
Na podstawie art. 13b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Projekt planu ochrony dla parku narodowego,
zwany dalej „planem ochrony”, sporzàdza si´
z uwzgl´dnieniem:

1) wyników oceny wartoÊci naukowych, przyrodni-
czych, spo∏ecznych, kulturowych i wychowaw-
czych oraz swoistych cech krajobrazu,

2) dost´pnych opracowaƒ w zakresie spraw, o których
mowa w pkt 1, oraz map tematycznych obszaru ob-
j´tego planem ochrony.

§ 2. W zale˝noÊci od charakterystyki obszaru obj´-
tego planem ochrony ocena, o której mowa w § 1 pkt 1,
obejmuje:

1) charakterystyk´ przyrody nieo˝ywionej i gleby
w zakresie:

a) utworów geologicznych, wód podziemnych
i rzeêby terenu,

b) opisu gleby zgodnie z obowiàzujàcà klasyfikacjà
gleb,

2) charakterystyk´ ekosystemów wodnych z uwzgl´d-
nieniem cech charakterystycznych przyrody i hy-
drografii,

3) charakterystyk´ ekosystemów leÊnych w zakresie:

a) typów siedliskowych lasu,

b) zespo∏ów roÊlinnoÊci leÊnej,

c) taksacji drzewostanów w wydzieleniach leÊnych,

d) zgodnoÊci sk∏adów gatunkowych drzewostanów
z siedliskami,

e) opisu zdrowotnoÊci drzewostanów,

f) struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów,

4) charakterystyk´ làdowych ekosystemów nieleÊnych
w zakresie opisu rodzajów u˝ytkowania gruntów,

5) opis roÊlinnoÊci w zakresie zespo∏ów roÊlinnych
wed∏ug aktualnego oraz potencjalnego ich stanu,

6) opis gatunków roÊlin dziko wyst´pujàcych:

a) zagro˝onych wygini´ciem,

b) obj´tych ochronà krajowà i mi´dzynarodowà,

c) ich siedlisk,

d) obcych zagra˝ajàcych rodzimym gatunkom ro-
Êlin,

7) opis gatunków zwierzàt dziko wyst´pujàcych:

a) zagro˝onych wygini´ciem,

b) obj´tych ochronà krajowà i mi´dzynarodowà,

c) ich siedlisk,

d) obcych zagra˝ajàcych rodzimym gatunkom
zwierzàt,

8) opis wartoÊci kulturowych, z wyszczególnieniem:

a) miejsc pami´ci narodowej,

b) obiektów zabytkowych o znaczeniu krajowym,
regionalnym i lokalnym,

9) charakterystyk´ stanu zagospodarowania prze-
strzennego, z opisem:

a) infrastruktury technicznej, turystycznej i eduka-
cyjnej,

b) zabudowy osadniczej i przemys∏owej,

c) terenów zieleni i zadrzewieƒ,

d) terenów zdegradowanych pod wzgl´dem przy-
rodniczym,

e) gruntów przeznaczonych do zalesienia,

f) zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych dla Êro-
dowiska przyrodniczego, w szczególnoÊci po-
chodzenia antropogenicznego,

10) sporzàdzenie map tematycznych, w zakresie:

a) wyst´powania wód powierzchniowych,

b) klasyfikacji gleb,

c) wyst´powania ekosystemów,

d) typów siedliskowych lasu,

e) aktualnej roÊlinnoÊci,

f) potencjalnej roÊlinnoÊci,

g) miejsc wyst´powania zagro˝eƒ wewn´trznych
i zewn´trznych,

h) wyst´powania siedlisk przyrodniczych, siedlisk
gatunków roÊlin dziko wyst´pujàcych i siedlisk
gatunków zwierzàt dziko wyst´pujàcych, podle-
gajàcych ochronie,

i) rozmieszczenia chronionych gatunków roÊlin
i zwierzàt,
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j) infrastruktury technicznej, turystycznej i eduka-
cyjnej.

§ 3. Plan ochrony zawiera opis:

1) sposobów u˝ytkowania gleb,

2) zagadnieƒ gospodarki wodno-Êciekowej, regulacji
stosunków wodnych i u˝ytkowania ekosystemów
wodnych,

3) sposobów ochrony ekosystemów leÊnych w zakre-
sie:

a) nasiennictwa i szkó∏karstwa,

b) zalesiania i odnawiania lasu,

c) piel´gnacji i hodowli drzewostanów,

d) ochrony drzewostanów przed szkodliwym dzia-
∏aniem czynników biotycznych i abiotycznych,

4) sposobów ochrony làdowych ekosystemów niele-
Ênych,

5) sposobów ochrony gatunków zwierzàt dziko wyst´-
pujàcych oraz ich siedlisk, z wyszczególnieniem
sposobów ochrony, restytucji oraz regulacji liczeb-
noÊci populacji gatunków,

6) sposobów ochrony gatunków roÊlin dziko wyst´pu-
jàcych oraz ich siedlisk, z wyszczególnieniem spo-
sobów ochrony oraz restytucji,

7) utrzymania albo przywracania utraconych wartoÊci
kulturowych,

8) ochrony walorów krajobrazowych, w szczególnoÊci
widokowych i przyrodniczo-krajobrazowych,

9) miejsc lokalizacji obiektów infrastruktury turystycz-
nej i edukacyjnej,

10) ustaleƒ do miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego w zakresie:

a) gospodarki wodno-Êciekowej,

b) kszta∏towania bilansu wodnego na obszarze par-
ku narodowego,

c) propozycji eliminacji lub ograniczenia êróde∏ za-
gro˝eƒ dla Êrodowiska,

d) propozycji wskazaƒ odpowiedniego dzia∏ania
dla prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej,
leÊnej i rybackiej na obszarach nieb´dàcych
w zarzàdzie parku narodowego,

e) propozycji wskazaƒ terenów zdegradowanych
do rekultywacji i odtwarzania ekosystemów,

f) propozycji zagospodarowania terenów zieleni
i zadrzewieƒ,

g) propozycji wskazaƒ gruntów do zalesieƒ,

h) propozycji wskazaƒ miejsc lokalizacji obiektów
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

§ 4. Plan ochrony sk∏ada si´ z:

1) opisów wyszczególnionych w § 3,

2) opisu zawierajàcego:

a) wskazanie podstawy prawnej dzia∏ania i nazwy
parku narodowego,

b) dane dotyczàce powierzchni, po∏o˝enia, granic,
stanu Êrodowiska, infrastruktury technicznej,

c) dane dotyczàce form w∏asnoÊci gruntów,

d) zadania ochronne oraz sposoby ich wykonywa-
nia,

e) charakterystyk´ gleb, ekosystemów, siedlisk
przyrodniczych, gatunków roÊlin dziko wyst´pu-
jàcych i gatunków zwierzàt dziko wyst´pujàcych
oraz ich siedlisk, a tak˝e krajobrazów i wartoÊci
kulturowych,

3) mapy parku narodowego uwzgl´dniajàcej wyst´-
pujàce ekosystemy, sieç dróg, nazwy miejscowo-
Êci,

4) mapy parku narodowego przedstawiajàcej obszary
ochrony Êcis∏ej, cz´Êciowej i krajobrazowej.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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Na podstawie art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody,
zwany dalej „planem ochrony”, sporzàdza si´
z uwzgl´dnieniem:

1) wyników oceny wartoÊci naukowych, przyrodni-
czych, kulturowych, krajobrazowych,


