Zarządzenie nr 15/2017
Dyrektora Narwiańskiego Paru Narodowego z dnia 05.09.2017 r.
w sprawie udostępnienia obszaru Narwiańskiego Parki Narodowego do celów turystycznych.
Na podstawie art. 8e ust. 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2016 r, poz. 2134 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
1 lipca 1996 w sprawie utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego (Dz. U 1996 nr 77, poz. 368)
zarządzam:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

§1
Ruch turystyczny na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej Parkiem lub NPN
jest
dozwolony
w
ciągu
całego
roku
od
świtu
do
zmierzchu.
Do ruchu turystycznego udostępnia się następujące obszary:
• Obszary lądowe:
szlaki turystyczne piesze, rowerowe, ścieżki i kładki przyrodnicze, miejsca biwakowe,
wieże widokowe
• Szlaki wodne:
rzeka Narew i jej dopływy
• Zespół dworsko-ogrodowy w Kurowie
• Drogi publiczne
Szlaki lądowe i wodne lub ich odcinki mogą być czasowo wyłączane z ruchu turystycznego, w
szczególności ze względu na:
• Lęgi ptaków
• Zagrożenie pożarowe
• Tarliska i zimowiska
• Niski stan wód
• Remont lub zły stan techniczny
• Niekorzystne warunki pogodowe lub skutki ich występowania np. wiatrołomy,
wylewy rzeki.
Informacje o zamknięciu szlaków zostaną zamieszczone na stronie internetowej NPN oraz
oznakowane w terenie.
Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o
ochronie przyrody, regulaminu turystycznego udostępniania Parku oraz zaleceń służb
Narwiańskiego Parku Narodowego.
Biwakowanie i palenie ognisk oraz używanie otwartego płomienia dozwolone jest wyłącznie w
miejscach do tego przeznaczonych.
Śmieci należy wyrzucać do ustawionych przy szlakach koszy lub zabierać ze sobą.
Dyrekcja Parku nie ponosi odpowiedzialności za informacje o Parku zamieszczone w materiałach
niekonsultowanych z Dyrekcją Parku lub nieaktualnych.
Dyrekcja Parku nie ponosi odpowiedzialności za usługi prowadzone na terenie Parku przez
podmioty zewnętrzne.

§2
Określa się następujące zasady pobytu i udostępniania obszarach lądowych Parku:
1.
Grupy zorganizowane powyżej 15 osób mogą zwiedzać Park po szlakach lądowych wyłącznie pod
kierunkiem i opieką osób uprawnionych do prowadzenia obsługi ruchu turystycznego.
2.
Osobami uprawnionymi do prowadzenia obsługi ruchu są pracownicy Narwiańskiego Parku
Narodowego, licencjonowani przewodnicy turystyczni na woj. podlaskie oraz osoby posiadające
upoważnienie Dyrektora NPN

3.
4.
5.

6.

Psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy.
Kładki przyrodnicze i wieże widokowe udostępniane są zwiedzającym przy zachowaniu zasad
opisanych w Regulaminie turystycznego udostępniania NPN.
Ruch pojazdów dopuszcza się wyłącznie po drogach publicznych, chyba że oznakowania
informują inaczej. Nie dotyczy to osób udających się najkrótszą drogą do użytkowanych przez
nich gruntów.
Dyrekcja Parki nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub brak możliwości poruszania się
po szlakach lądowych i korzystania z infrastruktury turystycznej ze względu na warunki
naturalne.

§3
Określa się następujące zasady pobytu i udostępniania szlaków wodnych Parku:
1.
2.
3.

1.
2.

3.

Liczba osób płynących razem w jednej grupie podczas spływów organizowanych na szlakach
wodnych Narwi nie może być większa niż 50 osób.
Na szlakach wodnych nie jest wymagana opieka przewodnika.
Na obszarze Parku zabrania się używania silników spalinowych i hybrydowych. Zakaz nie dotyczy:
osób i instytucji wykonujących czynności służbowe wynikające z zadań parku, osób które
uzyskały zgodę na prowadzenie badań naukowych, osób i służb prowadzących akcję ratowniczą
lub realizujących zadania zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, osób znajdujących się
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego warunkami atmosferycznymi.
§4
Za wstęp oraz udostępnianie Narwiańskiego Parku Narodowego pobierane są opłaty w
wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Dyrektora NPN.
Z opłat za wstęp do Parku zwolnieni są:
• Dzieci do lat 7
• Mieszkańcu gmin: Choroszcz, Kobylin Borzymy, Łapy, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna i
Tykocin
• Członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, po jej okazaniu
Do zniżki w wysokości 50% opłaty za wstęp (bilet ulgowy) uprawnieni są:
• Uczniowie szkół i studenci
• Emeryci i renciści
• Osoby niepełnosprawne
• Żołnierze służby czynnej

§5
Sposoby korzystania z obszarów Parku w celach naukowych i monitoringu przyrodniczego określa
odrębne zarządzenie.
§6
Zasady udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb określa odrębny
regulamin.
§7
Zasady korzystania ze sprzętu wodnego określa odrębny regulamin.

§8

Narwiański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy, kontuzje, utratę życia i
mienia oraz innego rodzaju szkody osób przebywających na terenie Parku. Dotyczy to szczególnie
zdarzeń spowodowanych:
• Przewracaniem drzew i opadaniem ich konarów pod wpływem wiatru, śniegu lub naturalnego
obumarcia.
• Nierównościami terenu
• Silnym wiatrem powodującym wywracanie i zatapianie jednostek pływających
• Pożarami obszarów leśnych i nieleśnych oraz infrastruktury
• Nieodpowiedzialnego korzystania ze sprzętu wodnego
Decyzję o wejściu na teren Parku i korzystaniu z jego infrastruktury osoby odwiedzające podejmują
samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie i na swoje ryzyko.
§9
Traci moc Zarządzenie nr 8/2005 Dyrektora Narwiańskiego Paru Narodowego z dnia 8.07.2005 r. w
sprawie regulaminu ruchu turystycznego na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski

Zał. 1
Regulamin turystycznego udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego

