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ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 14 września 2010 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań  ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 

nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz.  1220,  z późn. zm.2))  zarządza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
W zarządzeniu Nr 6 Ministra Środowiska z dnia 6 stycz- 

nia  2010  r. w sprawie zadań ochronnych dla  Pieniń- 

skiego Paku Narodowego wprowadza się następujące 

zmiany: 
 

1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka- 
lizacji poszczególnych zadań” w rozdziale II „Na  ob- 
szarach objętych ochroną czynną”, w tabeli  B „W nie- 
leśnych ekosystemach lądowych” lp. 10 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„10 Ochrona upraw rolnych oraz 
rzadkich łąkowych gatunków 
storczyków przez: 
1) odstrzał redukcyjny dzików 
2) utrzymanie poletka 

zaporowego 

Do 30 sztuk  (wielkość redukcji 
będzie uzależniona od wielkości 
szkód oraz liczebności dzików). 
Powierzchnia poletka 
uzależniona od wielkości szkód 
w uprawach i stanu populacji 

Obszar Parku objęty ochroną 
czynną i krajobrazową, strefa 
ochronna zwierząt łownych” 

 
2) w załączniku nr 3 „Opis sposobów czynnej ochrony roślin i zwierząt” w rozdziale IV „Monitoring”, w tabeli B 

„Monitoring zwierząt” lp. 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„6 Orlik krzykliwy, orzeł  przedni, 
bocian czarny, sokół wędrowny. 
Cietrzew, derkacz, puchacz, 
sóweczka, dzięcioł trójpalczasty, 
nagórnik, pomurnik 

Inwentaryzacja wybranych 
gatunków ptaków — cały teren 
Parku Montaż kamery przy 
gnieździe sokoła wędrownego 

Prowadzenie obserwacji 
w terenie, kontrola z dystansu 
przy pomocy sprzętu 
optycznego znanych gniazd, 
kontrola gniazda sokoła przy 
użyciu kamery, poszukiwanie 
nowych stanowisk lęgowych, 
wykonanie dokumentacji 
fotograficznej” 

 
§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

Andrzej Kraszewski 
 

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

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

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009  r. Nr 157, poz.  1241  i Nr 215, poz.  1664 
oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 
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ZARZĄDZENIE Nr 52 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 14 września 2010 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań  ochronnych dla karkonoskiego Parku Narodowego 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220,  z późn. zm.2))  zarządza się, co następuje: 

 

 
§ 1 

 
W  zarządzeniu Nr  13  Ministra  Środowiska  z  dnia 

18 stycznia 2010  r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Karkonoskiego Parku Narodowego wprowadza się na- 

stępujące zmiany: 
 

1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 

ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka- 
lizacji poszczególnych zadań”: 

a) w rozdziale I „Sposoby ochrony czynnej na obsza- 
rach ochrony ścisłej przyrody nieożywionej i gleb”, 
dodaje się lp. 4 w brzmieniu: 

 

„4 demontaż wyciągu 
narciarskiego na Hali Pod 
Łabskim Szczytem 

530 m oddział 172” 

 

b) w rozdziale II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”: 

— tabela A. „W ekosystemach leśnych”, otrzymuje następujące brzmienie: 

„A. W ekosystemach leśnych 
 

 

Lp. 
 

Rodzaj zadań ochronnych 
 

Rozmiar 
 

Lokalizacja1) 

„1 zbiór  szyszek, nasion i pędów 
do szczepień z lokalnych 
ekotypów drzew i krzewów 

w miarę  potrzeb i urodzaju nasion wydzielone drzewostany, drzewa 
i krzewy  rodzimego pochodzenia 

2 hodowla sadzonek około 100 000 sztuk szkółki leśne: 104h,  104f, 108h, 
113g,  118d,  213p 

3 zbiór  ściółki  dla zaszczepienia 
grzybów korzeniowych 
(mikoryz) na produkowanych 
sadzonkach 

do  150 metrów przestrzennych obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

4 przebudowa drzewostanów 
w reglu dolnym 

do  152 000 sztuk  sadzonek obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

5 kontrolne poszukiwania 
owadów (zasnui świerkowej) 

do  60 prób obwody  ochronne:   Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

6 wykładanie oraz  korowanie 
drzew pułapkowych na kornika 
drukarza 

do  200 sztuk  pułapek obwody ochronne: Śnieżka 

Przełęcz, Szrenica 

7 wykładanie pułapek 
zapachowych (feromonowych) 
na kornika drukarza, rytownika 
pospolitego, drwalnika 
paskowanego, brudnicę 
mniszkę, wskaźnicę 
modrzewianeczkę 

do  900 sztuk  pułapek obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

 
 
 
 
 
 

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

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009  r. Nr 157, poz.  1241  i Nr 215, poz.  1664 
oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 
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8 korowanie drewna 
zasiedlonego przez owady 
w drzewostanach zagrożonych 
masowym występowaniem 
kornika drukarza i gatunków 
jemu towarzyszących 

1300  ha,  w miarę potrzeb 

i stopnia rozwoju owadów, 
z pozostawieniem większości 
drewna okorowanego do 
mineralizacji 

obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

9 cięcia sanitarne — cięcie drzew 
powalonych, złamanych oraz  
zasiedlonych przez  owady dla 
ograniczenia masowego 
rozwoju owadów zagrażających 
zdrowotności drzewostanów 
z pozostawieniem drzew 
niezasiedlonych 

1300  ha,  w miarę potrzeb 
i stopnia zagrożenia przez 
owady 

obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

10 zabezpieczanie upraw leśnych 
przed uszkodzeniami przez  
jelenie i sarny przez grodzenia 
powierzchniowe upraw 
podokapowych 

do  20 000 m obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

11 naprawy istniejących ogrodzeń 
upraw leśnych dla 
zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami przez  jelenie 
i sarny (bieżące naprawy 
i konserwacja) 

w miarę potrzeb, stwierdzanych 
uszkodzeń ogrodzeń przez 
śnieg, wywroty 

obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

12 zabezpieczanie upraw leśnych 
przed uszkodzeniami przez  
jelenie i sarny przez 
indywidualne grodzenie 
sadzonek — przestawianie lub 
naprawa 

do  1000 sztuk obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

13 zabezpieczanie spiralami upraw 
leśnych przed uszkodzeniami 
przez  jelenie i sarny przez  
zakładanie na pędy szczytowe 
osłonek winidurowych 

do  250 000 sztuk obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

14 zabezpieczanie upraw leśnych 
przed uszkodzeniami przez 
jelenie i sarny przez stosowanie 
na pędy szczytowe środków 
zapachowych (repelentów) 

do  250 000 sztuk obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

15 zabezpieczanie upraw 

i młodników leśnych przed 
uszkodzeniami poprzez 
spałowanie 

do  3000 sztuk obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

16 ochrona odnowień przed 
zwierzyną poprzez odstrzał 
redukcyjny zwierząt łownych 

jeleń europejski — do 36 sztuk 
sarna europejska — do 10 sztuk 

obwody ochronne: Śnieżka 
Przełęcz, Szrenica 

17 zabezpieczanie szczepów na 
archiwum genetycznym 

do  7500 sztuk obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

18 wykaszanie traw wokół 
sadzonek drzew na uprawach 
leśnych 

do  60 000 sztuk obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

19 regulacja składu gatunkowego 
oraz zagęszczenia drzew 
w drzewostanach (czyszczenia 
wczesne, czyszczenia późne) 

do  45 ha obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 
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20 poprawa warunków bytowania 
populacji cietrzewia poprzez 
regulację zagęszczenia drzew 
w młodnikach w reglu górnym 

do  20 ha obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

21 regulacja składu gatunkowego 
oraz zagęszczenia drzew 
w drzewostanach (cięcia 
rozluźniające) 

do  29 ha oddziały: 34g, i, j, 35a, 39b, c, 40a, 
b, 45b, h, 46c, 50c, d, 51b, 52b, c, 
55f, 115a,  120b,  121a,  122h, 125f, 
132a, 135i,   135b, 143b,  183a, 
183b,  214g 

22 usunięcie części drzew w celu 
poprawy warunków wzrostu dla 
młodego pokolenia (cięcia na 
rzecz odnowienia) 

do  22 ha oddziały: 33d,  f, n,  42b,  43c,  f, 

45a,  46a,  47d,  50a,  132b,  133j, k 
134b,  143a, 144a, 214i 

23 zabudowa przeciwerozyjna 
terenów leśnych 

500 m obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

24 uzupełnienie odnowień w reglu 
górnym 

do  11 000 szt. sadzonek obwód ochronny Szrenica 

25 demontaż grodzeń do  9000 m obwody ochronne: Śnieżka, 
Przełęcz, Szrenica 

26 odtworzenie siedliska 
górnoleglowej świerczyny 
sudeckiej 

0,5 ha obwód ochronny Szrenica 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów 

Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzonego przez  Biuro  Urządzania Lasu  i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w ska- 

li 1 : 25 000, według stanu na dzień 1 stycznia 2002 r. — Mapa znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego 

w miejscowości Jelenia Góra.”. 

 
— tabela C. „Ochrona przyrody nieożywionej i gleb”, otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„C. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb 
 

 

Lp. 
 

Rodzaj zadań ochronnych 
 

Rozmiar 
 

Lokalizacja1) 

1 remont szlaków turystycznych do  5400 m oddziały: 66, 146,  147,  151, 152, 

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 164, 212 

2 przycinanie pędów 
kosodrzewiny zarastającej szlaki 
turystyczne 

174 m (w miejscach tego 
wymagających) 

oddziały: 164 

3 zabezpieczenie zniszczeń 
spowodowanych przez obfite 
opady atmosferyczne 

do  3640 m dł. szlaków i dróg 
objętych naprawami 

obwody ochronne: Przełęcz, 
Szrenica 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów 

Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzonego przez  Biuro  Urządzania Lasu  i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w ska- 

li 1 : 25 000, według stanu na dzień 1 stycznia 2002 r. — Mapa znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego 

w miejscowości Jelenia Góra.”. 

 
2) w załączniku nr 3 „Opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt”: 

a) w rozdziale I, w tabeli „Ochrona czynna gatunków roślin” dodaje się lp. 45 i 46 w brzmieniu: 
 

„45 torfowce Sphagnum sp. zachowanie insitu i ex situ zbiór  płatów roślin, szczepienie 
torfowców w specjalistycznym 
namiocie torfowiskowym, 
hodowla w Gospodarstwie 
Szkółkarskim w Jagniątkowie 

46 bartsia alpejska Bartsia alpina L. zachowanie in situ  i ex situ zbiór  nasion i hodowla 
w Gospodarstwie 
Szkółkarskim” 



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska 

i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3  —  58  — Poz. 57 
 

 
b) w rozdziale II, tabela „Ochrona czynna gatunków zwierząt”, otrzymuje brzmienie: 

„Ochrona czynna gatunków zwierząt 
 

 

Lp. 
 

Nazwa gatunku 
 

Rodzaj zadań ochronnych 
 

Opis  sposobów ochrony 

1 gatunki ptaków objęte ochroną 
gatunkową zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 28 września 
2004  r. w sprawie gatunków 
dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną 
(Dz. U. Nr 220, poz.  2237) 

inwentaryzacja i monitoring 
przyrodniczy 

inwentaryzacja znanych 
stanowisk gatunku, 
poszukiwanie miejsc 
występowania, monitorowanie 
stanu populacji, badanie 
sukcesu lęgowego w znanych 
miejscach gniazdowania 

2 gatunki ptaków inwentaryzacja i kontrola budek 
lęgowych, wywieszenie 40 
budek lęgowych dla sóweczki 
i włochatki 

kontrola zasiedlenia budek 
lęgowych, czyszczenie budek 
lęgowych, uzupełnienie bazy  
danych rozmieszczenia budek 
lęgowych w terenie 

3 gatunki nietoperzy inwentaryzacja i kontrola budek 
drewnianych 

kontrola zasiedlenia budek 
drewnianych, czyszczenie budek 
drewnianych, uzupełnienie bazy 
danych rozmieszczenia budek 
drewnianych w terenie 

4 gatunki ssaków: pilchowate inwentaryzacja i kontrola budek 
drewnianych 

kontrola zasiedlenia budek 
drewnianych, czyszczenie budek 
drewnianych, uzupełnienie bazy 
danych rozmieszczenia budek 
drewnianych w terenie 

5 kuraki  leśne odstrzał redukcyjny 
drapieżników w ilości: 
lis — do 18 sztuk 
jenot — do 12 sztuk 

prowadzenie odstrzałów 
redukcyjnych lisa i jenota 

6 niepylak apollo 
Parnassius apollo 

tworzenie warunków do 
bytowania i rozwoju, hodowla 
i reintrodukcja gatunku 

hodowla rośliny żywicielskiej 
Sedum maximum 
w gospodarstwie szkółkarskim 
w Jagniątkowie, przygotowanie 
do hodowli i reintrodukcji 
gatunku Parnassius apollo 

7 bezkręgowce rozwijające się 
w drewnie 

poprawa bytowania, tworzenie 
miejsc rozwoju 

wycięcie drzew i pozostawienie 
do mineralizacji drewna” 

 

3) w załączniku nr 5 „Ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, tury-  
stycznych, rekreacyjnych i sportowych, sposoby ich udostępniania, oraz  maksymalna liczba  osób mogących 
przebywać jednocześnie w tych  miejscach”, w rozdziale V „Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych” 
dodaje się lp. 4—6 w brzmieniu: 

 

