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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 Ta-
trzaƒskiego 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

753
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadaƒ ochronnych dla Tatrzaƒskiego 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. 753)

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

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, spowodowane udost´pnieniem tury-
stycznym terenu Parku.

Zmiany w sk∏adzie chemicznym gleby spowodo-
wane przenikaniem substancji powstajàcych z roz-
k∏adu starych odpadów znajdujàcych si´ na niele-
galnych wysypiskach Êmieci. Przenikanie szkodli-
wych substancji do wód podskórnych.

Erozja gleby spowodowana  ruchem pieszych.

Erozja gleby spowodowana  uprawianiem spor-
tów zimowych.

Niezgodny z siedliskiem sk∏ad gatunkowy drzewo-
stanów oraz ich nieprawid∏owa struktura prze-
strzenna i wiekowa.

Ustawienie kabin sanitarnych na szlakach tury-
stycznych w okresie wzmo˝onego ruchu turystycz-
nego. Wykonanie zabezpieczenia przed przenika-
niem do potoku substancji ropopochodnych na
parkingu na Palenicy Bia∏czaƒskiej. Monitoring
czystoÊci wód.

Rekultywacja zdegradowanych terenów.

Inwentaryzacja zjawiska oraz ograniczenie wyst´-
powania erozji przez wykonanie zabezpieczeƒ
miejsc zerodowanych, zmiana przebiegu szlaku tu-
rystycznego, dostosowanie jego szerokoÊci do na-
t´˝enia ruchu.

Inwentaryzacja zjawiska oraz ograniczenie wyst´-
powania erozji przez wykonanie zabezpieczenia
geow∏ókninà.

Regulacja sk∏adu gatunkowego i struktury prze-
strzennej drzewostanów. Stwarzanie warunków do
powstania odnowienia naturalnego i sztucznego ga-
tunków zgodnych z siedliskiem. Hodowla sadzonek
drzew do nasadzeƒ na powierzchniach leÊnych.
Sadzenie gatunków drzew odpowiednich dla da-
nego siedliska.
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1 2 3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Zamieranie drzew w drzewostanach Êwierkowych
na skutek ˝erów owadów oraz paso˝ytniczych
grzybów.

Uszkadzanie odnowieƒ i m∏odników przez jelenie.

Ekspansja niepo˝àdanych gatunków roÊlin na ob-
szarze Parku.

Zadeptywanie i zgryzanie roÊlinnoÊci przez owce
na cennych przyrodniczo powierzchniach, po∏o˝o-
nych w pobli˝u pastwisk.

Zmiany w ekosystemach ∏àk i pastwisk spowodo-
wane zaniechaniem ich u˝ytkowania. 

Wyja∏owienie ∏àk i pastwisk na skutek wieloletnie-
go u˝ytkowania.

Podchodzenie niedêwiedzi do osad ludzkich i szla-
ków turystycznych.

Zagro˝enie ssaków i ptaków w okresie zimowym.

Techniczne zu˝ycie obiektów zabytkowych nale˝à-
cych do Parku.

Usuwanie drzew opanowanych przez owady
i grzyby. 
Wyk∏adanie pu∏apek na owady.

Grodzenie upraw leÊnych.
Zabezpieczanie drzew spiralami, tubami i Êrodka-
mi zapachowymi (repelentami), przed zgryzaniem
przez zwierz´ta leÊne.

Eliminacja niepo˝àdanych gatunków roÊlin.

Utrzymywanie (konserwacja) istniejàcych ogro-
dzeƒ, chroniàcych sàsiadujàce z pastwiskami eko-
systemy. 

Wykaszanie powierzchni, wypas owiec i krów, wy-
cinanie niepo˝àdanych drzew i krzewów.

Nawo˝enie obornikiem oraz koszarowanie owiec.

Obserwacja przemieszczania si´ niedêwiedzi, od-
straszanie ich od osad i szlaków turystycznych,
bie˝àce opró˝nianie pojemników na Êmieci oraz
instalacja koszy, które nie mogà byç opró˝niane
przez niedêwiedzie. Grodzenie obiektów turystycz-
nych wewnàtrz Parku pastuchami elektrycznymi.

