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ZARZÑDZENIE Nr 38 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 20 lipca 2007 r.

w sprawie komisji konkursowej majàcej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko 
Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego 

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ komisj´ konkursowà majàcà na celu
przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Wigierskiego Parku Narodowego w nast´pujàcym
sk∏adzie:

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

*) Ostatni numer w 2007 r.



1) Zofia Chrempiƒska, przedstawiciel Ministerstwa
Ârodowiska;

2) Krzysztof Lissowski, przedstawiciel Ministerstwa
Ârodowiska;

3) Zygmunt Jasiƒski, przedstawiciel Paƒstwowej Rady
Ochrony Przyrody;

4) Andrzej Grzywacz, przedstawiciel Paƒstwowej Rady
Ochrony Przyrody;

5) Katarzyna Zajkowska, przedstawiciel Marsza∏ka
Województwa Podlaskiego.

§ 2

Na przewodniczàcego komisji konkursowej, o której
mowa w § 1, wyznacza si´ Zofi´ Chrempiƒskà. 

§ 3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 39 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 20 lipca 2007 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Roztoczaƒskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 58 Ministra Ârodowiska z dnia
2 listopada 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych

dla Roztoczaƒskiego Parku Narodowego (Dz. Urz.
MÂiGIOÂ Nr 5, poz. 123) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w za∏àczniku nr 1 do zarzàdzenia w pkt 1. Zagro˝e-
nia wewn´trzne istniejàce:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Szkody w drzewostanach spowodowane przez
owady, grzyby paso˝ytnicze

Prognozowanie wyst´powania wzrostu populacji
owadów, ograniczenie liczebnoÊci przez chwyta-
nie owadów w pu∏apki, usuni´cie drzew opano-
wanych przez owady, grzyby zagra˝ajàcych trwa-
∏oÊci drzewostanów

3 Szkody w ekosystemach leÊnych i uprawach
rolnych wyrzàdzane przez jelenie, sarny

Zabezpieczenia upraw leÊnych i rolnych, odno-
wieƒ naturalnych

1 Zapobieganie i likwidacja
skutków procesów erozyj-
nych na Êcie˝ce przyrod-
niczej

100 m 197, 198

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U.
Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

b) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

2) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w pkt 1. Na obszarach obj´tych ochronà Êcis∏à w ekosystemach leÊnych 

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:
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3) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w pkt 2. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà w tabeli A. W ekosyste-
mach leÊnych

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

b) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

c) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

d) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

e) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

1 Zapobieganie i likwidacja
skutków procesów erozyj-
nych

oko∏o 11 555 m 6, (13, 14, 15, 22)2), 23, 24, 25, (33)2), 41, 64,
(65)2), 66, 67, (68)2), (77, 79, 80)2), 87b, (95, 96,
97, 98)2), 120a, b, 126h, (135)2), 136, 137, 138,
(139, 140, 143)2), 145, 155, 157, 158, (159)2),
160, 161, 162, (187)2), 195, 196, 197, 198, 202,
219, 220, 221, 225, 226, 230, 231, 237, 241,
249, (251, 252)2), 262, 263, 266, 267, 276, 279,
(281)2), 282, 291, (343)2), 345, (347, 348, 349)2),
350, 351, 354, 359

7 Odnowienie drzewostanu
pod os∏onà górnego pi´-
tra 

11,31 ha 1t, 8a, 92i, 98c, f, 102a, 111a, 122m, n, 124a, d,
140a, 313g, h, 321a

8 Dolesienie luk i przerze-
dzeƒ w drzewostanach
oraz poprawki w upra-
wach

14,04 ha (2a, 9a, 28d)2), 80k, m, 93n, 94i, 100b, 101d,
113a, d, 125b, c, j, k , 139a, 163a, 232d, 281m