„4 droga   pod     reglami,    droga 
wewnętrzna  KPN, oddziały: 114, 
120, 119, 118, 117, 116, 112, 113, 
108 

trasa 1 Nordic Walking — 

turystyka piesza 
100 

5 koralowa Ścieżka, II droga, droga 
pod reglami, oddziały: 118,  117, 
132, 133, 134, 135, 122, 115 

trasa 2 Nordic Walking — 
turystyka piesza 

100 

6 droga pod  reglami, oddziały: 105, 
104 

trasa 3 Nordic Walking — 
turystyka piesza 

100” 

 
§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
Minister Środowiska 
 
Andrzej Kraszewski 
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ZARZĄDZENIE Nr 53 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 14 września 2010 r. 

 
w sprawie nadania statutu kampinoskiemu Parkowi Narodowemu 

 

Na  podstawie art.  8 ust  4 ustawy z dnia 16  kwietnia 

2004  r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009  r. Nr 151, 
poz.  1220,  z późn. zm.2)),  zarządza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
Nadaje się Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu sta-  
tut,  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej 

— środowisko, na podstawie § 1 ust.  2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady  Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra- 
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz.  1606). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z 2009  r. Nr  157,  poz. 1241  i Nr  215, 
poz.  1664 oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 

§ 2 

 
Traci moc zarządzenie Nr 67 Ministra Środowiska z dnia 
10 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Kam- 
pinoskiemu Parkowi Narodowemu zmienione zarządze- 
niem  Nr 81 Ministra Środowiska z dnia  6  listopada 
2008  r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania 
statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu. 
 

§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Minister Środowiska 
 

Andrzej Kraszewski 
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ZARZĄDZENIE Nr 54 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 21 września 2010 r. 

 
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska 

 

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

 
§ 1 

 
Ministerstwu Środowiska nadaje się  regulamin orga- 
nizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

 
§ 2 

 
1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa 

Środowiska, w  porozumieniu  z  Dyrektorem Biura 
Kadr i Szkoleń oraz Dyrektorem Departamentu Praw-  
nego, określają w wewnętrznych regulaminach or- 
ganizacyjnych strukturę oraz podział zadań wewnątrz 
podległych sobie komórek. 

 
1) Minister Środowiska kieruje  działami administracji rządowej 

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

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, 
poz.  2390  i Nr 273,  poz.  2703,  z 2005  r. Nr 169,  poz.  1414 
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 
i Nr 220, poz.  1600,  z 2008  r. Nr 227,  poz.  1505,  z 2009  r. 
Nr 42, poz.  337, Nr 98, poz.  817, Nr 157, poz.  1241 i Nr 161, 
poz.  1277 oraz  z 2010 r. Nr 57, poz.  354. 

2. Wewnętrzne regulaminy organizacyjne  zatwierdza 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska, z wy- 
jątkiem wewnętrznego regulaminu organizacyjnego 
Gabinetu  Politycznego Ministra, który  zatwierdza 
Minister Środowiska. 

 

 
§ 3 

 
1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejsze- 

go  zarządzenia dyrektorzy Biura Dyrektora General- 
nego,  Biura  Gospodarki  Wodnej oraz  Biura  Kadr  i 
Szkoleń opracują i przedłożą do  zatwierdzenia Dy- 
rektorowi  Generalnemu Ministerstwa Środowiska 
nowe, wewnętrzne regulaminy organizacyjne komó- 
rek organizacyjnych kierowanych przez  siebie. 

 
2. W terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniej- 

szego zarządzenia dyrektorzy Departamentu Instru- 
mentów Finansowych, Departamentu Instrumentów 
Środowiskowych, Departamentu Ochrony Przyrody, 
Departamentu Prawnego, Departamentu Współpra- 
cy z Zagranicą, Departamentu Zmian Klimatu  i Ochro- 
ny Atmosfery, Biura  Kontroli i Audytu Wewnętrzne- 
go  oraz  Biura  Ministra opracują i przedłożą do  za- 
twierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa 
Środowiska nowe, wewnętrzne regulaminy organi- 
zacyjne komórek organizacyjnych kierowanych przez 
siebie. 
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3. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa 
Środowiska niewymienionych w ust. 1 i 2 opracują i 
przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi General- 
nemu  Ministerstwa  Środowiska nowe, wewnę- 
trzne  regulaminy organizacyjne komórek organiza- 
cyjnych kierowanych przez siebie, w terminie 2 mie- 
sięcy od dnia  wejścia w życie niniejszego zarządze- 
nia. 

§ 4 
 

Traci moc zarządzenie Nr 97 Ministra Środowiska z dnia 
19 grudnia 2008  r. w  sprawie ustalenia  regulaminu 
organizacyjnego Ministerstwa Środowiska3). 
 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

Andrzej Kraszewski 
 

 
3)  Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 25 Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2009 r. zmieniającym 

zarządzenie w  sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa  Środowiska, zarządzeniem nr  50 Ministra 
Środowiska z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 
Środowiska, zarządzeniem Nr 63 Ministra Środowiska z dnia 8 października 2009  r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 
ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska oraz  zarządzeniem Nr 3 z dnia 5 stycznia 2010 r. zmienia- 
jącym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska. 
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ZARZĄDZENIE Nr 55 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 21 września 2010 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań  ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego 

 
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz.  1220,  z późn. zm.2))  zarządza się co następuje: 

 

 
§ 1 

 
W  zarządzeniu Nr  10  Ministra  Środowiska  z  dnia 

13 stycznia 2009  r. w sprawie zadań ochronnych dla 
Słowińskiego Parku Narodowego zmienionym zarzą- 

dzeniem Nr 52 z dnia 17 lipca  2009  r. i zarządzeniem 
Nr 97 z dnia 17 grudnia 2009  r., wprowadza się  nastę- 
pujące zmiany: 
 

1) w załączniku nr 1 „Identyfikacja i ocena istniejących 
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrz- 
nych oraz  sposoby eliminacji lub  ograniczenia tych  
zagrożeń i ich skutków”, w tabeli I „Zagrożenia we- 
wnętrzne istniejące”: 

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3  Nadmierne wykorzystywanie plaży  i wydm przez  

turystów 
Ograniczenie ruchu turystycznego w wybranych 
rejonach  plaży    i   wydm.   Kanalizacja ruchu 
turystycznego  poprzez  budowę  infrastruktury 
turystycznej — kładki, pomosty, punkty  widokowe, 
wygrodzenia itp.” 

 
b) lp. 14—15 otrzymują brzmienie: 

 

„14 Pojawienie się  polujących, zdziczałych  psów 
i innych zdziczałych zwierząt domowych 

Odstrzał polujących zwierząt 

15 Pojawienie się  gatunków obcych dla  fauny  — 

głównie uciekających z hodowli 
Odstrzał i odłowy gatunków obcych dla  fauny 

Parku” 
 
 
 
 
 

1)   Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na  podstawie § 1 ust.  2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady  Ministrów z dnia 16 listopada 2007  w sprawie szczegółowych zasad zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz.  1606). 

