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ZARZĄDZENIE Nr 93 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 8 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście warty” 

 
Na podstawie art.  98 ust.  1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

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

poz.  1220) zarządza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuje się,  z dniem 8 grudnia 2009  r. na kadencję 

trwająca 5 lat, następujących członków Rady Naukowej 

Parku Narodowego „Ujście Warty”: 
 

1) dr Wojciech Andrzejewski 

Katedra Rybactwa Śródlądowego, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu; 
 

2) prof.  dr hab. Czesław Błaszczak 

Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
 

3) prof.  dr hab. Andrzej Brzeg 

Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
 

4) prof.  dr hab. Lubomira Burchardt 

Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
 

5) Józef Głowacki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach; 
 

 
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). 

6) prof.  dr hab. Leszek  Jerzak 
Liga Ochrony Przyrody Okręg Zielona Góra; 

7) Janusz Krzyśków 
Wójt  Gminy Słońsk; 

8) mgr inż. Witold Koss 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Szczecinie; 

9) dr Andrzej Kunt 

Burmistrz Miasta Kostrzyn n/Odrą; 

10) Wincenty Piworun 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Gorzowie Wlkp.; 

11) prof.  dr hab. Tadeusz Stawarczyk 
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu 
Wrocławskiego; 

12) dr Jerzy Tonder 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; 

13) prof.  dr hab. Aleksander Winiecki 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

14) Jan Włodarczak 
Polski  Związek Wędkarski — Okręg Gorzów Wlkp.; 

15) Andrzej Zabłocki Burmistrz Gminy Witnica. 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

Maciej Nowicki 
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ZARZĄDZENIE Nr 94 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 8 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej wielkopolskiego Parku Narodowego 

 

Na podstawie art.  98 ust.  1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

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

poz.  1220) zarządza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuje się,  z dniem 8 grudnia 2009  r. na kadencję 

trwającą 5 lat, następujących członków Rady Naukowej 

Wielkopolskiego Parku Narodowego: 
 

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). 

1) prof.  dr hab. Andrzej Bereszyński 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 

2) mgr inż. Jan Broda Wójt Gminy Komorniki; 

3) prof.  dr hab. Adam Boratyński 

Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy; 

4) mgr inż. Romuald Grabiak 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu; 

5) mgr inż. Piotr  Grygier 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Poznaniu; 

6) mgr inż. Hanna Grunt 

Urząd Marszałkowski w Poznaniu; 
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7) dr Sławomir Janyszek 
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 
„Salamandra” w Poznaniu; 

8) prof.  dr hab. Andrzej Kostrzewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

9) prof.  dr hab. Lesław Łabudzki 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 

10) dr Włodzimierz Łęcki 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego; 

11) prof.  dr hab. Jerzy Mastyński 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 

12) prof.  dr hab. Wojciech Muller 
Akademia Sztuk  Pięknych w Poznaniu; 

13) mgr Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
Burmistrz Miasta Puszczykowo; 

14) mgr inż. Włodzimierz Pińczak 
Burmistrz Gminy Stęszew; 

15) mgr inż. Jolanta Ratajczak 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Poznaniu; 

16) prof.  dr hab. Jerzy Siepak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

17) mgr Zofia Springer 
Burmistrz Miasta Mosina; 

18) mgr Andrzej Strażyński 

Wójt  Gminy Dopiewo; 

19) prof.  dr hab. Piotr  Tryjanowski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 

20) prof.  dr hab. Waldemar Żukowski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

Maciej Nowicki 
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ZARZĄDZENIE Nr 95 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 8 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego 

 

 

Na podstawie art.  98 ust.  1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

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

poz.  1220) zarządza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuje się,  z dniem 8 grudnia 2009  r. na kadencję 

trwającą 5 lat, następujących członków Rady Naukowej 

Magurskiego Parku Narodowego: 

1) mgr Krzysztof 

Augustyn 

Urząd Gminy Nowy Żmigród; 

2) mgr inż. Edward Balwierczak 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Krośnie; 

3) mgr Jerzy Gajewski 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego; 

4) prof.  dr hab. Andrzej Górecki 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

5) Albert Jakubowski 

Urząd Gminy Krempna; 

6) prof.  dr hab. Grzegorz Jamrozy 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; 
 

 
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). 

