
Na podstawie art. 14 ust. 5a 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´ stref´ ochronnà zwierzàt ∏ow-
nych, zwanà dalej „strefà”, w otulinie Biebrzaƒskiego
Parku Narodowego o powierzchni 2160,00 ha, po∏o˝o-
nà na terenie województwa podlaskiego.

§ 2. W sk∏ad strefy wchodzà:

1) w gminie Goniàdz cz´Êç gruntów obr´bu Wólka Pia-
seczna — ∏àki ró˝nych wsi o powierzchni 946,00 ha,
obejmujàca dzia∏ki: nr 892—926, nr 927/1, nr 929—
1131, nr 1133, nr 1134, nr 1136, nr 1138, nr 1140, nr
1142, nr 1144—1148, nr 1150, nr 1152, nr 1154, nr
1156—1329, nr 1330/1, nr 1332—1347, nr 1348/1, nr
1349/1, nr 1350—1368, nr 1370—1374, nr 1408—
1422, nr 1437—1456, nr 1457/1, nr 1457/2, nr
1458—1475, nr 1476/1, nr 1476/2, nr 1477—1521, nr
1523—1550, nr 1552—1567, nr 1660, nr 1661,
nr 1662/1, nr 1662/2, nr 1663—1665, nr 1668,
nr 1669, nr 1671—1673, nr 1679, nr 1680, 

nr 1682—1696, nr 1697/1, nr 1697/2, nr 1698—1722,
nr 1724—1726, nr 1729—1731, nr 1734—1759,
nr 1761/1, nr 1762, nr 1763, nr 1765—1768,
nr 1770—1788, nr 2512—2515 (mapa ewidencji
gruntów obr´bu Wólka Piaseczna — ∏àki ró˝nych
wsi z dnia 18 listopada 1994 r. nr ewidencyjny 
1554-163/94, arkusz nr 9), nr 979, nr 1790, nr 1793,
nr 1795—1813, nr 1814/1—1814/3, nr 1815—1841,
nr 1842/1, nr 1842/2, nr 1843—1847, nr 1848/1—
1848/3, nr 1849—1882, nr 1884—1896, nr 1932—
1942, nr 1943/1, nr 1944—1968, nr 1969/1,
nr 1972/1, nr 1973/1, nr 1975, nr 1977—1983,
nr 1984/1, nr 1984/2, nr 1985—1996, nr 1999—2005,
nr 2009—2012, nr 2014, nr 2016—2018, nr 2021—
2025, nr 2027—2038, nr 2041—2085, nr 2086/1,
nr 2086/2, nr 2087/1, nr 2087/2, nr 2088/1, nr 2088/2,
nr 2089—2106, nr 2490—2494, nr 2499, nr 2501—
2503, nr 2505—2510 (mapa ewidencji gruntów ob-
r´bu Wólka Piaseczna — ∏àki ró˝nych wsi z dnia
18 listopada 1994 r. nr ewidencyjny 1554-163/94,
arkusz nr 10), nr 2107, nr 2108, nr 2109/1, nr 2109/2,
nr 2110, nr 2111/1, nr 2111/2, nr 2112—2124,
nr 2125/1, nr 2127/1, nr 2128/3—2128/5, nr 2129—
2143, nr 2144/1, nr 2146—2152, nr 2155/1, nr 2156,
nr 2157, nr 2161/1, nr 2163—2166, nr 2169—2171,
nr 2174/1, nr 2175, nr 2177, nr 2180, nr 2182,
nr 2184, nr 2186, nr 2193, nr 2194, nr 2196, nr 2198,
nr 2200, nr 2213, nr 2215, nr 2217, nr 2219, nr 2260,
nr 2262—2279, nr 2283, nr 2284, nr 2286, nr 2287,
nr 2290, nr 2291, nr 2296, nr 2297, nr 2300, nr 2302,
nr 2305, nr 2306, nr 2313—2315, nr 2317—2319,
nr 2329, nr 2330, nr 2511, nr 2518 (mapa ewidencji
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierzàt ∏ownych w otulinie Biebrzaƒskiego 
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 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.
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gruntów obr´bu Wólka Piaseczna — ∏àki ró˝nych
wsi z dnia 18 listopada 1994 r. nr ewidencyjny 
1554-163/94, arkusz nr 11);