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009  r. Nr 157, poz.  1241  i Nr 215, poz.  1664 
oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 
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2) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań” w rozdziale I „Na  obszarach objętych ochroną czynną”, w tabeli B „W  nieleśnych 
ekosystemach lądowych”: 

 

a) lp. 1—2 otrzymują brzmienie: 
 

„1 Usuwanie niepożądanych zakrzaczeń 
i zadrzewień 

minimum 450 ha 
ogółem 

Oddziały: 34mx, 35tx,  gy,  iy, my,  yx,  36Ba 
(część), b, c, f, 37h,  46Af, 55Bd, 76Ag, s, t, w, 
cx, dx, fx, gx, hx, ix, jx, lx, nx, px, tx, xx, 80y, 
z, 83ax, 86hx, ox,  px,  86Ba,  b, 89s  (część), 
100Ai, k, 102c,  k, 103j, 110k, 143a, b, c, d, f, g 
(część), l, k, m, n 

 Jednokrotne  usunięcie  odrostów 
drzew 

minimum 11 ha Oddział 65l 

 Koszenie łąk jeden raz w roku minimum 365 ha Oddziały: 34mx, 35tx,  yx,  gy,  iy,  my,  36d 
(część), 36Ba  (część), b, c, f, 37h, 55Bd,  76A 
g, f, t, s, w, cx, dx, fx, gx, hx, ix, jx, lx, nx, px, 
tx, xx, 86hx,  ox, px, 89s, 91Ab, f, 102 c, k, 103 
j, 143 a, b, c, d, f, g, l, k, m, n 

 Ręczne koszenie łąk subhalofilnych 

3x w roku 
0,50 ha Oddział 35 my (część) 

2 Wykaszanie trzciny  (dwa  — trzy razy 
w roku) 

minimum 40 ha 
rocznie 

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

 

b) dodaje się lp. 9 w brzmieniu: 
 

„9 Konserwacja rowów melioracyjnych 
na polderach 

według potrzeb Obwód Ochronny Rowy, 

Obwód Ochronny Smołdziński Las, 
Obwód Ochronny Kluki, 
Obwód Ochronny Smołdzino, 
Obwód Ochronny Żarnowska” 

 
3) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 

poszczególnych zadań”, w rozdziale I „Na  obszarach objętych ochroną czynną”, w tabeli C „W ekosystemach 
wodnych”, lp. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3 Pozyskanie tarlaków oraz 
zarybienia trocią i łososiem 
w ramach restytucji gatunków 
zgodnie z programem 
zarybieniowym Zespołu do Spraw 
Zarybień przy Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

pozyskanie tarlaków: 

do  1200 kg/rok 
do 500 kg/rok 

 
zarybienia zgodnie z planem 
opracowanym corocznie przez 
Zespół do Spraw Zarybień 

Jezioro Łebsko 

Jezioro Gardno” 

 
4) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 

poszczególnych zadań”, w rozdziale II „Inne zadania ochronne według specyfiki Parku”: 
 

a) lp. 43 otrzymuje brzmienie: 
 

„43. Remont pomostów widokowych 
nad jeziorem Łebsko 

3 obiekty Obwód Ochronny Rąbka, 
Obwód Ochronny Kluki” 

 
b) dodaje się lp. 49—52 w brzmieniu: 

 

„49 Budowa pomostu widokowego 
nad jeziorem Łebsko 

1 obiekt Obwód Ochronny Żarnowska, 
jezioro Łebsko 

50 Wykonanie tablic informacyj- 
nych przy wejściach do Parku 

Według potrzeb Obwód Ochronny Żarnowska, 
Kluki, Smołdziński Las, Rowy, 
Rąbka, Smołdzino 

51 Wykonanie bramy przy wejściu 
na teren Parku 

2 szt. Obwód Ochronny Rowy 
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52 Dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych dojścia do 
plaży  w Rowach, (przebudowa 
ciągu komunikacyjnego na szla- 
ku zielonym prowadzącym do 
plaży) 

ok. 220 m Obwód Ochronny Rowy, 
szlak zielony, oddz. 35” 

 
5) w załączniku nr 3 „Opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt”, w rozdziale II „Obszary ob- 

jęte  ochroną czynną”, w tabeli A „Ochrona czynna gatunków/zespołów zwierząt”: 
 

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2 Zespół gatunków ptaków 
związanych ekologicznie 
z terenami podmokłymi 

Monitoring stopnia zagrożenia 
populacji ptaków wodno- 
-błotnych przez  ssaki drapieżne 

Eliminacja inwazyjnych 
drapieżnych gatunków obcych, 
zagrażających populacjom 
ptaków. Odstrzał gatunków 
łownych zgodnie z prawem 
łowieckim (jenot, szop pracz, 
norka amerykańska). Ponadto 
odławianie norki amerykańskiej 
— w pułapki żywołowne” 

 
b) dodaje się lp. 7—8 w brzmieniu: 

 

„7 Fauna Parku Eliminacja zdziczałych 
drapieżnych zwierząt 
domowych 

Odstrzał zdziczałych psów 
i kotów 

8 Fauna Parku Eliminowanie pojawiających 
się,  niedrapieżnych gatunków 
obcych dla fauny Parku, 
uciekających z zamkniętych 
hodowli 

Odstrzał” 

 
6) w załączniku nr  5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych i amatorskiego połowu ryb,  sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba  
osób mogących przebywać jednocześnie w tych  miejscach”, w tabeli C „Udostępnianie obszarów do  celów 
kulturowych”, lp. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4 kulturowe rybołówstwo 

na  wodach morskich Parku 
Udostępnienie łowisk morskich Parku 
dla otwartych łodzi rybackich, 
po  uzgodnieniu z dyrektorem Parku; 
zastosowanie mają przepisy 
dotyczące połowu ryb 
z uwzględnieniem przepisów 
w sprawie wymiarów i okresów 
ochronnych organizmów morskich; 
połów siei dozwolony jest  w okresie 
od 1 stycznia do 14 października, 
połów troci wędrownej i łososia 
dozwolony jest w okresie 
od  1 stycznia do 14 września; 
w pozostałych przypadkach połowy 
odbywają się zgodnie z zasadami 
połowu ryb na obszarze morskim 
Parku 

100 osób” 

 
7) w załączniku nr  5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych i amatorskiego połowu ryb,  sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba  
osób mogących przebywać jednocześnie w tych  miejscach”, w tabeli E „Udostępnianie obszarów dla celów 
rekreacyjnych”, lp. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2 Oddział 148 (jezioro Łebsko) 

— wschodnia część jeziora Łebsko 
ograniczona linią prostą łączącą 
pomost widokowy przy „Wyrzutni 
Rakiet” z wierzchołkiem Półwyspu 
Żarnowskiego 

— południowa część jeziora Łebsko 
ograniczona linią prostą, łączącą 
ujście rzeki Łeby  do jeziora Łebsko 
na wschodzie do wieży 
w miejscowości Kluki na zachodzie 

Akwen udostępniany do rekreacji, 

z możliwością organizacji zawodów 
sportowych w uzgodnieniu z dyrektorem 
parku. 
Dopuszcza się uprawiania kitesurfingu 
w okresie od 16 lipca 
do  31 grudnia. 
Dopuszcza się do używania sprzęt 
pływający bez napędu spalinowego 
poza 300 m pasem wody przylegającym 
do Półwyspu Żarnowskiego i brzegu 
jeziora na odcinku od wieży  widokowej 
w miejscowości Kluki do miejscowości 
Lisia Góra. 
Na pozostałym akwenie udostępnionym 
nie dopuszcza się wpływania w pas 
trzcin  i oczeretów. Slipowanie 
i cumowanie sprzętu pływającego 
a) dla wschodniej części jeziora: 

• łódki,  kajaki,  jachty — dozwolone na 
działce nr 365 

• do cumowania łodzi do 50 m na 
zachód od pomostu w odległości nie 
większej niż 10 m od linii brzegowej. 