7) prof.  dr hab. Kazimierz Krzemień 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

8) mgr inż. Agnieszka Marcela 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie; 

9) prof.  dr hab. Stefan Michalik 

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; 

10) dr hab. arch. Piotr  Patoczka 
Politechnika Krakowska; 

11) prof.  dr hab. Krystyna Przybylska 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; 

12) prof.  dr hab. Stefan Skiba 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

13) prof.  dr hab. Andrzej Tomek 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; 

14) prof.  dr hab. Jacek Wasilewski 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie; 

15) mgr Kazimierz Wojewoda 
Liga Ochrony Przyrody — Oddział Podkarpacki; 

16) prof.  dr hab. Bogdan Zemanek 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

Maciej Nowicki 
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ZARZĄDZENIE Nr 96 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 8 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego 

 

Na podstawie art.  98 ust.  1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

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

poz.  1220) zarządza się,  co następuje: 
 

§ 1 

 
Powołuje się,  z dniem 8 grudnia 2009  r. na kadencję 

5 lat, następujących członków Rady  Naukowej Sławiń- 
skiego Parku Narodowego: 

1) prof.  dr hab. Ryszard Bartel 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Gdańsku; 
 

2) dr Katarzyna Bociąg 

Uniwersytet Gdański; 
 

3) dr Roman Cieśliński 

Uniwersytet Gdański; 
 

4) prof.  dr hab. Wiesław Fałtynowicz 

Uniwersytet Wrocławski; 
 

5) mgr inż. Jerzy Fijas 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; 
 

6) dr hab. Wacław Florek 

Instytut Geografii, Pomorska Akademia 
Pedagogiczna w Słupsku; 

 

7) prof.  dr hab. Maciej Gromadzki 

Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku; 
 

8) dr hab. Maria Herbichowa 

Uniwersytet Gdański; 

 
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). 

9) prof.  dr hab. Tomasz Neese 
Politechnika Koszalińska; 

10) mgr Joanna Jarosik 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Gdańsku; 

11) mgr Andrzej Kopiniak 
Wójt  Gminy Smołdzino; 

12) mgr inż. Adam Meller-Kubica 
Urząd Morski w Słupsku; 

13) dr hab. inż. Tomasz Okruszko 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; 

14) mgr Paweł Pawlaczyk 
Klub Przyrodników w Świebodzinie; 

15) dr Kazimierz Rabski 

Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża w Szczecinie; 

16) prof.  dr hab. Karol Rotnicki 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

17) dr inż. Paweł Rutkowski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 

18) dr hab. Krzysztof Skóra 
Stacja Morska Instytutu Oceanografii, 
Uniwersytet Gdański; 

19) inż. Ryszard Wenta 

Starosta Powiatu Lęborskiego; 

20) mgr inż. Sławomir Ziemianowicz 
Starosta Powiatu Słupskiego. 

 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

Maciej Nowicki 
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ZARZĄDZENIE Nr 97 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 17 grudnia 2009 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 i Nr 157, poz. 1241) 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., 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. „Inne 
zadania ochronne w ekosystemach według specyfi- 
ki Parku”, lp. 21—24 otrzymują brzmienie: 

 
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). 
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„21 usuwanie krzewów rosnących w dnie 
i skarpach, usuwanie z koryta rzeki 
wszelkich zatorów i przetamowań, 
wykaszanie skarp i poboczy — prace 
wykonywane corocznie; naprawa 
istniejących umocnień — prace 
wykonywane corocznie; usuwanie 
krzewów rosnących w dnie 
i skarpach, usuwanie z koryta rzeki 
wszelkich zatorów i przetamowań, 
wykaszanie karp  i poboczy, usuwanie 
namułu, rozplanowywanie 
wydobytego namułu, naprawa 
istniejących umocnień — prace 
wykonywane co 2 lata  lub wg potrzeb 
i możliwości; zadanie wykonywane 
przez  Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Województwa Pomorskiego 

0,345  km kanał Nr 5 Objazda 

(km 0+000  — 0+345) 

2,21 km kanał Nr 6 Objazda 

(km 0+000  — 2+210) 

2,07 km kanał Gardna A 

(km 0+000  — 2+070) 

2,40 km kanał Człuchowski Prawy 

(km 0+000  — 2+400) 

8,90 km kanał Gardno—Łeba 

(km 0+000  — 8+900) 

0,55 km kanał Łupawa—Łeba 

(km 0+000  — 0+550) 

3,472  km kanał Żelazo—Kluki (C-9) 

(km 0+000  — 3+472) 

4,00 km kanał Główny I 

(km 0+000  — 4+000) 

2,42 km kanał Główny II 

(km 0+000  — 2+420) 

3,48 km kanał Człuchowski „B” 

(km 2+900  — 3+480) 

0,05 km kanał Izbica 14 

(km 0+000  — 0+050) 

0,54 km kanał Młyński 

(km 0+000  — 0+540) 

2,20 km kanał Ptasi 

(km 0+000  — 2+200) 

0,345  km rzeka  Błotnica 

(km 0+000  — 0+345) 

