
                                                                                                                 PROJEKT 

Z A R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Ś R O D O W I S K A 1)  

z dnia ……………………….. 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych  

dla Gorczańskiego Parku Narodowego 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zadań 

ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. z 2016 r. poz. 6 z 

późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1:  

a) W pkt III „Zagrożenia zewnętrzne istniejące”, w tabeli dodaje się wiersz lp. 10, 

który otrzymuje brzmienie: 

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Wskazanie sposobów eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń i ich skutków 

10 Rozprzestrzenianie się chorób o charakterze 

epizoocji w populacji dzików (Sus scrofa)  

(m.in. afrykański pomór świń - ASF). 

 

  

1. Monitoring stanu zdrowotnego 

populacji zwierząt. 

2. Opracowanie i wdrożenie procedur 

postępowania w przypadku stwierdzenia 

epizootii lub zaobserwowania 

niepokojących objawów chorobowych. 

 

 

2) w załączniku nr 2:  

a) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej”: 

                                                 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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- w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli dodaje się wiersz lp. 27, który otrzymuje 

brzmienie: 

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja 

27  Ograniczanie liczebności populacji dzika (Sus 

scrofa) w celu  minimalizacji zagrożenia 

epizootycznego (m.in. choroby ASF).    

 

 

Do 10 sztuk 

(zakładaną 

wielkość redukcji 

podano łącznie z 

odniesieniem do 

ekosystemów 

nieleśnych 

obszaru ochrony 

czynnej i do 

obszaru ochrony 

krajobrazowej 

oraz z 

uwzględnieniem 

śmiertelności 

wynikającej z 

obecności 

dużych 

drapieżników). 

Obszar ochrony czynnej 

        

- w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli dodaje się wiersz lp. 21, 

który otrzymuje brzmienie: 

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja 

21 Ograniczanie liczebności populacji dzika 

(Sus scrofa) w celu  minimalizacji zagrożenia 

epizootycznego (m.in. choroby ASF).    

Do 10 sztuk 

(zakładaną 

wielkość redukcji 

podano łącznie z 

odniesieniem do 

ekosystemów 

leśnych obszaru 

ochrony czynnej 

i do obszaru 

ochrony 

krajobrazowej  

oraz z 

uwzględnieniem 

śmiertelności 

wynikającej z 

obecności 

dużych 

drapieżników).) 

Obszar ochrony czynnej 

 



– 3 – 

b) w pkt III „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony 

krajobrazowej”: 

- w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli dodaje się wiersz lp. 17, który 

otrzymuje brzmienie: 

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja 

17 Ograniczanie liczebności populacji dzika 

(Sus scrofa) w celu  minimalizacji zagrożenia 

epizootycznego (m.in. choroby ASF).    

Do 10 sztuk 

(zakładaną 

wielkość redukcji 

podano łącznie z 

odniesieniem do 

ekosystemów 

nieleśnych 

obszaru ochrony 

krajobrazowej i 

do obszaru 

ochrony czynnej 

oraz z 

uwzględnieniem 

śmiertelności 

wynikającej z 

obecności 

dużych 

drapieżników). 

Obszar ochrony 

krajobrazowej 

        

- w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli dodaje się wiersz lp. 21, 

który otrzymuje brzmienie: 

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja 

21 Ograniczanie liczebności populacji dzika 

(Sus scrofa) w celu  minimalizacji zagrożenia 

epizootycznego (m.in. choroby ASF).    

Do 10 sztuk 

(zakładaną 

wielkość 

redukcji podano 

łącznie z 

odniesieniem do 

ekosystemów 

leśnych obszaru 

ochrony 

krajobrazowej i 

do obszaru 

ochrony 

czynnej oraz z 

uwzględnieniem 

śmiertelności 

wynikającej z 

obecności 

Obszar ochrony 

krajobrazowej 
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dużych 

drapieżników). 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

                                                                                    

                                                                                         MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Środ. z 

2016 r. poz. 6 z póź. zmianami) w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku 

Narodowego, jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 

12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami). W parkach narodowych, do czasu ustanowienia 

dla nich planów ochrony, minister właściwy do spraw środowiska ustanawia w drodze 

zarządzenia zadania ochronne. 

Obowiązujące zarządzenie z dnia 12 stycznia 2016 roku obejmuje lata 2016–2018. 

Zmiana zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego 

Parku Narodowego wprowadza możliwość redukcji populacji dzików z uwagi na zagrożenie 

chorobą afrykańskiego pomoru świń ASF. Wielkość redukcji uwzględnia aktywność dużych 

drapieżników (głównie wilka, a także rysia), które na terenie parku mają swe stałe ostoje i 

wyprowadzają młode pokolenie. Wyliczony poziom redukcji jest pomniejszony o 

śmiertelność dzików wynikającą z naturalnych procesów, jak np. drapieżnictwo, szacowaną 

na około 30 sztuk rocznie 

Z uwagi na realne zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby ASF koniecznym jest 

dostosowanie zapisów zadań rocznych do sytuacji.  

 

 


