DZIENNIK URZ¢DOWY
MINISTRA ÂRODOWISKA
I G¸ÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ÂRODOWISKA

Nr 2

Warszawa, dnia 19 listopada 2007 r.
TREÂå:
Poz.:
ZARZÑDZENIA MINISTRA ÂRODOWISKA:
6 — Nr 71 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Parku Narodowego
„UjÊcie Warty” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 — Nr 72 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Wielkopolskiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 — Nr 73 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Tatrzaƒskiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 — Nr 74 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Wigierskiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 — Nr 75 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Woliƒskiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 — Nr 76 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla
Drawieƒskiego Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . .
12 — Nr 77 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Babiogórskiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 — Nr 78 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Parku Narodowego „Bory
Tucholskie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 — Nr 79 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Bia∏owieskiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 — Nr 80 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 — Nr 81 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Gorczaƒskiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 — Nr 82 z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych
dla Wigierskiego Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . .
18 — Nr 83 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Kampinoskiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 — Nr 84 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Karkonoskiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 — Nr 85 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Narwiaƒskiego Parku
Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 — Nr 86 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi
Gospodarki Wodnej w Gdaƒsku . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 — Nr 87 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi
Gospodarki Wodnej w Gliwicach . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 — Nr 88 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi
Gospodarki Wodnej w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 — Nr 89 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi
Gospodarki Wodnej w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 — Nr 90 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi
Gospodarki Wodnej w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 — Nr 91 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi
Gospodarki Wodnej w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 — Nr 92 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi
Gospodarki Wodnej we Wroc∏awiu . . . . . . . . . . . . . . . .
28 — Nr 93 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powo∏ania Zespo∏u Roboczego do Spraw
Promocji Alternatywnych èróde∏ Energii . . . . . . . . . . . . . . .
29 — Nr 1 z dnia 15 stycznia 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Gdaƒsku . . . . . . . . .
30 — Nr 2 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Ârodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 — Nr 3 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu
Paƒstwowej Agencji Atomistyki . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 — Nr 4 z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych
dla Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . .
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33 — Nr 5 z dnia 12 marca 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie dzia∏ania archiwum
zak∏adowego w Ministerstwie Ârodowiska . . . . . . . . . . . . . .
34 — Nr 6 z dnia 12 marca 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla
Bia∏owieskiego Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . .
35 — Nr 7 z dnia 12 marca 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla
Gorczaƒskiego Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . .
36 — Nr 8 z dnia 20 marca 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla
Poleskiego Parku Narodowego
. . . . . . . . . . . . . . . . .
37 — Nr 9 z dnia 20 marca 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla
S∏owiƒskiego Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 — Nr 10 z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu
Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu . . . . . . . . . . . . . . .
39 — Nr 11 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska . . . . . . . . . . . . . .
40 — Nr 12 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych
dla Narwiaƒskiego Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . .
41 — Nr 13 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powo∏ania Komisji geoekologii i analityki
w badaniach geoÊrodowiskowych. . . . . . . . . . . . . . . . .
42 — Nr 14 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powo∏ania Zespo∏u Organizacyjnego do spraw
XIV sesji Konferencji Stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu wraz z IV sesjà Spotkania Stron Protoko∏u z Kioto (COP14/COP-MOP4) .
43 — Nr 15 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powo∏ania Rady Górniczej . . . . . .
44 — Nr 16 z dnia 2 maja 2007 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych
dla Pieniƒskiego Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . .
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OG¸OSZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA
45 — z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie raportu inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i ich
prekursorów do powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ZARZÑDZENIE Nr 71 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Parku Narodowego „UjÊcie Warty”
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Parku Narodowego „UjÊcie Warty”, zwanego dalej „Parkiem”, na 2007
i 2008 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby
eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
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).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin
i zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
oraz amatorskiego po∏owu ryb, z podaniem sposobów ich udost´pniania, oraz maksymalnej liczby
osób mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych
miejscach, które okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
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ZARZÑDZENIE Nr 72 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin
i zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
oraz amatorskiego po∏owu ryb, z podaniem sposobu ich udost´pniania oraz maksymalnej liczby
osób mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych
miejscach, które okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Wielkopolskiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na
2007 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby
eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
1)

§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.

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).

Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 73 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Tatrzaƒskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Tatrzaƒskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2007 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby
eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
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).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin
i zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia,
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia,
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych, z podaniem sposobu
ich udost´pniania, oraz maksymalnej liczby osób
mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych miejscach, które okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 8 —
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ZARZÑDZENIE Nr 74 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2007 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych
zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich
skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
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).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin,
zwierzàt i grzybów, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych, z podaniem sposobów
ich udost´pniania, oraz maksymalnej liczby osób
mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych miejscach, które okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 75 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Woliƒskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla Woliƒskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na
rok 2007.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych
zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich
skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
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).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin
i zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
i amatorskiego po∏owu ryb, z podaniem sposobów
ich udost´pniania, oraz maksymalnej liczby osób
mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych miejscach, które okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 9 —
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ZARZÑDZENIE Nr 76 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 7 grudnia 2006 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Drawieƒskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
W zarzàdzeniu Nr 93 Ministra Ârodowiska z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla
5

Budowa nowych ogrodzeƒ z siatki
i naprawa starych w celu ochrony
upraw leÊnych przed zwierz´tami
∏ownymi

Drawieƒskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min.
Ârod. i GIOÂ z 2006 r. Nr 2, poz. 50) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w pkt II „Na obszarach obj´tych ochronà czynnà” w tabeli A „W ekosystemach leÊnych”:
a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

10,00 km

8a, f, g, h, 9d, 14b, d, 51c,h, k, 52f, 66b, 67b, 69n, 70f,
78g, i, 79j, 82l, 92n, 99k, 107b, 113d, 114a, 135b, 225c,
257k, 301b, 317d, 324c, 359c, 1

345,99 ha

(8b, c, 9a, b, c, 10b, d, g, 12c, 16f, g, k, m, 18r, x)1), 20i,
21g, (21j, 22a, 24c, f, j, k)1), 24l, (25d, g, 26a, b, c)1), 27a,
34b, (35a)1), 36a, (46i, 53f, g, l, 66b, 74f, g, 95h, 132j,
134j, 139d, g, h, 140i, j)1), 153g, i, j, (157d, g, 158m,
159g, i, p, r, s, 165c, 167b, 169d, 170c, 171k, l, 174d,
175f, g, 177h, 178a, 179b, c, f, g, 180c, 181f, 188h, 189a,
b, 192d, f)1), 192g, 193a, b, g, (194a, b, d, g, i, 195a, b, c,
196g, 203d, 209a, 223b, d, h, 251c, 253d, 2671)1), 274a,
(311b, 322d, 323c)1)

256,40 ha

6i, 27a, 36a, 68a, 77i, 78g, j, 82l, 83f, 84l, 92k, n, 93j,
107b, 176g, 182d, g, h, i, k, 183b, c, j, 200a, c, 212c, 251f,
252f, 253g, 254j, 273c, d, 275a, b, 293b, c 299c, d, f,
312y, 317d, 323f, 328h, 343a, 363b, 368f, 378d, 396a, c,
j, k, 399j, k

73,15 ha

96a, b, 113f, 114d, 116a, 118c, 120a, 131i, 135b1), 322d

b) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7

Zabezpieczenie upraw leÊnych poprzez paku∏owanie lub Êrodkami
zapachowymi (repelentami) przed
zwierz´tami ∏ownymi

c) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10

Przebudowa drzewostanów sosnowych w celu umo˝liwienia wprowadzenia w∏aÊciwych gatunków
drzew i krzewów poprzez wyj´cie
sosny

c) lp. 13 i 14 otrzymujà brzmienie:

13

Piel´gnowanie upraw leÊnych
przez usuwanie drzew chorych,
uszkodzonych oraz regulacj´ zag´szczenia drzew — czyszczenia
wczesne

—————
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).

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 10 —
14

Regulacja sk∏adu gatunkowego
oraz zag´szczenia drzew w drzewostanach — czyszczenia póêne

188,87 ha

Poz. 11

15b, 24h, 46h, 53g, 69j, n, 72f, 74g, f, 82c, d, g, 83c, d, f,
84h, 89a, 92s, t, 95g, 99b, c, k, 101c, 121ax, m, y, 127b,
152o, 155a, 156b, h, j, 160g, i, 161g, 165h, 166i, h, 167c,
168c, 170i, 171g, f, 172b, 175i, 176a, 177a, c, d, 185l,
186h, k, 192g, 195f, 201g, 202c, 203c, 219c, 225c, 244b,
259d, g, 270a, d, 274d, l, 262f, 263k, 269b, 289f, 308g, i,
k 359c, 1

d) lp. 20 i 21 otrzymujà brzmienie:

20

Sadzenie drzew gatunków liÊcia- 12,65 ha
stych na uprawach leÊnych — poprawki i uzupe∏nienia

8a, h, g, 9a, b, c, 66b, 98d, 99k, 103g, 104d, 234h, 257k,
301b, 322d

21

Wykaszanie lub motyczenie roÊlin 219,68 ha
zielnych na uprawach leÊnych —
piel´gnacja upraw

(8a, f, g, h)1), 9a, b, (9d, 10g, 13d)1), 16f, g, (16h)1), 16k,
(16m, 18r, x, 21j, 22a, 24c, f, j, k)1), 25d, g, 26a, b, 33d, i,
35a, (46i, 51c, h, 52f, 69n, p)1), 70f, (71g)1), 78g, i, 79j,
82h, i)1), 82l, (91b, h, k, l)1), 92n, (93d, 96a, b, 98b, d, 99k,
m,)1), 99s 103g, 104d, i, 105f)1), 107b, (117f, 118c, 120a,
134c, 170c, 178b, 179b, c, 192h, 202b, c, d)1), 203d,
(207h, 229b, 234h, 242f, 244c, 257a, 260d, 2671, 269d,
270a, 271d, 292g, 302g, h, f, 303c, 304b, 309f)1), 317d,
(317f, 324c)1)

2) w za∏àczniku nr 3 do zarzàdzenia w tabeli B „Ochrona czynna gatunków zwierzàt”:
a) lp.1 otrzymuje brzmienie:

1

Sikory Pardae kowaliki Sittidae
pe∏zacze Certhidae dzi´cio∏y Picidae drozdy Turdidae mucho∏ówki
Muscicapidae szpaki Sturnidae
dudki Upupidae ba˝antowate
Phasianidae

Uzupe∏nienie gniazd l´gowych Wywieszenie nowych budek, wyw iloÊci 1200 sztuk, uzupe∏nie- k∏adanie w czasie zimy karmy dla
nie bazy pokarmowej w iloÊci ptaków w pobli˝u osad ludzkich
1000 kg

b) po lp. 6 dodaje si´ lp. 7 w brzmieniu:

7

Nietoperze Chiroptera

Przystosowanie 3 obiektów do Przebudowa zimowisk, wywiehibernacji
oraz
powieszenie szenie schronów
110 sztuk schronów

§2
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 11 —
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ZARZÑDZENIE Nr 77 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Babiogórskiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na
2007 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby
eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
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).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych i turystycznych,
z podaniem sposobów ich udost´pniania, oraz
maksymalnej liczby osób mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych miejscach, które okreÊla za∏àcznik
nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

13
ZARZÑDZENIE Nr 78 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, zwanego dalej „Parkiem”, na
2007 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych
zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich
skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
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).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin,
zwierzàt i grzybów, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
i amatorskiego po∏owu ryb, z podaniem sposobów
ich udost´pniania, oraz maksymalnej liczby osób
mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych miejscach, które okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 12 —
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ZARZÑDZENIE Nr 79 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Bia∏owieskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Bia∏owieskiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na
2007 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych
zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich
skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
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).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin
i zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
i amatorskiego po∏owu ryb, z podaniem sposobów
ich udost´pniania, oraz maksymalnej liczby osób
mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych miejscach, które okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

15
ZARZÑDZENIE Nr 80 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Bieszczadzkiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na
2007 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby
eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
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).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin
i zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych, z podaniem
sposobów ich udost´pniania, oraz maksymalnej
liczby osób mogàcych przebywaç jednoczeÊnie
w tych miejscach, które okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 13 —

Poz. 16 i 17

16
ZARZÑDZENIE Nr 81 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Gorczaƒskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Gorczaƒskiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na
2007 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby
eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
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).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzajów, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do
zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin
i zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych
i rekreacyjnych, z podaniem sposobów ich udost´pniania, oraz maksymalnej liczby osób mogàcych
przebywaç jednoczeÊnie w tych miejscach, które
okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

17
ZARZÑDZENIE Nr 82 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 14 grudnia 2006 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
W zarzàdzeniu Nr 107 Ministra Ârodowiska z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie zadaƒ ochronnych
Rodzaj zadaƒ ochronnych

dla Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. Urz.
Min. Ârod. i GIOÂ z 2006 r. Nr 2, poz. 64) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w pkt I „Sposoby ochrony na
obszarach ochrony Êcis∏ej:”, dodaje si´ lit. D
w brzmieniu:
D. W ekosystemach wodnych

Rozmiar

Restytucja zagro˝onego gatunku — 1000 sztuk narybku jesiennego2)
siei, zarybianie

Lokalizacja1)
192 a (Jezioro Bia∏e Wigierskie)

§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 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 131, poz. 922).