0,224  km rzeka  Grabownica 

(km 0+000  — 0+224) 

1,80 km zeka  Broda—Osieki 

(km 0+000  — 1+800) 

1,44 km rzeka  Broda—Wierzchocino 

km 0+000  — 1+440) 

2,52 km rzeka  Wysoka 

(km 0+000  — 2+520) 

4,15 km rzeka  Pustynka 

km 0+000  — 4+150) 
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22 koszenie roślinności na Skarpach, 
koronach i poboczach wałów, 
usuwanie krzewów, likwidacja nor 
drążonych przez  zwierzęta, naprawa 
zadarnienia — prace wykonywane 
w ciągu roku  zgodnie z potrzebami; 
zabudowa wyrw i obniżeń w wale, 
przywrócenie właściwych 
parametrów korpusu wału — prace 
wykonywane co 2 lata  lub 
w przypadku awarii zgodnie 
z potrzebami; zadanie wykonywane 
przez  Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Województwa Pomorskiego 

0,53 km wał  przyjeziorny lewy  „A”  jez. Gardno 

km 9+100  — 9+630) 

1,60 km wał  przyjeziorny lewy  „B” jez. Gardno 

km 9+630  — 11+230) 

3,12 km wał  przyjeziorny lewy  „C” jez. Gardno 

km 11+230  — 14+350) 

0,04 km wał  wsteczny lewy  rzeki Broda—Osieki 

(km 0+000  — 0+040) 

0,224  km wał  wsteczny lewy  rzeki Grabownicy 

km 0+000  — 0+224) 

0,224  km wał  wsteczny prawy rzeki Grabownicy 

km 0+000  — 0+224) 

0,345  km wał  wsteczny lewy  rzeki Błotnicy 

km 0+000  — 0+345) 

0,345  km wał  wsteczny prawy rzeki Błotnicy 

km 0+000  — 0+345) 

1,80 km wał  wsteczny prawy rzeki Broda—Osieki 

km 0+000  — 1+800) 

2,10 km wał  przyjeziorny lewy „RETOWO” 

jez. Gardno 

km 7+000  — 9+100) 

2,70 km wał  prawy rzeki Łupawy 
polder Gardna IX—X 

km 0+000  2+700) 

2,70 km wał  przyjeziorny prawy jez. Gardno 
polder Gardna IX—X 

km 0+000  — 2+700) 

2,37 km wał  prawy rzeki Łupawy 

km 13+700  — 16+070) 

0,44 km wał  prawy rzeki Łupawy „SMOŁDZINO” 

(km 14+100  — 14+540) 

1,17 km wał  lewy  rzeki Pustynki 

(km 0+000  — 1+170) 

1,70 km wał  przyjeziorny prawy jez. Łebsko 
polder Kluki I 

(km 8+500  — 10+200) 

2,83 km wał  przyjeziorny prawy jez. Łebsko 
polder Kluki IV 

(km 11+500  — 14+330) 
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  0,53 km 
 

wał  przyjeziorny prawy jez. Łebsko 
polder Kluki IV 

(km 14+330  — 14+860) 

2,05 km 
 

wał  przyjeziorny prawy jez. Łebsko 
polder Kluki IV 

(km 14+860  — 16+910) 

0,73 km wał  lewy  Kanału Gardno—Łeba 

(km 0+000  — 0+730) 

0,73 km wał  prawy Kanału Gardno—Łeba 

(km 0+000  — 0+730) 

0,55 km wał  lewy  Kanału Łupawa—Łeba 

(km 0+000  — 0+550) 

4,15 km wał  lewy  rzeki Pustynki 

(km 0+000  — 4+150) 

1,86 km wał  przyjeziorny lewy  jez. Łebsko 

(km 5+600  — 7+460) 

1,12 km wał  lewy  rzeki Łeby 

(km 13+900  — 15+020) 

4,50 km wał  prawy rzeki Łeby 

(km 13+900  — 18+400) 

23 utrzymanie drożności 
(w tym  wykaszanie miejsc 
przy przystankach — 124g, 
usuwanie zakrzaczeń 
i zadrzewień — 111t,  111s)  i 
przejezdności ścieżek 
przyrodniczych oraz  utwardzenie 
nawierzchni ścieżek 
przyrodniczych (w tym wykonanie 
kładek) 

 

w zależności 
od potrzeb 

odcinki 
ścieżek 

przyrodniczych 

 

obwody ochronne: Kluki, Smołdziński Las, 
Żarnowska, Rowy,  Smołdzino, Rąbka 

 

24 
 

remont, konserwacja tablic oraz 
infrastruktury edukacyjnej na trasie 
ścieżek przyrodniczych 