Dokarmianie w okresie zalegania du˝ej pokrywy
Ênie˝nej.

Inwentaryzacja, remonty i konserwacje obiektów.

Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

CzynnoÊci Sposób wykonania i zakres Lokalizacja*

1 2 3

1. Ochrona przyrody nie-
o˝ywionej i gleb. Rekultywacja zdegradowanych terenów

przez uzupe∏nienie materia∏em miejsco-
wym i wykonanie odwodnienia, na po-
wierzchni 0,15 ha, przy szlakach tury-
stycznych.

Rekultywacja i zabezpieczanie terenów
zagro˝onych wyst´powaniem erozji
(szlaki turystyczne), na d∏ugoÊci 8 km. 

Zabezpieczenie geow∏ókninà miejsc zde-
gradowanych w wyniku turystyki nar-
ciarskiej, na powierzchni 2,60 ha.

Obwód Ochronny: KoÊne Hamry, KoÊcie-
liska, Morskie Oko, Gàsienicowa.

Obwód Ochronny: ¸ysa Polana, Zazad-
nia, Brzeziny, Kuênice, Strà˝yska, KoÊcie-
liska, Chocho∏owska.

(167i)1), Nosal — stok slalomowy.
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1 2 3

2. Ochrona ekosystemów
leÊnych.

Ustawienie kabin sanitarnych przy szla-
kach turystycznych, w okresie wzmo˝one-
go ruchu turystycznego, w iloÊci 57 sztuk.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach (trze-
bie˝ wczesna), na powierzchni 75,82 ha. 

Usuwanie drzew opanowanych przez
owady i paso˝ytnicze grzyby, drzew wy-
wróconych oraz po∏amanych (ci´cia sa-
nitarne i przygodne), z pozostawieniem
cz´Êci drzew niezagra˝ajàcych zdrowot-
noÊci drzewostanów.

Hodowla sadzonek drzew leÊnych
w szkó∏kach, na powierzchni 2,03 ha.

Sadzenie jod∏y i buka pod os∏onà drze-
wostanów (przebudowa drzewostanów),
na powierzchni 3,99 ha.

Przygotowanie gleby pod naturalny ob-
siew jod∏y, na powierzchni 12,00 ha.

Wykaszanie roÊlinnoÊci zielnej na upra-
wach leÊnych (piel´gnacja upraw), na
powierzchni 50,00 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach
(czyszczenia wczesne), na powierzchni
27,71 ha.

Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz za-
g´szczenia drzew w drzewostanach
(czyszczenia póêne), na powierzchni
29,18 ha.

Wprowadzenie gatunków liÊciastych
w drzewostanach Êwierkowych, na po-
wierzchni 0,60 ha.

R´czne porzàdkowanie powierzchni
i przygotowanie gleby pod odnowienia
sztuczne, na powierzchni 3,99 ha.

Piel´gnowanie plantacji limbowej przez
wykaszanie pokrywy zielnej i obci´cie
cz´Êci ga∏´zi (podkrzesanie), na po-
wierzchni 0,88 ha.

Obwód Ochronny: ¸ysa Polana, Zazad-
nia, Brzeziny, Kuênice, Strà˝yska, KoÊcie-
liska, Chocho∏owska.

34d, 105b, 106b, 115d, 121c, 151l, 151o, r,
158i,164g, h, i, 165f, 174g, i, k, 192m,
200o, 225l, 229c. 

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà. 

(25c, 35i, 37a, l, 199o, 229f)1).

6g, (19h)1), 231d, 235j, k, 272m, l.

(6h, 7b, 19d, 20c, 84b, 101h, 109l, 111g,
118a, 168i, 173c, m, 231a, 232a, 233m,
235a, 236d)1).

