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lGkalizowania
..,splsk śmieci i odpadów
z w.yjątkiem a1ezb,dn1ch dla potrzeb
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lokalizowania

wl.lotowaro"yeh
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tera hQ-

21 konsultowanie
z z&r~~dem ~.rku 8zczeaól.wyob
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3/ objęcie

'/ używania w oelaoh turystyoznyoh
i sportowych pojazd6w z silaikami spalinowymi
poza drogaa! udostępnionymi,
101 al8zczonia

oohronneJ

ł

go.podarki
leśnej, łąkowej.
roln.j. rybaCKiej 1 tury.tloznej
ni. doprowadzającej
dQ d.gredaoji .iealiska 1 .rodowi.·

dekunywani4 prao ziemnych naruszaj,oych
w sposób trwały rzeźb~ te~~nu,

71

•

li prowadzenie

lokalnyoh,

fi

Y.r~u i Je&o .trefy

_klllz.uj. siV

51 eksploataoji surowo ów mineralnyoh z wyj4tkiem potrz.bnyoh do za.pokojenia
potrz.b

zadrzewi.ri·l zakrzaozeń
ar6dłąkowyoh 1 przydrotU3oh

41 rekul tywacj ~ 1 Z"i.0/;P'hllU'U'itallle
gruntów
zdegradowanych
~ akutllk prowao~enl&
w

i zakrzaczeń śródi przydrożnych,
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sób .uiewll.łli~(a..,y
t,CJSIJCH1ll.1'kl
oraz ekllploa'aoj! torfu, pi&sku, żwj~u i ty. pod~b~oh.

51 stosowanie

w budownictwie W1taloJljcb teJrD
architektonlczn'yeh,
Dl4willzujlloych do tradyoJi
regioIlEollneji harmonizuj4C;)ch z ceohaa1
estetycznymi
obszaru obj~tegi) ł'arkiell 1 je&'

121 poruszania się łodziami o napędzie motoro..,_ po jeziorach 1 z wyjątkiem jeziora
Charzykowskielo
/ 1 rzekach w eelll.oh
turystyoznych
i aportowych.
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ai.1I

strofy

ochronn.j

Parku

strefll ochrvW1It,

6/ prowadzenie

li,.j i tlI,el'g.
t'ycznJob w,yaoklellł
napi~cla orsz wszelkJeGu
rodzaju rurooi~6 ••
o ile to możl1~e puza obazara.l
leśuI.t.

zakazuje

l

11 wznoszenia obiekt6w i instalowania urz,dzeń powoduj,oyoh
zanieczyszczenie
i skażonie wody, powietrza i gleby, m.IIl··
cych ujem&ie wpły~ć
na walory parku
krajubrazowlIgo,

21 powodowania

zmian etosunków wodnych oraz
dOkonywania zabudowy techniozneJ rzek
1 potok6w, mogllolcą mieć niekorzyatny
wpływ na ekosysteJaY objłte ochrolUl,

3/ poboru kruszywa

z rzek 1 potoków uraz
eksploataoJi
surow06w mineralnych .O&ąoyoh mieć ujemny wpływ na walory Parku,
z wyj,tkiea potrzebnyoh do zaspokDjenia
potrzeb lokalnyoh,

41

prowadzenia ozynności powOdująoyob
wzmożenie prooes6w erozyjnych,

51 lokalizaoji

wysokotowarowych
term
bodowI i zwierząt, stosujących tecltno13,1e za~rażające oobronie Parku.

'71 uzgadnianie

z Za1'ządłllll
I'/il'lru
lokalizacJ 1
().('~z
troIlei talllic (J~łoazen!owyoh 1 lD!ora·
cyjnych.
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Na terenie

li

Parku

0ł,;ralliczlf,
1:1" l

kowego

LuduWllictWb
tJa•••
.I:l1llgo.ega • .ll)tnlai tym podol;u;)'chdo ;;tre f,Y ollhronnej

Pal'lnl.

możl1wle

lokalizaoj.~

IW tf'lrGlli1ph u!t!Łalesioll"Voh,

21 trasvwanio

nowjich dróg kołowyoh 1 az,yll<lwyob
o charakterze
V.l'zelotowym w,yłlłC&tl1edo lltl·.t.~
ochronnej Par-ln.,