 

w zależności 
od potrzeb 

odcinki 
ścieżek 

przyrodniczych 

 

obwody ochronne: Kluki, Smołdziński Las, 
Żarnowska, Rowy,  Smołdzino, Rąbka” 

 

 

2) w załączniku nr  5 „Miejsca udostępniane  w celach 

naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycz- 

nych, rekreacyjnych,  sportowych  i  amatorskiego 

połowu ryb, sposoby ich udostępniania oraz maksy- 

malna liczba  osób mogących przebywać jednocześ- 

nie w tych  miejscach”: 

a) w tabeli B. „Udostępnianie obszarów dla celów 

edukacyjnych”, lp. 16 otrzymuje brzmienie: 
 

„16 wieża widokowa na Rowokole 
— pododdział 113j. 

grupy zorganizowane i turyści 
indywidualni 

10 osób” 
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b) w tabeli C. „Udostępnianie obszarów dla celów kulturowych”: — lp. 4—5 otrzymują brzmienie: 

 

„4 kulturowe rybołówstwo  na wodach  morskich 
SPN 

udostępnienie łowisk morskich SPN dla 
otwartych łodzi rybackich mieszkańców 
Łeby  i Rowów; zastosowanie mają 
przepisy dotyczące połowu ryb 
z uwzględnieniem przepisów w sprawie 
wymiarów i okresów ochronnych 
organizmów morskich; połowy 
odbywające się zgodnie z zasadami 
połowu ryb na obszarze morskim SPN 

Nr kutra: 
ROW-2, 
ROW-5, 
ROW-8, 

ROW-12, 
ROW-15, 
ROW-16, 
ŁEB-21, 
ŁEB-31, 
ŁEB-35, 
ŁEB-37, 
ŁEB-42, 
ŁEB-48, 
ŁEB-49, 
ŁEB-52, 
ŁEB-64, 
ŁEB-85, 
ŁEB-91, 
KRS-10 

5 obszar morski SPN przepływanie przez  obszar morski SPN 

na  łowiska otwartych łodzi rybackich 
z Łeby  i Rowów 

Nr kutra: 
ROW-2, 
ROW-5, 
ROW-8, 

ROW-12, 
ROW-15, 
ROW-16, 
ŁEB-21, 
ŁEB-31, 
ŁEB-35, 
ŁEB-37, 
ŁEB-42, 
ŁEB-48, 
ŁEB-49, 
ŁEB-52, 
ŁEB-64, 
ŁEB-85, 
ŁEB-91, 
KRS-10” 

 

— dodaje się lp. 6 w brzmieniu: 
 

„6 obwód ochronny Rąbka — oddział 1 miejsce kultu  religijnego nie 
określa 

się” 

 

c) w tabeli F „Udostępnianie dla amatorskiego połowu ryb”, lp. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2 jezioro Łebsko: południowa część jeziora 
ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki 
Łeby  do jeziora Łebsko na wschodzie do wieży  
widokowej w miejscowości Kluki na zachodzie; 

 
 
 
wschodnia cześć jeziora ograniczona linią 
prostą łączącą pomost i wieżę widokową 
w miejscowości Rąbka na północy i wierzchołek 
półwyspu Żarnowskiego na południu; 

wędkowanie z łodzi z obowiązującym 
zakazem połowu ryb w 300 m pasie 
wody przylegającym do brzegu jeziora 
na odcinku wieży  widokowej 
w miejscowości Kluki do miejscowości 
Lisia Góra; 

 
wędkowanie z łodzi udostępnione 
w terminie od 1 czerwca do 
15 października z obowiązującym 
zakazem połowu w 300 m pasie wody 
przylegającym do półwyspu 
Żarnowskiego, a na pozostałym 
akwenie zakaz  wpływanie w pas trzcin  
i oczeretów; 

400” 
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 lewy  i prawy brzeg rzeki Łeby  od granicy Parku 
w górnym jej biegu do mostu na trasie Izbica—
Gać; 
lewa strona rzeki Łeby  od mostu na trasie 
Izbica-Gać do ujścia do jeziora Łebsko; 
rzeka  Stara Łeba  od mostu drogowego przy 
miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko; 
odcinek brzegu jeziora pomiędzy ujściem rzeki 
Łeby  i ujściem rzeki Stara Łeba; 
lewy  i prawy brzeg rzeki Łeby  od wypływu 
z jeziora Łebsko do granicy Parku; 
kanał Gardno—Łebsko od przepompowni obok 
miejscowości Przybynin do wału ochronnego 
przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż 
jeziora Łebsko; 
kanał Łupawa—Łebsko od granicy Parku do 
kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem 
w kierunku jeziora Łebsko; 
odcinek brzegu jeziora Łebsko od ujścia rzeki 
Pustynki do kanału w Klukach 
odprowadzającego wodę do jeziora Łebsko 

wędkowanie z brzegu; 

zakaz  wprowadzania psów; 
 

 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 98 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie zadań  ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego 

 

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

nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz.  1220  i Nr 157,  poz.  1241)  zarządza się,  co  nastę- 
puje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się  zadania ochronne dla Babiogórskiego 

Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”,  na 
2010  rok. 

