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ROZPORZĄDZENIE RADY M INISTROW 

z dnia 11 grudnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180, z 1987 r. Nr 33, 
poz. 180 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 maja 
1974 r. w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Naro
dowego (Dz. U. Nr 21, poz. 120 i Nr 31, poz. 187 oraz 
z 1979 r. Nr 27, poz. 159) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1} § 1-4 otrzymują brzmienie: 

,,§ 1. Tworzy się Roztoczański Park Narodowy o ob
szarze 7.811 ,31 ha, zwany dalej "Parkiem", poło
żony w województwie zamojskim. 

§ 2. 1. W skład Parku wchodzą następujące obszary 
należące do organizacji gospodarczej Lasy Pań
stwowe: 

1} oznaczone w planie urządzenia gospodarst
wa leśnego Nadleśnictwa Zwierzyniec jako 
oddziały: 24, 25a, b, f, 26, 35, 36 a, b, h-d 1, 

37 a-f. i-m, 38 a-g, j-m, 39-42, 
55-64,71-82,85 k-m, 86, 87, 88 a-f, 
89-92, 96 b--g, 97-213, 214 b, c - o łą
cznej powierzchni 3.747,24 ha, 

2} oznaczone w planie urządzenia gospodarst 
wa leśnego Nadleśnictwa Kosobudy jako 
oddziały: 40-1 24, 125 c, d, j-z, 1 26 a, d, f, 
g, h, i, 127-144, 173 w, 174 c-y, 
175-249 - o łącznej powierzchni 4.064,07 
ha. 

2. Z powierzchni Parku są wyłączone drogi pub
liczne. 

§ 3. 1. Park jest jednostką budżetową podporządkowa 
ną Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa, finansowaną ze środ 
ków budżetu państwa . 

2. Parkiem zarządza i reprezentuje go dyrektor Par
ku. 

3. Dyrektora Parku powołuje Minister Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa , 
po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochro
ny Przyrody. 

4. Do zakresu działania dyrektora Parku należy 
kierowanie całokształtem działa l nośc i Parku, 
a w szczególności: 

1} inicjowanie, organizowanie i prowadzenie 
działalności na rzecz ochrony przyrody Par
ku, 

2} przygotowanie planów pracy i preliminarzy 
budżetowych oraz sprawozdań z ich wyko
nania, 

3} wydawanie regulaminów porządkowych 
w granicach nakazów lub zakazów wynika
jących z przepisów prawa. 

§ 4. 1. Organem doradczym i opiniodawczym dyrek
tora Parku jest Rada Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, zwana dalej "Radą Parku". 

2. Radę Parku powołuje Minister Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, okre
ślając jej skład, organizację i zakres działania.", 

2} skreśla się § 5, 

3} § 6 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 6. 1. Ochronie ścisłej, która zmierza do zachowania 
w stanie nienaruszonym całości przyrody, 
a w szczególności do utrzymania naturalnego 
stanu ekosystemów i przyrody nieożywionej 
oraz do niezakłóconego przebiegu procesów 
ekologicznych, podlegają następujące obszary: 

1) oddziały 62, 63, 64 a, c, d, f, 65 a (połu
dniowa część), b, c, 66 a, c (południowa 
część), 67 i, 78 b (część północna). 79 a, b, 
80 a, 81 a, b, c, 82 a, b, c, 83, 84 a, 106 c, 
j (część północna), 107 a, 109 d, 110 a, 
oznaczone w planie urządzenia gospodars
twa leśnego Nadleśnictwa Kosobudy 
- o łącznej powierzchni 200,00 ha, 

2) oddziały 59 b, c, 60 c, d, 61 d, I, m, n, 74 d, f, 
I, m, 75 a, b, c, d, t, g, i, 76-78, 100-102, 
111-113, 126 a, b, c, f, g, 141 a, c, 142 d, t, 
157-158,169-171,172 a, 180 c, 181, 
182 a, c, 201 c, d, 202 i, j, k, I, 206 a-t, h, 
207 a, b, c, 208 b (część na wschód od 
nasypu dawnej kolejki leśnej) , d, t, 211 a, 
212 a, b, d (część wschodnia). g (część 
wschodnia). i, j, oznaczone w planie urzą
dzenia gospodarstwa leśnego Nadleśn ic
twa Zwierzyniec - o łącznej powierzchni 
608,19 ha. 

2. Pozostałe obszary określone w § 2 ust. 1, z za
strzeżeniem ust. 3, podlegają ochronie częściowej 
zmierzającej do przywrócenia przyrodzie stanu na
turalnego przez stosowanie odpowiednich zabie
gów pielęgnacyjno-hodowlanych i ochronnych 
oraz przez usuwanie elementów obcych pierwo
tnemu składowi zespołów roślinnych i zwierzęcych 
oraz siedlisku bądź też do zachowania w okreś
lonym stanie niektórych elementów przyrody. 