1a, 4f, 6h, 7c, 8h, 9a, 15j, k, l, 17hj, 19d,
21i, 22j, d, k, 24a, 28c, 29a, f, g, h, 41c, 81f,
84b, 101f, 103c, 105i, 106f, 107b, jx, 108i,
n, 112d, g, 113f, 116l, 121j, 120f, 123a, b,
d, 124b, 126g, 158t, 159c, 161a, 167b, g,
168i, 169f, 186a, g, 188a, f, h, m, v, 193w,
y, x, a1, h1, 195a, d, g, 199cx, gx, lx, 200a,
b, n, 222m, 223g, f, k, 224o, 225j, k, p, n,
226d, 228g, k, 229a, 231a, 232f, g, h,
234d, 237g, 240a, 242j, 247a, 271b, m,
290c, f, 292h, j, 294g, h)1). 

23b, 36g, 79a, 104i, 193h, 200p, 222n,
242i.

13d, 82i, 82l, 122d, j, 178g, 195a, 224b,
228l, 237i.

112d, 273j, 292k.

6g, (19h)1), 231d, 235j, k, 272m, l.

(199o, p, m, n)1).
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3. Ochrona nieleÊnych
ekosystemów làdo-
wych.

Wyk∏adanie drzew pu∏apkowych na kor-
niki Êwierka i ich korowanie, w iloÊci 
370 sztuk. 

Wyk∏adanie pu∏apek zapachowych (fero-
monowych) na korniki Êwierka, w iloÊci
120 sztuk.

Zabezpieczanie upraw leÊnych os∏onka-
mi przed zwierz´tami, na powierzchni
50,00 ha.

Naprawa ogrodzeƒ upraw leÊnych.

Kontrolne poszukiwania owadów w gle-
bie.

Konserwacja miejsc czerpania wody,
w iloÊci 9 sztuk.

Porzàdkowanie z odpadów i innych ma-
teria∏ów ∏atwopalnych terenów wzd∏u˝
dróg i szlaków zr´bowych, na powierzch-
ni 60,00 ha.

Odstrza∏y redukcyjne jeleniowatych: je-
leƒ/∏ania — 8 sztuk, jeleƒ/ciel´ —
10 sztuk.

Wypas ekstensywny owiec i krów (wy-
pas kulturowy) na polanach, na po-
wierzchni 111,12 ha, oraz nawo˝enie cz´-
Êci polan przez koszarowanie, na po-
wierzchni oko∏o 10,00 ha.

Wypas ekstensywny owiec na pastwi-
skach lub ∏àkach, na powierzchni
42,19 ha, oraz nawo˝enie cz´Êci wypasa-
nych terenów przez koszarowanie, na po-
wierzchni oko∏o 7,00 ha.

Koszenie mechaniczne ∏àk i pastwisk
(z usuni´ciem skoszonej biomasy), na po-
wierzchni 14,51 ha, oraz nawo˝enie obor-
nikiem powierzchni — oko∏o 4,00 ha.

Eliminacja niepo˝àdanych gatunków ro-
Êlin na polanach przez r´czne wykasza-
nie, na powierzchni 5,30 ha.

Obwód Ochronny: ¸ysa Polana, KoÊne
Hamry, Zazadnia, Brzeziny, Kuênice,
Strà˝yska, KoÊcieliska, Chocho∏owska.

Obwód Ochronny: ¸ysa Polana, KoÊne
Hamry, Zazadnia, Brzeziny, Kuênice,
Strà˝yska, KoÊcieliska, Chocho∏owska. 

6h, 7b, 8h, 24c, 25b, 81bf, 82c, 99l, 100d,
f, i, n, 101f, i, j, d, n, 105a, 109f, h, 111i, j,
112d, 158t, 159c, 15a, g, j, k, l, 17b, 19b,
d, i, 20c, b, 22d, 23f, g, 24a, 27a, 32a, 37b,
40b, c, f, g, j, 21i, 22a, b, k, h, j, 25l, 99f,
100g, 102a, b, d, 104h, 105c, 110a, 116c,
126g, 123a, b, d, 124b, 128c,162c, j, 167b,
c, 168i, 169f, 175a, f, 176b, 181h, 192a,
193a, z, 194b, 195d, g, 199z, lx, 200h,
225n, 228g, 229l, 230g, h, 231g, 232f, g, l,
234d, 237g, j, l, t, y, 240a, c, 241b, 242b, j,
271b, m, 272f, 273k.

