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Zarządzenie Nr 1712016 r.
Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego

z dnia 7 czeruca20l6 r.
w sprawie regulaminu dla z,łviedzających Magurski Park Narodowy

Na podstawię art. 8e ust |, w zwiqzku z art. 12 ust 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2O04r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 20|5r. poz. 1651), Rozporządzęnia Rady Ministrów z dnia
24 listopada 1994r. o utworzeniu Magurskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 126, poz. 618)
iRozpotządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie parków narod.owych lub
niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. 2O13r. poz. 400) *p.o*ud,*'

$r
Regulamin d|a zwiedzających Magurski Park Narodovny wraz z opłatami za wstęp na teren Parku
orazza jego udostępnianie, stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

$2
Regulamin fotografowania i filmowania na terenie Magurskiego Parku Narodowego, stanowiący
załącznik nr 2 niniej szego zarządzenia.

$3
Miejsca udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych
i rekreacyjnych na tęrenie Magurskiego Parku Narodowego, sposób ich udostępniania oraz
maksymalną liczbę osób mogących ptzebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiący
załączniknr 3 do niniejszego zaruądzenia.

$4

Traci moc Zatz4dzęnie Nr 5/2016r. z dtia |0.02.20|6 r. w sprawie regulaminu dla zwiedzĄących
Magurski Park Narodoovy.

$s

Zaruądzenie wchodzi w zycie z dnięm podpisania.



ZałącznikNr 1 do Zarządzenia Nr t7 /2016
z dnia 7 .06.2016 r. Dvrektora MPN

Regulamin
dla rwiedzaj ących Magurski Park Narodowy

obszar parku narodowego może być udostępniany w sposóbn który nie wpĘnie
negatywnie na przyrodę w parku narodowym (art. 12. ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)

1. Przebywanie fla terenach udostępnionych Magurskiego Parku Narodowego moŻe być
niebezpieczne dLaiycia i zdrowia |udzi.Decyzje dotyczące wejścia na teren Magurskiego Parku
Narodowego turysta indywidualny podejmuje samodzielnie, w oparciu o własne doświadczenie
otaz wskazówki zawartę w komunikatach zartieszczanych na stronach internetowych
Magurskiego Parku Narodowego, Grupy Krynickiej oraz Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
W przypadku grup zotgarizowanYch, prowadzonychprzez uprawnionego przewodnika, decyzję
podejmuj e przewodnik prowadzący grupę.

2. Na terenie Parku:
a) turystyka piesza, rowerowa i konna dozwolona jest w ciągu całego roku od wschodu do

zachodu słońca zĘm, ie..

i drogach zakładowych wskazany ch ptzezDyrektora Parku,

b) obowiązuje zachowanie ciszy;
c) ruch samochodowy MPN, Strazy Granicznej, GOPR i Policji dozwolony jest na drogach

zaMadowych w czasie przejazdów słuzbowych;
d) imprezy edukacyjne, turystyczne, reheacyjne i sportowe mogą odbywać się na teręnie Parku

wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku na podstawie przedstawionego programu
i regulaminu. Za bezpieczenstwo osób biorących udział w imprezach odpowiedżiahy jest
organizator;

e) turystyka piesza zotganizowana moie odbywaó się w grupie nie przekraczającej 50 osób,
tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika, ptzez co rozumie się przewodnika
górskiego z uprawnieniami na Beskidy;

0 zwieruętatowarzyszące człowiekowi na|eżty przetzymywać i prowadzić na uwięzi;
g) zabronionejest:

zbieranie poroiy,

z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

3. Wstęp na teręn Parku w okresie od 1 maja do 3l puidziemlka możliwy jest po wykupieniu
biletu nakazdy dziei, zakupieniu karnetu 4 - dniowego.

4. Korzystanie z udostępnienia Parku dla celów edukacyjnych i rekreacyjnych mozliwe jest za
wniesieniem opłaty i na warunkach określonych w niżej załączonym,,Cenniku opłat''.

