Załącznik do Zarządzenia
Dyrektora KPN nr 6/2005 z dnia 10.05.2005r.

REGULAMIN
OCHRONY PRZYRODY I UDOSTĘPNIANIA OBSZARÓW
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W CELACH TURYSTYCZNYCH, NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH,
KULTUROWYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH
1. Na terenie
krajobrazu.

Parku

ochronie

podlega

cała

przyroda

oraz

walory

2. Uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej oraz
udostępnianie Parku dla turyst yki konnej wierzchem i pojazdami
zaprzęgowymi dozwolone jest w porze dziennej (od wschodu
do zachodu słońca).
3. Wstęp do Parku dla turystów pieszych, rowerowych i narciarskich
dozwolony jest wyłącznie na szlaki wyznaczone w terenie i jest wolny
od opłat
4. Udostępnianie Parku dla turystyki konnej wierzchem i pojazdami
zaprzęgowymi,
biwakowania,
organizacji
imprez
zbiorowych
(turystycznych,
rekreacyjnych,
sportowych,
kulturowych),
wykorzystywanie Parku do celów edukacyjn ych, naukowych, twórczości
kulturalnej (malarstwo, fotografia, film, itp.), oraz dla prowadzenia
działalności wytwórczej i handlowej, tylko w sposób który nie wpłynie
negatywnie na przyrodę, wymaga uzyskania stosownego zezwolenia
Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego. Za powyższe formy
udostępniania mogą być pobierane opłaty wg obowiązującego w KPN
cennika. Dyrektor Parku może określić maksymalną ilość osób
przebywających jednocześnie w dan ym miejscu.
5. Dozwolone jest wprowadzanie na teren KPN psów w kagańcu i na otoku
wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych.
6. Na obszarze Parku zabrania się:
•

•
•
•

chwytania lub zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania
lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt,
umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd,
legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
polowania;
amatorskiego połowu ryb;
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania roślin oraz grzybów (zbiór
jagód i grzybów jest dozwolony wyłącznie dla miejscowej ludności na
potrzeby własne w miejscach wyznaczonych przez dyrektora Parku);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin
i nawozów;
wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgod y
ministra właściwego do spraw środowiska;
użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania
i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów
i składników przyrody;
wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła
o otwartym płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
zakłócania ciszy;
ruchu pojazdów poza drogami publicznymi;
uprawiania sportów wodnych i motorowych;
parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczon ymi;
umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem Parku, edukacją
ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i porządkowych i innych
znaków
związanych
z
ochroną
bezpieczeństwa
i
porządku
powszechnego;
zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany
te nie służą ochronie przyrody;
wykon ywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
pozyskiwania skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt;
niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntu;
budowy lub rozbudowy obiektów budowlan ych i urządzeń technicznych,
z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego;

7. Ograniczenia, o których mowa w punkcie 6 niniejszego regulaminu nie
dotyczą:
•
•
•
•
•
•

wykon ywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań
ochronnych, w tym:
wykon ywania odstrzałów redukcyjn ych zwierzyny;
obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego
wykorzystywania oraz wykonywania prawa własności;
likwidacji nagłych zagrożeń oraz wykonywania czynności nieujętych w
planie ochrony lub zadaniach ochronnych, za zgodą organu
ustanawiającego plan ochrony lub zadania ochronne;
prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych
z bezpieczeństwem powszechnym;
wykon ywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa.
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