 
§ 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; 

 
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) 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 i  turystycznych, 

z podaniem sposobów ich udostępnienia, oraz mak-  

symalnej liczby  osób mogących przebywać jedno- 

cześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 

do zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 
Minister Środowiska 

 
w z. Stanisław Gawłowski 

 
(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 4 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego 

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

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151,  poz.  1220  i Nr 157,  poz.  1241)  zarządza  się,  
co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się  zadania ochronne dla Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem” na lata 
2010—2012. 

 
§ 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; 

 

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

 

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

 

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, 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 sposobu 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 podpisania. 
 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 2 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 5 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie zadań  ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 

Ustanawia się zadania ochronne dla Magurskiego Parku 

Narodowego, zwanego dalej  „Parkiem” na lata 2010 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; 

 

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

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

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, 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 sposobu 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 podpisania. 

 
Minister Środowiska 

 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 5 stycznia 2010 r. 

 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska 

 

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

 
§ 1 

 
W zarządzeniu nr 97 Ministra Środowiska z dnia 19 grud- 
nia  2008  r. w sprawie ustalenie regulaminu organiza- 
cyjnego Ministerstwa Środowiska3), w załączniku wpro- 
wadza się następujące zmiany: 

 
1) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. Do zakresu działania Biura Dyrektora General- 
nego  (BDG)  należy  zapewnienie  bieżącej 
obsługi Dyrektora generalnego Ministerstwa, 
prowadzenie  spraw związanych z zarządza- 
niem   zasobami   ludzkimi  w   odniesieniu 
do członków korpusu służby cywilnej zatrud- 
nionych w Ministerstwie oraz  innych pracow- 
ników, a także   zapewnienie  technicznych, 
administracyjnych,  logistycznych i finanso- 
wych warunków funkcjonowania Ministerstwa, 
w szczególności: 

1) koordynowanie współpracy  Dyrektora 
Generalnego Ministerstwa z poszczegól- 
nymi komórkami  organizacyjnymi Mini- 
sterstwa; 

2) obsługa kancelaryjno-biurowa Dyrektora 

Generalnego Ministerstwa; 

3) opracowywanie założeń polityki personal- 
nej; 

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

 

 
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 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 oraz  z 2009 
r. Nr 42, poz.  337 i Nr 98, poz.  817. 

3) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 25 
Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2009  r. zmieniającym 
zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyj- 
nego  Ministerstwa Środowiska, zarządzeniem nr 50 Ministra 
Środowiska z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniającym zarządzenie 
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Minister- 
stwa Środowiska oraz zarządzeniem nr 63 Ministra Środo- 
wiska z dnia 8 października 2009 r. zmieniającym zarządze- 
nie w sprawie ustalenie regulaminu organizacyjnego Mini- 
sterstwa Środowiska. 

5) organizowanie i prowadzenie naboru pra-  

cowników Ministerstwa Środowiska; 
 

6) koordynowanie spraw związanych ze spo- 
rządzeniem i aktualizacją stanowisk pracy 
oraz  wartościowaniem stanowiska pracy, 
a także  przeprowadzaniem ocen okreso- 
wych w Ministerstwie; 

 

7) prowadzenie spraw z zakresu planowania 
i organizacji szkoleń  oraz podnoszenia kwa- 
lifikacji  zawodowych pracowników Mini- 

sterstwa; 
 

8) organizowanie praktyk studenckich, staży 

absolwenckich oraz  wolontariatu; 
 

9) nadzór i kontrola nad  przestrzeganiem 

przepisów  dotyczących ochrony pracy, 
bezpieczeństwa oraz  higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej; 

 

10) nadzór nad realizacją usług medycznych 
z zakresu medycyny pracy i porad lekar-  
skich; 

 

11) obsługa techniczno-kancelaryjno-biurowa 
Komisji do spraw  bezpieczeństwa i higieny 
pracy  oraz  Komisji  Dyscyplinarnej Mini- 
sterstwa Środowiska; 

 

12) prowadzenie spraw związanych z przyzna- 
waniem nagród; 

 