5. Udostępnianie Parku poza oznakowanymi trasami udostępnionymi i ogólnie dostępnymi
drogami dla rcalizacji produkcji filmowych i sesji fotograficznych - wymaga zgody Dyrektora
i wniesieniaopłaty.



6. Integralną częścią Regulaminu jest ,,Cennik opłat za wstęp na niektóre obszary Parku otaz za
jego udostępnianie''.

7. osoby przebywające na terenie Parku zobowiqzane Są do przestrzegania przepisów doĘczących
ochrony ptzyrody' aw szczególności ustawy z drua 16 kwietnia2004 roku o ochronie prryrody
(Dz. U. z 2015r. poz. |651) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada l994r,
o utworzeniu Magurskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 126, poz. 618). oraz
podporządkowania się poleceniom słuzb terenowych Parku. Naruszenie zasad i przepisów
obowiązujących w Magurskim Parku Narodowym podlega odpowiedzialności karnej.
Pracownicy Strazy Parku oraz inri upowaznieni pracownicy Słuzby Parku mają prawo do
kontrolowania przewodników, kierowników grup i grup turystycznych otaz osób
indywidualnych na tęręnie MPN.

8. Ww. regulacje nię dotyczą zadań ochronnych ustalonych przęZ Ministra Środowiska
prowadzonych na tęręnie Magurskiego Parku Narodowego.

9. Logo Parku jest zastrzezone i jego uŻycie wymaga zgody Dyrektora Parku.
10. Poruszanie się po terenie Magurskiego Parku Narodowego w niesprzyjających warunkach

atmosferycznych (silny wiatr, okiść śniegowa, bvza) grozi niebezpieczeństwem (m.in.
spadaj4ce gałęzie, wiatrołomy, porażenia piorunem). Park nie ponosi odpowiędzialności za
wypadki powstałe w takich sytuacjach.

11. Dbaj4c o bezpieczęństwo turystów odwiedzających Park, Dyrekcja MPN zastrzega sobie prawo
do zamykania tras udostępnionych lub ich odcinków. Informacje o zamknięciu tras będą
zamięszczane na oficjalnej stronie intęrnetowej Parku i oznaczone w terenie.

12. w okresie za|egania pokrywy śnieznej Park nie utrzymuje tras udostępnionych oraz nie znakuje
dodatkowo tych tras. Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas uprawiania
turystyki w takich warunkach.

13. Na wspólnych odcinkach tras pieszych, konnych i rowero}vych pierwszeństwo mają
w kolejności: (1)-turyści poruszający się pieszo, (2).turyści poruszający się konno,
(3)-rowerzyści.



Cennik
opłat za wstęp na obszar Parku orazzajego udostępnianie

obowiązujący od 7 czerwca20|6 r.
cennik stanowi integralną część Regulaminu

Zgodnie z Regulaminem dla rwiedzaj4cych Magurski Park Narodowy (Zaruądzenie Dyrektora
Magurskiego Parku Narodowego z dnia 7 czerwca20|6r,) obowiązują następujące opłaty:

I. Wstęp na teren Magurskiego Parku Narodowego

Wstęp na oznakowane trasy udostępnione od 1 maja do 31 puździenika opłata za tdzieir

a. Bilet wstępu:
} Normalny -4zł
} Ulgowy -ZzN
(ptry za|aryie ilw biletów poprzez SMS są to kwoĘ netto do których właściwi operatorzy sieci komórkowej
do|iczają podatek v AT 23%.)

b. Karnet wstępu wuŻny 4 dni:

c. Do opłat ulgowych za wstęp na oznakowane trasy udostępnione Parku, za okazaniem ważnej
legitymacji uprawnieni są: uczniowię szkół, studenci (do 26 lat), emeryci i renciści, osoby
niepełnosprawne' żołnierze słuzby czynnej.

d. Z opłat zwolnieni są: dzieci w wieku do lat 7, osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku
narodowego na prowadzenie badan naukowych w zakresie ochrony przyrody, uczniowie szkół
i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym
z dyrektorem parku narodowego, mieszkańcy gmin Krempna, Nowy Żmigród, DŃla, osiek
Jasielski, Dębowiec, Lipinki, Sękowa za okazaniem dowodu tozsamości, człoŃowie rodzin
wielodzietnych posiadaj ących ważną Kartę Duzej Rodziny.