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 14 —
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ZARZÑDZENIE Nr 83 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Kampinoskiego Paku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2007 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby
eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
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).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin
i zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych, z podaniem sposobów
ich udost´pniania, oraz maksymalnej liczby osób
mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych miejscach, które okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

19
ZARZÑDZENIE Nr 84 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Karkonoskiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”,
na 2007 r.
—————
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).

§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych
zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich
skutków, które okreÊla za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roÊlin
i zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà Êcis∏à, czynnà oraz krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4
do zarzàdzenia;

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 15 —
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych,
rekreacyjnych oraz sportowych, z podaniem sposobów ich udost´pniania, oraz maksymalnej liczby
osób mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych
miejscach, które okreÊla za∏àcznik nr 5 do zarzàdzenia.

Poz. 19, 20 i 21
§3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 85 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie zadaƒ ochronnych dla Narwiaƒskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz.1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Ustanawia si´ zadania ochronne dla Narwiaƒskiego
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”,
na 2007 r.
§2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmujà:
1) identyfikacj´ i ocen´ istniejàcych i potencjalnych
zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagro˝eƒ i ich
skutków, które okreÊla w za∏àcznik nr 1 do zarzàdzenia;
—————
1)

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów,
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadaƒ, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do zarzàdzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków zwierzàt, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do zarzàdzenia;
4) wskazanie obszarów obj´tych ochronà czynnà oraz
krajobrazowà, które okreÊla za∏àcznik nr 4 do zarzàdzenia;
5) ustalenie miejsc udost´pnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych,
z podaniem sposobu ich udost´pniania, oraz maksymalnej liczby osób mogàcych przebywaç jednoczeÊnie w tych miejscach, które okreÊla za∏àcznik
nr 5 do zarzàdzenia.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.

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).

Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 86 MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Gdaƒsku
Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

§1
Nadaje si´ Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki
Wodnej w Gdaƒsku statut, stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 16 —
§2

Poz. 21, 22 i 23
§3

Traci moc zarzàdzenie Nr 13 Ministra Ârodowiska
z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Gdaƒsku.

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

22
ZARZÑDZENIE Nr 87 MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

§2
Traci moc zarzàdzenie Nr 12 Ministra Ârodowiska z dnia
6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
§3

§1

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Nadaje si´ Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki
Wodnej w Gliwicach statut, stanowiàcy za∏àcznik do
zarzàdzenia.

Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 88 MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Krakowie

§2

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

Traci moc zarzàdzenie Nr 11 Ministra Ârodowiska
z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Krakowie.

§1

§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Nadaje si´ Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki
Wodnej w Krakowie statut, stanowiàcy za∏àcznik do
zarzàdzenia.

Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 17 —

Poz. 24, 25 i 26
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ZARZÑDZENIE Nr 89 MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

§2
Traci moc zarzàdzenie Nr 10 Ministra Ârodowiska
z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
§3

§1

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Nadaje si´ Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki
Wodnej w Poznaniu statut, stanowiàcy za∏àcznik do
zarzàdzenia.

Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 90 MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

§2
Traci moc zarzàdzenie Nr 9 Ministra Ârodowiska z dnia
6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
§3

§1

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Nadaje si´ Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki
Wodnej w Szczecinie statut, stanowiàcy za∏àcznik do
zarzàdzenia.

Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 91 MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Warszawie
Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

§1
Nadaje si´ Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki
Wodnej w Warszawie statut, stanowiàcy za∏àcznik do
zarzàdzenia.

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 18 —
§2

Poz. 26, 27 i 28
§3

Traci moc zarzàdzenie Nr 8 Ministra Ârodowiska
z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 92 MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej we Wroc∏awiu
Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

§2
Traci moc zarzàdzenie Nr 7 Ministra Ârodowiska z dnia
6 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej we Wroc∏awiu.
§3

§1

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Nadaje si´ Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki
Wodnej we Wroc∏awiu statut, stanowiàcy za∏àcznik do
zarzàdzenia.

Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE NR 93 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie powo∏ania Zespo∏u Roboczego do Spraw Promocji Alternatywnych èróde∏ Energii
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
1. Powo∏uje si´ Zespó∏ Roboczy do Spraw Promocji
Alternatywnych èróde∏ Energii, zwany dalej „Zespo∏em”.
—————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏ami administracji rzàdowej — gospodarka wodna i Êrodowisko, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 i 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).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 160,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 170, poz. 1217.

2. Zespó∏ zapewnia obs∏ug´ merytorycznà Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Promocji Alternatywnych èróde∏ Energii, zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”.
§2
Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y:
1) Analiza dotychczasowych regulacji prawnych dotyczàcych alternatywnych êróde∏ energii;
2) Przygotowanie projektu harmonogramu zadaƒ
w zakresie inicjowania i monitorowania dzia∏aƒ na
rzecz promocji alternatywnych êróde∏ energii;
3) Opracowywanie projektów mechanizmów upraszczania procedur zwiàzanych z przygotowywaniem
i realizacjà inwestycji dotyczàcych wykorzystania
alternatywnych êróde∏ energii;
4) Przygotowywanie projektów opinii Pe∏nomocnika
do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rzàdowych majàcych znaczenie dla alternatywnych êróde∏ energii, przygotowanych przez
organy administracji rzàdowej;

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 19 —
5) Opracowywanie zasad wspó∏pracy Pe∏nomocnika
z organizacjami pozarzàdowymi dzia∏ajàcymi na
rzecz alternatywnych êróde∏ energii;
6) Przygotowanie propozycji potrzeb w zakresie prac
naukowo-badawczych;
7) Dokonywanie analiz, prognoz i ocen zjawisk dotyczàcych alternatywnych êróde∏ energii;
8) OkreÊlanie zakresu dzia∏aƒ informacyjnych, edukacyjnych i popularyzujàcych.

Poz. 28, 29 i 30
§4

W posiedzeniach Zespo∏u mogà uczestniczyç przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Ârodowiska zaproszeni przez Pe∏nomocnika.
§5
Zespó∏ sk∏ada Ministrowi Ârodowiska oraz Pe∏nomocnikowi, na ka˝de ich wezwanie, sprawozdanie ze swojej dzia∏alnoÊci.

§3

§6

W sk∏ad Zespo∏u wchodzà:
1) Ma∏gorzata Szalast-Piwiƒska — Radca Ministra
w Departamencie Edukacji i Promocji Zrównowa˝onego Rozwoju, Ministerstwo Ârodowiska;
2) Krystyna Panek-Gondek — G∏ówny Specjalista
w Departamencie Monitoringu Ocen i Prognoz,
G∏ówny Inspektorat Ochrony Ârodowiska;
3) Katarzyna Krajewska — Starszy Specjalista w Departamencie Globalnych Problemów Ârodowiska
i Zmian Klimatu, Ministerstwo Ârodowiska.

Obs∏ug´ organizacyjnà Zespo∏u sprawuje Departament Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Klimatu w Ministerstwie Ârodowiska.
§7
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 1 MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 15 stycznia 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Gdaƒsku
Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

za∏àcznik otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku
do niniejszego zarzàdzenia.
§2
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

§1
W zarzàdzeniu Nr 86 Ministra Ârodowiska z dnia
22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarzàdowi Gospodarki Wodnej w Gdaƒsku,

Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 2 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
—————
1)

§1
Ministerstwu Ârodowiska nadaje si´ regulamin organizacyjny, stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.

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).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 20 —

Poz. 30 i 31

§2

§4

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa
Ârodowiska, w porozumieniu z Dyrektorem Biura
Ministra oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego,
okreÊlajà w wewn´trznych regulaminach organizacyjnych struktur´ oraz podzia∏ zadaƒ wewnàtrz podleg∏ych sobie komórek, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Wewn´trzne regulaminy organizacyjne, o których
mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Ârodowiska.
3. Wewn´trzny regulamin organizacyjny Gabinetu Politycznego Ministra zatwierdza Minister Ârodowiska.

Traci moc zarzàdzenie Nr 19 Ministra Ârodowiska
z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska3).
§5
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
—————

§3

3)

Wewn´trzne regulaminy organizacyjne wydane
na podstawie zarzàdzenia, o którym mowa w § 4,
zachowujà moc do czasu wydania nowych wewn´trznych regulaminów organizacyjnych, o ile nie sà
sprzeczne z niniejszym zarzàdzeniem.

Wymienione zarzàdzenie zosta∏o zmienione zarzàdzeniem
Nr 26 Ministra Ârodowiska z dnia 31 maja 2006 r. zmieniajàcym zarzàdzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska i zarzàdzeniem
Nr 60 Ministra Ârodowiska z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniajàcym zarzàdzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska.
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ZARZÑDZENIE Nr 3 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 30 stycznia 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Paƒstwowej Agencji Atomistyki
Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1689, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
W zarzàdzeniu Nr 9 Ministra Ârodowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Paƒstwowej
Agencji Atomistyki (Dz. Urz. MÂiGIOÂ Nr 3, poz. 14)
w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Agencji kieruje Agencjà przy pomocy wiceprezesa Agencji, dyrektora generalnego i dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1—9.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. W sk∏ad Agencji wchodzà nast´pujàce komórki organizacyjne:
1) Biuro Dyrektora Generalnego;
2) Departament Prawny;
—————
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).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104,
poz. 708, Nr 133, poz. 935 i Nr 170, poz. 1217.

3) Departament Bezpieczeƒstwa Jàdrowego i Radiacyjnego;
4) Departament Nadzoru Zastosowaƒ Promieniowania Jonizujàcego;
5) Departament Nauki, Szkolenia i Informacji Spo∏ecznej;
6) Departament Wspó∏pracy z Zagranicà
i Integracji Europejskiej;
7) Departament Ekonomiczno-Bud˝etowy;
8) Centrum do Spraw Zdarzeƒ Radiacyjnych;
9) Biuro Spraw Obronnych;
10) Stanowisko Pe∏nomocnika do Spraw
Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Stanowisko do Spraw Audytu Wewn´trznego.
2. W komórkach organizacyjnych, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—9, mogà byç, za zgodà
dyrektora generalnego, tworzone wydzia∏y.
3. Biurem Dyrektora Generalnego kieruje bezpoÊrednio dyrektor generalny.
4. Pe∏nomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega Kancelaria Tajna.”.
§2
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 21 —

Poz. 32 i 33
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ZARZÑDZENIE Nr 4 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 15 lutego 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
W zarzàdzeniu Nr 64 Ministra Ârodowiska z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w pkt 2 „Na obszarach obj´tych ochronà czynnà” w tabeli A. „W ekosystemach leÊnych” dodaje si´ lp. 16 w brzmieniu:
16

Wyci´cie drzew i krzewów Na powierzchni 1,76ha
w pasie linii elektroenergetycznej Ró˝ki-Niziny

Oddzia∏ 5b

§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 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 131, poz. 922).
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ZARZÑDZENIE Nr 5 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 12 marca 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie dzia∏ania archiwum zak∏adowego
w Ministerstwie Ârodowiska

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708,

Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§1

—————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka wodna i Êrodowisko, na podstawie
§ 1 ust. 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).