1a, 6h, 9a, 84b, 101f,102b, 105a,
164f,192a, 241b, 273g.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

30, 41, 116, 158, 173, 214, 235, 254, 294.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà.

(89d, 159h, 160m, 161m)1), 162o, 163c,
164a, 193g, 194c, d, 196a, 235n, 236h,
273b, 290k, 291g, i, n, 292g, n, 294m,
295b, 303c, g)1). 

(25i, k, s, 33g, i, 37i, k, 79d, 118l, 145b,
167x, 193a, b, c, 200i, 228b, f, 230a, b,
235d, 272b, 294c, j, k, n)1).

(2a, c, d, 24g, 29k, 33g, 79d, 118l,
145b,158d,214f, 228MON, 228c, j, 229s,
230d, 234a, 235i, d, 294j)1).

(89d, 170d, 290k, 291i, 292n, 295b)1).
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4. Ochrona ekosystemów
wodnych.

5. Ochrona zwierzàt.

6. Ochrona dziedzictwa
kulturowego.

Zapobieganie sukcesji wtórnej na tere-
nach nieleÊnych (∏àkach) przez usuwanie
samosiewów drzew i krzewów, na po-
wierzchni 3,10 ha.

Wykonanie zabezpieczenia przed przeni-
kaniem substancji ropopochodnych do
potoku, na parkingu na Palenicy Bia∏-
czaƒskiej, na powierzchni 1,50 ha.

Ochrona êróde∏ krasowych (wywierzysk)
— wygrodzenie ˝erdziami.

Zabezpieczenie brzegu potoku KoÊcieli-
skiego — wy∏o˝enie kamieniami.

Monitoring czystoÊci wód.

Sta∏a obserwacja (znakowanie i radiolo-
kacja) niedêwiedzi, w iloÊci 14 osobni-
ków.

Odstraszanie niedêwiedzi (zsynantropi-
zowanych), pociskami gumowymi.

Grodzenie 10 obiektów turystycznych
wewnàtrz Parku pastuchami elektryczny-
mi. 

Czyszczenie skrzynek l´gowych, w iloÊci
1 044 sztuk.

Zimowe dokarmianie ptaków, w iloÊci
700 kg karmy.

Wyk∏adanie paszy obj´toÊciowej i treÊci-
wej, w iloÊci 15 000 kg podczas du˝ych
opadów Êniegu i niskich temperatur.

Remont jednego paÊnika.

Remont sza∏asów, w iloÊci 9 sztuk. 

118l, n, 158w.

(82k, m)1).

Obwód Ochronny: KoÊcieliska i Kuênice.

Obwód Ochronny KoÊcieliska.

Obwód Ochronny: KoÊcieliska, Chocho-
∏owska, Morskie Oko, ¸ysa Polana, Gà-
sienicowa.

Ca∏y obszar Parku.

Ca∏y obszar Parku.

Obwód Ochronny: Morskie Oko, ¸ysa
Polana, Gàsienicowa, Kuênice. 

Obwód Ochronny: Morskie Oko, ¸ysa
Polana, KoÊne Hamry, Zazadnia, Brzezi-
ny, Kuênice, Strà˝yska, KoÊcieliska, Cho-
cho∏owska.

Przy lokalach mieszkalnych w budyn-
kach wolno stojàcych (osady leÊne).

Obszar obj´ty ochronà cz´Êciowà. 

Obwód Ochronny Zazadnia.

(78i, 161m, 178c, 295b, 303c)1).

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 Krako-
wie w skali 1 : 20 000, wed∏ug stanu na 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 w Krakowie tom 1 elaborat, wed∏ug stanu
na 25.11.1996 r. 
Mapa i opracowanie znajdujà si´ w siedzibie Tatrzaƒskiego Parku Narodowego w miejscowoÊci Zakopane.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.