3. Tereny zabudowane, tereny pozostające w użyt
kowaniu rolniczym podlegają ochronie krajob
razu, zmierzającej do zachowania w stanie moż
liwie niezmienionym naturalnych składników 
krajobrazu, utrzymania ich w układzie, w którym 
każdy z tych składników uczestniczy, w możliwie 
optymalnym stopniu, w zapewnieniu równowa
gi biologicznej. 

4. Dyrektor Parku oznaczy w terenie granice ob
szarów poddanych ochronie ścisłej.", 

4} po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu : 

,,§ 6a. W przypadkach uzasadnionych potrzebami ochro
ny przyrody lub wynikającymi z zagrożeń dla ekosy
stemów Parku, Minister Ochrony Środowiska, Za
sobów Naturalnych i Leśnictwa, po zasięgnięciu 
opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, może 
uznać za niezbędne wykonanie określonych czyn
ności na obszarach objętych ochroną ścisłą.", 
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5) § 7 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 7. Na obszarach Parku podlegających ochronie ścisłej 
lub częściowej prowadzi się gospodarkę rezerwato
wą według ustaleń planu urządzenia Parku, który 
podlega zatwierdzeniu przez Ministra Ochrony Śro
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.", 

6) skreśla się § 8, 

7) § 9--11 otrzymują brzmienie: 

,,§ 9. 1. Na obszarze Parku zabrania się: 

1) niszczenia powierzchni ziemi, drzew i in
nych roślin oraz zanieczyszczania gleby, 
wody i powietrza, 

2) polowania, chwytania, płoszenia i zabija
nia dziko żyjących zwierząt, 

3) zbioru ziół leczniczych, owoców i roślin 
runa oraz usuwania drzew i innych roślin, 
z wyjątkiem wykonywania tych czynności 
w ramach gospodarki rezerwatowej, 

4) wydobywania skał i minerałów, 

5) zakłócania ciszy oraz wzniecania ognia poza 
miejscami wyznaczonymi do tego celu, 

6) prowadzenia zakładów przemysłowych 
i ferm hodowlanych, 

7) wznoszenia obiektów budowlanych, 

8) przeprowadzania na terenach znajdują
cych się w granicach Parku prac meliora
cyjnych, 

9) dokonywania zmiany stosunków wodnych 
i budowy obiektów gospodarki wodnej, 

10) usuwania zadrzewień śródpolnych, 

11) wszelkich działań mogących zniszczyć 
i zmienić w istotny sposób naturalny kra
jobraz lub jego poszczególne elementy. 

2. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa, po zasięgnięciu opinii 
Rady Parku, może zezwolić na odstąpienie od 
zakazu wymienionego w ust. 1 pkt 7. 

3. Dyrektor Parku, po zasięgnięciu opinii Rady 
Parku, może zezwolić na odstąpienie od zakazu 
wymienionego w ust. 1 pkt 10. 

§ 10. 1. Na obszarze Parku dyrektor Parku może udzie
lać zezwoleń na: 

1) zbiór i wynoszenie z terenu Parku owoców, 
nasion drzew i krzewów, ziół leczniczych 
i innych okazów przyrodniczych w celach 
naukowych, 

2) łowienie, zabijanie i wynoszenie z terenu 
Parku w celach naukowych pojedynczych 
okaz6"w zwierząt dziko żyjących. 

2. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa, po zasięgnięciu opinii 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, może 
udzielać zezwoleń na: 

1) zmniejszenie stanu liczbowego określonego 
gatunku zwierząt, gdy jest to konieczne ze 
względu na realizację celów ochrony przyrody, 

2) pozyskanie w celach naukowych większej 
ilości okazów lub materiałów, o których 
mowa w ust. 1. 

§ 11. 1. Poruszanie się osób na obszarach Parku ob
jętych ochroną ścisłą i częściową może od
bywać się tylko w sposób ustalony przez dyrek
tora Parku, po zasięgnięciu opinii Rady Parku. 

2. Dyrektor Parku, po zasięgnięciu opinii Rady 
Parku, określi sposób zwiedzania Parku. " 

§ 2. Minister Ochrony Środowiska , Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity 
tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. 
w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowe
go, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów 
ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z za
stosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punk
tów. 

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 11 grudnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie 
w nim zmian. 

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 
1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, 
poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, 
z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198 i Nr 39, poz. 222) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerw
ca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 42, 
poz. 245) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 4 w ust. 3 kwotę" 1 000000 zł" zastępuje się kwotą 

,,2500000 zł"; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 6. Wojewoda może żądać złożenia informacji, o 

której mowa w § 5, w terminie do końca mie-

3) w § 9: 

siąca po upływie każdego kwartału danego ro 
ku ." ; 

a) w pkt 1 kwotę ,,800 000 zł" zastępuje się kwotą 
,,2000000 zł", 

b) w pkt 2 kwotę ,,80000 zł" zastępuje się kwotą 
,,200000 zł"; 

4) w § 11 w ust. 3 kwotę ,,80000 zł" zastępuje się kwotą . 
,,200000 zł"; 

5) z,ełączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie określone w załą
cznikach nr 1-3 do niniejszego rozpprządzenia . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 


