
Zarządzenie nr 2 / 2022 Dyrektora Biebrzańskiego Park Narodowego 

z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie czasowego zamknięcia szlaków  

w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy) 

 

Na podstawie art. 8e ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 

1993 r. w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 86, poz. 399), zarządzam 

co następuje: 

§ 1 

Z uwagi na konieczność przeglądu i udrożnienia szlaków turystycznych i dróg dojazdowych, zamykam 

wszystkie szlaki turystyczne oraz ścieżki edukacyjne położone w Obrębie Ochronnym Basenu 

Środkowego Północ (Grzędy) tj.:  

 czerwony szlak pieszy: od budynku Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Grzędy – „Nowy Świat" – 

„Wilcza Góra" – „Kapli Dołek", „Dział Kumkowskiego” - węzeł szlaków; na całej długości, 

 zielony szlak pieszy: od budynku Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Grzędy – „Solistowska 

Góra" – „Łągiew” - węzeł szlaków: na całej długości, 

 niebieski szlak pieszy: od budynku Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Grzędy – „II i III Grzęda” 

– „Kapliczka” - węzeł szlaków (Góra Perewida); na całej długości, 

 szlak żółty: „Nowy Świat” – Polkowo; na odcinku „Nowy Świat” – Kopytkowo, 

 szlak łącznikowy czarny: „Uroczysko Dęby” – „Góra Partyczyzna” – „Kapli Dołek”: na całej długości, 

 ścieżka edukacyjna „Czerwone Bagno” - znaki czarne: na całej długości, 

 ścieżka edukacyjna „Borek Bartny” - znaki żółte: na całej długości, 

 ścieżka edukacyjna „Wydmy” - znaki zielone: na całej długości, 

 szlak Konny Puszczy Augustowskiej: na odcinku Woźnawieś (granica Parku) – Orzechówka, 

 ścieżka biegowa „Czerwone Bagno”: od zejścia z drogi Woźnawieś – Grzędy, do końca ścieżki, 

 szlak żółty pieszy Tama – Tajenko: na odcinku od zejścia z drogi Wożnawieś – Grzędy do 

miejscowości Orzechówka. 

§ 2 

Zamknięta zostaje również droga wewnętrzna Biebrzańskiego Parku Narodowego, na odcinku od 

budynku Terenowego Ośrodka Edukacyjnego Grzędy do uroczyska „Nowy Świat”.  

                                                                                                              § 3 

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 27 lutego 2022 r. 

 

Zatwierdził: 

Artur Wiatr 

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 

 


