finansowych — w zakresie zgodności umowy 
z powszechnie obowiązującymi przepisami finansowymi oraz zabezpieczenia środków finansowych na 
realizację zamówienia; oraz

2)  komórkę organizacyjną właściwą do spraw obsługi prawnej.

3.  W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji czynności zastrzeżone dla przewodniczącego, o któ-
rych mowa w ust. 1—2, wykonuje osoba wskazana przez niego na piśmie i zatwierdzona przez Kierownika 
Zamawiającego.

§ 15

Do obowiązków sekretarza komisji należy:

1) prowadzenie protokołu postępowania;

2) organizowanie — w uzgodnieniu z przewodniczącym — posiedzeń komisji;

3) dokumentowanie czynności podejmowanych przez komisję;

4)  udział w przygotowaniu projektów dokumentów i korespondencji przygotowywanej przez komisję, w zakre-
sie zleconym przez przewodniczącego;

5)  prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego;

6) przekazywanie wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek, informacji odczyta-
nych podczas części jawnej otwarcia ofert;

7) obsługa techniczno-organizacyjna komisji;

8) prowadzenie rejestru wykonawców, którzy pobrali SIWZ;

9) udział w przygotowywaniu treści ogłoszeń oraz ich publikowanie, zgodnie z przepisami ustawy; 

10)  przekazywanie wyjaśnień lub informacji o zmianach SIWZ, opracowanych przez komisję i zatwierdzonych 
przez Kierownika Zamawiającego;

11) przyjmowanie i rejestracja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

12) przyjmowanie i rejestracja ofert;

13) wydawanie zainteresowanym wykonawcom SIWZ;

14) przyjmowanie i rejestracja zapytań dotyczących SIWZ;
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15) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy; 

16) wysyłanie wykonawcom informacji o wniesieniu protestu oraz jego treści;

17)  w razie zwołania zebrania wykonawców — prowadzenie protokołu zebrania;

18)  przechowywanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ofert oraz wszelkich in-
nych dokumentów związanych z postępowaniem; 

19)  powiadamianie wykonawców o dokonanym wyborze oferty albo unieważnieniu postępowania;

20)  zamieszczanie, zgodnie z przepisami ustawy, ogłoszeń dotyczących prowadzonych postępowań na stronie 
internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a w przypadkach wskazanych 
w ustawie przekazywanie ogłoszeń Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych lub do Urzędu Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich;

21)  występowanie do komórki organizacyjnej ministerstwa, właściwej w sprawach finansowych, w sprawie 
zwrotu wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16

Do obowiązków członka komisji należy:

1) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań wskazanych przez przewodniczącego komisji;

2) udział w pracach określonych w § 13 ust. 1 procedur;

3)  wykonywanie wszelkich czynności z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z przepisami prawa, 
własną wiedzą i doświadczeniem;

4) złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy.

§ 17

1.  Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Kierownik Zamawiającego, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek komisji może powołać biegłych. 

2.  Biegli, o których mowa w ust. 1, przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie przewodniczącego komi-
sji mogą uczestniczyć w jej pracach z głosem doradczym.

3.  Przed przystąpieniem do czynności biegły składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy.

§ 18

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego kończy się:

1) zawarciem umowy z wybranym wykonawcą;

2)  unieważnieniem postępowania, w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy, które wymaga 
zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.

§ 19

1. Umowy o udzielenie zamówienia publicznego są sporządzane w formie pisemnej i zawierają co najmniej:

 1) oznaczenie zamawiającego;

 2) oznaczenie wykonawcy;

 3) określenie przedmiotu umowy, sformułowane w sposób konkretny, wyczerpujący i jednoznaczny;

 4) oznaczenie terminu realizacji umowy;

 5) oznaczenie dodatkowych warunków realizacji umowy;

 6) określenie wartości umowy (wynagrodzenia, ceny z tytułu wykonania przedmiotu umowy);

 7) określenie sposobu i warunków płatności;

 8) określenie kar z tytułu nienależytego wykonania umowy przez strony umowy;

 9)  oznaczenie sądu właściwego do rozstrzygania sporów, jakie mogą powstać w związku z realizacją  
umowy;
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10) wyszczególnienie załączników do umowy;

11) wskazanie liczby egzemplarzy umowy;

12) podpisy stron umowy.

2.  Umowy ze strony zamawiającego są zawierane i podpisywane zgodnie z zasadami określonymi w regulami-
nie organizacyjnym ministerstwa.

§ 20

1.  Odbioru przedmiotu umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które-
go wartość nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, dokonuje wyznaczony 
w tym celu pracownik właściwej komórki organizacyjnej. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

2.  Odbioru przedmiotu umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, dokonuje 
komisja odbioru powołana przez Kierownika Zamawiającego. 

3.  W skład komisji odbioru, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić osoby uczestniczące w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

4.  Odbiór przedmiotu umowy stwierdza się w protokole odbioru, który powinien zawierać co najmniej:

1)  oznaczenie zamawiającego i wykonawcy;

2)  wskazanie umowy, której odbiór jest dokonywany;

3)  stwierdzenie wykonania umowy albo wskazanie, w jakim zakresie umowa nie została wykonana wraz ze 
wskazaniem sposobu naprawienia szkody;

4) datę sporządzenia protokołu odbioru;

5)  podpisy osób upoważnionych do przekazania i odbioru przedmiotu umowy.

5.  Zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego protokół odbioru, stanowi podstawę do przyjęcia przez za-
mawiającego faktury za wykonanie zamówienia.