W zwll\zku
z 1<oniec~l.v rlC i lł ZlłtlłlZp1
liCzetli a _rto801
przlrodniczych
1 zilpewnitwili pl'uftl;1ii."w"'S:<J
.,kOrZy8tania IlBlor6w ilrodo.leklO n~ turaltie,.".
II t.kte
włftściwe~o ~ft.gosp()Qar()Wan111
prze/'jt~;>,uUle"o t.renów leżących w gI~ni~~nh ParbM j j.~o etrafJ
oohronnej, Woj ewvda/l,>'dgoel!.lub rollU 1 'IS t,y tueJe
1 za1.liiereeOWlille
Brod".! • kb. 1'•.. lk vWfI 40 lS.lt'rilll\;j •••.~
nia I

11 odpowiednioh planów zagoapodarowania
przestrzennego,
Zarzliłdzeuh Nr 11/'0

21 opraoowań studial~oh

i badawczych,
w tym przede wBzyatki~ dla projektowanyoh na obszarze Parku rezerwat6w prayrody,

31 propozyoJi poprawek i wniosków do operat6w urz~dzenia laBu nadleśniotw wohodz~cyoh w !ranioe Parku i jego 8trefy oohronnej.

Wojewoda llyd«oski powoła po qboraob 40
aąmorz~4u terytorialnego RadO Parku, określi
jej statut, zakrea działania i ko~petenoje.

Zobowi~zuje siO Wojewodo llyd«oakie,o 40
wydania podległym jedno8tkom terenowy_
.zaleceń wyn1kaj~cyob z treści Diniejazej
uohwały w terminie dWUMiesioozĄYm od dnia
jej wejśoia w tycie.

Wykonanie uohwały powierza si, WOjewodzle
llydr;oakiemu.

Uchwała podlega ogłoazeniu w Dzienniku
Urz,dowym WOjewództwa Bydgoskiego.

Uohwała wchodzi w żyoie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoBzenia w Dzienniku Urz,doqm Wojew6dztwa llyd«oskiege.

Woje.gdy Jyd&ookiege

zmieniaj,oe zarzIldzenie w oprawie opla•• a
prze.ozy o.6b spodkami siejakiej komUD1kaojl
maso.ej na terenie woj••6dżtwa blG&o.kiel ••
Na podatawi. art. 18 ust. ) usiaW7 • dDta
2' lutego 1~62 r. o oenaoh IDe. U •• 1988 r.
Nr 27, poz. 195/ oraz ~ 1 u.t.l pkt 1 li•• t
nu ~ 2 uohwały Nr 18" IlMdlMlni.tńw
• 4a1a
)0 ,rudlUa 198' r. w .prawie okr.ślea1. 1Qkas\:
towar4w 1 u.łue, na kt4re usial •• 1, O.D;J
urzOdo •• IM~nitor lolaki »r 44, poz. )54/

Cennik .plał, .ta»owi'OI sal,oznik d. aarz,dZelUa Nr 9/86 WOje••dl -1G&oskl., •• dD1a
2 lutelo 1988 r. w .prawi. opłat •• pr••wo.y
osób 1 bacatu środkami a1eJakieJ ko.un1kaoji
ma••wej Da ter.ai.·woj ••4datwa bydlo.klel.
lUz. Urz. wOJ •• ,dg. Nr 2. poz. 22, z 198' r.
Nr 4, poz. 5'. Nr 12, pos. 177, Nr 1), poz.
184, l.r 11, pOIt. 237, Nr 24, pOIl. 2"/
ot~yauJe n&atvpuJ,ce brzmi.nle ł

-A.

".G••~

Opłat, za przewozy o.4b arodka.l
komunlkacji ateJskiej Ba liniaob w Ir&nicaoh .~.istraoyjAYob
mta.t

Lp
1.

HOc1zaa uu\iil

Wy.okolić
onłatv

Oplat, za blletl
iednorazowe Ba
1n1aoh r

lrzewodnioZIlOY

11 .z1eanych:

Wojewódzkiej Rady Narodowej

al bilet jednoracoW7 IlOJ.'W*1D;J

480,- Ill:

wz. Jan Szklarski

bl bilet jedaorallo-

240,- zl:

zast~poa Przewodn1oz~ceg.
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