II. Udostępnianie Parku dla realizacji produkcji filmowych i sesji fotograficznych

1. Zafotogtafowanie i filmowanie przyrody poza szlakami i ogólnodostępnymi drogami:
. opłata jednokrotna (1 dzień) _ 60 zł,.
. opłata wielokrotna (1 miesiąc) - 500 zł.

ilI. Udostępnianie Parku dla celów edukaryjnych.

1. ośrodek Edukacyjny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej, osoby zwiedzĄą tylko pod opieką
pracownika MPN.

a. opłata zabiIety wstępu do ośrodka Edukacyjnego im. JanaSzafrańskiego:

- osoby dorosłe - 6 zł
- MlrcdzieŻ szkolna, studęnci (do 26 lat), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne - 4 zł

- osoby dorosłe - 5 zł
-NIłodzież szkolna, studenci (do 26lat), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne - 3 zł

i Sękowa zaokazaniem dowodu tozsamości - ulga 50 oń



w zajęciach edukacyjnych w ośrodku Edukacyjnym MPN w zakresie uzgodnionym
z dyrektorem parku narodowego, przewodnicy posiadający wazne uprawnienia
,,Przewodnika po Magurskim Parku Narodowym", przewodnicy grup i opiekunowie grup
w liczbie 1 opiekun na 10 podopiecznych.

b. optata za zĄęcia edukacyjne: prelekcje, warsztaty w oEM, ogrodzie dydaktycznym i rodzinne
(osoby legitymujące się Kartą Duzej Rodziny uprawnione są do 50% ulgi w opłacie zawarsztaĘ
rodzinne), 60 minutowa prelekcja max 40 osób - 50 zVgrupa.

c. opłata za zajęcia edukacyjne poza obszarcm Parku do 50 km od siedziby MPN 45 minutowa
prelekcja - 100 zł,90 minutowa prelekcja - 1'50 zł.

d. opłata za szkolenie na uprawnienia przewodników turystycznych po MPN - 20 z| od osoby.

2. obsługa grup turystycznych w terenie:

a. opłata za prowadzenie zajęó edukacyjnych wzdłui ścieżki przyrodniczej przez pracownika
Magurskiego Parku Narodowego (w grupie zorganizowartej do 30 osób) - 1.50 zł za przejście
od grupy i ulgowe . 100 zł za przejście od grupy, uprawnione do ulgi są grupy zorganizowane
uczniów szkół', studentów (do 26lat), emerfiów i rencistów oruz osób niepełnosprawnych.

b. opłata za prowadzenie terenowych zajęć edukacyjnych na obszatze MPN przez pracownika
Parku _ 50 zULgodzinę

c. opłata zaprzejście lub przejazd osób poza udostępnionymi dla tych celów trasami nazasadachi
warunkach uzsodnionych z Dvrektorem MPN

osoby dorosłe - 10 zł
WodzieŻ szkolna, studenci (do 26lat), emeryci i renciści, osoby niepełnosprame - 5 zł
Mieszkańcy gmin: Krempna, Nowy Żmigród, Dukla, osiek Jasielski, Dębowiec,
Lipinki i Sękowa za okazaniem dowodu tożsamości _ t zł
osoby legitymujące się Kartą Duiej Rodziny _ | z|
Z opłat zwolnieni są: dzieci w wieku do lat ,7, przewodnicy posiadający ważte
uprawnienia,,Przewodnika po Magurskim Parku Narodowym"