10 Piel´gnowanie gleby po-
przez motyczenie gleby
wokó∏ sadzonek

636,42 tys. szt. 2a, (28d, 64f, 78a)2), 80k, m, (82n, 83i, l, 84f,
85c, 86b, c, d)2), 92i, j, l, m, n, 93n, (94i, bx,
96d, k, 97d, h, 98b, c, f, 99a, b, 100a, 101b, d)2),
102a, (108b, k, 109d, f, g, p, r, 111a, b, 112c, g,
113a, c, 114d, f, 121c, d, h, i, 122m, n, h, o,
123j, s, p, r, 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, 202a, b, c, 262c, 266m, n, 270g,
i, 278a, b, 281c, d, f, m)2), 289c, 292b, f, 294i,
313g, 350a, b, 361b, c

11 Usuwanie niepo˝àdanych
gatunków drzew (czysz-
czenia wczesne) oraz for-
mowanie drzewek w ko-
niecznych przypadkach

48,35 ha 96f, i, k, l, m, n, p, 112c, 121b, 122c, 123a, k,
125a, 129b, 138g, 139a, 206f, 295i, 346c, 350a,
362d

f) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13 Przygotowanie gleby do
odnowienia lasu przez
usuni´cie ga∏´zi i krze-
wów z powierzchni od-
dzia∏u

41,80 ha 19a, b, 100a, b, 113a, d, f, 149b, 184a, b, 193b,
c, d, 207i, 276b, d, 278c, 288b, 301a, 314g

g) lp. 14 otrzymuje brzmienie:

14 Hodowla sadzonek drzew
i krzewów w szkó∏kach le-
Ênych

1,35 ha 10a, (140a, 142a, 180b, 232d, 312b)2)
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17 Wykonanie pomostu
drewnianego, zapobiega-
jàcego procesom erozyj-
nym 

1 sztuka 195c, d, f, g

18 Zabezpieczanie przed jele-
niami i sarnami upraw le-
Ênych i odnowieƒ natural-
nych przy u˝yciu chemicz-
nych Êrodków zapacho-
wych (repelentów)

510,23 tys. szt. (28a, d, 64f)2), 66b, (78a)2), 80k, m, (82n, 83i, l,
84f, 85c, 86b, c, d)2), 92i, j, l, m, n, (93n, 94bx,
i)2), (96d, f, k, 97d, h, 98b, c, f, 99a, b, 100a, b,
101b, d, g)2), 102a, (107a, b, 108b, k, 109d, f, g,
p, r, 111a, b, 112c, g, 113a, b, c, d, 114d, f,
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), 184a, b, 185, 186, 193, 194, 203,
204, 206, (212b)2), c, h, (213a)2), 226f, (253j)2),
270g, i, (278b, 281k, 287a, 288a, d, 289c, 291d,
294g)2), 295i, (301b, g)2), 306d, 307b, (310c)2),
313g, h, 321g, (346c, 349c, 362d)2)

19 Mechaniczne zabezpiecza-
nie (os∏onki) sadzonek
drzew przed zwierz´tami
na uprawach leÊnych
i w odnowieniach natural-
nych

8,93 tys. szt. (64f, 78a)2), 88c, 92j, l, m, n, 93n, 94i, 96p,
(121c)2), 362d

20 Grodzenie upraw i odno-
wieƒ

2189 m 111a, 113a, d, f, 124d, 163a, 313h

23 Usuwanie martwych
drzew, ga∏´zi, chrustu
w celu umo˝liwienia wy-
konania pasów przeciw-
po˝arowych

118,20 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), 342b, 347a

h) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

i) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

j) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

k) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

l) lp. 23 otrzymuje brzmienie:

∏) lp. 28 otrzymuje brzmienie:

28 Redukcja, w koniecznych
przypadkach, liczebnoÊci
zwierzàt przez odstrza∏

Jeleƒ — 4 sztuki, 
sarna — 10 sztuk

(Obszar przebudowy drzewostanów3))2)

m) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

32 Ochrona stanowisk ga-
tunków roÊlin rzadkich
i zagro˝onych

2,81 ha 
1260 m

5, 6, 11, 12, 13, 55d, 63b, 66, 120b, t, 121f,
126a, 219b, 221i, 225b, 251b, 257k, 345a, 346c
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4) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w pkt 2. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà w tabeli C. W ekosystemach
wodnych

a) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6 Konserwacja i moderniza-
cja doprowadzalnika oraz
rowów dennych na „Sta-
wach Echo”3)