§ 21

1. Dyrektorzy departamentów i biur są zobowiązani do:

1)  niezwłocznego informowania komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zamówień publicznych o zło-
żonych protestach i wniesionych odwołaniach; 

2)  przekazania do zaakceptowania pod względem formalnym przez dyrektora komórki organizacyjnej, właś-
ciwej w sprawach zamówień publicznych, pism kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

3)  przekazania do komórki organizacyjnej, właściwej w sprawach zamówień publicznych, niezwłocznie po 
zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego rocznego planu rzeczowo-finansowego, informacji na te-
mat planowanych do realizacji w ciągu kolejnych 12 miesięcy zamówieniach publicznych, zgodnie z wzo-
rem określonym w załączniku nr 3 do procedur;

4)  przekazania do komórki organizacyjnej, właściwej w sprawach zamówień publicznych, w terminie do 
15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, kwartalnych sprawozdań z wykonania planu zamó-
wień, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do procedur;

5)  przechowywania dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego (protokoły i załączniki) 
przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób gwa-
rantujący jej nienaruszalność.

2.  Informacje dotyczące zmian w rocznym planie rzeczowo-finansowym, w szczególności dodatkowych przed-
sięwzięć i zamówień publicznych, z których wszczęcia zrezygnowano, należy na bieżąco przekazywać do ko-
mórki organizacyjnej, właściwej w sprawach zamówień publicznych.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w procedurach, przy udzielaniu zamówień publicznych w ministerstwie stosuje 
się przepisy ustawy.

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski
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Załączniki do procedur udzielania zamówień publicznych 
w Ministerstwie Środowiska

Załącznik nr 1

WZÓR

Wniosek 

Nr …………………………… 

 ZATWIERDZAM AKCEPTUJĘ

 MINISTER ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU
 Kierownik Zamawiającego PODSEKRETARZ STANU*

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

1. Przedmiot zamówienia

2. Zakres merytoryczny zamówienia
(w formie odrębnego załącznika do niniejszego wniosku, podpisanego przez dyrektora lub zastępcę dyrekto-
ra komórki organizacyjnej w Ministerstwie Środowiska)

3. Nomenklatura — Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

......................................................................................................................................................................................

4. Szacunkowa wartość zamówienia
(ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dla dostaw usług dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem wszczęcia postępowania a dla robót budowlanych — nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

w euro:

w złotych:

(średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, określającymi średni kurs złotego do euro sta-
nowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych)

5. Wadium
(proponowana wysokość wadium w granicach 0,5—3% wartości szacunkowej zamówienia)

w %:

w złotych:

6. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy oraz wymagane dokumenty potwierdzające te warunki
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 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium Znaczenie w % (suma = 100%)

 8. Wymagany termin wykonania zamówienia

 9. Tryb zamówienia i uzasadnienie wyboru
(uzasadnienie w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony oraz w przypadkach 
określonych w przepisach ustawy — Prawo zamówień publicznych)

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Tak — ....................% zgodnie z przepi-
sami ustawy — Prawo zamówień pub-
licznych

Nie (zaznaczyć X) ..................................

11. Adresy wykonawców, do których należy wysłać zaproszenia do złożenia ofert 
(jeżeli dotyczy)

12. Termin składania ofert 
(jeżeli dotyczy)

13.  Osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania (poza członkami Komisji Przetargowej)
(należy wpisać imię i nazwisko oraz zakres powierzonych czynności)

 Podpis pracownika merytorycznego:  Dyrektor komórki organizacyjnej 

 .................................................... ...............................................................

Warszawa, dn.

* Zgodnie z powierzonym zakresem czynności
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Załącznik nr 2

WZÓR

Wniosek 

Nr …………………………… 

 ZATWIERDZAM AKCEPTUJĘ

 DyREKTOR GENERAlNy SEKRETARZ STANU
 Kierownik Zamawiającego PODSEKRETARZ STANU**

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

1. Przedmiot zamówienia

2. Zakres merytoryczny zamówienia
(w formie odrębnego załącznika do niniejszego wniosku, podpisanego przez dyrektora lub zastępcę dyrekto-
ra komórki organizacyjnej w Ministerstwie Środowiska)

3. Nomenklatura — Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

......................................................................................................................................................................................

4. Szacunkowa wartość zamówienia
(ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dla dostaw usług dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem wszczęcia postępowania a dla robót budowlanych — nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

w euro:

w złotych:

(średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, określającymi średni kurs złotego do euro sta-
nowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego)

5. Wadium
(proponowana wysokość wadium w granicach 0,5—3% wartości szacunkowej zamówienia)

w %:

w złotych:

6. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy oraz wymagane dokumenty potwierdzające te warunki

 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium Znaczenie w % (suma = 100%)
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 8. Wymagany termin wykonania zamówienia

 9. Tryb zamówienia i uzasadnienie wyboru
(uzasadnienie w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony oraz w przypadkach 
określonych w przepisach ustawy — Prawo zamówień publicznych)

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Tak — ....................% zgodnie z przepi-
sami ustawy — Prawo zamówień pub-
licznych

Nie (zaznaczyć X) ..................................

11. Adresy wykonawców, do których należy wysłać zaproszenia do złożenia ofert 
(jeżeli dotyczy)

12. Termin składania ofert 
(jeżeli dotyczy)

13. Źródło finansowania oraz opinia Głównego Księgowego Ministerstwa 
(w zakresie zabezpieczenia w budżecie odpowiednich środków finansowych na realizację zamówienia oraz 
możliwości wypłaty tych środków zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych w przewidywanym 
terminie/okresie realizacji zamówienia).

14.  Osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania (poza członkami Komisji Przetargowej)
(należy wpisać imię i nazwisko oraz zakres powierzonych czynności)

 Podpis pracownika merytorycznego:  Dyrektor komórki organizacyjnej 

 .................................................... ...............................................................

Warszawa, dn.

  *  Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska zatwierdza tylko wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 137 000 EURO;

**  Zgodnie z powierzonym zakresem czynności.
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