
Dziennik Ustaw Nr 82 — 5465 — Poz. 745 i 746

1 2 3

3. Ochrona roÊlin.

4. Ochrona zwierzàt.

5. Ochrona wartoÊci kul-
turowych.

Wykonanie progów wodnych z ga∏´zi
i bali drewnianych na 3 potokach, prze-
ciwdzia∏ajàcych nadmiernemu sp∏ywowi
wód.

Konserwacja  starych odmian drzew
owocowych (jab∏onie i grusze) — ods∏a-
nianie i przeÊwietlanie koron. Usuni´cie
sàsiadujàcych drzew, przeszkadzajàcych
we wzroÊcie i owocowaniu.

Pog∏´bianie 2 oczek wodnych, w celu
stworzenia siedliska dla p∏azów.

R´czne wykaszanie roÊlin zielnych i krze-
wów na cmentarzach, na 4 obiektach.

78, 123, 124, 128.

1, 2, 78, 118, 179, 183, 186.

118, 296.

2, 116, 153, 186.

ObjaÊnienia:
* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà, obwody ochronne oraz obszary obj´te ochronà cz´-

Êciowà podano zgodnie z mapà przeglàdowà dla:
— obr´bu ochronnego Nowy ˚migród — numer ewidencyjny 00515210003000000,
— obr´bu ochronnego Krempna — numer ewidencyjny 00515220003000000,
sporzàdzonà przez KRAMEKO spó∏ka z o.o. w Krakowie w skali 1 : 25 000, wed∏ug stanu na 1.01.2000 r.
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Magurskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Krempna.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

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
Narwiaƒskiego 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

746

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Narwiaƒskiego 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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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Âro-
dowiska z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 746)

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

Spadek ró˝norodnoÊci gatunkowej ryb.

Zanikanie niektórych gatunków roÊlin zielnych
w nast´pstwie zaniku pastwisk.

Naturalne pojawianie si´ trzciny (sukcesja), na te-
renach zajmowanych przez szuwar turzycowy. 

Wyst´powanie szkodliwych owadów w drzewo-
stanach.

Du˝a ÊmiertelnoÊç p∏azów na drogach publicznych.

Regulacja sk∏adu gatunkowego i struktury wieko-
wej populacji ryb w rzece Narwi przez zarybianie
gatunkami drapie˝nymi.

Wykaszanie traw i turzycowisk celem utrzymania
po˝àdanych gatunków roÊlin.

Wykaszanie trzciny.

Sta∏a obserwacja liczebnoÊci owadów.

Zabezpieczanie miejsc przekraczania dróg przez p∏azy.

Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

CzynnoÊç Sposób wykonania i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona ekosystemów
leÊnych.

2. Ochrona nieleÊnych eko-
systemów làdowych.

3. Ochrona ekosystemów
wodnych.

4. Ochrona zwierzàt.
Ochrona p∏azów.

Kontrolne poszukiwania owadów
w Êció∏ce, w iloÊci 2 prób.

Koszenie trzciny, na powierzchni 285,00 ha,
z wywozem biomasy.

Koszenie trawy, na powierzchni 48,00 ha,
z wywozem biomasy.

Zarybianie narybkiem suma**, w iloÊci
35 kg.

Zarybianie narybkiem szczupaka**,
w iloÊci 50 kg.

Przenoszenie p∏azów, monta˝ folii unie-
mo˝liwiajàcej wchodzenie p∏azów na
drog´, na d∏ugoÊci 2 000 m.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obwody Ochronne: Kruszewo, Kurowo,
¸apy.

(Obwody Ochronne: ¸apy, Kurowo)1).

Rzeka Narew w granicach Parku.

Rzeka Narew w granicach Parku.

PrzejÊcia przez drog´ Bia∏ystok—Wyso-
kie Mazowieckie w rejonie wsi Bokiny.

ObjaÊnienia:
* Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà, pododdzia∏y oznaczone literà, obwody ochronne oraz na obszary obj´te ochronà cz´-

Êciowà i krajobrazowà podano zgodnie z mapami ewidencyjnymi numer:
— 245,143
— 245,321
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— 245,322
— 245,323
— 245,324
— 245,341
— 245,342
— 245,344
Narwiaƒskiego Parku Narodowego, sporzàdzonymi przez Polskie Przedsi´biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warsza-
wie w skali 1 : 10 000, wed∏ug stanu na 9.05.2001 r. 
Mapy znajdujà si´ w siedzibie Narwiaƒskiego Parku Narodowego w Kurowie.

** Zarybianie powinno byç dokonane w oparciu o materia∏ zarybieniowy o cechach w∏aÊciwych dla lokalnych populacji ryb,
w celu stabilizacji sk∏adów jakoÊciowych i iloÊciowych populacji ryb wyst´pujàcych na terenie Narwiaƒskiego Parku Na-
rodowego.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

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
Ojcowskiego 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

747

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Ojcowskiego 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. 747)

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

Uszkadzanie i niszczenie nacieków oraz namulisk
w jaskiniach, zaÊmiecanie wn´trz jaskiƒ, niszczenie
krat zabezpieczajàcych otwory wejÊciowe.

Wydeptywanie i niszczenie roÊlinnoÊci przez pie-
szych i rowerzystów.

Zak∏adanie i konserwacja krat i zamkni´ç, sprzàta-
nie jaskiƒ, okresowa kontrola jaskiƒ.

Wyznaczenie szlaków i wykonanie zabezpieczeƒ
technicznych (bariery, zastawki z le˝àcego drew-
na).