Iv. Udostępnianie Parku dla celów rekreacyjnych

a. opłata zaptzygotowanie drewna na ognisko _ 45 zł
b. opłata za przygotowanie drewna na ognisko dla dzieci i rriodzieiy szkolnej uczestniczących

w zajęciach na ścieżce przyrodniczej _30 zU 1 grupa (max 30 osób)

v. odpłatność za wynajęcie pomieszczeń w ośrodku Edukaryjnym im. Jana Szafrańskiego
dla potrzeb konferencji, szkoleń itp.

a. sala konferencyjna (do 100 osób), sala przyrodnicza (do 50 osób), zmoŻliwością korzystaruaze
sprzętu audiowizualnego _ 160 złzapierwsze 3 godziny,kaidanastępna godzina - 50 zł .

Ustalony cennik oraz opłata za wstęp do Parku moze ulec zmianie w drodze zarządzenia
Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

opłaty zawierają podatek VAT.



ZałącznikNr 2 do ZarządzeniaNt |712016
z dnia7.06.20|ór. Dvrektora MPN

Regulamin fotografowania i filmowania na terenie
Magurskiego Parku Narodowego

1. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego) za zgoda Dyrektora Parku umożliwia się
fotografowanie i filmowanie poza omakowanymi trasami udostępnionymi i ogólnie
dostępnymi drogami.

2. Filmowanie i fotografowanie z oznakowanych tras udostępnionych nie wymaga zgody
Dyrektora MPN zavtyjątkiem filmowania i fotografowania w celach zarobkowych.

3. Zezwo|enie wydaje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
4. Wniosek powinien zawięrać informacje dotyczące:

a. terminu przeprowadzenia prac filmowych lub fotograficznych,
b. obiektów objętych filmowaniem lub fotografowaniem,
c. miejsc publikacji powstałych prac.

5. opłata za udostępnienie MPN do fotografowania i filmowaniazawartajest w,,Cenniku opłat
za wstęp na niektóre obszary parku orazza jego udostępnianie''.

6, Nie pobiera się opłat za filmowanie lub fotografowanie, gdy będzie wykonywane na zlecenie
Dyrektora Parku.

7. Dyrektor moŻe zwolnió osobę z opłat za filmowanie lub fotografowanie w przypadku
nieodpłatnego przekazania do Parku zdjęc oraz zgody nabezpłatne wykorzystanie tych zdjęć
do działalności ustawowej Parku.

8. Zezwo|eniaprzygotowuje, rejestĄe i wydaje Sekcja ds. Udostępniania.
9. Fotografowanie i filmowanie mogące powodowaó płoszenie lub niepokojenie dziko

występujących zwietząt zgodnie z $ 6 ust. 2, 3 i 4 Rozpotządzenia Ministra Środowiska
z dnia 6 paździemika 20|4r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2O|4
poz,I348), wymaga dodatkowo uzyskania pisemnej zgody ministra środowiska, Zezwo|ęnie
na odstępstwa od zakazów na|eŻy wtaz z pisemnym wnioskiem ptzedłoŻyć Dyrektorowi
MPN.

10. Dyrektor MPN kierując się dobrem ochrony przyrody ma prawo do odmowy wydania
zezwo|enia na udostępnienie obszaru MPN do fotografowania/filmowania.

1l. Rozpoczęcie prac filmowych i fotograficznych może nastąpió dopiero po uzyskaniu ptzez
wnioskującego zezwolęnia Dyrektora MPN upowazniające do fotografowania lub
filmowania na terenie MPN.

72.Przed wejściem na obszar Parku, posiadacz zezwolenia jest obowiryany kuidorazowo
powiadomió właściwego leśniczego obwodu ochronnego telefoniczne lub poprzez wysłanie
SMS.

