
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
Kampinoskiego Parku Narodowego na 2003 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 po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

743

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Kampinoskiego 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.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Âro-
dowiska z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 743)

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 ZaÊmiecanie terenu, wydeptywanie przez pieszych
oraz rozje˝d˝anie przez rowerzystów i turystów na
koniach pokrywy glebowej.

Ustawianie koszy na odpady. Budowa zapór, szla-
banów i ogrodzeƒ w miejscach szczególnie zagro-
˝onych. Wyznaczenie szlaku konnego i szlaku ro-
werowego.
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Osuwanie si´ wydm powodowane niekontrolowa-
nym ruchem pieszych.

Nieprawid∏owy sk∏ad gatunkowy drzewostanów
w stosunku do siedliska, nieprawid∏owa struktura
przestrzenna i wiekowa w drzewostanach sztucz-
nego  pochodzenia.

Uszkadzanie drzewostanów iglastych na skutek ̋ e-
rów owadów i wyst´powania grzybów paso˝ytni-
czych.

Uszkadzanie odnowieƒ i m∏odników przez jelenio-
wate.

Niszczenie infrastruktury turystycznej.

Naturalne pojawianie si´ niepo˝àdanych gatun-
ków roÊlin w cennych przyrodniczo ekosystemach
nieleÊnych, powodujàce obni˝enie ró˝norodnoÊci
biologicznej.

Uszkadzanie upraw rolnych przez dziki.

Obni˝anie si´ poziomu wód gruntowych w wyniku
antropogenicznych przekszta∏ceƒ uk∏adów hydro-
logicznych.

Zmniejszanie si´ liczebnoÊci roÊlin gatunków chro-
nionych i ich siedlisk.

Zagro˝enia zwierzàt w okresie zimowym.

Zagro˝enie wÊciekliznà.

Zniekszta∏cenie krajobrazu kulturowego na skutek
zaniechania og∏awiania wierzb przydro˝nych.

Budowa i naprawa p∏otków przeciwerozyjnych.

Regulacja sk∏adu gatunkowego i struktury prze-
strzennej drzewostanów. Eliminacja obcych ga-
tunków drzew.
Stwarzanie warunków do powstania odnowienia
naturalnego drzewostanów. Hodowla sadzonek do
zalesieƒ i odnowieƒ. Sadzenie gatunków drzew
zgodnych z siedliskiem.

Usuwanie chorych drzew z drzewostanów. Wyk∏a-
danie pu∏apek na owady oraz wyk∏adanie i koro-
wanie drzew pu∏apkowych. 

Grodzenie upraw leÊnych. Palikowanie sadzonek.
Odstrza∏y redukcyjne populacji jeleniowatych.

Remont urzàdzeƒ turystycznych. Budowa ma∏ej in-
frastruktury (place zabaw dla dzieci), w celu zatrzy-
mania turystów na obrze˝ach Parku.

Wykaszanie niepo˝àdanych roÊlin oraz usuwanie
krzewów i drzew.

Zabezpieczenie pól Êrodkami zapachowymi (repe-
lentami) oraz odstrza∏ redukcyjny populacji dzi-
ków.

Budowa i konserwacja zastawek na ciekach wod-
nych w Parku.

Hodowla w szkó∏ce i wysadzenie na wybranych
powierzchniach sadzonek roÊlin zagro˝onych.

Dokarmianie zwierzàt w okresie zalegania wyso-
kiej pokrywy Ênie˝nej. Odladzanie wodopojów.

Redukcja cz´Êci lisów i jenotów, wyk∏adanie dla
zwierzàt szczepionek przeciw wÊciekliênie.

Przycinanie ga∏´zi wierzb przydro˝nych.

Za∏àcznik nr 2

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

CzynnoÊci Sposób wykonania i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona przyrody nie-
o˝ywionej i gleb.
1) Przeciwdzia∏anie osu-

waniu si´ wydm.