W zarzàdzeniu Nr 41 Ministra Ârodowiska z dnia
10 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji
kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji
o organizacji i zakresie dzia∏ania archiwum zak∏adowego w Ministerstwie Ârodowiska (Dz. Urz. MÂiGIOÂ
Nr 3, poz. 61) w za∏àczniku nr 1 Rozdzia∏ III otrzymuje
brzmienie:

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 22 —
„Rozdzia∏ III
Przekazywanie korespondencji Ministrowi,
Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu,
Szefowi Gabinetu Politycznego Ministra
i Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa
§5
1. Korespondencja adresowana imiennie, w tym
oznaczona klauzulà „zastrze˝ona”, oraz zaproszenia adresowane do Ministra, Sekretarza Stanu,
Podsekretarza Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, jest przekazywana bezpoÊrednio do
Gabinetu Politycznego Ministra.
2. Korespondencja nie zaliczona do korespondencji,
o której mowa w ust. 1, adresowana do Sekretarza
Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Gabinetu Politycznego Ministra, jest przekazywana bezpoÊrednio do Gabinetu Politycznego Ministra.
3. Korespondencja nie zaliczona do korespondencji,
o której mowa w ust. 1, adresowana do Ministra
lub Ministerstwa, jest przekazywana za poÊrednictwem Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie do
w∏aÊciwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa.
4. Po przygotowaniu odpowiedzi na korespondencj´,
o której mowa w ust. 3, oraz po jej zatwierdzeniu
przez w∏aÊciwego Sekretarza lub Podsekretarza
Stanu, w∏aÊciwe merytorycznie komórki organizacyjne Ministerstwa przekazujà jà do Ministra za
poÊrednictwem Gabinetu Politycznego Ministra.
5. Korespondencja adresowana do Dyrektora Generalnego Ministerstwa jest przekazywana bezpoÊrednio do Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
6. Dokument rzàdowy, przeznaczony do rozpatrzenia
przez Rad´ Ministrów lub jej Komitet, jest przekazywany, za poÊrednictwem Wydzia∏u Prezydialnego
Biura Ministra w Ministerstwie, do w∏aÊciwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa.
7. Kopi´ pisma przewodniego dokumentu rzàdowego, o którym mowa w ust. 1, Wydzia∏ Prezydialny
Biura Ministra w Ministerstwie przekazuje do Gabinetu Politycznego Ministra.
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8. Kopia pisma przewodniego dokumentu rzàdowego, o której mowa w ust. 7, jest przekazywana
przez Gabinet Polityczny Ministra do w∏aÊciwego
Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.
9. Dokumenty Urz´du Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) oraz Komitetu Europejskiego Rady Ministrów (KERM) sà przekazywane bezpoÊrednio do
Sekretariatu Podsekretarza Stanu koordynujàcego
problematyk´ Unii Europejskiej, z jednoczesnym
przekazaniem kopii pisma przewodniego tych dokumentów do Gabinetu Politycznego Ministra.
10. Dokumenty Sejmu i Senatu, interpelacje i zapytania poselskie, oraz pisma od Senatorów, adresowane do Ministra, sà przekazywane do Gabinetu
Politycznego Ministra.
11. Gabinet Polityczny Ministra przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 10, do Wydzia∏u Prezydialnego Biura Ministra w Ministerstwie, z jednoczesnym przekazaniem kopii tych dokumentów do
w∏aÊciwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu.
12. Korespondencj´ zadekretowanà przez:
1) Ministra,
2) Sekretarza Stanu,
3) Podsekretarzy Stanu,
4) Szefa Gabinetu Politycznego Ministra,
5) Dyrektora Generalnego Ministerstwa,
6) Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie lub jego Zast´pc´,
— Zespó∏ Obs∏ugi Kancelaryjnej przekazuje, za
potwierdzeniem, do w∏aÊciwych komórek organizacyjnych Ministerstwa.
13. Projekty aktów prawnych przekazywane do Ministerstwa, w ramach uzgodnieƒ mi´dzyresortowych, sà przekazywane (za potwierdzeniem) bezpoÊrednio, do Departamentu Prawnego w Ministerstwie.”.
§2
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 6 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 12 marca 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Bia∏owieskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
—————
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).

§1
W zarzàdzeniu Nr 79 Ministra Ârodowiska z dnia
7 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla
Bia∏owieskiego Parku Narodowego wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia:
a) w rozdziale „I. Na obszarach obj´tych ochronà
Êcis∏à” w tabeli „A. W ekosystemach leÊnych”
lp. 2 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 23 —
2

Utrzymanie linii podzia∏u powierzchniowego w strefie
ochrony Êcis∏ej — odnowienie
oznakowania

8,7 km

Poz. 34
Oddzia∏y: 160C, 191A, 192CD, 225C,
227AC, 258A, 259ABC, 254, 255,
284

b) w rozdziale „I. Na obszarach obj´tych ochronà Êcis∏à” tabela „B. Inne, wed∏ug specyfiki Parku” otrzymuje
brzmienie:
Lokalizacja1)

Lp.

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Rozmiar

1

Wymiana tablic informacyjnych na terenie Obr´bu
Ochronnego Or∏ówka

3 szt.

Wed∏ug potrzeb

Remont zabytkowej bramy
wjazdowej do Obszaru Ochrony Âcis∏ej

1 szt.

Oddzia∏: 399Cc

2

c) w rozdziale „II. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà” w tabeli „A. W ekosystemach leÊnych” lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2

Regulacja w fazie m∏odocianej póênej sk∏adu gatunkowego i struktury przestrzennej
zniekszta∏conych drzewostanów w wieku 21—40 lat

12,84 ha2)

Oddzia∏y: 134Ah, 164Dd, 165Bc,
165Bk, 195Dg

d) w rozdziale „II. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà” w tabeli „A. W ekosystemach leÊnych” lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9

Mechaniczna konserwacja pana odcinku 3,5 km
sa przeciwpo˝arowego

Oddzia∏y: 399D, 400CD, 401CDF

2) w za∏àczniku nr 3 do zarzàdzenia w rozdziale „I Na obszarach obj´tych ochronà czynnà” tabela „B. Czynna
ochrona gatunków zwierzàt” otrzymuje brzmienie:
Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadaƒ ochronnych

Opis sposobów ochrony

Zarzàdzanie
(gospodarowanie)
wolno ˝yjàcà populacjà ˝ubrów na
terenie
Puszczy
Bia∏owieskiej.
Utrzymanie i poprawa bazy ˝erowej, utrzymanie miejsc zimowego
dokarmiania

Prowadzenie monitoringu liczebnoÊci i stanu zdrowia wolnego stada. Regulowanie liczebnoÊci populacji wg przyj´tych kryteriów. Wykaszanie, odkrzaczanie, wyrównanie ∏àk i innych powierzchni otwartych1), prowadzenie dokarmianie
stada wolnego ˝ubrów w okresie
zimowym i dezynfekcja miejsc dokarmiania2), wyk∏adanie drzew
ogryzowych3). Kontynuacja zadaƒ
ochronnych przewidzianych w Programie ˚ubr po uzyskaniu Êrodków
i wymaganych uzgodnieƒ

1

˚ubr

2

Traszka grzebieniasta, traszka Ochrona miejsc bytowania i rozro- Oczyszczenie terenu, pog∏´bienie
zwyczajna, rzekotka drzewna, du
zarastajàcych oczek wodnych, usu˝aba moczarowa i ˝aba trawni´cie zakrzaczeƒ wierzbowych pona
rastajàcych brzegi, w oddziale 399 D

3

Przeplatka aurinia

Ochrona miejsc bytowania i rozro- Usuni´cie zakrzaczeƒ oraz ewentudu
alne wykaszanie powierzchni w oddziale 398 G

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 24 —
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3) w za∏àczniku nr 5 do zarzàdzenia w tabeli „III. Miejsca udost´pniane w celach turystycznych” lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4

Obr´b Ochronny Hwoêna, oddzia∏y: 105B, 105D, 110A,
111B, 130B, 130D, 134B,
134D, 136A, 136C, 158B, 159,
160A, 160B, 160C, 161A,
161B, 161D, 164B, 164D,
165A, 165B, 166A, 190B,
190C, 190D, 192A, 192B,
193C, 193D, 194C, 195B,
195D, 221A, 221B, 222A,
226A, 226B, 227A, 227B

Po oznakowanych szlakach tury- Bez limitu
stycznych i rowerowych oraz Êcie˝kach edukacyjnych
Wie˝a widokowa

5 osób

§2
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 7 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 12 marca 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Gorczaƒskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
W zarzàdzeniu Nr 81 Ministra Ârodowiska z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Gorczaƒskiego Parku Narodowego w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w rozdziale „II. Na obszarach ochrony czynnej”
w tabeli „A. W ekosystemach leÊnych” lp. 11 otrzymuje brzmienie:
11

Zabezpieczanie upraw i m∏odników jod∏owych zapachowymi Êrodkami odstraszajàcymi
przed zwierz´tami ∏ownymi
(repelentami)

135,00 ha

Oddzia∏y: 19a, 31a, 32a, b, 36b, d,
38a, b, 48b, 58a, 79d, 80a, 108b, c,
d, f, 109a, b, 145a, 182a, b, d, 190b,
194a

§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 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 131, poz. 922).

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 25 —
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ZARZÑDZENIE Nr 8 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 marca 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
W zarzàdzeniu Nr 69 Ministra Ârodowiska z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w punkcie I. „Na obszarach obj´tych ochronà czynnà”
w tabeli A. „W ekosystemach leÊnych” lp. 13 otrzymuje brzmienie:
13

Przygotowanie gleby i sadzenie sadzonek drzew i krzewów
w lukach i przerzedzeniach

5,35 ha

15a, 17k, n, s, 18f, 206a, 207a, 220a,
359a

§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 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 131,
poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

37
ZARZÑDZENIE Nr 9 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 marca 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla S∏owiƒskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
W zarzàdzeniu Nr 87 Ministra Ârodowiska z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla

S∏owiƒskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Ârod.
i GIOÂ z 2006 r. Nr 2, poz. 44) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia:
a) w punkcie I. „Na obszarach obj´tych ochronà
czynnà” w tabeli A. „W ekosystemach leÊnych”:
— lp. 2, 6 i 8 otrzymujà brzmienie:

—————
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).

