Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.126 z dnia 2006.12.29
Status: Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2006r.
ZARZĄDZENIE Nr 61
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 8 listopada 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku
Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co
następuje:
§ 1.W zarządzeniu Nr 90 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zadań
ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i Głów. Insp.
Ochrony Środ. z 2006 r. Nr 2, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 pkt I. "Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną
(czynną", w tabeli A "W ekosystemach leśnych":
a) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13

Usunięcie gatunku
inwazyjnego klonu
jesionolistnego

Corocznie 150 ha

309a, b, c, d, f, g,
310a, b, c, 311a, b, c,
316a, b, c, d, 317a, b,
c, d, f, g, h, i, j, k, l, m,
318a, b, c, d, f, g, h, i,
j, k, l, m, n, o, p, r, s,
319a, b, c, d, f, g, h, i,
j, k, 323a, b, c, d, f, g,
h, i, j, k, l

Corocznie 150 ha

309a, b, c, d, f, g,
310a, b, c, 311a, b, c,
316a, b, c, d, 317a, b,
c, d, f, g, h, i, j, k, l, m,
318a, b, c, d, f, g, h, i,
j, k, l, m, n, o, p, r, s,
319a, b, c, d, f, g, h, i,
j, k, 323a, b, c, d, f, g,
h, i, j, k, l

b) lp. 14 otrzymuje brzmienie:

14

Usunięcie gatunku
inwazyjnego
czeremchy
amerykańskiej

2) W załączniku nr 3 pkt I "Obszary objęte ochroną czynną", w tabeli B "Ochrona
czynna gatunków zwierząt":
a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

krzykliwy

krzewów na pow. 525
ha. Koszenie z
usunięciem biomasy
na pow. 1933 ha.
Umieszczenie 60 szt.
konstrukcji
drewnianych w
miejscach dogodnych
wykaszanie, budowa
do gniazdowania platform gniazdowych
lokalizacja: O.O.
Brzeziny - 15 szt.,
O.O. Grzędy - 10 szt.,
O.O. Kopytkowo - 15
szt., O.O. Trzyrzeczki
- 6 szt., O.O. Ciszewo
- 9 szt, O.O. Kapice 5 szt.

b) dodaje się lp. 5 w brzmieniu:

5

Orzeł przedni

Budowa platform
gniazdowych.
Grodzenie miejsc
zimowego
dokarmiania orłów
oraz prowadzenie
dokarmiania

10 szt. lokalizacja: 5
szt. basen dolny i 5
szt. basen środkowy 2
miejsca o wymiarach
50 x 50 m, lokalizacja:
basen środkowy 1
basen dolny 1

3) W załączniku nr 5:
a) w tabeli B "Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych":
– lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Indywidualnie oraz w
Ścieżka
grupach do 7 osób,
przyrodnicza
bez opieki
"Wydmy" - znaki licencjonowanego
zielone,
przewodnika. W
Obwód Ochronny grupach powyżej 7
Grzędy
osób maksymalnie do
Oddziały: 156, 25 osób pod opieką
licencjonowanego
189, 190
przewodnika po Parku

100

– dodaje się lp. 8 - 10 w brzmieniu:
8

Ścieżka
Indywidualnie oraz w
przyrodniczogrupach do 7 osób,
historyczna "Fort bez opieki

100

IV Twierdzy
Osowiec" - znaki
zielone Obwód
Ochronny
Osowiec
Oddziały: 329,
330, 331, 332,
336, 337, 338,
339;
Gm. Goniądz,
Obr.
Olszowa
Droga - za
twierdzą dz. nr
163, 162, 161,
160, 159, 158,
157, 156, 155,
154, 153, 152,
151, 144, 141

9

10

licencjonowanego
przewodnika. W
grupach powyżej 7
osób maksymalnie do
25 osób pod opieką
licencjonowanego
przewodnika po Parku

Ścieżka
przyrodnicza
"Barwik" - znaki
zielone,
Obwód Ochronny
Indywidualnie oraz w
Werykle
grupach do 7 osób,
Gm. Trzcianne,
bez opieki
obręb, Budy dz.
licencjonowanego
nr 130/51, Obr.
przewodnika. W
Budy grupach powyżej 7
Czechowizna dz.
osób maksymalnie do
nr 1, obr. Budy 25 osób pod opieką
Jaskra, Dudki,
licencjonowanego
Lewonie dz. Nr
przewodnika po Parku
229, Obr. Gumny
- Dobarz - ark. nr
3, dz. nr 304,
138/2, 139, 140,
141, 142, 143
Ścieżka
przyrodnicza
"Długa Luka" znaki zielone,

Indywidualnie oraz w
grupach do 7 osób,
bez opieki
licencjonowanego

100

50

przewodnika. W
Obwód Ochronny grupach powyżej 7
Brzeziny, Gm.
osób maksymalnie do
Trzcianne, obręb 25 osób pod opieką
Szorce dz. nr 27 licencjonowanego
przewodnika po Parku
b) w tabeli C "Miejsca udostępniane w celach turystycznych":
– lp. 19 otrzymuje brzmienie:

19

Indywidualnie oraz w
Ścieżka
grupach do 7 osób,
przyrodnicza
bez opieki
"Wydmy" - znaki licencjonowanego
zielone,
przewodnika. W
Obwód Ochronny grupach powyżej 7
Grzędy
osób maksymalnie do
Oddziały: 156, 25 osób pod opieką
licencjonowanego
189, 190
przewodnika po Parku

100

– dodaje się lp. 37 w brzmieniu:

37

Ścieżka
przyrodniczohistoryczna "Fort
IV Twierdzy
Osowiec" - znaki
zielone Obwód
Ochronny
Osowiec
Oddziały: 329,
330, 331, 332,
336, 337, 338,
339; Gm.
Goniądz, Obr.
Olszowa Droga za twierdzą dz. nr
163, 162, 161,
160, 159, 158,
157, 156, 155,
154, 153, 152,
151, 144, 141

Indywidualnie oraz w
grupach do 7 osób,
bez opieki
licencjonowanego
przewodnika. W
grupach powyżej 7
osób maksymalnie do
25 osób pod opieką
licencjonowanego
przewodnika po Parku

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

100

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