2) w gminie Lipsk:

a) cz´Êç gruntów wsi Rogo˝ynek o powierzchni
129,00 ha, obejmujàca dzia∏ki: nr 51, nr 52/1,
nr 54, nr 55/2, nr 56/2, nr 57/2, nr 58, nr 59,
nr 60/2—63/2, nr 64—67, nr 68/2, nr 69/2, nr 70,
nr 71, nr 72/2, nr 73/2, nr 78/2—81/2, nr 112/2,
nr 113/2, nr 114, nr 115, nr 116/2, nr 117—120,
nr 121/2, nr 122, nr 123/2, nr 124/2—129/2,
nr 130, nr 131/2, nr 132/2, nr 133, nr 134, nr 135/2,
nr 136/2, nr 137, nr 138/2, nr 139, nr 141—146,
nr 147/2, nr 148, nr 149/2, nr 150/2, nr 151,
nr 152/2—160/2, nr 161, nr 162/2—164/2,
nr 166—172, nr 173/2—177/2, nr 178—180,
nr 181/3, nr 182/2—187/2, nr 188, 
nr 189/2—200/2, nr 219/2, nr 221/2, nr 222/2,
nr 223, nr 224, nr 225/2—228/2, nr 230, nr 247/2,
nr 250/2, nr 251—253, nr 255/2—276/2, 
nr 277—280, nr 283, nr 285, nr 287, nr 289,
nr 291—293, nr 295, nr 297, nr 299, nr 301,
nr 303, nr 305, nr 307, nr 309, nr 311, nr 313,
nr 315, nr 317, nr 319, nr 321, nr 323, nr 325,
nr 327, nr 329, nr 331, nr 333, nr 335—337,
nr 339, nr 341, nr 343, nr 345, nr 347, nr 349,
nr 351, nr 353, nr 355, nr 357, nr 359, nr 361,
nr 363, nr 365, nr 367, nr 369, nr 371, nr 373,
nr 375, nr 377, nr 379, nr 381, nr 383, nr 385,
nr 387, nr 389, nr 391, nr 393, nr 395, nr 397,
nr 399, nr 401, nr 403, nr 405, nr 407/2, nr 409,
nr 410/2, nr 413 (mapa ewidencji gruntów obr´-
bu Rogo˝ynek z dnia 24 maja 1975 r. nr ewiden-
cyjny 96/16/13/75, arkusz nr 1),

b) cz´Êç gruntów wsi Ja∏owo o powierzchni 169,00 ha,
obejmujàca dzia∏ki: nr 115, nr 170—187, 
nr 288—294, nr 295/1—295/3, nr 296/1—296/3, 
nr 297/1—297/3, nr 298/1—298/3, 
nr 299/1—299/4, nr 300—302, nr 303/1, nr 303/2,
nr 345, nr 401/1, nr 401/2, nr 487/1, nr 487/2,
nr 488, nr 511, nr 524, nr 525, nr 527, 
nr 538—540, nr 541/1, nr 541/2, nr 542—592,
nr 594—604 (mapa ewidencji gruntów obr´bu
Ja∏owo z dnia 19 wrzeÊnia 1975 r. nr ewidencyj-
ny 96/15/15/75, arkusz nr 1);

3) w gminie Sztabin:

a) cz´Êç gruntów wsi Kopytkowo o powierzchni
94,00 ha, obejmujàca dzia∏ki: nr 8, nr 49/2,
nr 49/3, nr 52—65 (mapa ewidencji gruntów ob-
r´bu Kopytkowo z dnia 4 listopada 1986 r.,
nr ewidencyjny 107/6/128/86, arkusz nr 1), nr 84,
nr 86, nr 87, nr 89, nr 91, nr 93—101, nr 102/1,
nr 102/2, nr 104—106, nr 108, nr 109, nr 111,
nr 112/1—112/4, nr 113, nr 114, nr 116—124,
nr 126, nr 129—132, nr 162 (mapa ewidencji
gruntów obr´bu Kopytkowo z dnia 4 listopada
1986 r., nr ewidencyjny 107/6/128/86, arkusz
nr 2),

b) cz´Êç gruntów wsi Jasionowo k. D´bowa o po-
wierzchni 112,00 ha, obejmujàca dzia∏ki: nr 11,
nr 12/5, nr 12/6, nr 15/4, nr 16, nr 17/7, nr 17/8,