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 26 —

Poz. 37

2

Regulowanie sk∏adu gatunkowego
oraz zag´szczenia drzew w drzewostanie — trzebie˝ póêna o charakterze przebudowy

26,61 ha

35by, 86c, 88w, 97w, 66Abx, 39d, 86Ak, 86m, 39bx, 92j,
109d, 109m, 113b, 114b

6

Podsadzenia inicjujàce przebudow´ drzewostanów na gruntach porolnych

43, 75/7,
88 ha

92j, 94b, 109d, 109m, 110f, 137d, 1371

8

Zabezpieczenie nalotów i podrostów oraz powierzchni odnowionych przed zgryzaniem przez zwierz´ta ∏owne

15,52 ha

61h, 86p, 92j, 94b, 103n, 104k, 108f, 109d, 109n, 115h,
121a, 137d, 137l, 110f

— po lp. 15 dodaje si´ lp. od 16 do 26 w nast´pujàcym brzmieniu:
16

Ci´cia gniazdowe inicjujàce przebudow´ drzewostanów na gruntach porolnych

4,95 ha

94b, 110f, 137d, 1371

17

Przygotowanie gleby pod odnowienie

7,88 ha

94b, 92j, 109d, 109m, 110f, 137d, 1371

18

Usuwanie niebezpiecznych wiatro∏omów i wiatrowa∏ów zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu

19

Regulowanie zag´szczenia drzew —
czyszczenia póêne — pas techniczny
Urz´du Morskiego w S∏upsku, zabieg na koszt zarzàdcy terenu

11,14 ha

187h, 187k, 217f

20

Regulowanie zag´szczenia drzew
— trzebie˝ wczesna — pas techniczny Urz´du Morskiego w S∏upsku,
zabieg na koszt zarzàdcy terenu

9,20 ha

185f, 186d, 186g, 187f, 187g, 187i, 187l, 217d

21

Regulowanie zag´szczenia drzew
— trzebie˝ póêna — pas techniczny
Urz´du Morskiego w S∏upsku, zabieg na koszt zarzàdcy terenu

1,77 ha

185i, 187j

22

Usuwanie wiatro∏omów i wiatrowa∏ów — pas techniczny Urz´du
Morskiego w S∏upsku, zabieg na
koszt zarzàdcy terenu

Ca∏y
obszar

23

Wyznaczanie i usuwanie drzew zasiedlonych przez szkodliwe owady
i paso˝ytnicze grzyby zagra˝ajàce
trwa∏oÊci drzewostanów — pas
techniczny Urz´du Morskiego
w S∏upsku, zabieg na koszt zarzàdcy terenu

Ca∏y
obszar

24

Poprawki i uzupe∏nienia — pas
techniczny Urz´du Morskiego
w S∏upsku, zabieg na koszt zarzàdcy terenu

10,36 ha

185c

25

Wyk∏adanie pu∏apek feromonowych na brudnic´ mniszk´ — pas
techniczny Urz´du Morskiego
w S∏upsku, zabieg na koszt zarzàdcy terenu

2 sztuki

199f, 214f

Tereny obj´te ochronà czynnà

185—187, 215—218

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 27 —
26

Poszukiwania owadów w Êció∏ce
(jesienne) — pas techniczny Urz´du Morskiego w S∏upsku, zabieg
na koszt zarzàdcy terenu

4 próby

Poz. 37

199d, 206h, 212g

b) w punkcie I. „Na obszarach obj´tych ochronà czynnà” w tabeli B. „W nieleÊnych ekosystemach làdowych”:
— lp. 1 i 5 otrzymujà brzmienie:
1

Usuni´cie drzew i krzewów porastajàcych nieleÊne ekosystemy làdowe

15 ha/rok

46Af, 65l, 65i— cz´Êç SE, 65bx, 80y, 80z, 83t, 83ax,
83gx, 110k, 143g, 143m

5

Wykaszanie trzciny porastajàcej ∏àki wraz z usuni´ciem biomasy

50 ha/rok

144gx, 146k, 148z, 36d, 35hy, 36Ba

— po lp. 6 dodaje si´ lp. od 7 do 13 w nast´pujàcym brzmieniu:
7

Budowa p∏otków zwyk∏ych i barierek w miejscach nasilenia ruchu
turystycznego — pas techniczny
Urz´du Morskiego w S∏upsku, wykonanie na koszt zarzàdcy terenu

8

Usuwanie krzewów rosnàcych
w dnie i skarpach rowów, wykaszanie skarp i poboczy rowów, usuwanie namu∏u, rozplantowywanie
wydobytego namu∏u, naprawa istniejàcych umocnieƒ, zabudowa
wyrw i nor — Zarzàd Melioracji
i Urzàdzeƒ Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdaƒsku, zabiegi na koszt zarzàdcy terenu

9

Usuwanie nalotów i podrostów
drzew na gruntach, na których
wskazane jest przywrócenie u˝ytkowania ∏àkowego i pastwiskowego

10

Dopuszczenie stosowania przefermentowanego obornika raz na
4 lata w dawce nie przekraczajàcej
10 t/ha

6000 m

Oddzia∏y: 185—191, 202—210, 215

Rzeka Pustynka, Kana∏ ˚elazo—Kluki, Kana∏ ¸upawa—
¸eba, Kana∏ Gardna—¸eba, rzeka Wysoka, Kana∏ G∏ówny II, Kana∏ odp∏ywowy ze stacji pomp Kluki IV—II, Wa∏
wsteczny prawy kana∏u Gardna—¸eba, Wa∏ wsteczny
lewy kana∏u Gardna—¸eba, Kana∏ dop∏ywowy i odp∏yw
stacji pomp Kluki IV—I, Kana∏ G∏ówny I, Wa∏ przyjeziorny lewy jez. ¸ebsko (Kluki), Wa∏ wsteczny lewy kana∏u
¸upawa—¸eba, Kana∏ dop∏ywowy zbiornik stacji pomp
Kluki I, Kana∏ odp∏ywowy stacji pomp Kluki I, Wa∏
wsteczny lewy rzeki Pustynki (Kluki), Wa∏ rzeki ¸upawy,
Wa∏ Smo∏dzino, Kana∏ Gardna A zbornik i kana∏ odp∏ywowy stacji pomp Gardna IX—X, Wa∏ przyjeziorny jeziora Gardno, Wa∏ prawy rzeki ¸upawy, Kana∏ Cz∏uchowski prawy, Kana∏ Gardna A, Kana∏ Sieciƒski, Kana∏
Cz∏uchowski B, Wa∏ lewy przyjeziorny jez. Gardno, rzeka Brodnica—Wierzchocino, rzeka Broda—Osieki, Wa∏
wsteczny prawy rzeki Broda—Osieki, Kana∏ dop∏ywowy, zbiornik i kana∏ odp∏ywowy ze stacji pomp Gardna
VII, Kana∏ M∏yƒski, Kana∏ Izbica XIV, Kana∏ D pompowy
strugi G∏ówczyckiej, Kana∏ Ptasi, Wa∏ prawy rzeki ¸eby,
Wa∏ przyjeziorny jez. ¸ebsko — Lisia Góra, Wa∏ lewy
rzeki ¸eby, Kana∏ Luciƒski — ujÊciowy odcinek, Kana∏
˚arnowski, Wa∏ przeciwpowodziowy przy jeziorze ¸ebsko
Obszary
ochrony
czynnej

Obwody Ochronne: Kluki, Rowy, Smo∏dzino, Smo∏dziƒski Las, ˚arnowska

55s — cz´Êç,55y, 55z, 55bx, 55cx, 55dx, 55fx, 55gx, 58n,
58o, 58p — cz´Êç, 58jx, 58hx, 61Aa — cz´Êç, 61l, 61m,
61n, 61o, 61p, 61r, 61x, 61z — cz´Êç, 61ax, 82Aa, 82c,
82d, 91Ag, 144nx, 144px, 144rx, 144xx, 144yx, 144zx,
144ay, 145a, 145c, 145d, 145f, 145i , 145j, 145k
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Dopuszczenie stosowania przefermentowanego obornika raz na
4 lata w dawce nie przekraczajàcej
20 t/ha

12

Ustawianie wiat nie zwiàzanych
trwale z gruntem lub zapór przeciwwietrznych chroniàcych byd∏o
na ∏àkach dzier˝awionych — wykonanie na koszt dzier˝awcy

13

Ca∏oroczny wypas byd∏a na koszt 120 ha/rok Obwód Ochronny ˚arnowska
w∏aÊciciela wraz z ponoszeniem
pe∏nej odpowiedzialnoÊci weterynaryjnej za stan pog∏owia

Poz. 37

100Aa,100c, 100d, 100g, 100i, 100j, 100k, 105Aa, 105c,
105d, 105f, 105k, 105Ba, 105Bb, 105Bc, 105Bf, 105Bg,
105Bi, 105Bk, 105Bm — cz´Êç N, 105Bn, 105Bo —
cz´Êç N
Obszary
ochrony
czynnej

Obwody Ochronne: Kluki, Rowy, Smo∏dzino, Smo∏dziƒski Las, ˚arnowska

c) w punkcie II. „Inne zadania ochronne w ekosystemach wed∏ug specyfiki Parku”:
— lp. 3 i 5 otrzymujà brzmienie :
3

Remont i wykonanie nowych barier oraz nawierzchni wzd∏u˝ tras
turystycznych i dydaktycznych z
miejscowych materia∏ów naturalnego pochodzenia

do
7000 m

5

Ustawienie, a w latach kolejnych
naprawa tablic informacyjno-edukacyjnych i map

do
200 sztuk

Obszary ochrony Êcis∏ej i czynnej

Przy trasach turystycznych i dydaktycznych

— po lp. 9 dodaje si´ lp. od 10 do 31 w nast´pujàcym brzmieniu:
10

Utrzymanie przejezdnoÊci dróg
przeciwpo˝arowych i ratunkowych, stabilizacja dróg na zjazdach
na pla˝´ — pas techniczny Urz´du
Morskiego w S∏upsku, wykonanie
na koszt zarzàdcy terenu

2 zjazdy

189, 206

11

Ustawienie tablic informacyjno—
ostrzegawczych w miejscach nasilonego ruchu turystycznego — pas
techniczny Urz´du Morskiego
w S∏upsku, wykonanie na koszt zarzàdcy terenu

50 sztuk

185—191, 202—210, 215

12

Usuni´cie drzew na projektowanym odcinku trasy rowerowej z ¸eby do Ràbki

1700 m

1, 2

13

Uporzàdkowanie i przywrócenie
do stanu w∏aÊciwego terenu po
wymianie sieci telekomunikacyjnej
— po∏o˝enie kabla podziemnego
na odcinku ¸eba—Ràbka

1700 m

1, 2

14

Budowa punktów informacyjno-dydaktycznych

7 sztuk

Ràbka, Rowy, parking leÊny w Czo∏pinie, parking w Klukach, przy wie˝y na Rowokole, na parkingu przy jeziorze Do∏gie Du˝e, na terenie by∏ej jednostki wojskowej

15

Budowa witaczy (symbolicznych
bram)

5 sztuk

Obwody Ochronne: ˚arnowska, Smo∏dzino, Rowy, przy
Muzeum w Smo∏dzinie
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16

Budowa wiat drewnianych z ∏awkami

4 sztuki

Obwody Ochronne: Ràbka, Rowy

17

Ustawienie w terenie kierunkowskazów

56 sztuk

Przy szlakach turystycznych

18

Naprawa podejÊcia do latarni i na
Rowokó∏

600 m

19

Remont pomostów

20

Remont platformy
w Czo∏pinie

21

Budowa wie˝ widokowych

22

Wykonanie k∏adek

23

Remont mostku

1 sztuka

Kana∏ Gardno—¸eba

24

Remont bramy przy Rowokole

1 sztuka

Obwód Ochronny Smo∏dzino

25

Remont wiat na Rowokole

3 sztuki

Obwód Ochronny Smo∏dzino

26

Odbudowa mostów

2 sztuki

Obwód Ochronny Rowy

27

Remont wie˝y na Rowokole

1 sztuka

Obwód Ochronny Smo∏dzino

28

Wykonanie Êcie˝ek przyrodniczych

10000 m

Obwody Ochronne: Ràbka, Smo∏dzino

29

Modernizacja parkingów

2 sztuki

Obwody Ochronne: Smo∏dziƒski Las, Ràbka

30

Ustawienie w terenie ∏awek i koszy
na Êmieci

¸awki —
136 sztuk
Kosze —
126 sztuk

31

Wykonanie zaplecza dydaktycznego przy obiektach muzealnych Parku

3 sztuki

widokowej

Obwody Ochronne: Smo∏dzino, Smo∏dziƒski Las

3 sztuki

Jeziora: Gardno, Do∏gie Du˝e, Do∏gie Ma∏e

1 sztuka

Obwód Ochronny Smo∏dziƒski Las

3 sztuki

Ràbka, Kluki nad jeziorem ¸ebsko, oddzia∏ 145g nad
jeziorem Gardno

90 m
50 m

Wielkie Bagno Obwód Ochronny Rowy przy wydmie
szarej

Przy szlakach turystycznych

Obwody Ochronne: Ràbka, Smo∏dzino, Rowy

2) w za∏àczniku nr 3 do zarzàdzenia:
a) w punkcie I. „Obszary obj´te ochronà czynnà” w tabeli A. „Ochrona czynna gatunków zwierzàt”:
— lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
Rybitwa czarna Chlidonias niger
Rybo∏ów Pandion haliaetus