13. Zezwo|enie należy okazywaikażzdorazowo w terenie naiądanie Służb Parku
I4,Wzór zęzvtolenia na fotografowanie i filmowanie stanowi załącznik do niniejszego

regulaminu



ZałącznikNr 3 do ZarządzentaNr t7l2016
z dnia 7 .06.2016 r. Dyrektora MPN

MIEJSCA UDoSTĘPNIoNE W CELACH NAUKoWYCH, EDUKACYJNYCH,
KULTUROWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, SPOSOBY ICH
UDoSTĘPNIANIA oRAZ MAKSYMALNA LICZBA oSoB MoGĄCYCH PRZEBYWAC
JEDNOCZESNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Miejsce udostępnianel) Sposoby udostępniania Maksymalna liczba osób
mogących przebywać
jednocześnie
w danym mieiscu

Cały obszar Parku Za zgodą dyrektora MPN na wniosek,
który zawiera: temat, cel, zakres, czas
i miejsce prowadzonych badń wraz
z vzasadnięniem podj ęcia tematu
badawczęso na obszarze Parku

5 osób

Lp. Miej sce udostępniane l) Sposoby
udostępniania

Maksymalna liczba osób
mogących przebywaÓ
jednocześnie
w danym mieiscu

I ,,ośrodek Edukacyj ny v,Iraz z Muzeum
MPN" w Krempnej
obręb ochronny Żmisród: 80s.h

Zajęcia edukacyjne
zmł'odzieŻą,
zwiędzanie muzeum

200 osób

2 Terenowa Stacja Edukacyjna - Polany*
obręb ochronnv Krempna: 3ls

Zajęcia edukacyjne
zrrtodzieŻa

10 osób

a
J Terenowa Stacja Edukacyjna - Zydowskie

obręb ochronny Krempna: 187a
Zajęcia edukacyjne
zmłodzieŻa

20 osób

4 Terenowa Stacja Edukacyjna _ Cięchania*
obręb ochronny Krempna: 118c

Zajęcia edukacyjne
zrrt'odzięża

5 osób

5 Scieżka dydaktycz na _,,Kiczeta,,
obręb ochronny Krempna: 146, 147, |83,
186

Przejście piesze 50 osób wyłącznie
w porze dziennej

6 Scieżka dydaktyczna _,,Folusz''
obręb ochronny Żmigtód:
205,206,208-210,226

Przejście piesze 50 osób vtyłącznie
w porze dziennej

7 S cieżka dy dakty czna _,,Hałbów-Kamień''
obręb ochronny Żmigród
38-43,74-76,79

Przejście piesze 50 osób wyłącznie
w porze dziennej

8 Scieżka dydaktyczna _,,Swie tzowa
Ruska'' obręb ochronny Żmigród:
t20, 122-124,129 -13 6, l3g

Przejście piesze 50 osób wyłącznie
w porze dziennej

9 Dolina Ciechani - trasa na odcinku z Hutv
Polańskiej przez Cięchań do drogi
powiatowej Krempna _ Grab. obręb
Ochronny Krempna:
51,78-81,1  15 ,1  16 ,1  1g
- przejście osób poza udostępnionymi dla
tych cęlów trasami nazasadachi

Przejście piesze pod
opieką pracownika lub
uprawnionego
przewodnika. W
okresie od
I 1.06.2016r do
3|.|0.20|6r wvłącznię

30 osób vtyłączrtte w
godzinach od 10.00 do
14.00 w okresie od
11.06.2016r do
31.10.2016r ty lko w
soboW i niedziele



warunkach uzgodnionych z Dyrektorem
MPN

soboty i niedziele
wyjście o godzinie
10.00 powrót do Huty
Polanskiej ok. godziny
14.00

n. Miejsca udostępniane w cęlach kulturowych

Lp. Miej sce udostępniane') Sposoby udostępniania Maksymalna liczba osób
mogących ptzebywać,
jednocześnie w danym
mieiscu w Dorze dziennei

I Cmęntarz_ Rostajne
obręb ochronnv Krempna: 172d

Piesze zwiędzanię 20 osób

2 Cmentaru- Zydowskie
obręb ochronny Krempna: 186f.s

Piesze zwiedzanię 20 osób

a
J Cmęntatz - Swierzowa Ruska

obręb ochronny Żmi%ód |35a
Piesze zwiędzanie 20 osób

4 Cmęntarz_ Ciechania**
obręb ochronny Krempna: 116a

W okręsie trwania
Łemkowskiej Watry w
Zdyni oruz
od29.10.2016 r.
do 06.11.2016 r.
udostępniony do zwiędzania.
Poza ww. okręsami zazgodą
dvręktora MPN

20 osób

) Cmentaru- Wilsznia**
obręb ochronny Krempna: 3f

W okręsię trwania
Łęmkowskiej Watry w
Zdyni oruz
od29.10.2016 r.
do 06.11.2016 r.
udostępniony do zwiędzaria.
Poza ww. okresami zazgodą
dvrektora MPN

20 osób

6 Kapliczka w Swiątkowej Wielkiej
obręb ochronny Żmigród: 173f

ot ganizacja nabozeństwa
okolicznościowego
w sezonie letnim

100 osób

7 ,,Mo giła Zydowska', na przeł'ęczy
Hałbów, obręb ochronny
Żmi%ód:75c

organizacja spotkań
modlitewnych

100 osób

8 ,,Pomnik Papieski" na Magurze,
obręb ochronny Żmi%ód 2|8b

organizacja spotkań
modlitewnvch

100 osób



Iv. Miejsca udostępniane W celach turystycznych

Lp. Miej sce udostępniane') Sposoby
udostępniania

Maksymalna liczba osób
mogących przebywaó
jednocześnie w danym
mięiscu w Dorzę dzięnnei

I Szlak czerwony GSB Magura _ Kąty
obręb ochronny Żmigród |2' |3,24,
34,37,39,40, 50, 52, 53, 54, 57-65,
69-7 l, 7 5, 83, 89-94, 96- 1 00, 102-104,
109, 1 19, lf8, 190, 195,200,217,218,
221

Przejście piesze po
szlaku

330 osób

2 Szlak niebieski oŻęnna_ Barwinek
obręb ochronny Krempna: 5,6,9, |8,
22. 30. 38-40. 46- 49 - 53-55. r25-r28

Przejście piesze po
szlaku

300 osób

a
J Szlak zie|ony Wapienne _ Oięwta

1. obręb ochronny Żmigród: |2,13,
24, 34, 40, 42, 43, 184-187, 192, 201,
203 209, 210, 219 -221, 226, 23 5 -237,
24r, 251-253, 27 4, 27 5, 277, 280, 28f ,
285
2. obręb ochronny Krempna: I38,I47,
1 83. 18s-1 87. r97 -199. 206

Przejście piesze po
szlaku

580 osób

4 Szlak Żóky Krempna _ Bartne
obręb ochronny Żmigtod: 50,6|,63,
64, 66, 69-71,74-76,79, 120, 122-724,
129-136.138

Przejście piesze po
szlaku

200 osób

5 Szlak Żóky Mrukowa _Trzy Kopce
obręb ochronny Żmigród: 97

Przejście piesze po
szlaku

20 osób

6 Szlak czarny Folusz _ Ferdęl
obręb ochronny Żmigrod 209-21|,
230, 236, 238, 239, 249, 272, 27 4, 27 5

Przejście piesze po
szlaku

120 osób

7 Szlak Żóhy Folusz _ Konieczna
l. obręb ochronny Krempna: 209,210,
2. obręb ochronny Żmigród 209, 2I0,
226-228. 230 -233 . 23 6-238. 288 -29 |

PrzejŚcie piesze po
szlaku

40 osób

I Szlak niębieski Rozdziele - Ferdel
obręb ochronny Żmigrod: 280. 284

Przejście piesze po
szlaku

20 osób

9 Szlak Żóhy Tylawa _ Baranie
obręb ochronny Krempna: |-3,7,8,
17.  18.22.30

Przejście piesze po
szlaku

50 osób

10 Szlak Żóky H. Polanska.ptzeł.
Mazga|ica obręb ochronny Krempna:
45" 46" 48.49

Przejście piesze po
szlaku

20 osób

t1 Szlak rowerowy Krempna - Huta
Krempska
obręb ochronny Krempna: 86, 88, 89,
100-102

kzejazd rowerem po
szlaku

20 osób

l f Szlak rowęrowy Swi4tkowa W. - Folusz
obręb ochronny Żmigrod: 6|,62,93.
95, 1 10-1 16, lg0-192, 195, 192, 193,
188,201,203