• Miejsce startowania ze sprzętem 
wodnym innym niż: łódki,  kajaki, 
jachty, udostępniane do rekreacji — 
do 100 m na wschód od pomostu 
w miejscowości Żarnowska, 

b) dla południowej części jeziora 
w miejscowości Izbica 

50 osób” 

 
8) w załączniku nr  5 „Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych i amatorskiego połowu ryb,  sposoby ich udostępniania oraz maksymalna liczba  
osób mogących przebywać jednocześnie w tych  miejscach”, w tabeli F „Udostępnianie dla  amatorskiego 
połowu ryb”: 

 

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1 Jeziora: Łebsko, Gardno 
Rzeki: Pustynka, Łupawa 

Sezon wędkowaniu z łodzi na jeziorach 
trwa od 1 czerwca do 30 listopada, za 
wyjątkiem wschodniej części jeziora 
Łebsko. Przy wędkowaniu z brzegu na 
jeziorach sezon trwa od 1 kwietnia 
do  30 listopada. Przy wędkowaniu 
z brzegu na rzekach i kanałach sezon 
trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 
Wędkowanie dozwolone jest 
od  wschodu do zachodu słońca. 
Na wyznaczonych łowiskach nie 
dopuszcza się: 
— połowu karasia pospolitego, 
— połowu lina w okresie od 1 czerwca 

do 31 lipca, 
— używania do wędkowania łodzi 

z napędem spalinowym, 
— palenia ognisk i biwakowania, 
— stosowania zanęt roślinnych, 
— stosowania jako przynęty żywych lub 

martwych ryb, 
— wędkowania spod lodu i nocą, 
— przechodzenie, przepływanie oraz  

wędkowanie na kanale 
w miejscowości Rowy  biegnącym od 
rzeki Łupawy w kierunku oczyszczalni 
ścieków (wał przeciwpowodziowy). 
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  W przypadku zarybiania rzek, 
okresowo zarządzeniem Dyrektora 
Parku zamknie się łowiska 
w miejscowości Łeba  i Rowy. 
W okresie wędrówek tarłowych troci 
wędrownej i łososi, zarządzeniem 
Dyrektora Parku mogą być zamknięte 
łowiska na wybranych odcinkach 
rzek. W pozostałych przypadkach 
mają zastosowanie przepisy 
Regulaminu Amatorskiego Połowu 
Ryb Polskiego Związku 
Wędkarskiego” 

 

 

b) lp. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6 Plaża  nad Morzem Bałtyckim — 
połowy z brzegu — poza miejscami 
wykorzystywanymi do plażowania. 
Prowadzenie kontroli rybołówstwa 
wspólnie z właściwymi podmiotami. 

Połowy z brzegu: 

a) nie dopuszcza się: 
— palenia ognisk i biwakowania, 
— stosowania zanęt roślinnych 
— stosowania jako przynęty żywych 

lub martwych ryb, 
— wprowadzania psów 

b) połowy węgorza będą mogły 
odbywać się zgodnie z krajowym 
planem gospodarowania zasobami 
węgorza. 

Zastosowanie mają przepisy dotyczące 
sportowo-rekreacyjnego połowu ryb, 
z uwzględnieniem przepisów w sprawie 
wymiarów i okresów ochronnych 
organizmów morskich oraz  Zasad 
Amatorskiego Połowu Ryb w wodach 
Parku” 

 

 
§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

Andrzej Kraszewski 
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ZARZĄDZENIE Nr 56 MINISTRA ŚRODOWISKA 
 

z dnia 7 października 2010 r. 
 

w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli  kancelarii Tajnej 
Ministerstwa Środowiska oraz brakowania dokumentów nieprzedstawiających wartości archiwalnej 

 

Na  podstawie art.  18 ust.  1 ustawy z dnia 22 stycznia 
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.1))  zarządza się, co nastę- 
puje: 

 
 

1) Zmiany tekstu  jednolitego ustawy zostały  ogłoszone w Dz. U. 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 149, poz. 1078, Nr 104, poz. 711, 
Nr 220,  poz.  1600  i Nr 218,  poz.  1592,  z 2008  r. Nr 171, 
poz. 1056 oraz  z 2009 r. Nr 178, poz.  1375. 

§ 1 

Powołuje się komisję do przeprowadzenia wewnętrznej 
kontroli Kancelarii Tajnej Ministerstwa Środowiska oraz 
komisyjnego brakowania dokumentów nieprzedstawia- 
jących wartości archiwalnej, zwaną dalej „Komisją”, 
w składzie: 

1) Przewodniczący — Andrzej Zbylut — Dyrektor Biura  
Kontroli i Audytu Wewnętrznego w  Ministerstwie 
Środowiska; 
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2) członkowie: 
 

a) Kamila Fabisiak — starszy inspektor ds. bezpie- 
czeństwa osobowego w Biurze Dyrektora Gene- 
ralnego, 

 

b) Paweł Pietrzak — główny specjalista w  Biurze 

Dyrektora Generalnego, 
 

c) Grażyna Machajewska — główny specjalista w Biu- 
rze Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 

 
§ 2 

 
1. Do zadań Komisji należy: 

 

1) kontrola zgodności stanu ewidencyjnego  doku- 
mentów niejawnych znajdujących się w Kancela- 
rii Tajnej ze stanem faktycznym; 

 

2) kontrola sposobu  przechowywania,  ewidencji 
i obiegu dokumentów  niejawnych,  w  oparciu 
o prowadzone w Kancelarii Tajnej urządzenia ewi- 
dencyjne; 

 

3) sprawdzenie stanu wyposażenia i zabezpieczenia 

Kancelarii Tajnej; 
 

4) brakowanie i sporządzenie protokołu brakowania 
dokumentów  nieprzedstawiających wartości ar- 
chiwalnej. 

 
2. Kierownik Kancelarii Tajnej — Pani  Ewa Roiszczyk 

przygotuje  Kancelarię Tajną do kontroli, co w szcze-  
gólności oznacza: 

 

1) zamknięcie wpisów w urządzeniach ewidencyjnych 
według stanu na dzień 30 września 2010 r.; 

 

2) przygotowanie do wglądu Komisji protokołów z lat 
ubiegłych dotyczących brakowania dokumentów 
nieprzedstawiających wartości  archiwalnej oraz  
przekazania dokumentów do archiwum zakłado- 
wego lub innych archiwów; 

3) zszycie, opieczętowanie  i opisanie teczek  tema- 
tycznych zawierających korespondencję wchodzą- 
cą i wychodzącą według stanu na dzień 30 wrześ- 
nia 2010 r. 