Ochrona
czynna

Budowa potencjalnych stanowisk l´gowych

— po lp. 2 dodaje si´ lp. 3 i 4 w nast´pujàcym brzmieniu:
3

Foka szara Haelichoerus grypus

4

Ssaki morskie

Wypuszczanie fok zgodnie z pro- Ca∏y obszar morski Parku
jektem reintrodukcji realizowanym przez Stacj´ Morskà Uniwersytetu Gdaƒskiego w Helu
Ochrona czynna gatunków

Monitoring gatunków na ca∏ym
obszarze morskim Parku

Dziennik Urz´dowy Ministra Ârodowiska
i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska Nr 2 — 30 —

Poz. 37

b) w punkcie I. „Obszary obj´te ochronà czynnà”, tabela B. „Ochrona czynna gatunków roÊlin”, lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3

Miko∏ajek nadmorski Eryngium Ochrona czynna gatunku
maritimum

Zbiór nasion i wysiewanie ich zarówno wokó∏ osobników rosnàcych, jak równie˝ w podobnych
siedliskach. Oddzia∏y: 33—35

c) w punkcie II. „Obj´te ochronà krajobrazowà”, tabela A. „Ochrona czynna gatunków zwierzàt”, lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2

Nietoperze rodzaj: Myotis, Pleco- Ochrona czynna
tus, Pipistrellus

Budowa i monta˝ schronieƒ.
Monitoring skrzynek i kryjówek

3) za∏àcznik nr 4 do zarzàdzenia otrzymuje brzmienie:
Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia
ogó∏em ha

1

Âcis∏a

4a—nx, drogi, 5a—z, bx—hx, jx—ox, drogi, 6a—kx, drogi, 7a—t,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 18A, 19a—tx, drogi,
19Aa—hx, rowy, drogi, 20a—tx, drogi, linie, 20Aa—w, y, bx—nx,
px, rowy, drogi, linie, 21a—gx, rowy, drogi, 21Aa—z, rowy, linia,
22a, c—lx, rowy, drogi, linie, 24a—kx, rowy, drogi, linie, 25, 26,
27z—gx, lx—nx, drogi, 28a—az, rowy, drogi, linie, 28Ag, s—cx,
drogi, 28B, 29a—hy, drogi, 29Aa—dx, gx—hx, drogi, rowy,
30a—ry, rowy, drogi, linie, 31a—ty, drogi, 32a—gx, drogi, 50o—p,
54a—c, rowy, drogi, 62a—c, rowy, 66, 68, 69b, drogi, 77h—i,
k—m, r—t, drogi, 141b—h, rowy, wa∏y, 142, 147b—g, n, rowy,
148g—i, s—y, dx—mx, rzeki

5 928,93

2

Czynna

1, 2a—fy, hy, rowy, drogi, 2Aa—g, i, k—m, bx—ix, rowy, drogi, linie energ. 3, 4 drogi, 5 drogi, 6 drogi, 7 drogi, 19 drogi, 19A drogi, 20 drogi, 20A drogi, 21hx—px, tx—iy, linie, drogi, 21A drogi,
22 drogi, 23a—nx, px, rowy, drogi, 23Aa—z, rowy, drogi, 23Bb—g,
rowy, drogi, 24lx—dy, drogi, 25A, 27a—y, hx—kx, ox—wx, rowy,
drogi, 28 drogi, 28Aa—f, h—r, rowy, drogi, 29 drogi, 29Afx,
drogi, 30 drogi, 31 drogi, 32 drogi, 33, 34, 35a—kx, mx, ox—cy,
gy—my, rowy, drogi, 36, 36Aa—ax, rowy, drogi, 36B, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 45B, 45C, 45D, 46, 46A, 46B, 46C, 47,
48, 49, 50a—n, rowy, drogi, 51, 52, 53, 54d—p, rowy, drogi, 55,
55A, 55B, 56, 57, 58a—hx, jx, rowy, drogi, 59, 60, 61, 61Aa—r,
t—w, y—ax, rowy, drogi, 62d—m, rowy, drogi, 63, 64, 65, 65A,
65B, 66Aa—b, d—nx, drogi, rowy, wa∏y, 66B, 67, 68A, 69a, c—w,
rowy, drogi, 70, 71, 72, 72A, 73, 73Aa—c, f, rowy, 74, 75a—j, l—o,
x—z, rowy, drogi, 76o—mx, rowy, drogi, 76Aa—f, hx—zx, rowy,
drogi, 77a—g, j, n—p, drogi, 78, 79, 80, 80A, 81, 82, 82A, 83, 84,
85a—h, fx—nx, rowy, drogi, linie energ, 86a—h, m—z, bx—cx,
gx—ay, rowy, drogi, 86A, 86B, 87, 88, 89, 90, 91, 91A, 92, 93a—i,
k—t, drogi, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 101x—ox, drogi, 102,
103, 104, 105, 105A, 105B, 106, 107, 108a—j, m—bx, rowy, drogi,
linie energ., 109, 110, 111a—f, cx, ix—wx, rowy, drogi, groble,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118a—z, drogi, linie energ., 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128A, 129, 129A, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 136A, 137, 138, 139, 140, 141a, 141A,
142A, 143a—o, rowy, 144d—ay, rowy, 145a—f, h—l, n—o, rowy,
drogi, 146a—k, rowy, drogi, groble, 147a, h—m, rowy, rzeki,
148a—f, j—r, z—cx, rowy, rzeki, wody przybrze˝ne Morza Ba∏tyckiego, pas techniczny Urz´du Morskiego w S∏upsku

26 350,77
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3

Krajobrazowa

2gy, iy—ly, 2Ah, j, n—ax, 5ax, ix, 20Ax, z—ax, ox, 21rx—sx, dr.
22b, 23ox, 23Bh—i, 35lx, nx, dy—fy, ny, 36Abx—fx, rowy, 54r—s,
58ix, 61As, x, 66Ac, 73Ad, g—bx, rowy, drogi, 75k, p—w, 76a—n,
rowy, 76Ag—gx, ay, rowy, drogi, 93j, 108k—l, 111g—l, p—bx,
dx—hx, 143p, 144a—c, 145g, m, 1461

132,93

4

Grunty SP w innym
zarzàdzie
(kategoria/rodzaj
ochrony
zostanie
wskazany
w planie ochrony).
Grunty wykazane celem zbilansowania
powierzchni Parku

Muzeum Pomorza Ârodkowego w S∏upsku,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni,
Agencja NieruchomoÊci Rolnych,
Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdaƒsku,
Minister Obrony Narodowej,
Pozosta∏e (drogi)

8,51
3,29
2,19

5

Grunty inne (katego- prywatne, komunalne
ria/rodzaj
ochrony
zostanie
wskazany
w planie ochrony).
Grunty wykazane celem zbilansowania
powierzchni Parku

74,80
1,36
3,36
237,89

Razem

32 744,03

4) w za∏àczniku nr 5 do zarzàdzenia:
a) w tabeli I. B. „Miejsca udost´pniane w celach edukacyjnych”, lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3

Âcie˝ka przyrodnicza Dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych
„Âwiat∏o
Latarni”
Oddzia∏y: 20, 20A, 21

50—70 osób

b) w tabeli I. D. „Miejsca udost´pniane w celach turystycznych”, po lp. 19 dodaje si´ lp. 20 w nast´pujàcym
brzmieniu:
20

Szlak niebieski — Szlak pieszy wykorzystywany równie˝ jako rowerowy. Mo˝liwoÊç
Obwód
Ochronny udost´pniania dla zorganizowanych przewozów turystycznych
Smo∏dziƒski Las, oddzia∏y: 20, 20A, 21

900
osób/dob´

c) w tabeli I. F. „Miejsca udost´pniane dla amatorskiego po∏owu ryb”, po lp. 5 dodaje si´ lp. 6 w nast´pujàcym brzmieniu:
6

Pla˝a nad Morzem
Ba∏tyckim — oznakowanie miejsc do
amatorskich
po∏owów z brzegu w granicach Parku, poza
kàpieliskami. Prowadzenie kontroli rybo∏ówstwa
wspólnie
z w∏aÊciwymi podmiotami

Na ∏owiskach obowiàzuje: a) wymiar ochronny: — sandacza —
55 cm; — szczupaka— 50 cm b) zakaz: — palenia ognisk i biwakowania; — stosowania zan´t roÊlinnych i ˝ywca c) okres ochronny:
— siei od 15 paêdziernika do 31 grudnia; — troci i ∏ososia od
15 wrzeÊnia do 31 grudnia W pozosta∏ych przypadkach zastosowanie majà przepisy dotyczàce sportowo-rekreacyjnego po∏owu
ryb, z uwzgl´dnieniem przepisów w sprawie wymiarów i okresów
ochronnych organizmów morskich

100
osób/dob´

§2
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 10 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 3 kwietnia 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu
Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954 i Dz. U. Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:

3) samodzielne stanowiska pracy:
a) stanowisko do spraw zamówieƒ publicznych,
b) stanowisko do spraw pracowniczych,
c) stanowisko do spraw obronnych, ochrony
przeciwpo˝arowej i BHP,
d) stanowisko do spraw obs∏ugi sekretariatu,
e) radca prawny.
3. Wyodr´bnionymi jednostkami terenowymi sà:
1) OÊrodek Naukowo-Dydaktyczny i Muzeum
Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych;
2) Terenowa Stacja Badaƒ Naukowych w Wo∏osatym;
3) Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach;
4) OÊrodek Informacji i Edukacji Turystycznej
w Lutowiskach;
5) OÊrodek Informacji i Edukacji w Ustrzykach
Górnych;
6) Terenowa Stacja Informacji i Edukacji Turystycznej w Tarnawie Ni˝nej;
7) Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Wo∏osatym;
8) Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego
w Wo∏osatym i Tarnawie Ni˝nej;
9) Gospodarstwo Szkó∏karskie.”.

§1
W zarzàdzeniu Nr 82 Ministra Ârodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Ârod.
i G∏ówn. Insp. Ochrony Ârod. Nr 1, poz. 39) w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
w § 4 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. W sk∏ad Dyrekcji Parku wchodzà:
1) zast´pca dyrektora Parku;
2) komórki organizacyjne:
a) dzia∏ realizacji ochrony przyrody,
b) dzia∏ badaƒ naukowych, planowania ochrony przyrody,
c) dzia∏ udost´pniania parku i komunikacji spo∏ecznej,
d) dzia∏ edukacji ekologicznej,
e) dzia∏ administracji i gospodarowania mieniem Skarbu Paƒstwa,
f) dzia∏ ksi´gowoÊci i finansów;
—————
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).