1200 m 
2860 m

(195l, m, o, 205a, b, c, i, j, h)2)

b) dodaje si´ lp. 7 w brzmieniu:

7 Przebudowa mnichów
pi´trzàcych wod´ na Sta-
wach „Echo”3)

2 sztuki 1951, 2041

c) dodaje si´ lp. 8 w brzmieniu:

8 Podwy˝szenie korony gro-
bli na stawie nr 4 „Sta-
wów Echo”3)

160 m 195l

d) dodaje si´ lp. 9 w brzmieniu:

9 Usuni´cie obsuwisk ziem-
nych na rowie odprowa-
dzajàcym wod´ ze stawu
nr 1 „Stawów Echo”3)

50 m 204k

e) dodaje si´ lp. 10 w brzmieniu:

10 Remont i konserwacja bu-
dowli pi´trzàcej wod´ na
„Czarnym Stawie”3)

1 sztuka 217a, b

f) dodaje si´ lp. 11 w brzmieniu:

11 Remont i konserwacja
„Malowanego mostu”3)

1 sztuka 236d

5) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w pkt 3. Na obszarach obj´tych ochronà krajobrazowà w tabeli B. W niele-
Ênych ekosystemach làdowych
a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Przeciwdzia∏anie zarasta-
niu ekosystemów niele-
Ênych poprzez wykasza-
nie i wycinanie roÊlinno-
Êci z cz´Êciowym pozosta-
wieniem biomasy w eko-
systemie

79,64 ha (1f, g, h, i, j, l, o, s, 28c, g, h, i, 681)2), 751, o,
77 (w, x)2), m, n, o, 78h, i, (79g, h, i, j, 80n, 81h,
82a)2), 92Aa, (b)2), 93 (a, f, h)2), o, p, (94b)2), cx,
hx, (96p, 121d, 122f, g, 123h, 135a, g, f)2),
161n—p, (r—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—x, hx—mx, 163m, p, r—t, x—cx, fx—jx,
164m—r)2), 173h, (174h—o, s—z, 175i—p, s, w,
x, z, 179i—m, t, w, y, z, bx, cx, fx, hx, 181f—i,
l—n, p—t,)2), 188h, 190f, g, l, m, 191k, 199c, g,
200a, b, d, f, 215h, 337g

6) w za∏àczniku nr 5 do zarzàdzenia tabela 3. Miejsca udost´pniane w celach kulturowych otrzymuje brzmienie:

Izba LeÊna we Floriance 
293c, d, f, l

Punkt IT, turystyka piesza, rowerowa, konna indywidual-
nie i w grupach (10—45 osób) 

150
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7) w za∏àczniku nr 5 do zarzàdzenia w tabeli 4. Miejsca udost´pniane w celach turystycznych

a) lp. 1—13 otrzymujà brzmienie:

1 Âcie˝ka na Bukowà Gór´ 
188a, b, d, j, i, 197a, b, c, 198c, 209a, b, c

Turystyka piesza indywidualnie i w gru-
pach (10—45 osób) 

300

2 Âcie˝ka na Piasecznà Gór´ 
182d, f, 190f, m, 182/189, 183/190, 191 j,
k, 190/199, 189/198, 198/197, 187/196

Turystyka piesza, narciarstwo biegowe
indywidualne i w grupach (10—45 osób) 

110

3 Âcie˝ka do Wzgórza Polak 
348b, 349a, c, d, 355a, b, 349/348

Turystyka piesza, indywidualnie i w gru-
pach (10—45 osób) 

120

4 Âcie˝ka aleja A. Wachniewskiej 
187a, h, g, c, n, 186n

Turystyka piesza, narciarstwo biegowe
indywidualnie i w grupach (10—45 osób)

300

5 Âcie˝ka do stawów „Echo” 
187k, j, n, p, o, g, 195f, g, d, z

Turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo
biegowe indywidualnie i w grupach
(10—45 osób)