Budowa nowych i naprawa istniejàcych
p∏otków przeciwerozyjnych z drewna, na
d∏ugoÊci 60 m.

Obr´b Ochronny Kromnów (178–183,
184–187)2).
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2) Ochrona obszarów
Parku przed penetra-
cjà ludzi.

2. Ochrona ekosystemów
leÊnych.

Wykonanie i remont blokad ruchu na ob-
szarze ochrony cz´Êciowej, w iloÊci
100 sztuk.

Wykonanie szlabanów metalowych,
w iloÊci 55 sztuk.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝ wczesna), na powierzchni 401,76 ha. 

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝ póêna), na powierzchni 585,02 ha.

Usuwanie drzew opanowanych przez
owady i grzyby, po∏amanych oraz  prze-
wróconych, z pozostawieniem cz´Êci
drzew niezagra˝ajàcych zdrowotnoÊci
drzewostanów. 

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanie (czysz-
czenia wczesne i póêne), na powierzchni
311,20 ha.

Teren ca∏ego Parku.

Teren ca∏ego Parku.

Obr´b Ochronny Laski 6a, 7b, 10d, 11a, f,
12b, 63Ab, 104b, 136o, 155b, 169f, 183d,
184g, h,192c, 200c, f, 201b, c, d, 206b,
213g, 216g, 217g, j, 218a, b, c, i, k, 225a,
b, d, g, h, 249f, 256d, 257h, i, j, 272a, b,
289a, c, w, 290b, 342d, f, g, k, r, t, 353a, b,
f, g, j, m, 374d, k;
Obr´b Ochronny Kromnów 41d, 51j, k,
54g, h, 71a, f, 75d, 79b, 113d, 129b, k,
138h, 163a, b, 174a,176f, k, 190j, 213b,
269c, 270b, 271f, g, 275a1, b1, 276f,
(280s)2), 281g, i, 349h, 350g, l, w, z, 356c,
h, 361a, y, 364c, d, f, 366z, 368r, 377w,
405a, 410h, 414a, 420g, i, l; 
Obr´b Ochronny Kampinos 10m, l, 11h,
18d, 81/83, 91a, b, 111a, 127c, i, 197a,
204a, b, m, 253l, n, 340r, t, 355a1, 363p, r,
t, 374r1, 377c, d, 391b, 449k.

Obr´b Laski 6f, g, 8g, 10k, 22g, 39f, 42a,
103b, 104a, f, 131f, 150c, 164h, i, 169d,
170c, 176a, 177c, 342m, n, o, p, s, 178k, 
Obr´b Kromnów 39f, 40a, b, c, d, 54c,
72c, 81f, 84d, f, g, 86g, 87c, 109a, f, 117a,
120b, 127c, 128m, 129c, 137g,143b, c, d,
157a, 158b,159b, c, 176i, 188d, f, 189c, d,
g, 190c, f, i, l, 361a1, 422b; 
Obr´b Kampinos 10k, n, 11j, 69y, 74o,
82b, d, 84g, 85a, 86c, 119b, 124c, n, 139a,
140c, 146c, 150a,  157c, 158a, 164a, b,
175d, 189j, 195d, 215d, 216k, 219f, g. 

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obr´b Ochronny Kromnów 3b, 60d, g,
227c, t, o, 269w, z, 274x, 277c, 279b, 280j,
z, 287b, 306p, 308g, p, 331a, b, f, 333a, b,
d, g, i’, 335n, 351o, 356k’, w, 370b, c, i, j,
k, n, t, w, x, y, 371a’, b’, 372g, r, 385y, 386f,
396g, 406m, 420f, h, k;
Obr´b Ochronny Kampinos 185l2, 204i,
360c’; wieÊ K´piaste dzia∏ka nr 347, wieÊ
Marianów dzia∏ka (nr 11)2), 184p, 255h,
(256b)2), 344g, h, 345g, 410b, (416i, j)2), n,
r, o, a, (w)2), 417i, 418d; 
wieÊ Grabina dzia∏ka nr 15, 
(227a, 275n, x, 280l)2), k1, 281n, (287d,
292g)2), 292i1, (293b, c, h, k, m, o, 301b)2),
h, n, (r, 302k)2), h1, 349x; 
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Zalesienia wykupionych gruntów rol-
nych, na  powierzchni 22,86 ha.

