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ObjaÊnienia:

* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapà prze-
glàdowà Tatrzaƒskiego Parku Narodowego, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Kra-
kowie w skali 1:20 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.1991 r.
Podzia∏ na obszary obj´te ochronà cz´Êciowà podano zgodnie z opracowaniem pod tytu∏em „Operat ochrony ekosyste-
mów leÊnych TPN” wykonanym przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Krakowie, tom1 elaborat, we-
d∏ug stanu na dzieƒ 25.11.1996 r.
Mapa i opracowanie znajdujà si´ w siedzibie Tatrzaƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Zakopane.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.

7. Ochrona 
Êrodowiska.

Ustawienie kabin sanitarnych (WC) przy
szlakach turystycznych w okresie wzmo˝o-
nego ruchu turystycznego, w iloÊci 61 sztuk.

Zabezpieczanie przed przenikaniem sub-
stancji ropopochodnych do potoku, na
parkingu na Palenicy Bia∏czaƒskiej.

44, 51, 85, 25, 26, 33, 147, 158, 167, 199,
201, 214, 230, 228, 270, 251, 273, 294.

(82)1)

1 2 3

Konserwacja napisów na kamieniu upa-
mi´tniajàcym Êmierç M. Kar∏owicza.

Konserwacja tablicy jubileuszowej J. I.
Kraszewskiego.

Ochrona zabytkowych obiektów paster-
skich: remont sza∏asów na polanie Ko-
pieniec — 4 obiekty.

157 f. 

250 n.

(161m)1).

8. Udost´pnienie 
Parku dla turystyki. 

Remontowanie nawierzchni szlaków tu-
rystycznych na obszarze Parku, za pomo-
cà materia∏ów miejscowych, na d∏ugoÊci
8 km.

Zabezpieczenie przed wydeptywaniem
poboczy przez utrzymanie Êwiat∏a szlaku
turystycznego i nartostrad, przez podci-
nanie ga∏´zi drzew i kosodrzewiny.

Obwody Ochronne: Gàsienicowa, Ko-
Êcieliska, Kuênice, Chocho∏owska, Mor-
skie Oko, Strà˝yska, ¸ysa Polana.

Obwody Ochronne:
Gàsienicowa, KoÊcieliska, Kuênice, Cho-
cho∏owska, Morskie Oko, Strà˝yska, ¸ysa
Polana.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Parku Narodowego „UjÊcie Warty”

Na podstawie art. 13b ust. 5 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) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (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, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203,
poz. 1966.



§ 1. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Parku Narodowego „UjÊcie Warty” na 2004 r.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa
w § 1, obejmujà:

1) identyfikacj´ i opis zagro˝eƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych oraz sposoby ich eliminacji, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2111)

Za∏àcznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH I ZEWN¢TRZNYCH
ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp. Identyfikacja i opis zagro˝eƒ wewn´trznych
i zewn´trznych Sposoby eliminacji zagro˝eƒ

1 2 3

1

2

3

4

5

6

Pojawianie si´ niepo˝àdanych gatunków roÊlin
zielnych, drzew i krzewów oraz nadmierny roz-
wój roÊlinnoÊci na ∏àkach i pastwiskach, powo-
dujàce zanikanie siedlisk i miejsc l´gowych pta-
ków.

Zanikanie chronionych gatunków roÊlin zielnych
w wyniku zaprzestania uprawy ∏àk.

Zanikanie dogodnych miejsc l´gowych dla g´si
g´gawej i dzikich kaczek.

Niew∏aÊciwy sk∏ad gatunkowy ryb w wodach
Parku.

Nadmierny wzrost liczebnoÊci populacji lisa, je-
nota i norki amerykaƒskiej zagra˝ajàcych gniaz-
dujàcym ptakom.

Szkody wyrzàdzane przez populacj´ dzika na ∏à-
kach, pastwiskach i urzàdzeniach melioracji wod-
nych oraz zagro˝enie chorobowe nadmiernie za-
g´szczonej populacji. 

Wykaszanie roÊlin zielnych, usuwanie drzew
i krzewów. Wypas byd∏a i koni na wyznaczonych
powierzchniach.

Koszenie i wywo˝enie skoszonej biomasy.

Budowa sztucznych platform l´gowych. 

Od∏owy kontrolne.

Odstrza∏ redukcyjny lisów, jenotów i norek amery-
kaƒskich.

Prowadzenie odstrza∏ów redukcyjnych.



Na podstawie art. 13b ust. 5 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. Ustanawia si´ roczne zadania ochronne dla
Wielkopolskiego Parku Narodowego na 2004 r.

§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa
w § 1, obejmujà:

1) identyfikacj´ i opis zagro˝eƒ wewn´trznych i ze-
wn´trznych oraz sposoby ich eliminacji, które sà
okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Cele Sposoby i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona 
ekosystemów 
nieleÊnych.

Usuwanie drzew i krzewów z zespo∏ów
roÊlinnoÊci nieleÊnej, na powierzchni
50,00 ha.

Wypas byd∏a i koni oraz koszenie ∏àk po
okresie l´gowym ptaków, na powierzch-
ni 4 205 ha. 

Koszenie ∏àk i zio∏oroÊli (ochrona ∏àk mo-
liniowych), po okresie l´gowym ptaków,
na powierzchni 56,40 ha.

Obwód Ochronny S∏oƒsk.

Obwody Ochronne: Polder Pó∏nocny,
Chyrzyno, S∏oƒsk1).

Obwód Ochronny S∏oƒsk  — Czarnow-
skie ¸àki1)

2. Ochrona 
ekosystemów wod-
nych.

Od∏owy ryb w celu kontroli stanu ich po-
pulacji, w iloÊci 25 prób kontrolnych.

Jezioro Kostrzyƒskie, Warta, Postomia,
Jezioro Sier˝anta.

3. Ochrona zwierzàt. Ustawienie w dogodnych miejscach l´-
gowych sprasowanej s∏omy dla g´si g´-
gawej i kaczek, w iloÊci 100 sztuk oraz
20 budek l´gowych. 

Odstrza∏ redukcyjny: lisów — 40 sztuk, je-
notów — 20 sztuk, norek amerykaƒskich
— 30 sztuk i dzików — 48 sztuk.

Obwody Ochronne: S∏oƒsk, Chyrzyno,
Polder Pó∏nocny.

Obwód Ochronny Polder Pó∏nocny.

ObjaÊnienia:
* Podzia∏ na obwody ochronne podano zgodnie z mapà Parku Narodowego „UjÊcie Warty”, sporzàdzonà przez Park w ska-

li 1:25 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.2003 r.
1) Zadania kontynuowane z 2003 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (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, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203,
poz. 1966.