13) naliczanie płac oraz bieżące monitorowanie 
wykorzystania funduszu płac Ministerstwa; 

 

14) prowadzenie spraw związanych ze stosun- 
kiem  pracy dyrektorów jednostek  podle- 

głych i  nadzorowanych przez  Ministra, 
w tym powoływaniem oraz odwoływaniem 
dyrektorów regionalnych zarządów gospo- 
darki  wodnej; 

 

15) koordynowanie i przygotowanie we współ- 
pracy z Departamentem Prawnym projek- 
tów  rozporządzeń w  zakresie struktury 
organizacyjnej Ministerstwa; 

 

16) opracowywanie projektu i układu  wyko-  
nawczego planu finansowego dochodów 

i wydatków budżetowych (w tym w ramach 
programów finansowych ze środków Unii 
Europejskiej i innych środków zagranicz- 
nych) Ministerstwa w oparciu o jednost- 
kowe plany rzeczowo-finansowe; 

 

17) obsługa finansowo-księgowa poszczegól- 
nych komórek organizacyjnych Minister- 
stwa (w tym w ramach programów finan- 

sowanych  ze środków Unii  Europejskiej 
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i  innych środków zagranicznych)  oraz 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal- 
nych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo- 
-Pożyczkowej; 

 

18) realizowanie  dochodów  budżetowych 
własnych oraz  wydatków  budżetowych w 
oparciu o przyjęty roczny plan finansowy 
oraz sporządzanie analiz i obowiązkowej 
sprawozdawczości w tym  zakresie; 

 

19) obsługa finansowo-księgowa  projektów 
finansowanych w  ramach  komponentu 
pomocy technicznej Programu 
Operacyj- nego Infrastruktura i 
Środowisko; 

 

20) obsługa Dyrektora Generalnego Minister- 
stwa jako  beneficjenta Programu Opera- 
cyjnego Infrastruktura i Środowisko; 

 

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

 

22) prowadzenie postępowań o udzielenie za- 
mówienia publicznego, w tym  w ramach 
Programu Operacyjnego  Infrastruktura 
i Środowisko, programów finansowanych 
ze środków Unii Europejskiej i pozostałych 
środków  zagranicznych, z wyłączeniem 
postępowań znajdujących się  w zakresie 
właściwości Departamentu Geologii i Kon- 
cesji  Geologicznych; 

 

23) prowadzenie spraw związanych z wyposa- 
żeniem Ministerstwa w  sprzęt  biurowy, 
środki czystości i inne materiały eksploa- 
tacyjne, urządzenia  techniczne i środki 
łączności, w tym finansowane ze środków 
Programu  Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko; 

 

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

 

25) gospodarowanie składkami majątkowymi 
Ministerstwa oraz  prowadzenie ich ewi- 
dencji, w  tym  składników majątkowych 
zakupionych w ramach Programu Opera- 
cyjnego Infrastruktura i Środowisko i in- 
nych środków zagranicznych; 

 

26) administrowanie pomieszczeniami biuro- 
wymi i gospodarczymi Ministerstwa; 

 

27) prowadzanie całokształtu spraw  związa- 
nych  z gospodarką środkami  transportu 
będącymi w dyspozycji Ministerstwa; 

28) koordynacja działań w  zakresie  obsługi 
narad i konferencji, gospodarowanie sala- 
mi, zabezpieczenie spotkań i sekretariatów 
w  artykuły spożywcze,  w  tym  również 
w odniesieniu do  przedsięwzięć finanso- 
wanych ze środków Programu Operacyj- 
nego Infrastruktura i Środowisko; 

 

29) utrzymanie, eksploatacja i gospodarowanie 
budynkami  pozostającymi w  zarządzie 
i władaniu Ministerstwa oraz  pobieranie 
od najemców opłat z tytułu czynszu i in- 
nych opłat; 

 

30) planowanie, prowadzenie bieżących  re- 
montów konserwacyjnych oraz nadzór nad  
remontami i inwestycjami budowlanymi 
prowadzonymi na  zlecenie  Ministerstwa 
przez  podmioty zewnętrzne; 

 

31) prowadzenie magazynów; 
 

32) prowadzenie obsługi poligraficznej; 
 

33) prowadzenie całokształtu spraw  związa- 
nych z utrzymaniem czystości w pomiesz- 
czeniach oraz wokół budynków pozostają- 
cych w zarządzie i władaniu Ministerstwa; 

 

34) prowadzenie archiwum Ministerstwa; 
 

35) administrowanie systemami teleinforma- 
tycznymi Ministerstwa, z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących Programu Opera- 
cyjnego Infrastruktura i Środowisko, z wy- 
łączeniem systemu, w którym przetwarza- 
ne są informacje niejawne; 