Odnowienia sztuczne powierzchni pod
os∏onà drzewostanu (po usuni´ciu cze-
remchy amerykaƒskiej), na powierzchni
1,00 ha.

Odnowienia sztuczne powierzchni po
usuni´ciu drzew gatunków obcych (so-
sny Banksa i robinii akacjowej), na po-
wierzchni 0,48 ha. 

Dosadzanie gatunków drzew, po˝àda-
nych dla danego siedliska (dolesienia
luk), na powierzchni 2,82 ha.

Dosadzanie po˝àdanych gatunków
drzew w uprawach leÊnych i m∏odnikach
(poprawki i uzupe∏nienia), na powierzch-
ni 4,27 ha.

wieÊ KiÊcinne dzia∏ka nr 105, (132c)2),
172As, 297d, (298z)2), 299l, (300l, 304a)2),
i, (306p)2), w, (z)2), 307o, 309m, 333h,
340s, z, p, a1,354w, x, z, 355a, b, c, d, f, i,
j, k, l, (360i, j, 362a1, c1, s, w, 369a1)2),
369l, (370a, h, j)2), 373a, c, 374c, 375g,
382d2, (384c, f, 411a)2), 411d, m, 412b1,
c1, 413o, 419b; 
Obr´b Ochronny Laski (185a, 187i)2),
188o, 218n, g, l, (334m, k, t, r)2), 290p,
293n, wieÊ Wólka dzia∏ka nr 93, 4f, (177d,
178l, m, 192c, f, g, 235c)2), 280i, p, 281g,
i, (283a, d, 287l, 289o, r)2), 290f, i, t,
(g1)2)w, x, y, (292w1, j1, 303m, n, o, r, s, t,
k, f)2), 306t1, 309m, 310a, i, n, z, 312k,
339a, b, d, (374i, j, l)2).

Obr´b Ochronny Kromnów wieÊ  Rybi-
tew, dzia∏ka nr 5/2, 19, 133, 132, 173, 192,
179, 274z, r, a’, b’;
wieÊ Stara Dàbrowa dzia∏ka nr 33, 165,
224, 297w; 
wieÊ Górki dzia∏ka nr 129, 301c, m;
wieÊ Cisowe dzia∏ka nr 73, 25;
wieÊ ZamoÊç dzia∏ka nr 77, 93, 348r, 374t,
f;
wieÊ Famu∏ki Królewskie dzia∏ka nr 11,
12, 77, 78, 355y;
wieÊ Kromnów dzia∏ka nr 271; 
Nowa WieÊ Âladowska dzia∏ka nr 81; 
Obr´b Ochronny Laski wieÊ Mariew
dzia∏ka nr 39, 132; 
wieÊ Adamówek dzia∏ka nr 249;
wieÊ K´piaste dzia∏ka nr 188.

Obr´b Ochronny Kampinos (199g)1).

Obr´b Ochronny Laski (140f)2);
Obr´b Ochronny Kromnów 348a’, 351d’,
z.

Obr´b Ochronny Laski
44b, (144a)2).