nr 18/1, nr 19/6, nr 19/7, nr 19/9, nr 19/10, nr 20/3,
nr 20/4, nr 21/2, nr 22/2, nr 25/1, nr 26/1, nr 26/2,
nr 27/1, nr 28, nr 29/1, nr 29/2, nr 30, nr 31/1,
nr 31/2, nr 32, nr 50/20, nr 59, nr 61, nr 63, nr 80
(mapa ewidencji gruntów obr´bu Jasionowo
k. D´bowa z dnia 28 kwietnia 1982 r. nr ewiden-
cyjny 107/6/98/81, arkusz nr 1), nr 14/3, nr 14/5,
nr 14/6, nr 15/3, nr 17/3, nr 17/6, nr 20/5, nr 20/6,
nr 23, nr 24/1, nr 24/3—24/5, nr 25/2, nr 33,
nr 34/1, nr 34/2, nr 35—37, nr 38/1, nr 38/3—38/5,
nr 39/1, nr 50/2, nr 50/3, nr 50/17, nr 50/19,
nr 65/1, nr 67/1, nr 83 (mapa ewidencji gruntów
wsi Jasionowo k. D´bowa z dnia 28 kwietnia
1982 r. nr ewidencyjny 107/6/98/81, arkusz nr 2),

c) cz´Êç gruntów wsi Polkowo o powierzchni
411,00 ha, obejmujàca dzia∏ki: nr 10/1, nr 10/3,
nr 10/4, nr 60, nr 61/2—61/4, nr 62, nr 63/1,
nr 63/2, nr 64/2, nr 65/1, nr 65/2, nr 66/2, nr 66/3,
nr 67/1, nr 67/2, nr 68/1, nr 68/3, nr 68/5—68/8,
nr 69/3—69/5, nr 70/2, nr 70/3, nr 71, 
nr 72/2—72/5, nr 73/2, nr 74/2, nr 75/3, nr 75/4,
nr 148, nr 165—167, nr 170, nr 174, nr 179—186
(mapa ewidencji gruntów obr´bu Polkowo
z dnia 25 maja 2002 r. nr ewidencyjny 
1387-1/2001, arkusz nr 1), nr 4/1—4/5, nr 15/1, 
nr 15/2, nr 16—24, nr 25/1—25/3, nr 26, nr 27/1,
nr 27/2, nr 27a, nr 28, nr 29, nr 30/1—30/3, nr 31—33,
nr 34/1, nr 34/2, nr 60, nr 61/2—61/4, nr 62,
nr 63/1, nr 63/2, nr 64/2, nr 65/1, nr 65/2, nr 66/2,
nr 66/3, nr 67/1, nr 67/2, nr 100/1, nr 100/2,
nr 101/1—101/3, nr 105/1, nr 105/2, nr 134/1,
nr 134/2, nr 137, nr 146, nr 152, nr 155, nr 156,
nr 160, nr 162—164 (mapa ewidencji gruntów
obr´bu Polkowo z dnia 25 maja 2002 r. nr ewi-
dencyjny 1387-1/2001, arkusz nr 2), nr 1/2—1/5,
nr 2, nr 3, nr 4/6, nr 5/1, nr 5/2, nr 6/1—6/3, nr 7—9,
nr 11/1, nr 11/2, nr 12/1, nr 12/2, nr 13/1, nr 13/2,
nr 14, nr 35/2, nr 35/3, nr 36/1, nr 36/2, nr 37/1,
nr 37/2, nr 38, nr 39/2, nr 40/7—40/12, nr 41/1,
nr 42/4, nr 42/5, nr 43/1, nr 43/3, nr 44/1, nr 45/1,
nr 46/4, nr 46/5, nr 47/2, nr 138, nr 138b, nr 139,
nr 153, nr 154, nr 157, nr 159 (mapa ewidencji
gruntów obr´bu Polkowo z dnia 25 maja 2002 r.
nr ewidencyjny 1387-1/2001, arkusz nr 3),