§2
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko

39
ZARZÑDZENIE Nr 11 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
—————
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).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

§1
W zarzàdzeniu Nr 2 Ministra Ârodowiska z dnia
18 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Ârodowiska, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji oraz
Dyrektorem Departamentu Prawnego, okreÊlajà w wewn´trznych regulaminach organizacyjnych struktur´ oraz podzia∏ zadaƒ wewnàtrz
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podleg∏ych sobie komórek, z zastrze˝eniem
ust. 3.”;
2) w Za∏àczniku do zarzàdzenia:
a) w § 3:
— ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do w∏aÊciwoÊci ka˝dej z komórek nale˝y
realizacja zadaƒ Ministra nale˝àcych do
zakresu dzia∏ania danej komórki, w szczególnoÊci:
1) inicjowanie i opracowywanie za∏o˝eƒ
i projektów aktów normatywnych wraz
z uzasadnieniem i ocenà skutków regulacji, w tym skutków finansowych;
2) przygotowywanie projektów dokumentów pozostajàcych w zakresie dzia∏ania
Ministra, w szczególnoÊci: programów,
polityk, strategii, planów, sprawozdaƒ,
stanowisk,
prognoz,
informacji,
oÊwiadczeƒ woli, ocen i analiz;
3) wdra˝anie „Programu Reformy Regulacji”, w szczególnoÊci nowego systemu
oceny skutków regulacji, przyj´tego
przez Rad´ Ministrów w dniu 10 paêdziernika 2006 r. — pn. „Wytyczne do
oceny skutków regulacji”;
4) przygotowanie projektów stanowisk
Rzàdu oraz udzia∏ w grupach roboczych
i radach eksperckich Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej;
5) podejmowanie inicjatyw, prowadzenie
negocjacji i realizacja postanowieƒ
umów dwustronnych oraz zobowiàzaƒ
wynikajàcych z konwencji, protoko∏ów,
traktatów i porozumieƒ wielostronnych
w zakresie dzia∏ania komórki;
6) prowadzenie spraw z zakresu wspó∏pracy z samorzàdami;
7) przedk∏adanie Ministrowi, Sekretarzowi
i Podsekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa informacji lub opinii na temat prowadzonych spraw;
8) przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych;
9) wspó∏praca z innymi komórkami, urz´dami administracji publicznej, pozosta∏ymi organami administracji oraz innymi organizacjami krajowymi i mi´dzynarodowymi;
10) wykonywanie obowiàzków zwiàzanych
z notyfikacjà aktów normatywnych
transponujàcych dyrektywy prawa
wspólnotowego w ramach Systemu
Notyfikacji Krajowych Ârodków Wykonawczych, w szczególnoÊci realizacja
zadaƒ, o których mowa w za∏àczniku
nr 2 do regulaminu;
11) wykonywanie obowiàzków zwiàzanych
z notyfikacjà projektów aktów prawnych zawierajàcych przepisy techniczne, w szczególnoÊci realizacja zadaƒ,
o których mowa w za∏àczniku nr 3 do
regulaminu;
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12) przygotowywanie projektów regulacji
prawnych oraz opracowywanie wyjaÊnieƒ do przepisów w zakresie dzia∏alnoÊci komórki;
13) prowadzenie post´powaƒ o udzielenie
zamówienia publicznego;
14) realizacja zadaƒ wynikajàcych ze zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych;
15) realizacja planu finansowego komórki;
16) przygotowywanie za∏o˝eƒ do planu finansowego Ministerstwa;
17) udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji oraz opinii w zakresie
spraw prowadzonych przez komórk´;
18) przekazywanie do Departamentu Prawnego informacji i danych niezb´dnych
do realizacji zadaƒ dotyczàcych uczestnictwa Polski w post´powaniach toczàcych si´ przed ETS, SPI, SSP i sàdem
EFTA, w tym merytorycznych analiz toczàcych si´ post´powaƒ oraz opartych
na przedmiotowych analizach, stanowisk odnoÊnie udzia∏u Polski w omawianych post´powaniach;
19) wykonywanie obowiàzków wynikajàcych z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o dzia∏alnoÊci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1414);
20) przygotowywanie i przekazywanie do
Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych stanowisk w sprawach zwiàzanych z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie
nieruchomoÊci przez cudzoziemca;
21) realizacja obowiàzków wynikajàcych
z zamieszczania, aktualizowania i usuwania informacji ze strony utworzonej
przez Ministra, jako organu w∏adzy publicznej, w ramach Biuletynu Informacji Publicznej;
22) przekazywanie do Centrum Informacji
o Ârodowisku wype∏nionych kart informacyjnych o dokumentach i innych noÊnikach
zawierajàcych
informacje
o Êrodowisku i jego ochronie, podlegajàcych udost´pnieniu;
23) przekazywanie do Biura Bud˝etu Resortu informacji o przep∏ywach krajowych Êrodków pozabud˝etowych;
24) uzgadnianie z Departamentem Funduszy Ekologicznych projektów pism i innych dokumentów, w zakresie dotyczàcym funduszu PHARE i Transition Facility oraz funduszy strukturalnych lub
Funduszu SpójnoÊci;
25) przekazywanie do Departamentu Edukacji i Promocji Zrównowa˝onego Rozwoju materia∏ów przeznaczonych do zamieszczenia w serwisie internetowym
Ministerstwa, za których zawartoÊç
i treÊç odpowiedzialnoÊç ponoszà kierujàcy komórkà przekazujàcà materia∏y;
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26) zapewnienie aktualizacji informacji
zwiàzanych z zakresem dzia∏ania komórki, zamieszonych w serwisie intranetowym i internetowym Ministerstwa;
27) wspó∏udzia∏ w realizacji zadaƒ wynikajàcych z powszechnego obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
28) realizacja zadaƒ w zakresie sprawowania
nadzoru nad Prezesem Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej we wspó∏pracy
z Departamentem Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Klimatu;
29) terminowe przekazywanie drogà elektronicznà do Biura Ministra i Departamentu Prawnego informacji oraz dokumentów dotyczàcych projektowanych
ustaw, rozporzàdzeƒ Rady Ministrów,
programów, strategii i stanowisk Rzàdu
do pozarzàdowego projektu ustawy,
b´dàcych w kompetencji Ministra,
przeznaczonych
do
zamieszczenia
w bazie danych Systemu E-legislacji
(Karta Dokumentu Rzàdowego);
30) realizacja innych zadaƒ na∏o˝onych
przez Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego
Ministerstwa.”,
— dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Dyrektorzy (w departamentach i biurach)
oraz naczelnicy (w samodzielnych wydzia∏ach) odpowiadajà za przygotowanie
wáokresie pokoju komórek organizacyjnych Ministerstwa Ârodowiska do funkcjonowaniaáwáwy˝szych stanach gotowoÊci
obronnej paƒstwa oraz koordynacj´ wykonywania zadaƒ obronnych w nadzorowanych
jednostkach
organizacyjnych
wáprzypadku wprowadzenia wy˝szych
stanów gotowoÊci obronnej paƒstwa.”,
b) w § 4:
— ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokumenty sporzàdzone w komórkach,
przedk∏adane do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi i Podsekretarzom Stanu oraz
Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa,
parafujà dyrektorzy (w departamentach
i biurach) oraz naczelnicy (w samodzielnych wydzia∏ach) lub ich zast´pcy.”,
— ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dokumenty inne, ni˝ wymienione w ust. 1
i 2, podpisujà dyrektorzy (w departamentach i biurach) oraz naczelnicy (w samodzielnych wydzia∏ach) lub, w zakresie
przez nich okreÊlonym, ich zast´pcy.”,
c) w § 7:
— uchyla si´ pkt 12,
— w pkt 27 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 28 i 29 w brzmieniu:
„28) koordynacja i prowadzenie, w uzgodnieniu z komórkami merytorycznymi Ministerstwa, spraw dotyczàcych przygotowywania materia∏ów przekazywanych
do Sta∏ego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europej-
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skiej, zwiàzanych z cz∏onkostwem Polski
w Unii Europejskiej, w szczególnoÊci notyfikowanie do Komisji Unii Europejskiej
projektów aktów prawnych na podstawie art. 95 Traktatu Ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà;
29) obs∏uga, we wspó∏pracy z komórkami
merytorycznymi Ministerstwa, zadaƒ
Ministra zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Mi´dzyresortowego Zespo∏u ds. Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych.”,
d) w § 10:
— pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) nadzór nad realizacjà zadaƒ paƒstwowej
s∏u˝by geologicznej;”,
— w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:
„13) prowadzenie spraw wynikajàcych z nadzoru Ministra nad Prezesem Wy˝szego
Urz´du Górniczego.”,
e) w § 11 uchyla si´ pkt 30,
f) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Do zakresu dzia∏ania Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO) nale˝y opracowywanie za∏o˝eƒ i kierunków polityki
Ministra w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacja zadaƒ z niej wynikajàcych, w szczególnoÊci:
1) analiza stanu gospodarki odpadami
w kraju oraz kreowanie polityki paƒstwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami;
2) przygotowywanie projektów aktów
prawnych transponujàcych do prawa
polskiego wymagania unijnych aktów prawnych dotyczàcych gospodarki odpadami;
3) przygotowywanie strategii, planów
i programów wynikajàcych z unijnych dokumentów i aktów prawnych
dotyczàcych gospodarki odpadami;
4) przygotowywanie sprawozdaƒ dla
Komisji Europejskiej dotyczàcych
transpozycji i wdra˝ania unijnych aktów prawnych dotyczàcych gospodarki odpadami;
5) prowadzenie prac zwiàzanych z krajowym planem gospodarki odpadami,
w tym przygotowywanie aktualizacji
planu, nadzorowanie i monitorowanie jego realizacji;
6) opiniowanie wojewódzkich planów
gospodarki odpadami;
7) projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych umo˝liwiajàcych realizacj´ krajowego planu gospodarki odpadami, jak
równie˝ wdra˝ajàcych zasady ochrony Êrodowiska zakresie gospodarki
odpadami, w tym rozszerzonej odpowiedzialnoÊci przedsi´biorców i zasady „zanieczyszczajàcy p∏aci” oraz analiza skutecznoÊci ich funkcjonowania;
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8) wspó∏praca z G∏ównym Inspektorem
Ochrony Ârodowiska w zakresie prowadzenia baz danych dotyczàcych
wprowadzanych na rynek produktów
oraz gospodarki odpadami;
9) wspó∏praca z G∏ównym Inspektorem
Ochrony Ârodowiska w zakresie realizacji obowiàzków Ministra wynikajàcych z postanowieƒ Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych;
10) prowadzenie spraw zwiàzanych z realizacjà obowiàzków Ministra wynikajàcych z postanowieƒ Konwencji
Sztokholmskiej w sprawie trwa∏ych
zanieczyszczeƒ organicznych;
11) reprezentowanie Ministra w pracach
w zakresie gospodarki odpadami na
forum OECD;
12) udzia∏ merytoryczny w pracach komitetów sterujàcych i zespo∏ów roboczych
w zakresie gospodarki odpadami.”,
g) w § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) koordynowanie spraw zwiàzanych z udzielaniem zamówieƒ publicznych;”,
h) w § 18 w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:
„14. koordynowanie i przygotowanie we wspó∏pracy z Departamentem Prawnym projektów rozwiàzaƒ w zakresie struktury organizacyjnej Ministerstwa.”,
i) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. Do zakresu dzia∏ania Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
(BSOIN) nale˝y wykonywanie zadaƒ Ministra wynikajàcych z powszechnego obowiàzku obrony oraz zapewnienie przestrzegania w Ministerstwie przepisów dotyczàcych ochrony informacji niejawnych
i ochrony danych osobowych, w tym wynikajàcych z ustawy dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 241, poz. 2416, z póên. zm.3)), ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196,
poz. 1631, z póên. zm.4)) oraz ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z póên. zm.5)), w szczególnoÊci:
—————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 220, poz. 1600.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149,
poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711.
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1) wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów operacyjnych, programów obronnych i dokumentów
sporzàdzanych w ramach przeglàdów obronnych;
2) przygotowanie Ministra, obs∏ugujàcego go urz´du oraz jednostek podleg∏ych lub nadzorowanych przez Ministra do funkcjonowania w systemie
kierowania bezpieczeƒstwem narodowym;
3) przygotowanie jednostek organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez Ministra do obj´cia ich
militaryzacjà;
4) prowadzenie
spraw
zwiàzanych
z ochronà obiektów o szczególnym
znaczeniu
dla
bezpieczeƒstwa
i obronnoÊci paƒstwa;
5) prowadzenie spraw zwiàzanych z tworzeniem i utrzymywaniem rezerw paƒstwowych mobilizacyjnych oraz rezerwacjà surowca drzewnego na pniu;
6) prowadzenie
spraw
zwiàzanych
z utrzymaniem dla celów obronnoÊci
Êródlàdowych dróg wodnych wraz
z infrastrukturà technicznà obejmujàcà budowle oraz urzàdzenia wodne;
7) organizacja i prowadzenie szkolenia
obronnego;
8) planowanie i prowadzenie kontroli
wykonywania zadaƒ obronnych;
9) realizacja zadaƒ Ministra wynikajàcych
z obowiàzków paƒstwa gospodarza
(HNS) i realizacji Celów Si∏ Zbrojnych;
10) wspó∏udzia∏ w realizacji zadaƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem w sytuacjach
kryzysowych;
11) prowadzenie wspó∏pracy z resortem
obrony narodowej i w∏aÊciwymi organami NATO, dotyczàcej ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej;
12) realizacja zadaƒ Ministra zwiàzanych
z obowiàzkowà ochronà obszarów,
obiektów i urzàdzeƒ wa˝nych dla
obronnoÊci, interesu gospodarczego
paƒstwa lub bezpieczeƒstwa publicznego;
13) koordynowanie spraw zwiàzanych
z opiniowaniem wniosków o wydanie
zezwolenia na nabycie nieruchomoÊci
przez cudzoziemca, prowadzonych na
podstawie ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomoÊci
przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r.
Nr 167, poz. 1758 oraz z 2005 r. Nr 94,
poz. 788 i Nr 183, poz. 1538);
14) koordynowanie spraw zwiàzanych
z przekazywaniem przez Dyrektora
Generalnego Lasów Paƒstwowych
terenów leÊnych na cele zwiàzane
z uzasadnionymi potrzebami obronnoÊci paƒstwa;
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15) zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w Ministerstwie, w tym
ich ochrony fizycznej;
16) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których sà
wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
17) kontrola ochrony informacji niejawnych;
18) prowadzenie ewidencji pracowników
Ministerstwa dopuszczonych do informacji niejawnych;
19) przeprowadzanie post´powaƒ sprawdzajàcych;
20) szkolenie pracowników Ministerstwa
w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz w zakresie ochrony danych osobowych;
21) okresowa kontrola ewidencji, materia∏ów i obiegu dokumentów niejawnych;
22) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
23) prowadzenie Kancelarii Tajnej Ministerstwa;
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24) wspó∏praca w opracowaniu planu
ochrony fizycznej Ministerstwa oraz
nadzorowanie jego realizacji w zakresie wynikajàcym z ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych;
25) zapewnienie przestrzegania obowiàzku sk∏adania oÊwiadczeƒ majàtkowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje
publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216,
poz. 1584), prowadzenie wykazu osób
zobowiàzanych do sk∏adania oÊwiadczeƒ, a tak˝e przechowywanie, aktualizacja oraz archiwizacja sk∏adanych
oÊwiadczeƒ;
26) wspó∏praca z odpowiednimi s∏u˝bami ochrony paƒstwa;
27) koordynacja
spraw
zwiàzanych
z obronà cywilnà w Ministerstwie.”,
j) dodaje si´ § 33 w brzmieniu:
„§ 33. Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego okreÊla
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze.”,
k) Za∏àcznik nr 2 otrzymuje brzmienie:
„Za∏àcznik nr 2

