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Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 16 paê-
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079,  z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Nadaje si´ statut Biebrzaƒskiemu Parkowi Na-
rodowemu, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

1278

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie nadania statutu Biebrzaƒskiemu Parkowi Narodowemu

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 2 lipca 2003 r. (poz. 1278)

STATUT

BIEBRZA¡SKIEGO PARKU NARODOWEGO

§ 1. Biebrzaƒski Park Narodowy, utworzony rozpo-
rzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 9 wrzeÊnia 1993 r.
w sprawie utworzenia Biebrzaƒskiego Parku Narodo-
wego (Dz. U. Nr 86, poz. 399), zwany dalej „Parkiem”,
dzia∏a na podstawie:

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,
z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717);

2) niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibà Parku jest Osowiec Twierdza.

§ 3. Logo Parku jest przedstawione w za∏àczniku do
niniejszego statutu.

§ 4. Dyrektor Parku:

1) realizuje zadania wynikajàce z ustawy o ochronie
przyrody oraz z innych ustaw;

2) prowadzi dzia∏alnoÊç informacyjnà i wydawniczà
zwiàzanà z ochronà przyrody i funkcjonowaniem
Parku;

3) wspó∏pracuje z instytucjami, samorzàdami lokalny-
mi i organizacjami pozarzàdowymi w sprawach
ochrony przyrody Parku;

4) wspó∏pracuje z innymi s∏u˝bami w zakresie ochro-
ny przyrody Parku.

§ 5. 1. Dyrektor Parku wykonuje zadania zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià Parku przy pomocy Dyrekcji Parku oraz
Stra˝y Parku.

2. W sk∏ad Dyrekcji Parku wchodzà:

1) komórki organizacyjne:

a) dzia∏ ochrony przyrody,

b) dzia∏ edukacji i udost´pniania Parku,

c) dzia∏ naukowy, monitoringu i systemu informa-
cji przestrzennej (GIS),

d) dzia∏ administracyjny,

e) zespó∏ finansowo-ksi´gowy,

f) sekcja stanu posiadania i zagospodarowania
przestrzennego,

g) sekcja wspó∏pracy z samorzàdami;

2) stanowiska:

a) samodzielne stanowisko pracy do spraw kom-
puteryzacji,

b) samodzielne stanowisko pracy do spraw obs∏u-
gi prawnej,

c) samodzielne stanowisko pracy do spraw obs∏u-
gi sekretariatu,

d) samodzielne stanowisko pracy do spraw kadr.

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U.
Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189
i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.



§ 6. Na obszarze Parku znajdujà si´ obr´by ochron-
ne:

1) Basenu Górnego i Ârodkowego, podzielony na ob-
wody ochronne: 

a) Trzyrzeczki,

b) Kopytkowo,

c) Kapice,

d) Tajno,

e) Ciszewo,

f) Grz´dy;

2) Basenu Dolnego, podzielony na obwody ochronne:

a) Osowiec,

b) Werykle,

c) Brzeziny.
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