d) cz´Êç gruntów wsi D´bowo o powierzchni 45,00 ha,
obejmujàca dzia∏ki: nr 2/3, nr 2/4, nr 2/6, nr 2/7,
nr 2/9—2/11, nr 3/6, nr 3/7, nr 3/9—3/11, 
nr 3/17—3/20, nr 4/1, nr 5/6, nr 5/8, nr 5/9, nr 5/13,
nr 5/14, nr 5/16—5/21, nr 6/37—6/40, 
nr 6/42—6/45, nr 6/48, nr 6/53, nr 6/54, nr 26 (ma-
pa ewidencji gruntów obr´bu D´bowo z dnia
15 maja 2002 r. nr ewidencyjny 1388-6/2001, ar-
kusz nr 1),

e) cz´Êç gruntów wsi Jag∏owo o powierzchni
254,00 ha, obejmujàca dzia∏ki: nr 5, nr 50,
nr 51/1—51/3, nr 52—63, nr 64/1—64/3, nr 65,
nr 69—79, nr 80/1, nr 80/2, nr 81—88, nr 89/1,
nr 89/3, nr 89/4, nr 90, nr 93, nr 112, nr 113,
nr 114/1—114/3, nr 115—121, nr 122/2, nr 123/3,
nr 123/5, nr 123/6, nr 124, nr 125, 
nr 126/1—126/3, nr 127—154, nr 325—334,
nr 335/1, nr 335/2, nr 336—339, nr 340/1—340/5,
nr 341—367, nr 369—372, nr 373/1, nr 373/2,
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nr 374—376, nr 377/2—377/4, nr 378—393,
nr 394/1—394/4, nr 395—402, nr 407 (mapa ewi-
dencji gruntów obr´bu Jag∏owo z dnia 10 marca
1978 r. nr ewidencyjny 107/6/75/78, arkusz nr 1).

§ 3. 1. Utrzymanie w∏aÊciwej liczebnoÊci i struktury
populacji poszczególnych gatunków zwierzàt w strefie,
o której mowa w § 1, polega na:

1) ustaleniu liczebnoÊci i struktury populacji zwierzàt
∏ownych na podstawie rocznej inwentaryzacji prze-
prowadzanej wed∏ug stanu na dzieƒ 31 marca ka˝-
dego roku;

2) przeprowadzeniu inwentaryzacji równoczeÊnie na
obszarze Biebrzaƒskiego Parku Narodowego oraz
na obszarze strefy;

3) ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatun-
ków zwierzàt ∏ownych podlegajàcych odstrza∏om
redukcyjnym w planie ochrony lub rocznych zada-
niach ochronnych, z uwzgl´dnieniem optymalnej
liczebnoÊci zwierzàt ∏ownych dla Biebrzaƒskiego
Parku Narodowego.

2. Odstrza∏y redukcyjne zwierzàt, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, przeprowadza si´ w terminach zgodnych
z obowiàzujàcymi okresami polowaƒ, na podstawie
rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 10 kwietnia
2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzàt
∏ownych oraz okreÊlenia okresów polowaƒ na te zwie-
rz´ta (Dz. U. Nr 43, poz. 488).

3. Odstrza∏y redukcyjne zwierzàt ∏ownych, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3, wykonywane b´dà wed∏ug
nast´pujàcych kryteriów:

1) dziki — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podlegajà
warchlaki i przelatki;

2) jelenie — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podlega-
jà ciel´ta, potem ∏anie:

a) ciel´ta:

— s∏abe,

— póêno urodzone, o wadze poni˝ej Êredniej,

b) ∏anie:

— s∏abe,

— wykazujàce spóênionà ruj´,

— prowadzàce s∏abe potomstwo, odbiegajàce
kondycjà od Êredniej,

— stare niemajàce potomstwa,

c) byki:

— z wy∏àczeniem dorodnych, w wieku od 5 do
9 lat;

3) sarny:

a) koêl´ta — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podle-
gajà w ca∏oÊci osobniki p∏ci ˝eƒskiej:

— w przypadku bliêniàt — s∏absze,

— udzia∏ koêlàt p∏ci m´skiej nie mo˝e byç wi´k-
szy ni˝ 20%,

b) kozy:

— niemajàce koêlàt,

— osobniki s∏abe i chore,

c) koz∏y:

— do 4. roku ˝ycia, których poro˝e nie posiada
szeÊciu regularnych odga∏´zieƒ,

— od 5. roku ˝ycia wszystkie poni˝ej 18 kg wagi
tuszy.

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

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak


