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w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 2Ż ust. Ż pkt

o

ochronie przyrody (Dz.

1i

U. z

ust. 3 oraz art' 12 ust. 2 ustawy

ŻOO9 r.

Nr

151, poz. I2ŻO,

z

dnta 16 kwietnia 2004 r.

z późn. Zm.z))

zarządza

się, co następuje:

$ 1. Ustanawia się zadania ochronne dla Gorczanskiego Parku Narodowego' Zwanego
dalej ,,Parkiem'', na lata Ż0I3-Żu5.
$ 2.

1)

Zadania ochronne, o których mowa w s 1' obejmują:

identyfikację

i

i ocenę istniejących i

potencjalnych zagroŻen wewnętrznych

zewnętrznych, oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagroŻen t ich skutków,

które określazał'ączniknr 1 do zarządzenia;

Ż) opis

sposobów ochrony czywrcj ekosystemów,

z

podaniem rodzaju, rozmiaru

i lokalizacjiposzczegolnych zadń, stanowiący załączniknr 2 do zarządzenia;

3)

opis sposobów ochrony czynrrcj gatunków roślini zwierząt, stanowiący załączn1k nr

3

do zarządzenia;

4)

wskazanie obszarów objętych ochroną Ścisłą, czynną oraz krajobrazową) które określa

załączniknr 4 do zarządzenia;

Ministe. Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko,na podstawie $ 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzetiaPręzesa Rady Ministrów z órua 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
dztałaruaMinistra Srodowiska (Dz. U. Nr 248, poz.1493 i Nr 284, poz.167I).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr
2I5,poz. 1664,2 2010 r. Nr 76, poz.489 i Nr 119, poz. 804, z20Il r. Nr 34, poz. I7O, Nr 94, po2.549, Nr
')

2O8,poz. 1241 i Nr 224,po2. 133'7 oraz 22012 r. poz. 985.

-Ż_
s)

wskazanie miejsc udostępnianych w celach rekreacyjnych

z

podaniem maksymalnej

liczby osób mogących ptzebywaÓ jednocześnie w tych miejscach, które określa
załączniknr 5 do zarządzenia.
$ 3. Zarządzenie

wchodziw Życie z dniem podpisania.
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