300

6 Âcie˝ka po wydmie do stawów „Echo”
187k, i, h, g, 186ax, z, y, cx, 195c, f, h, g, d

Turystyka piesza, narciarstwo biegowe
indywidualnie i w grupach (10—45 osób)

150

7 Obszar OÊrodka Edukacyjno-Muzealnego
Parku 
187 i, k

Turystyka piesza, rowerowa, konna indy-
widualnie i w grupach (10—45 osób);
parking

330

8 Âcie˝ka historyczno-przyrodnicza do Wojdy 
88b, 89a, c, 90c, j, 91b, 106a, 107a, c,
119a, 118a, c, d, f, 75/78

Turystyka piesza, narciarstwo biegowe
indywidualnie i w grupach (10—45 osób)

130

9 Âcie˝ka dendrologiczna we Floriance
277d, 293k

Turystyka piesza indywidualnie i w gru-
pach (10—45 osób) 

110

10 Âcie˝ka krajobrazowa we Floriance 
276f, 276/293, 293f, g, m

Turystyka piesza, rowerowa, konna, nar-
ciarstwo biegowe indywidualnie i w gru-
pach (10—45 osób) 

110

11 Droga „Tereszpolska” 
207m, o, r
OÊrodek Hodowli Zachowawczej we Flo-
riance 
278d, f, 295a, j, d
Osada Rybakówka 
207a, b, c, f
Stadion „Soko∏a” 
186j

Turystyka konna indywidualnie i w gru-
pach 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 indy-
widualna i w grupach (10—45 osób)

300

13 Szlak kraw´dziowy Roztocza 
278c, b, 276f, b, 262b, c, f, 250f, a,
277/293, 278a

Turystyka piesza indywidualna i grupowa
z mo˝liwoÊcià przejazdów rowerami na
ca∏ej d∏ugoÊci, przejazdów konnych
w obszarze 277/293, 278a

200

8) w za∏àczniku nr 5 do zarzàdzenia w tabeli 5. Miejsca udost´pniane w celach rekreacyjnych

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie

1 Staw „Echo” 
195c, d, f, g, h, l, z, fx

Indywidualnie i grupowo (kàpielisko,
platformy widokowe, parking)

2300
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b) dodaje si´ lp. 2 i 3 w brzmieniu:

2 Izba LeÊna we Floriance 
293d

Miejsce na ognisko 250

3 Obszar OÊrodka Edukacyjno-Muzealnego
Parku 187i

Miejsce na ognisko 250

9) w za∏àczniku nr 5 do zarzàdzenia dodaje si´:

tabel´ 6. Miejsca gdzie dopuszcza si´ wprowadzanie psów, w brzmieniu:

1 Obszar OÊrodka Edukacyjno-Muzealnego
Parku 187 i, k

Obszar udost´pniony do wprowadzania
psów na uwi´zi i w kagaƒcu

2 Staw „Echo” 
195c, d, f, g, h, l, z, fx

Obszar udost´pniony do wprowadzania
psów na uwi´zi i w kagaƒcu

3 Izba LeÊna we Floriance 
293c, d, f, l

Obszar udost´pniony do wprowadzania
psów na uwi´zi i w kagaƒcu

4 Âcie˝ka aleja A. Wachniewskiej 
187a, h, g, c, n, 186n

Obszar udost´pniony do wprowadzania
psów na uwi´zi i w kagaƒcu

5 Âcie˝ka do stawów Echo 
187k, j, n, p, o, g, 195f, g, d, z

Obszar udost´pniony do wprowadzania
psów na uwi´zi i w kagaƒcu

6 Âcie˝ka na Piasecznà Gór´ 
182d, f, 190f, m, 182/189, 183/190, 191j, k,
190/199, 189/198, 198/197, 187/196

Obszar udost´pniony do wprowadzania
psów na uwi´zi i w kagaƒcu

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 udost´pniony do wprowadzania
psów na uwi´zi i w kagaƒcu