Przejazd rowerem po
szlaku

100 osób



13 Szlak rowerowy Swiątkowa W. _ Bartnę
obręb ochronny Żmigród: l2O,122-
Lf4"r29-136. 138

Pruejazd rowerem po
szlaku

50 osób

t4 Szlak konny Nieznajowa - Wilsznia
1. obręb ochronny Krempna: 1-3,7,8,
86, 88, gg, 100-102, 130, 132, 133, 142,
148,209,210
f. obtęb ochronny Żmigród: 17|-773,
294.296

Przelazd konno po
szlaku

30 osób

V. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp. Miej sce udostępnianel) Sposoby udostępniania Maksymalna liczba osób
mogących przebywać,
jednocześnie w dany-
mieiscu

I obręb ochronny Żmigród 209h Miejsce do palenia
ogniska i dziennego
wypoczvnku

50 osób wyłączrie
w porze dziennej

2 obręb ochronny Żmigrod 205c,d Parking oraz miejsce
do palenia ogniska
i dziennego
wypoczynku

50 osób wyłącznie
w porzę dziennej

-)
J obręb ochronny Krempna: 138a, |4|a Miejsce do palenia

ogniska i dziennego
wypoczynku

50 osób wyłącznie
w potzę dziennej

4 Budynek mieszkalny - Grab 1*
obręb ochronny Krempna: 205k

Możliwość wynajęcia
pokoi

10 osób

5 obręb ochronny Krempna:
Tylko obszary ochrony crynnej
z wył4czeniem uroczyska pn.
,,Ciechania'' okręślonego w oddziałach:
47 -5 5, 7 4, 7 g-91, 1 l4-I2g
obręb ochronny Żmigtod:
Tylko obszary ochrony czannej
z wyłączeniem uroczyska pn.,,Kolanin''
określonego w oddziałach: 55-63, 81-
85,92,93

Wyznaczone miejsca
do zbioru grzybów
przeznaczonych na
potrzeby własne
zbierających w okresie
od dnia I sierpnia do
dnia 3 | puŻdziemika

Do 50 osób w grupach do
3 osób wyłącznie
w porze dziennej

VI. Miejsca udostępniane w cęlach filmowania i fotografowania

Lp. Miej sce udostępnianel) Sposoby
udostępniania

Maksymalna liczba osób
mogących przebywaÓ
jednocześnie w danym
mięiscu w porze dzięnnei

I CĄ obszar Parku Fotografowanie
i filmowanie za zgodą
dwęktora MPN

3 osoby wyłącznie
w porzę dziennej



VII. Miejsca udostępnianę w celach zarobkowych

Lp. Miej sce udostępniane') Sposoby
udostępniania

Maksymalna liczba osób
mog4cych przebywac
jednocześnię w danym
mieiscu w porze dziennęi

I obręb ochronny Żmigród: 80g,h, 2O5b,
209h,239b

Wyznaczone miejsca
do prowadzenia
działalności
handlowei

50 osób wyłącznie
w porze dziennej

l)Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oT|aczone liczbami i pododdziały o11aczone literami.
Podziat ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali l:5000' sporządzoną
na dzień 01.0l.2000 r. Mapa ta przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempńej.

* W przypadku udostępnienia obiektu, jednocześnie udostępniona zostaje istrriejąca droga do dojazdu lub dojścia
pieszego.

** Do udostępnionych cmentarzy' jednocześnie udostępniona zostaje istniejąca droga do dojścia pieszego.

Zatwierdzant
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