Obr´b Ochronny Laski wieÊ Janówek
dzia∏ka nr 39, 310j2), 303g, 330z; wieÊ Sta-
nis∏awów dzia∏ka nr 20; wieÊ Truskaw
dzia∏ka nr 172, 372, 373; wieÊ Mariew
dzia∏ka nr (31, 175, 180c)1); wieÊ Stara
Dàbrowa dzia∏ka nr 42, 298a, 144a, 93f;
Górki dzia∏ka nr (129)2), 235, 177, 183,
184, (242)2), 300, 49c, 305b, c, 301m; wieÊ
Cisowe dzia∏ka nr 76; wieÊ Famu∏ki Kró-
lewskie dzia∏ka nr 155, 209, 210, 218,
348d, g; wieÊ Kromnów dzia∏ka nr 271;
wieÊ Wilcze Âladowskie dzia∏ka nr 35/1,
366d’, p, 377s.
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Sadzenie krzewów g∏ogu, tarniny, dzikiej
ró˝y na obrze˝ach Parku, na powierzchni
1,65 ha.

Piel´gnacja sadzonek drzew przez wyka-
szanie roÊlin utrudniajàcych ich wzrost,
na powierzchni 65,00 ha.

Pozyskanie nasion i owoców do obsiewu
szkó∏ki,  razem do 2 700 kg.

Produkcja materia∏u sadzeniowego, na
powierzchni 8,00 ha.

Kontrolne poszukiwania owadów
w Êció∏ce, w iloÊci 568 prób.

Kontrolne poszukiwania owadów w gle-
bie, w iloÊci 320 prób.

Wyk∏adanie  pu∏apek zapachowych (fero-
monowych) — 51 sztuk, lepowych —
30 sztuk oraz wyk∏adanie drzew pu∏apko-
wych — 51 sztuk i ich usuni´cie poza te-
ren leÊny.

Grodzenie siatkà upraw leÊnych na po-
wierzchni 2,42 ha oraz opalikowanie
i ogradzanie modrzewia — 1 600 sztuk.

Zwalczanie chorób grzybowych materia∏u
sadzeniowego (chemiczne, biologiczne).

Ochrona przed ekspansjà obcych gatun-
ków roÊlin: wycinanie i wyrywanie cze-
remchy amerykaƒskiej i d´bu czerwone-
go, na powierzchni 10,00 ha.

Naprawa i wymiana tablic informacyj-
nych, informujàcych o zasadach zwie-
dzania Parku, w iloÊci 100 sztuk.

Oranie istniejàcych pasów przeciwpo˝a-
rowych (mineralizacja), na d∏ugoÊci
59,63 km.

Oczyszczenie 4 sztuk zbiorników wod-
nych i poprawa drogi dojazdowej do sta-
nowisk czerpania wody.

Porzàdkowanie terenów przyleg∏ych do
dróg publicznych i szlaków turystycz-
nych z materia∏ów ∏atwopalnych, na po-
wierzchni 81,80 ha.

Usuwanie ga∏´zi i powalonych drzew
w ramach poprawy przejezdnoÊci dróg
po˝arowych, na d∏ugoÊci 38,5 km. 

Budowa nowych i remont istniejàcych
dróg z drewnianych wa∏ków, na d∏ugoÊci
2,02 km.

Na granicy Parku. 

Obszar ochrony cz´Êciowej.

Teren Parku.

Szkó∏ka Julinek.

Drzewostany sosnowe w wieku powy˝ej
20 lat.

Grunty rolne i szkó∏ka.

Drzewostany sosnowe w wieku powy˝ej
20 lat.

Obr´b Ochronny Laski 140f, 144a;
Obr´b Ochronny Kromnów 144a.

Szkó∏ka Julinek.

Obr´b Ochronny Kampinos na obszarze
ochrony cz´Êciowej.

Ca∏y obszar Parku.

Ca∏y obszar Parku.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Ca∏y obszar Parku.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
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3. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów làdo-
wych.

4. Ochrona ekosystemów
wodnych.

5. Ochrona roÊlin.

6. Ochrona zwierzàt.

Wymiana i konserwacja tablic informa-
cyjnych, informujàcych o zagro˝eniach
po˝arowych, oraz oznakowanie dróg
przeciwpo˝arowych — 80 sztuk. Usta-
wienie tablic o zakazie wst´pu w razie
og∏oszenia akcji „Susza” — 117 sztuk. 

