
ZARZADZENIE NR K-010-73/2013 

Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego 

z dnia 21.10.2013 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu i cennika fotografowania i filmowania w 

celach zarobkowych na terenie Drawieńskiego. 

Na podstawie art. 8e ust. 1 oraz art. 12. ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody (DZ.U.z 2013 r., poz. 627)  zarządza się co następuje: 

§1 

Punkt 7, załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 0100-20/2012, który brzmi: 

Na fotografowanie, filmowanie i obserwacje mogące powodować płoszenie lub niepokojenie 

zwierząt, przy których nazwach w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237 poz. 1419) 

zamieszczono znak (1), konieczna jest zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Zgodę na odstąpienie od zakazów należy wraz z pisemnym wnioskiem przedłożyć 

Dyrektorowi DPN. 

Zmienia się na:  

Na fotografowanie, filmowanie i obserwacje mogące powodować płoszenie lub niepokojenie 

zwierząt, przy których nazwach w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237 poz. 1419) 

zamieszczono znak (1), konieczna jest zgoda Ministra Środowiska. 

Zgodę na odstąpienie od zakazów należy wraz z pisemnym wnioskiem przedłożyć 

Dyrektorowi DPN. 

§2 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 0100-20/2012 Dyrektora DPN w sprawie 

wprowadzenia zmian do regulaminu i cennika fotografowania i filmowania w celach 

zarobkowych na terenie Drawieńskiego pozostają bez zmian. 

 
Zatwierdził: 

Dyrektor  
Drawieńskiego Parku Narodowego 

dr inż. Paweł Bilski 
 

 

Załączniki: 

1. Regulamin i cennik fotografowania i filmowania w celach zarobkowych na terenie 

Drawieńskiego Parku Narodowego. 

 

 



 

                                                                                                                                 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-010-73/2013 Dyrektora DPN  

Regulamin i cennik fotografowania i filmowania w celach zarobkowych 

na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. 

 

1. Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, za zgodą Dyrektora Parku umożliwia 

się fotografowanie    i filmowanie w celach zarobkowych. 

2. Zgodę wydaje się na pisemny wniosek osoby Zainteresowanej. 

3. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące: 

A. terminu przeprowadzenia prac filmowych lub fotograficznych, 

B. obiektów objętych filmowaniem lub fotografowaniem, 

C. miejsc publikacji powstałych prac. 

4. Opłaty za udostępnienie terenu DPN do fotografowania: 

A.  fotografowanie w celach zarobkowych ze szlaku turystycznego – 250 zł/dzień 

zdjęciowy 

B. fotografowanie w celach zarobkowych poza szlakiem turystycznym– 500 

zł/dzień zdjęciowy. 

5. Opłaty za umożliwienie filmowania, Dyrektor ustala na kwotę 1000 zł/dzień filmowy.            

6. Rozpoczęcie prac filmowych lub fotograficznych może nastąpić dopiero po uzyskaniu 

przez wnioskującego zezwolenia Dyrektora na poruszanie się po terenie DPN. 

Zezwolenie należy okazywać każdorazowo w terenie na żądanie służb Parku. 

7. Na fotografowanie, filmowanie i obserwacje mogące powodować płoszenie lub 

niepokojenie zwierząt, przy których nazwach w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. nr 237 poz. 1419) zamieszczono znak (1), konieczna jest zgoda Ministra 

Środowiska. 

Zgodę na odstąpienie od zakazów należy wraz z pisemnym wnioskiem przedłożyć 

Dyrektorowi DPN. 

 

 

 