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

—————
1) Ekosystemy leÊne, nieleÊne làdowe i wodne podzielone sà na oddzia∏y oznaczone liczbami i pododdzia∏y oznaczone lite-

rami. Podzia∏ ten wynika z przepisów rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegó-
∏owych zasad sporzàdzania projektu planu ochrony dla parku narodowego (Dz. U. Nr 55, poz. 495). Podzia∏ na oddzia∏y
oznaczone liczbami i pododdzia∏y oznaczone literami podano zgodnie z mapà gospodarczà Roztoczaƒskiego Parku Naro-
dowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej, Oddzia∏ w Lublinie w skali 1 : 5000, wed∏ug stanu
na dzieƒ 1.01.2001 r. Podzia∏ na rodzaje obszarów ochronnych przyj´to zgodnie z mapà pod tytu∏em „Strefy dzia∏aƒ
ochronnych”, sporzàdzonà przez zespó∏ autorski syntezy planu ochrony w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na dzieƒ
1.01.1999 r. Mapy znajdujà si´ w siedzibie Roztoczaƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Zwierzyniec.

2) Zadania kontynuowane z 2006 r.
3) Z uwzgl´dnieniem art. 33 ust. 1, 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 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreÊlenia rodza-
jów przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko oraz szczegó∏owych uwarunkowaƒ zwiàzanych z kwa-
lifikowaniem przedsi´wzi´cia do sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 oraz
z 2005 r. Nr 92, poz. 769).
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Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 28 Ministra Ârodowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MÂiGIOÂ Nr 3, poz. 44)
w sprawie powo∏ania cz∏onków Rady Naukowej Dra-
wieƒskiego Parku Narodowego, w § 1:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) mgr in˝. Tadeusz Bednarczuk 

Zast´pca Burmistrza Gminy Dobiegniew;”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) mgr in˝. S∏awomir Wencel

Regionalna Dyrekcja Lasów Paƒstwowych
w Szczecinie;”;

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) prof. dr hab. Janina Jasnowska 

Akademia Rolnicza w Szczecinie;”;
4) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) in˝. Witold Ruciƒski
Przedstawiciel Samorzàdu Województwa Za-
chodniopomorskiego;”;

5) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„16) dr hab. Dariusz Wysocki

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodni-
cze.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 40 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie powo∏ania cz∏onków Rady Naukowej Drawieƒskiego Parku Narodowego

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 246).

2) Zmiany wymienionej ustawy og∏oszone zosta∏y w Dz. U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r.
Nr 75, poz. 493.
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ZARZÑDZENIE Nr 41 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie powo∏ania cz∏onków Rady Naukowej 
Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 40 Ministra Ârodowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MÂiGIOÂ Nr 3, poz. 56)
w sprawie powo∏ania cz∏onków Rady Naukowej Âwi´-
tokrzyskiego Parku Narodowego, w § 1 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) mgr in˝. Marek Gos 

Urzàd Marsza∏kowski Województwa Âwi´to-
krzyskiego;”;

2) dodaje si´ pkt 18—20 w brzmieniu:
„18) prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski

Europejski Instytut Kszta∏cenia Podyplomowe-
go EIPOS w Kielcach;

19) prof. dr hab. Adam Massalski 
Akademia Âwi´tokrzyska w Kielcach;

20) prof. dr hab. Janusz Nowacki 
Akademia Rolnicza w Poznaniu.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 246).

2) Zmiany wymienionej ustawy og∏oszone zosta∏y w Dz. U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r.
Nr 75, poz. 493.



Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 34 Ministra Ârodowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MÂiGIOÂ Nr 3, poz. 50)

w sprawie powo∏ania cz∏onków Rady Naukowej Na-
rwiaƒskiego Parku Narodowego, w § 1 pkt 15 otrzy-
muje brzmienie:

„15) Franciszek Czajkowski 
Urzàd Marsza∏kowski Województwa Podlaskie-
go;”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 29 Ministra Ârodowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MÂiGIOÂ Nr 3, poz. 45)

w sprawie powo∏ania cz∏onków Rady Naukowej Gor-
czaƒskiego Parku Narodowego, w § 1 pkt 9 otrzymuje
brzmienie:

„9) mgr in˝. Jan Kosiorowski 
Regionalna Dyrekcja Lasów Paƒstwowych w Kra-
kowie;”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska 
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 4 — 69 — Poz. 70 i 71
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ZARZÑDZENIE Nr 42 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie powo∏ania cz∏onków Rady Naukowej Narwiaƒskiego Parku Narodowego

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 246).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r.
Nr 75, poz. 493.
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ZARZÑDZENIE Nr 43 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie powo∏ania cz∏onków Rady Naukowej Gorczaƒskiego Parku Narodowego

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 246).

2) Zmiany wymienionej ustawy og∏oszone zosta∏y w Dz. U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r.
Nr 75, poz. 493. 



Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 72 Ministra Ârodowiska z dnia
4 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla

Wielkopolskiego Parku Narodowego w za∏àczniku nr 2
w pkt II. „Sposoby ochrony czynnej na obsza-
rach ochrony czynnej”, w tabeli A. „W ekosyste-
mach leÊnych” wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) lp. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska 
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 4 — 70 — Poz. 72
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ZARZÑDZENIE Nr 44 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

7 Wycinanie drzew majàcych nieko-
rzystny wp∏yw na prawid∏owy roz-
wój drzewostanu na powierzchni
3,09 ha (powierzchnia jednokrotne-
go zabiegu), w drzewostanach
w wieku 21—40 lat

Oddzia∏: 121k, 155a

8 Wycinanie drzew majàcych nieko-
rzystny wp∏yw na prawid∏owy roz-
wój drzewostanu na powierzchni
99,91 ha (powierzchnia jednokrot-
nego zabiegu), w drzewostanach
powy˝ej 40 lat

Oddzia∏: 19a, 31b, 45b, 45f, 48i, 49a,
50a, 85f, 85g, 91Cg, 91Dl, 104b,
104c, 104d, 104f, 108a, 108b, 108c,
126j, 126Kc, 126Kd, 149a, 153b,
155b, 160j, 161b, 162j, 165d, 198d,
199d

Regulacja sk∏adu gatunko-
wego i zag´szczenia drze-
wostanów (trzebie˝e wcze-
sne)

Regulacja sk∏adu gatunko-
wego i zag´szczenia drze-
wostanów (trzebie˝e póê-
ne)

2) dodaje si´ lp. 16 w brzmieniu:

16 Usuwanie z drzewostanów Êwie-
˝ych wywrotów i wiatro∏omów jako
potencjalnego êród∏a rozmno˝y
kambio- i ksylofagów, których ma-
sowy pojaw mo˝e zagroziç trwa∏o-
Êci ekosystemów leÊnych

W miejscach faktycznego zagro˝e-
nia na terenie ca∏ego Parku

Utrzymanie stanu sanitar-
nego drzewostanów

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U.
Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany wymienionej ustawy og∏oszone zosta∏y w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75,
poz. 493.



Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 77 Ministra Ârodowiska z dnia
7 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Ba-

biogórskiego Parku Narodowego w za∏àczni-
ku nr 2 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w rozdziale „I. Sposoby ochrony czynnej na obsza-
rach obj´tych ochronà Êcis∏à” w tabeli „A. W eko-
systemach leÊnych” dodaje si´ lp. 2 o nast´pujà-
cym brzmieniu:

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska 
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 4 — 71 — Poz. 63
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ZARZÑDZENIE Nr 45 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

2 100 kg Oddzia∏ 16aZbiór szyszek jod∏y

2) w rozdziale „II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach obj´tych ochronà czynnà” tabela „A. W ekosyste-
mach leÊnych” otrzymuje brzmienie:

Lp. Rozmiar Lokalizacja

1 10,99 ha 79c

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Ci´cia przebudowy w litych drzewostanach
Êwierkowych celem stworzenia warunków dla
sztucznego odnowienia gatunkami docelowymi,
na powierzchni do 1,10 ha