PROCEDURA POST¢POWANIA
Z AKTAMI NORMATYWNYMI TRANSPONUJÑCYMI DYREKTYWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO
§1
Za∏àcznik nr 2 do regulaminu okreÊla zasady funkcjonowania Systemu Notyfikacji Krajowych Ârodków
Wykonawczych w Ministerstwie.
§2
W przypadku gdy akt normatywny transponuje dyrektywy prawa wspólnotowego, w∏aÊciwa komórka
sporzàdza szczegó∏owy wykaz dyrektyw prawa
wspólnotowego transponowanych przez ten akt.
§3
Je˝eli akt normatywny dokonuje samodzielnie ca∏kowitej transpozycji danej dyrektywy prawa wspólnotowego, lub dokonuje ca∏kowitej transpozycji jako
ostatni z kilku aktów normatywnych cz´Êciowo transponujàcych przepisy danej dyrektywy, w∏aÊciwa komórka sporzàdza tabel´ zgodnoÊci dla danej dyrektywy.
§4
Tabela zgodnoÊci, o której mowa w § 3, powinna zawieraç:
1) tytu∏ i numer dyrektywy;
2) list´ wszystkich aktów normatywnych transponujàcych dyrektyw´;
3) szczegó∏owy wykaz przepisów dyrektywy wraz
z transponujàcymi je przepisami w∏aÊciwych aktów normatywnych.

§5
Wykaz, o którym mowa w § 2, oraz tabel´ zgodnoÊci,
o której mowa w § 3, w∏aÊciwa komórka przekazuje do
Departamentu Prawnego w celu dokonania notyfikacji
aktu normatywnego Komisji Europejskiej w ramach
Systemu Notyfikacji Krajowych Ârodków Wykonawczych.
§6
Procedur´ okreÊlonà w § 2—5 stosuje si´ odpowiednio w przypadku wydania przez Wspólnot´ Europejskà dyrektyw kodyfikacyjnych lub takich, które ju˝
przed wejÊciem w ˝ycie by∏y cz´Êciowo lub w ca∏oÊci
przetransponowane do prawa krajowego.
§7
1. CzynnoÊci, o których mowa w § 2—5, w∏aÊciwa komórka dokonuje w terminie siedmiu dni od dnia
opublikowania aktu normatywnego w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
2. CzynnoÊci, o których mowa w § 6 w∏aÊciwa komórka dokonuje w terminie czternastu dni od dnia opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej.”.
§2
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 12 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Narwiaƒskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
W zarzàdzeniu Nr 85 Ministra Ârodowiska z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Narwiaƒskiego Parku Narodowego w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w rozdziale „I. Na obszarach obj´tych ochronà
czynnà” w tabeli „C. W ekosystemach wodnych” dodaje si´ lp. 3 w brzmieniu:
3

Budowa k∏adki edukacyjnej Wa- D∏ugoÊç 1050 m
niewo—Âliwno

WieÊ Kruszewo na dzia∏kach numer: 817, 818, 819, 820, 821, 871
i 876

§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 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U.
Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).
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ZARZÑDZENIE Nr 13 MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie powo∏ania Komisji geoekologii i analityki w badaniach geoÊrodowiskowych
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600) ustala si´, co nast´puje:
§1
Powo∏uje si´ Komisj´ geoekologii i analityki w badaniach geoÊrodowiskowych, jako organ pomocniczy
Ministra Ârodowiska, zwany dalej „Komisjà”.
§2
Do zadaƒ Komisji nale˝y przygotowanie dla Ministra
Ârodowiska opinii w sprawach przedsi´wzi´ç z zakresu problematyki geoÊrodowiskowej, a w szczególnoÊci:

1) okreÊlenia stanu i charakteru jakoÊciowego i iloÊciowego oraz êróde∏ zanieczyszczeƒ gleb, wód powierzchniowych i podziemnych oraz osadów w korytach cieków, zbiornikach wodnych i obszarach
morskich;
2) obszarów zanieczyszczonych oraz ich remediacji na
drodze geochemicznej i geomikrobiologicznej;
3) ochrony georó˝norodnoÊci;
4) geoparków i edukacji geologicznej;
5) ocen i odbiorów prac w zakresie szeroko poj´tej
geoekologii i dziedzin pokrewnych;
6) geochemii Êrodowiska, dotyczàcej stanu i dynamiki zmian, b´dàcych wynikiem interakcji zachodzàcych na styku litosfery, hydrosfery, atmosfery
i biosfery;
7) procesów geologicznych i antropogenicznych prowadzàcych do degradacji stanu przyrody nieo˝ywionej oraz wzajemnych oddzia∏ywaƒ elementów
przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej;
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8) oceny oddzia∏ywania litosfery na zdrowie cz∏owieka;
9) wymiany materii i energii w uk∏adzie poszczególnych geosfer;
10) poszukiwania, oceny i kalibracji nowych metod
analitycznych w badaniach geoÊrodowiskowych
i pokrewnych.
§3
1. W sk∏ad Komisji wchodzi przewodniczàcy, zast´pca
przewodniczàcego, 2 sekretarzy oraz 31 cz∏onków.
2. Przewodniczàcego, zast´pc´, sekretarzy i cz∏onków
Komisji powo∏uje i odwo∏uje Minister Ârodowiska.
§4
1. Minister Ârodowiska kieruje do rozpatrzenia przez
Komisj´ sprawy nale˝àce do jej zakresu dzia∏ania,
stosownie do przepisów § 2.
2. W sprawach okreÊlonych w § 2 Komisja wydaje opinie.
§5
Przewodniczàcy Komisji reprezentuje Komisj´ na zewnàtrz, kieruje ca∏okszta∏tem prac Komisji, zwo∏uje
posiedzenia Komisji oraz sk∏ada Ministrowi Ârodowiska roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji w terminie do dnia 31 marca roku nast´pnego.
§ 6.
1. Komisja rozpatruje poszczególne sprawy w zespo∏ach wyznaczonych przez przewodniczàcego Komisji, z zastrze˝eniem § 7.
2. Zespó∏ sk∏ada si´ z przewodniczàcego zespo∏u, którym jest przewodniczàcy Komisji lub jego zast´pca,
co najmniej 2 cz∏onków i sekretarza Komisji.
3. W uzasadnionym przypadku, przewodniczàcy Komisji mo˝e wyznaczyç na przewodniczàcego zespo∏u cz∏onka Komisji.
4. Minister Ârodowiska mo˝e powo∏ywaç w sk∏ad zespo∏u specjalist´ nie b´dàcego cz∏onkiem Komisji.
5. W sk∏ad zespo∏u nie mogà wchodziç osoby wymienione w § 10 ust. 1 pkt 1—3.
6. Zespo∏y wydajà opinie jednomyÊlnie. W braku jednomyÊlnoÊci spraw´ przekazuje si´ do rozpatrzenia
w trybie § 7.
§7
Komisja rozpatruje poszczególne sprawy w rozszerzonym sk∏adzie na polecenie przewodniczàcego Komisji
lub na pisemny wniosek co najmniej 2 cz∏onków Komisji.
§8
Opinie w rozszerzonym sk∏adzie sà podejmowane
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. W razie równej iloÊci g∏osów o wyniku g∏osowania przesàdza g∏os przewodniczàcego Komisji.