 

36) realizacja zadań w zakresie organizacji i roz- 
woju teleinformatycznego  Ministerstwa, 
z uwzględnieniem wymagań dotyczących 
Programu  Operacyjnego  Infrastruktura 
i  Środowisko, z wyłączeniem systemu, 
w którym przetwarzane są informacje nie- 
jawne; 

 

37) podejmowanie działań z zakresu struktury 
strony internetowej i  intranetowej Mini- 
sterstwa oraz  aktualizacja struktury tych  
stron; 

 

38) prowadzenie, we współpracy z innymi ko- 
mórkami, spraw związanych z nadzorem 
Ministra  nad  Centralnym   Ośrodkiem 
Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Dębem.”; 

 
2) uchyla się § 24. 
 

§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mo-  
cą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 6 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla Tatrzańskiego 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 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 
 

Ustanawia się zadania ochronne na lata 2010—2013 dla 
Tatrzańskiego Parku Narodowego zwanego dalej „Par- 
kiem”. 

 
§ 2 

 

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

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

 
 
 

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) 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 sposobu ich 
udostępniania oraz maksymalnej liczby osób mogą- 
cych przebywać jednocześnie w tych miejscach, któ- 
re określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 6 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego 
 

Na podstawie art. 22 ust.  2 pkt 1 ustawy z dnia  16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz.  1220  i Nr 157,  poz.  1241)  zarządza się, co nastę- 

puje: 
 

§ 1 

 
Ustanawia się  zadania ochronne dla  Narwiańskiego 

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; 

 

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

 

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

 

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, 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 sposobu 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 podpisania. 

 
Minister Środowiska 

 
w z. Stanisław Gawłowski 

 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 6 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie zadań  ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego 

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

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

poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się zadania ochronne na 2010 r., dla Pieniń- 

skiego Parku Narodowego zwanego dalej „Parkiem”. 

 
§ 2 

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

 

1) identyfikację i ocenę  istniejących  i  potencjalnych 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz  sposo- 

by eliminacji lub  ograniczania tych  zagrożeń i ich 

skutków, które określa załącznik nr 1 do 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) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po- 
daniem rodzajów, rozmiaru i lokalizacji poszczegól- 
nych zadań, stanowiący załącznik  nr 2 do zarządzenia; 

 

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

 

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

 

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 podpisania. 
 

 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 6 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie zadań  ochronnych dla kampinoskiego Parku Narodowego 

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

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

poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się na 2010 r. zadania ochronne dla Kampi- 

noskiego Paku 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; 
 

 
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) 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 podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 6 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla wigierskiego Parku Narodowego 
 

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

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

poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się na 2010 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; 

 
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) 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, 
zwierząt lub  grzybów, 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 sposobu ich 
udostępniania oraz maksymalnej liczby osób mogą- 
cych przebywać jednocześnie w tych miejscach, któ- 
re określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 6 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla wolińskiego 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  i Nr 157,  poz.  1241),  zarządza się,  co nastę- 
puje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się zadania ochronne dla Wolińskiego Parku 

Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2010 rok. 
 

§ 2 

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

 

1) identyfikację i ocenę  istniejących  i  potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz  sposo- 
by eliminacji lub  ograniczenia tych  zagrożeń i ich 
skutków, które określa załącznik nr 1 do 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) 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 udostępnionych w  celach  nauko- 
wych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych 
i połowu ryb, z podaniem sposobu ich udostępniania 
oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać 
jednocześnie w tych miejscach, które określa załącz-  
nik nr 5 do zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się  zadania ochronne dla  Drawieńskiego 
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem” na rok 
2010. 

 
§ 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; 

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

 

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

 

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, 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 sposobu 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 podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego 

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

nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się zadania ochronne dla  Gorczańskiego 

Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem” na rok 
2010. 

 
§ 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; 

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

 

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

 

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, 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 sposobu 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 podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się  zadania ochronne dla  Białowieskiego 
Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”,  na 
2010  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; 

 
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) 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 udostępnionych w  celach  nauko- 
wych, edukacyjnych, kulturowych,  turystycznych, 
rekreacyjnych oraz  amatorskiego połowu ryb  z po- 
daniem sposobu ich udostępniania oraz określeniem 
maksymalnej liczby osób mogących przebywać jed- 
nocześnie w tych  miejscach, które określa załącznik 
nr 5 do zarządzenia. 

 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla karkonoskiego Parku Narodowego 
 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 

Ustanawia się  na  2010  r. zadania ochronne dla Karko- 
noskiego Paku 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; 

 

 
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) 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 oraz  sportowych, z podaniem sposo- 
bów ich udostępniania oraz maksymalnej liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, 
które określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych 
 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się  na  2010  r. zadania ochronne dla Parku 
Narodowego Gór Stołowych, zwanego dalej „Parkiem”. 

 
§ 

 
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; 

 

 
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) 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 podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 18 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego 
 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się na 2010 r. zadania ochronne dla Białowie- 
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; 

 

 
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) 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 udostępnionych w  celach  nauko- 
wych, edukacyjnych, kulturowych,  turystycznych, 
rekreacyjnych oraz  amatorskiego połowu ryb  z po- 
daniem sposobu ich udostępniania oraz określeniem 
maksymalnej liczby osób mogących przebywać jed- 
nocześnie w tych  miejscach, które określa załącznik 
nr 5 do zarządzenia. 

 

§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 19 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się na 2010 r. zadania ochronne dla Święto- 
krzyskiego Parku  Narodowego, zwanego  dalej „Par- 
kiem”. 

 
§ 2 

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

 

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

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

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 

z dnia 19 stycznia 2010 r. 
 

w sprawie zadań  ochronnych dla wielkopolskiego Parku Narodowego 
 

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

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

poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się zadania ochronne na lata 2010—2011 dla 

Wielkopolskiego 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; 

 
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) 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, turystycznych, rekreacyjnych 
oraz amatorskiego połowu ryb, 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 podpisania. 

 
Minister Środowiska 

 
w z. Stanisław Gawłowski 

 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 19 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie zadań  ochronnych dla ojcowskiego Parku Narodowego 

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

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

poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

 
Ustanawia się na 2010 r. zadania ochronne dla Ojcow- 

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; 
 

 
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) 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 udostępnionych w  celach  nauko- 
wych, edukacyjnych,  kulturowych i  turystycznych 
z podaniem sposobu ich udostępniania oraz  maksy- 
malnej liczby osób mogących przebywać jednocześ- 
nie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do 
zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
 

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru) 
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ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia 25 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie komisji  konkursowej mającej  na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko 

dyrektora  Babiogórskiego Parku Narodowego 

 
Na podstawie art.  101 ust.  4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004  r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009  r. Nr 151, 
poz.  1220,  Nr 157, poz.  1241 i Nr 215, poz. 1664) zarzą-  
dza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu prze-  
prowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Babio- 
górskiego Parku Narodowego w następującym składzie: 

 

1) dyr.  Andrzej Zbylut —  przedstawiciel Ministerstwa 

Środowiska; 
 

2) mgr inż. Arkadiusz Nowicki —  przedstawiciel Mini- 
sterstwa Środowiska; 

 

 
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). 

3) prof.  Bronisław Wołoszyn —  przedstawiciel  Pań- 
stwowej Rady  Ochrony Przyrody; 

 

4) prof.  Zbigniew Głowaciński —  przedstawiciel Pań-  
stwowej Rady  Ochrony Przyrody; 

 

5) prof. Stanisław Orzeł  —  przedstawiciel  Marszałka 

Województwa Małopolskiego. 
 

§ 2 

 
Na przewodniczącego  komisji konkursowej, o  której 
mowa w § 1, powołuję Pana Andrzeja Zbyluta. 
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Minister Środowiska 
 

w z. Stanisław Gawłowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA ŚRODOWISKA) 

 
z dnia 25 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie komisji  konkursowej mającej  na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko 

dyrektora  Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 

 
Na podstawie art.  101 ust.  4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004  r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009  r. Nr 151, 
poz.  1220,  Nr 157, poz.  1241 i Nr 215, poz. 1664) zarzą-  
dza się,  co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu prze- 
prowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie” w następującym składzie: 

 

1) mgr inż. Wojciech Hurkała —  przedstawiciel Mini- 
sterstwa Środowiska; 

 

2) mgr inż. Jerzy Chabros —  przedstawiciel Minister- 
stwa Środowiska; 

 

 
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). 

3) prof.  Maciej Gromadzki — przedstawiciel Państwo- 

wej Rady  Ochrony Przyrody; 
 

4) prof. Maria Ławrynowicz — przedstawiciel Państwo- 

wej Rady  Ochrony Przyrody; 
 

5) dyr.  Kazimierz Sumisławski  —  przedstawiciel Mar- 

szałka Województwa Pomorskiego. 
 

§ 2 

 
Na przewodniczącego  komisji konkursowej, o  której 

mowa w § 1, powołuję Pana Wojciecha Hurkałę. 
 

§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Minister Środowiska 

 
w z. Stanisław Gawłowski 



—  22  — 

 
 

 



—  23  — 

 
 

 



—  24  — 
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