Odstrza∏y redukcyjne jeleniowatych,
w iloÊci: sarna — 100 sztuk, dzik —
300 sztuk.

Koszenie ∏àk  i usuwanie pokosu, na po-
wierzchni 32,04 ha.

Zapobieganie naturalnemu pojawianiu
si´ niepo˝àdanych gatunków roÊlin (suk-
cesji) przez usuwanie krzewów i odroÊli,
na powierzchni 4,50 ha.

Uzupe∏nienie wyp∏ukanej przez wod´
ziemi, remont drewnianych przegród
w celu zatrzymywania wody w kana∏ach,
naprawa uszkodzeƒ, w 60 miejscach.

Hodowla w szkó∏ce leÊnej i wysadzenie
na wybranych powierzchniach sadzonek:
sasanki ∏àkowej, zawilca wielkokwiato-
wego, orlika pospolitego, sza∏wi ∏àkowej,
naparstnicy zwyczajnej i wielosi∏u b∏´kit-
nego, ∏àcznie 5 000 sztuk.

Wy∏o˝enie  lizawek dla zwierzyny, w ilo-
Êci 34 sztuk.

Pog∏´bianie i odladzanie wodopojów na
ciekach  i zbiornikach wodnych.

Zabezpieczanie upraw rolnych za pomo-
cà Êrodków zapachowych (repelentów),
na powierzchni 180,00 ha. 

Wy∏o˝enie karmy dla ptaków w okresie
mroênej zimy, w iloÊci do 150 kg. 

Wyk∏adanie mi´sa dla or∏ów bielików
w okresie zimowym, na jednym stanowi-
sku.

Wyk∏adanie szczepionek przeciw wÊcie-
kliênie, odstrza∏y redukcyjne zapobiega-
jàce rozprzestrzenianiu si´ wÊcieklizny,
w iloÊci: lis — 50 sztuk, jenot — 20 sztuk.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obr´b Ochronny Laski (227f)1); 
Obr´b Ochronny Kampinos (364, 365,
391—393)1).

Obr´b Ochronny Kampinos oddz. (173i,
172Ad, 354t, dzia∏ka nr 315)1).

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Teren pól uprawnych w granicach Parku.

Przy budynkach wolno stojàcych (osady
leÊne).

Obwód Ochronny Wiersze.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.
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7. Ochrona walorów wi-
dokowych.

8. Ochrona przed szkoda-
mi wyrzàdzanymi przez
pieszych.

Og∏awianie wierzb przydro˝nych, w ilo-
Êci 500 drzew.

Renowacja urzàdzeƒ wzd∏u˝ szlaków tu-
rystycznych, miejsc wypoczynkowych
i parkingów:
— nowe urzàdzenia —30 sztuk, 
— remont istniejàcych — 50 sztuk.

Obr´by Ochronne: Kampinos, Kromnów.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

ObjaÊnienia:

* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone (literà, literà z apostrofem oraz literà z cyfrà), obwody ochron-
ne oraz obszary obj´te ochronà cz´Êciowà podano zgodnie z mapà przeglàdowà dla:
— obr´bu ochronnego Laski,
— obr´bu ochronnego Kampinos,
— obr´bu ochronnego Kromnów,

sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej w Warszawie w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.1991 r.

Tereny wykupione przez Park od prywatnych w∏aÊcicieli w ostatnich kilku latach — oznaczone sà tymczasowo numerami
dzia∏ek z mapy ewidencyjnej gruntów, wymienionych w aktach notarialnych.

Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdujà si´ w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci
Izabelin.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.
2) Zadania niewykonane w 2002 r. z braku Êrodków finansowych i przeniesione w ca∏oÊci na 2003 r.