 

§ 3 
 

1. Do obowiązków Przewodniczącego  Komisji należy 
w szczególności: 

 

1) nadzór nad właściwą realizacją zadań Komisji oraz 
wyznaczanie zadań jej członkom; 

 

2) przedstawienie  do   akceptacji   Pełnomocnika 
ds. ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie 
Środowiska protokołu brakowania dokumentów 
nieprzedstawiających wartości archiwalnej, w ter- 
minie do dnia 27 listopada 2010 r.; 

 

3) sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kon- 
troli  i przedstawienie go  do zatwierdzenia Mini- 
strowi, w terminie do dnia 29 listopada 2010 r. 

 
2. W przypadku zgłoszenia potrzeb przez Przewodniczą- 

cego Komisji, kierownicy komórek organizacyjnych 
Ministerstwa Środowiska zobowiązani są do skiero- 
wania właściwych pracowników merytorycznych do 
pomocy  podczas typowania do  brakowania doku- 
mentów nieprzedstawiających wartości archiwalnej. 

 
§ 4 

 

Komisja został  powołana na czas przeprowadzenia kon- 
troli  i brakowania dokumentów nieprzedstawiających 
wartości archiwalnej. 
 

§ 5 
 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpi- 
sania. 
 

Minister Środowiska 
 

Andrzej Kraszewski 
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ZARZĄDZENIE Nr 57 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 13 października 2010 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań  ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego 

 
 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 

nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz.  1220,  z późn. zm.2))  zarządza się,  co następuje: 

 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej 

— środowisko, na podstawie § 1 ust.  2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady  Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra- 
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz.  1606). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z 2009  r. Nr  157,  poz. 1241  i Nr  215, 
poz.  1664 oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 

§ 1 

 
W zarządzeniu Nr 7 Ministra Środowiska z dnia 13 stycz- 

nia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego 

Parku Narodowego wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 

ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka- 

lizacji  poszczególnych zadań”,  w  rozdziale I. „Na 

obszarach objętych ochroną  czynną”, w  tabeli A. 

„W ekosystemach leśnych”: 
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a) lp. 16 i 17 otrzymują brzmienie: 

 
„16 Uzupełnienie przerzedzonych miejsc 

w drzewostanach poprzez posadzenie 
drzew i krzewów (poprawki 
i uzupełnienia) 

5,98 ha 2k, 9k, 19b,  c, j, 51h,  i, t, 59g,  74f, g, h, i, 80h, 
86b,  f, j, 154o,  155l, 157i, 159b,  161j, n, 183b, 
187c,  188i, k, 193j, 194b,  195h,  305f, i, 307m, 
p, 314a  359a, f, 370bx 

17 Usunięcie drzew i krzewów gatunków 
obcego pochodzenia: dąb czerwony, 
czeremcha amerykańska, sosna 
Banksa, robinia akacjowa 

36,63  ha 157c, 158d, 183b, d, 184d, 194b, d, 204a, 207a, 
215a, 220a, b, 232a, b, c, 302c,  r, 305a, 306a, 
p, 307o,  314a, b, d, 316c,  d” 

 

b) lp. 20 otrzymuje brzmienie: 
 

 

„20 Wykaszanie roślinności zielnej na 
uprawach leśnych (pielęgnacja) 

138,66 ha (1a)2,  2k, (2r, 3b, f, g, 4b)2,  5b, 9k, (10z, 11b)2, 

17d,  g, (k)2, l, (n, s, 18f)2, 19b,  c, j, 33b,  (f)2, g, 
34i, 37m, 51i, g, h, t, 74f, g, h, i, (77j)2, n, (78h)2, 
n, 80h,  (r)2,  86b,  j, 93l,  102b,  127i,  142j,  m, 
(143b)2, k, (144b)2, 151a, 154o, 155l, 157i, 159b, 
161j, (170f, 179h,  183b)2, 186f, 187c, (188i)2, j, 
(k)2,  (193j,  194a, b,  195a, h) 2,  200z,  202a, 
(204a)2, (206a)2, b,  206g, 207a,  213b,  (214c, 
215a,  220a, 221Ad)2, 222k,  222ax, (252a,  c, 
255d)2, 302r,  dx,  305a, (f, i)2, 306a, 307m, p, 
(314a)2, d, (345w, 346c, 357f, j, m, 359a)2, 359f, 
(370bx)2” 

 

c) dodaje się lp. 24 w brzmieniu: 

 
„24 Grodzenie upraw leśnych żerdziami 

lub siatką 
5,62 ha 2k, 9k, 19b,  c, j, 74f, g, h, i, 200z” 

 

2) w załączniku nr 3 „Opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt”, w tabeli B. „Ochrona czynna 
gatunków zwierząt” dodaje się lp. 10 w brzmieniu: 

 
„10 Karaś pospolity, lin Ochrona 

gatunków 
Zasilanie populacji bytujących w  jeziorach: 
Długie, Moszne, Łukie osobnikami odłowio- 
nymi w stawach: Perkoz, Stujłos, Graniczny” 

 
§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

Andrzej Kraszewski 
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ZARZĄDZENIE Nr 58 MINISTRA ŚRODOWISKA 
 

z dnia 21 października 2010 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji  zakładu budżetowego 
— Centralnego ośrodka Doskonalenia kadr ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Dębem 

 

 

Na podstawie art.  88 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

— Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pub- 
licznych (Dz. U. Nr 157, poz.  1241,  z późn. zm.1)) zarzą-  
dza się,  co następuje: 

 
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 219, poz.  1706 oraz  z 2010 r. Nr 96, poz.  620, Nr 108, poz.  685, 

Nr 152, poz.  1020 i Nr 161, poz.  1078. 
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§ 1 

 
W zarządzeniu Nr 44 Ministra Środowiska z dnia 14 ma- 
ja 2010  r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego 
— Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem wprowadza 
się następujące zmiany: 

 
1) w § 1 ust.  3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Termin zakończenia likwidacji Ośrodka,  zwany 
dalej „dniem likwidacji”, wyznacza się na  dzień 
30 listopada 2010 r.”; 

 
2) w § 3: 

 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) dokonanie niezbędnych czynności wynikają- 

cych  z przejęcia pracowników Ośrodka przez  
Krajową Szkołę  Sądownictwa i Prokuratury, 
w związku z porozumieniem pomiędzy Mini- 
strem Środowiska i Krajową Szkołą Sądowni- 

ctwa i Prokuratury z dnia 15  października 
2010  r. w sprawie współpracy przy likwidacji 
zakładu budżetowego — Centralnego Ośrodka 
Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Go- 
spodarki Wodnej w Dębem, w szczególności 
wykonanie  obowiązku,  o   którym   mowa 

w art.  231   § 3 Kodeksu pracy;”, 
 

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) dokonanie archiwizacji dokumentów związa- 

nych  z funkcjonowaniem  Ośrodka  do  dnia 

likwidacji i przekazanie ich do archiwum Mi- 
nisterstwa Środowiska”; 

 
3)  § 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 4. Termin zakończenia działalności  likwidatora 
wyznacza się na dzień 28 lutego 2011 r.”; 

 
4)  w § 7 ust.  1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Pozostałe po likwidacji  należności i zobowiązania 
Ośrodka, inne niż niezbędne do zapewnienia cią- 
głości  wykorzystania mienia znajdującego się we 
władaniu Ośrodka, przejmuje Minister Środowi- 
ska.”. 

 
§ 2 

 
Likwidator Centralnego  Ośrodka Doskonalenia  Kadr 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem 
w terminie do dnia 31 października 2010 r. zaktualizuje 
i przedstawi Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia 
plan i harmonogram czynności likwidacyjnych, o któ- 
rych  mowa w § 3 pkt  1 zarządzenia, o którym mowa 
w § 1. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
Minister Środowiska 

 

Andrzej Kraszewski 
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ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 2 listopada 2010 r. 

 
w sprawie zadań  ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego 

 
 

Na  podstawie art.  22 ust.  2 pkt  1 oraz  art.  12 ust.  2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.  1220,  z późn. zm.2))  zarzą-  
dza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się zadania ochronne na 2011 r. dla Pieniń- 
skiego Parku Narodowego zwanego dalej „Parkiem”. 

 
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej 

— środowisko, na podstawie § 1 ust  2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady  Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra- 
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz.  1606). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z 2009  r. Nr  157,  poz. 1241  i Nr  215, 
poz.  1664 oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 

§ 2 

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

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

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

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków  roślin, 
zwierząt i grzybów stanowiący załącznik nr 3 do  za- 
rządzenia; 

4) wskazania obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną 
oraz  krajobrazową, które określa załącznik nr  4 do 
zarządzenia; 
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5) ustalenie miejsc udostępnianych w  celach  nauko- 
wych,  edukacyjnych i turystycznych, oraz maksymal- 
nej  liczby  osób mogących przebywać jednocześnie 
w tych  miejscach, które określa załącznik nr 5. 

§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 

 
Minister Środowiska 

 

Andrzej Kraszewski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 60 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 3 listopada 2010 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań  ochronnych dla wigierskiego Parku Narodowego 

 
 

Na  podstawie art.  22 ust.  2 pkt  1 oraz  art.  12 ust.  2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.  1220,  z późn. zm.2))  zarzą-  
dza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
W zarządzeniu Nr 8 Ministra Środowiska z dnia 6 stycz-  
nia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskie- 

go  Parku  Narodowego, wprowadza się  następujące 
zmiany: 

 
1) W załączniku Nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 

ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka- 
lizacji  poszczególnych zadań”, w rozdziale II „Spo- 
soby ochrony czynnej na obszarach ochrony czyn- 
nej”, w tabeli C „W ekosystemach wodnych”: 

 

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

 

„1 Czynna ochrona 
charakterystycznych dla obszaru 
Parku gatunków ryb, w tym  
szczególnie zagrożonych 
spadkiem liczebności 
i narażonych na wyginięcie 
— siei,  sielawy, szczupaka, lina, 
pstrąga potokowego 

Zarybienia szczupakiem. 
Materiał zarybieniowy 
wyhodowany z tarlaków 
pozyskanych z jezior  Parku oraz 
Pojezierza Suwalskiego. 
Podstawowa forma materiału 
zarybieniowego — wylęg 
żerujący 

Jezioro Wigry  (oddz. 188) 
— do 2 813 000 sztuk, 
Jezioro Pierty (oddz. 185) 
— do 230 000 sztuk, 
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199) 
— do 30 000 sztuk, 
Jezioro Leszczewek (oddz. 190) 
— do 30 000 sztuk, 
Jezioro Krusznik (oddz. 198a) 
— do 30 000 sztuk, 
Jezioro Omułówek (oddz. 187) 
— do 30 000 sztuk2) 

Zarybienia linem. Podstawowa 
forma do zarybień — kroczek. 
Dopuszczalne stosowanie 
materiału zarybieniowego spoza 
terenu Parku. Realizacja 
uzależniona od uzyskania 
dotacji 

Jezioro Wigry  (oddz. 188) 

— do 13 750 sztuk  (550 kg) 
Jezioro Pierty (oddz. 185) 
— do 3 500 sztuk  (140 kg)2) 

Zarybienia sielawą. 
Podstawowa forma do zarybień 
— wylęg. Materiał zarybieniowy 
wyhodowany z tarlaków 
pozyskanych z jezior Parku oraz  
Pojezierza Suwalskiego 

Jezioro Wigry  (oddz. 188) 
— do 37 560 000 sztuk, 
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199) 
— do 500 000 sztuk2) 

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

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

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009  r. Nr 157, poz.  1241  i Nr 215, poz.  1664 
oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 
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  Zarybienia sieją. Podstawową 
formą do zarybień będzie wylęg. 
Materiał zarybieniowy 
wyhodowany z tarlaków 
pozyskanych z jezior  Parku oraz 
Pojezierza Suwalskiego 

Jezioro Wigry  (oddz. 188) 

— do 2 100 000 sztuk, 
Jezioro Mulaczysko (oddz. 199) 
— do 200 000 sztuk2) 

Zarybienia pstrągiem 
potokowym. Podstawowa forma 
do zarybień — narybek jesienny. 
Realizacja uzależniona od 
uzyskania dotacji 

Rzeka  Czarna Hańcza na odcinku 
Wysoki Most — Studziany Las 
(oddz. 401a, b) — do 4 000 
sztuk2) 

 
2)   Zarybianie powinno być  dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych lokalnym populacjom ryb, 

w celu  stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Parku.”. 
 

b) lp. 5 otrzymuje brzmienie: 

 
„5 Kształtowanie właściwej 

struktury gatunkowej 
i liczebności w zespołach ryb 
— odłowy regulacyjne 

Odłowy sprzętem ciągnionym/ 
stawnym. W jeziorach typu 
sielawowego odłowy sprzętem 
ciągnionym mogą być 
wykonywane w okresie od 
1 maja do 31 października. 
Intensywność odłowów: średnio 
około 15 kg/ha 

Jeziora: Wigry  (oddz. 188), 
Pierty (oddz. 185), 
Leszczewek (oddz. 190), 
Omułówek (oddz. 187), 
Królówek (oddz. 184a), 
Mulaczysko (oddz. 199), 
Postaw (oddz. 189). 
Sielawa — do 20 000 kg, 
Sieja — do 100 kg, 
Węgorz — do 250 kg, 
Szczupak — do 800 kg, 
Lin — do 1000 kg, 
Okoń  — do 500 kg, 
Leszcz — do 2 000 kg, 
Płoć — do 3 000 kg” 

 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 61 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 3 listopada 2010 r. 

 
w sprawie zadań  ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego 

 
 

Na podstawie art.  22 ust.  2 pkt 1 i art.  12 ust.  2 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004  r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2009  r. Nr 151, poz.  1220,  z późn. zm.2))  zarządza się, 

co następuje: 
 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej 

— środowisko, na podstawie § 1 ust.  2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady  Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra- 
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz.  1606). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z 2009  r. Nr  157,  poz. 1241  i Nr  215, 
poz.  1664 oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 

§ 1 
 
Ustanawia się zadania ochronne dla Magurskiego Par- 
ku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2011 r. 

 
§ 2 

 

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

1) identyfikację i ocenę istniejących  i  potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz  sposo- 
by eliminacji lub  ograniczania tych  zagrożeń i ich 
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia; 
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2) opis  sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z po- 
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań, które określa załącznik nr 2 do zarządzenia; 

 
3) opis  sposobów ochrony czynnej gatunków  roślin i 

zwierząt, które określa załącznik nr 3 do zarządzenia; 

 
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną 

oraz  krajobrazową, które określa załącznik nr  4 do 
zarządzenia; 

 
5) ustalenie miejsc udostępnianych w  celach  nauko- 

wych, edukacyjnych, kulturowych,  turystycznych 

i rekreacyjnych, z podaniem sposobów ich udostęp- 
niania oraz maksymalnej liczby osób mogących prze- 
bywać jednocześnie w tych miejscach, które określa 
załącznik nr 5 do zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 
 

Minister Środowiska 
 

Andrzej Kraszewski 

 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 62 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 8 listopada 2010 r. 

 
w sprawie zadań  ochronnych dla wigierskiego Parku Narodowego 

 
 

Na  podstawie art.  22 ust.  2 pkt  1 oraz  art.  12 ust.  1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.  1220,  z późn. zm.2))  zarzą-  
dza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się na 2011 r. zadania ochronne dla Wigier- 
skiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”. 

 
§ 2 

 
Zadania ochronne o których mowa w § 1, obejmują: 

 
1) identyfikację i ocenę istniejących  i  potencjalnych 

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

 
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po- 

daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia; 

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków  roślin, 
grzybów i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do za- 
rządzenia; 

 
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną 

oraz  krajobrazową, które określa załącznik nr  4 do 
zarządzenia; 

 
5) ustalenie miejsc udostępnianych w  celach  nauko- 

wych, edukacyjnych, kulturowych,  turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych,  z  podaniem sposobu 
ich  udostępniania  oraz  maksymalnej liczby  osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, 
które określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

 
Minister Środowiska 

 

Andrzej Kraszewski 

 

 
(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 

 

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

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

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009  r. Nr 157, poz.  1241  i Nr 215, poz.  1664 
oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 
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ZARZĄDZENIE Nr 63 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 8 listopada 2010 r. 

 
w sprawie zadań  ochronnych dla kampinoskiego Parku Narodowego 

 
 

Na  podstawie art.  22 ust.  2 pkt  1 oraz  art.  12 ust.  2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.  1220,  z późn. zm.2))  zarzą-  
dza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się zadania ochronne na 2011 r. dla Kampi- 
noskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”. 

 
§ 2 

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

 
1) identyfikację i ocenę istniejących  i  potencjalnych 

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

 
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po- 

daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia; 

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

 
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną 

oraz  krajobrazową, które określa załącznik nr  4 do 
zarządzenia; 

 
5) ustalenie miejsc udostępnianych w  celach  nauko- 

wych, edukacyjnych, kulturowych,  turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych, z podaniem sposobów 
ich  udostępniania  oraz  maksymalnej liczby  osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, 
które określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 

 
Minister Środowiska 

 

Andrzej Kraszewski 

 

 
(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 

 

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

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

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009  r. Nr 157, poz.  1241  i Nr 215, poz.  1664 
oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 
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ZARZĄDZENIE Nr 64 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 15 listopada 2010 r. 

 
w sprawie zadań  ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego 

 

 

Na  podstawie art.  22 ust.  2 pkt  1 oraz  art.  12 ust.  2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.  1220,  z późn. zm.2)) zarzą-  
dza się,  co następuje: 

 

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

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

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009  r. Nr 157, poz.  1241  i Nr 215, poz.  1664 
oraz  z 2010 r. Nr 76, poz.  489 i Nr 119, poz.  804. 
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§ 1 

 
Ustanawia się na 2011 r. zadania ochronne dla Narwiań- 
skiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”. 

 
§ 2 

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

 
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz  spo- 
soby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich 
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządze- 
nia; 

 
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po- 

daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia; 

 
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków zwierząt, 

stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia; 

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

 
5) ustalenie miejsc udostępniania w celach naukowych, 

edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, z po- 
daniem sposobu ich udostępniania, oraz maksymal- 
nej  liczby  osób mogących przebywać jednocześnie 
w  tych  miejscach, które  określa załącznik nr  5 do 
zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 
 

 
Minister Środowiska 

 

Andrzej Kraszewski 

 

 
(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i archiwalne od 2002 r. można nabywać: 

— w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 

02-903  Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na podstawie nadesłanego zamówienia (sprzedaż wysyłkowa); 

— w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę): 

— ul. Powsińska 69/71,  tel. 22 694-62-96 

— al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73 (dostępność numerów archiwalnych po uzgodnieniu telefonicznym) 

 
Zbiory Dziennika urzędowego Ministra Środowiska i Głównego Inspektora ochrony Środowiska 

są  wyłożone do powszechnego wglądu w gmachu Ministerstwa Środowiska, w Bibliotece, pok. 64, w godzinach pracy 

 
Informacji  o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty udziela Centrum  usług wspólnych 

wydział wydawnictw i Poligrafii,  ul. Powsińska 69/71, 02-903  warszawa, tel. 22 694-67-52 

 
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum  usług wspólnych 

wydział wydawnictw i Poligrafii,  ul. Powsińska 69/71, 02-903  warszawa, 

do  15 dni po otrzymaniu następnego numeru 

 
o wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie 

Centrum  usług wspólnych — wydział wydawnictw i Poligrafii 

 
wydawca: Minister Środowiska i Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

Redakcja: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54,  00-922  Warszawa 

tel. 22 579-23-34, e-mail: karolina.wisniewska@mos.gov.pl 

Skład,  druk i kolportaż: Centrum  Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 

ul. Powsińska 69/71,  02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl 

e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl 

 
Tłoczono z polecenia Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Centrum Usług Wspólnych 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903  Warszawa 
 

Zam.  3118/W/C/2011  ISSN 1643-6822  Cena 7,50 zł (w tym VAT) 

mailto:wisniewska@mos.gov.pl
http://www.wydawnictwa.cuw.gov.pl/
mailto:wydawnictwa@cuw.gov.pl