Poz. 41
§9

O terminie i porzàdku posiedzenia Komisji cz∏onkowie
powinni byç zawiadamiani na piÊmie co najmniej
7 dni przed posiedzeniem.
§ 10
1. Poza osobami wchodzàcymi w sk∏ad Komisji na posiedzenie Zespo∏u mogà byç zapraszani:
1) przedk∏adajàcy opracowanie,
2) osoba, która sporzàdzi∏a opracowanie,
3) koreferent, który sporzàdzi∏ opini´ w rozpatrywanej sprawie,
4) pracownik urz´du marsza∏kowskiego, którego
obszaru dzia∏ania dotyczy rozpatrywane opracowanie.
5) odpowiednio pracownicy Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, Departamentu Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Klimatu, Paƒstwowej Agencji Atomistyki, G∏ównego
Inspektoratu Ochrony Ârodowiska lub Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej.
2. Przewodniczàcy Komisji (zespo∏u) mo˝e w razie potrzeby zaprosiç na posiedzenie tak˝e inne osoby nie
wymienione w ust. 1.
3. NieobecnoÊç na posiedzeniu osób wymienionych
w ust. 1 nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.
§ 11
1. Opini´, o której mowa w § 4 ust. 2, Komisja (zespó∏)
wydaje po rozpatrzeniu sprawy i naradzie.
2. W naradzie biorà udzia∏: przewodniczàcy, cz∏onkowie i sekretarz Komisji (zespo∏u).
3. G∏osowanie jest jawne.
§ 12
1. Ka˝dy z cz∏onków Zespo∏u przedstawia na posiedzeniu Zespo∏u pisemnà opini´.
2. Na podstawie opinii cz∏onków Zespo∏u oraz stanowisk wyra˝onych w dyskusji Komisja przedstawia
swojà opini´.
3. Opini´ Komisji sporzàdza si´ na piÊmie.
4. Opini´ Komisji podpisujà przewodniczàcy, cz∏onkowie oraz sekretarz Komisji.
§ 13
Obs∏ug´ Komisji zapewnia Departament Geologii
i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Ârodowiska.
§ 14
1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Komisji sà pokrywane z bud˝etu Departamentu Geologii i Koncesji
Geologicznych oraz Departamentu Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Klimatu.
2. Zaproszonym na posiedzenie Komisji (zespo∏u)
przewodniczàcemu, zast´pcy, cz∏onkom, sekretarzowi, bieg∏ym i specjalistom nie b´dàcym cz∏onka-
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mi Komisji, zamieszka∏ym poza miejscowoÊcià,
w której odbywa si´ posiedzenie Komisji (zespo∏u),
przys∏uguje prawo do zwrotu kosztów podró˝y,
noclegów oraz diet w wysokoÊci okreÊlonej przepisami o zasadach ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju.

Poz. 41 i 42
§ 15

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 14 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie powo∏ania Zespo∏u Organizacyjnego do spraw XIV sesji Konferencji Stron ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z IV sesjà Spotkania Stron Protoko∏u z Kioto
(COP14/COP-MOP4)
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z póên. zm.2)) zarzàdza si´ co nast´puje:
§1
1. Powo∏uje si´ Zespó∏ Organizacyjny do spraw
XIV sesji Konferencji Stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
wraz z IV sesjà Spotkania Stron Protoko∏u z Kioto
(COP14/COP-MOP4), zwany dalej „Zespo∏em”.
2. Zespó∏ jest organem pomocniczym ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, w sprawach dotyczàcych organizacji w Polsce w terminie od 1 do
12 grudnia 2008 r. XIV sesji Konferencji Stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu wraz z IV sesjà Spotkania Stron Protoko∏u z Kioto, zwanej dalej „COP14/COP-MOP4”.
§2
W sk∏ad Zespo∏u wchodzà:
1) Pani Beata Paziewska, Dyrektor Biura Ministra —
jako przewodniczàcy Zespo∏u;
2) Pan S∏awomir Mazurek, Rzecznik Prasowy Ministra;
3) Pan ¸ukasz Oprawski, Gabinet Polityczny Ministra;
4) Pan Jakub Gibek, Departament Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Klimatu;
5) Pan Micha∏ Milewski, Departament Edukacji i Promocji Zrównowa˝onego Rozwoju;
—————
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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 200, poz. 1600.

6) Pan Jacek Mizak, Biuro Ministra;
7) Pani Beata Kurek, Biuro Administracyjno-Finansowe;
8) Pan Jakub Siewko, Dyrekcja Generalna Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego „Lasy Paƒstwowe”;
9) Pani Monika Âlusarska, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.
§3
1. Do zakresu dzia∏aƒ Zespo∏u nale˝y koordynacja
przygotowaƒ organizacyjnych w zwiàzku z organizacjà COP14/COP-MOP4 w Polsce w terminie
od 1 do 12 grudnia 2008 r.
2. Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y w szczególnoÊci:
1) koordynacja wszelkich dzia∏aƒ organizacyjnych,
jakie b´dà spoczywaç na stronie polskiej jako gospodarzu COP14/COP-MOP4;
2) wspó∏praca z Sekretariatem ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, majàcym siedzib´ w Bonn, Republika Federalna Niemiec, celem uzgodnienia wszelkich wymagaƒ administracyjnych, organizacyjnych, logistycznych oraz technicznych, okreÊlonych dla
konferencji odbywajàcych zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Organizacj´ Narodów Zjednoczonych, zwiàzanych z organizacjà COP14/COP-MOP4 w Polsce, w tym zobowiàzaƒ, które b´dà
zawarte w porozumieniu (Host Country Agreement), jakie zostanie zawarte z Sekretariatem
Konwencji w Bonn, dotyczàcym organizacji
COP14/COP-MOP4;
3) wspó∏praca z w∏aÊciwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Ârodowiska w ramach
dzia∏aƒ zmierzajàcych do okreÊlenia i realizacji
szczegó∏owych wymagaƒ administracyjnych, organizacyjnych, logistycznych i technicznych
zwiàzanych z organizacjà COP14/COP-MOP4, niezb´dnych do przeprowadzenia post´powania
majàcego na celu wy∏onienie g∏ównego wykonawcy;
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4) wspó∏praca z wy∏onionym g∏ównym wykonawcà
organizacji COP14/COP-MOP4 celem realizacji
wszelkich zobowiàzaƒ administracyjnych, organizacyjnych, technicznych oraz finansowych, które b´dà spoczywa∏y na stronie polskiej.
§4
1. Pracami Zespo∏u kieruje przewodniczàcy, który
zwo∏uje posiedzenia Zespo∏u oraz przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska sprawozdania i informacje dotyczàce dzia∏alnoÊci Zespo∏u.
2. Na zaproszenie przewodniczàcego, w posiedzeniach Zespo∏u mogà uczestniczyç osoby nie b´dàce
jego cz∏onkami.

Poz. 42 i 43
§5

1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Zespo∏u pokrywane sà z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci 41 — Êrodowisko.
2. Obs∏ug´ organizacyjnà oraz kancelaryjno-biurowà
Zespo∏u zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie
Ârodowiska.
§6
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 15 MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie powo∏ania Rady Górniczej
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz.199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1
Powo∏uje si´ Rad´ Górniczà, jako organ pomocniczy
Ministra Ârodowiska, zwany dalej „Radà”.
§2
Do zakresu dzia∏ania Rady nale˝y przygotowanie dla
Ministra Ârodowiska opinii w sprawach dzia∏alnoÊci
górniczej, w tym propozycji i wniosków zmierzajàcych
do tworzenia warunków racjonalnych metod eksploatacji w tym przeciwdzia∏ania zagro˝eniom bezpieczeƒstwa zwiàzanym z dzia∏alnoÊcià górniczà, tworzenia warunków zwalczania zagro˝eƒ w zak∏adach górniczych, w szczególnoÊci w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz bezpieczeƒstwa po˝arowego i ratownictwa górniczego, podnoszenia standardów bezpieczeƒstwa pracy w górnictwie.
§3
1. W sk∏ad Rady wchodzà: Przewodniczàcy Rady, 3 Zast´pców Przewodniczàcego, Sekretarz Rady, cz∏onkowie Rady. Rada liczy do 25 cz∏onków.
2. Przewodniczàcego Rady, Zast´pców Przewodniczàcego Rady, Sekretarza Rady oraz pozosta∏ych cz∏onków Rady, powo∏uje i odwo∏uje Minister Ârodowiska, spoÊród specjalistów z zakresu górnictwa
i nadzoru górniczego oraz dziedzin pokrewnych,
geologii i dziedzin pokrewnych, przemys∏u wydo-

bywczego i przeróbczego, planowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ekologii, administracji
geologicznej, wykonawstwa robót górniczych i geologicznych, administracji centralnej i samorzàdu terytorialnego, inspekcji pracy.
§4
Organizacj´ i tryb pracy Rady okreÊla regulamin stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.
§5
Obs∏ug´ biurowà Rady zapewnia Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Ârodowiska.
§6
1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Rady Górniczej sà
pokrywane z bud˝etu Ministerstwa Ârodowiska —
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.
2. Zapraszanym na posiedzenia Rady, Prezydium Rady i zespo∏ów roboczych cz∏onkom Rady i bieg∏ym
(ekspertom) zamieszka∏ym poza miejscowoÊcià,
w której odbywa si´ posiedzenie, przys∏uguje prawo do zwrotu kosztów podró˝y, noclegów oraz diet
w wysokoÊci okreÊlonej przepisami o zasadach
ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na
obszarze kraju.
§7
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska
Jan Szyszko
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Poz. 44

44
ZARZÑDZENIE Nr 16 MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 2 maja 2007 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Pieniƒskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
§1

niƒskiego Parku Narodowego wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia w pkt „II. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà” w tabeli „A.
W ekosystemach leÊnych”:

W zarzàdzeniu Nr 70 Ministra Ârodowiska z dnia
1 grudnia 2006 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla Pie6

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

a) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

Oko∏o
6,5 ha

30a, b, f, g, k, l, 34i, o, s, 35a, c, 36d, 45m, 52a, c, d, f,
g, i

Oko∏o
2 ha

30 i, 34 d, 35 b, 36 b, d, 45f, 46 g

Oko∏o
17 ha

3h1, t; 4k, l; 29b, c; 34 c, j, r; 35c; 36b, d; 42c, f, l; 44f, g,
h, j, k, l, o, p, r; 45a, b, c, d, f, i, j, k; 46a, b, c, d, g, j, m,
n, w; 47b, d, g, h, l; 48a, b, c, d, f, i, j; 49a, f; 50b, h, i, j;
55 l

b) lp. 11 otrzymuje brzmienie:
11

Grodzenie upraw leÊnych

c) lp. 13 otrzymuje brzmienie:
13

Zabezpieczenie przed jeleniami
i sarnami upraw leÊnych zapachowymi Êrodkami odstraszajàcymi
(repelentami) oraz metodami mechanicznymi

2) w za∏àczniku nr 3 do zarzàdzenia w pkt „IV Monitoring” w tabeli „A. Monitoring roÊlin i grzybów ” lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4

Bryophyta mszaki (wszystkie gatunki wyst´pujàce w Parku)

Kontrola
Zbiór próbek roÊlin do oznaczenia gatunku
sk∏adu gatunkowego
i stanu
mikrosiedlisk w biotopach specjalnej troski

§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 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U.
Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).
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Poz. 45

45
OG¸OSZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA
z dnia 24 maja 2007 r.
w sprawie raportu inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów do powietrza
Na podstawie pkt 11 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia
z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkoÊci emisji substancji obj´tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji
(Dz. U. Nr 16, poz. 124) og∏asza si´:
§1
Raport inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych
i ich prekursorów do powietrza, który stanowi za∏àcznik nr 1 do og∏oszenia.

dzàcy instalacje w sporzàdzanych raportach za rok
2007 o wielkoÊciach emisji CO2 zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska
w sprawie sposobu monitorowania wielkoÊci emisji
substancji obj´tych wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 16, poz. 124) wykorzystujà ww. wskaêniki emisji CO2 i wartoÊci opa∏owe.
§3
Og∏oszenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

§2
Minister Ârodowiska
Wskaêniki emisji CO2 i wartoÊci opa∏owe w roku 2004,
które stanowià za∏àcznik nr 2 do og∏oszenia. Prowa-

Jan Szyszko
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Egzemplarze bie˝àce i archiwalne od 2002 r. mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 73, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73 (od 2007 r.)

Zbiory Dziennika Urz´dowego Ministra Ârodowiska i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska
sà wy∏o˝one do powszechnego wglàdu w gmachu Ministerstwa Ârodowiska, w Bibliotece, pok. 64, w godzinach pracy
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