2 242,86 ha 4a, 4b, 5a, 5b, 44a, 44f, 45b, 50a,
50c, 55b, 67d, 70c, 71a, 75b, 75c,
78a, 91a, 95a, 95c, 96d, 96g, 96i, 96j

Ods∏oni´cie istniejàcych odnowieƒ naturalnych
jod∏owych, bukowych, jaworowych oraz inicjo-
wanie nowych odnowieƒ naturalnych przez wy-
ci´cie gniazd w drzewostanach Êwierkowych
przeznaczonych do przebudowy (ci´cia wspoma-
gajàce), na powierzchni 20,48 ha

3 15,64ha 69c, 76d, 14a, 78a, 56a, 56b, 51d,
97d, 95c, 98a

4 21,26 ha 5b, 37a, 39a, 40a, 41a, 42b, 52a,
54c, 66a, c, 67c, d, 69c, f, 70f, 71a,
76a, 94b, 95c, 96g, 98a, 99a, 100b 

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz zag´szczenia
drzew w uprawach i m∏odnikach (czyszczenia
wczesne i póêne)

Wykaszanie niepo˝àdanych roÊlin na uprawach
leÊnych

5 5,47 ha2) 5a, 5b, 15a, 17a, 39a, 40a, 42b, 69f,
76a, 78b, 94b, 95c, 96g, 96i, 100b

Odnowienia sztuczne powierzchni leÊnej po˝àda-
nymi gatunkami drzew (sadzenia, podsiewy, pod-
sadzenia i uzupe∏nienia upraw)

6 1,11 ha 57f, 69dHodowla sadzonek drzew w szkó∏ce leÊnej

7 23,07 ha 14a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42b,
45c, 51d, 52a, 54c, 66a, c, 67c, 67d,
69c, 70f, 71a, 76a, 77a, 79c, 80a,
81a, 94b, 95c, 97d, 98a, 99a, 100b, 

Zabezpieczanie przed zwierzynà upraw, odno-
wieƒ naturalnych poprzez stosowanie Êrodków
zapachowo-smakowych (repelenty) oraz Êrodków
(os∏onek mechanicznych)

8 13,15 ha 4a, 5b, 6a, b, 11b, 15a, 45c, 51d,
54c, 66c, 69f, 78b, c, 80a, 81b, c

Zabezpieczanie przed zwierzynà upraw, odno-
wieƒ naturalnych poprzez stosowanie ogrodzeƒ

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U.
Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany wymienionej ustawy og∏oszone zosta∏y w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75,
poz. 493.



Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 26 Ministra Ârodowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. w sprawie powo∏ania cz∏onków Rady
Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”,
w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) mgr Joanna Jarosik
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdaƒsku;”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska 
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 4 — 72 — Poz. 73 i 74

13 0,12 ha 12cUsuni´cie odpadów, wyrównanie powierzchni

9 100 sztuk Obszar obj´ty ochronà czynnà

10 63 sztuki Obszar obj´ty ochronà czynnà

Wyk∏adanie pu∏apek zapachowych (feromono-
wych) na kornika drukarza, rytownika pospolite-
go i brudnic´ mniszk´ 

Wyk∏adanie drzew pu∏apkowych (pu∏apki klasycz-
ne) na korniki zasiedlajàce Êwierk

11 17 partii 
kontrolnych

11a, 13b, 15a, 67d, 77a, 21a, 55b,
58a, 31b, 38a, 45b, 48a, 52a, 89a;
93c, 95c, 101a

Kontrolne poszukiwanie zasnui w Êció∏ce i glebie

12 w miar´
potrzeb

42a, 43d, 72c oraz w innych podod-
dzia∏ach w razie stwierdzenia okazów

Usuwanie z ekosystemów roÊlin inwazyjnych ob-
cego pochodzenia — niecierpka gruczo∏owatego

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 46 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie powo∏ania cz∏onków Rady Naukowej Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie”

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U.
Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany wymienionej ustawy og∏oszone zosta∏y w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75,
poz. 493. 
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