Ważne Informacje
I. Wyciąg z Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie opłat za
wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego
Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto

I. Karta wstępu1,7
1.
2.
3.
-

karta wstępu jednodniowa
pełnopłatna
ulgowa2
karta wstępu tygodniowa
pełnopłatna
ulgowa2
karta wstępu dwutygodniowa
pełnopłatna
ulgowa2

5,00 zł
2,50 zł
15,00 zł
7,50 zł
21,00 zł
10,50 zł

II. Udostępnianie jezior do żeglugi
2.
3.
-

Opłata za statki żaglowe 3,4,5
kabinowe 01.05 - 31.10
kabinowe 1 miesiąc
kabinowe 14 dni
kabinowe 7 dni
Opłata za statki żaglowe
odkryte 01.05 - 31.10
odkryte 1 miesiąc
odkryte 14 dni
odkryte 7 dni

80,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
30,00 zł

III. Pola biwakowe („Za szkołą”, „Bindużka”)
1.

Opłata za jedną osobę na polu biwakowym „Za szkołą” i „Bindużka” pełnopłatna

8,00 zł

2.

Opłata za jedną osobę na polu biwakowym „Za szkołą” i „Bindużka” ulgowa 6

6,00 zł

3.

Opłata za jedną osobę na polach biwakowych „Za szkołą” i „Bindużka” posiadacze Karty Dużej Rodziny

4,00 zł
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Opłaty za wstęp do parku nie pobiera się od: dzieci w wieku do 7 lat, osób które posiadają
zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody, uczniów
szkół i studentów odbywających zajęcia edukacyjne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z
dyrektorem parku, mieszkańców gmin położonych granicach parku i gmin graniczących z parkiem,
osób przebywających na ogólnodostępnych plażach „Krzywe” nad jeziorem Czarnym oraz w Starym
Folwarku przy Muzeum Wigier nad jeziorem Wigry, osób udających się do miejsc kultu religijnego,
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członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
2 Opłatę

ulgową za wstęp do parku w wysokości 50% ustalonej stawki pobiera się od: uczniów
i studentów, emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej.
3 Zwolnione

z opłat są:

 żaglówki klasy: Optymist, Cadet używane przez kluby żeglarskie w celach szkoleniowych,
 jednostki pływające uczestniczące w regatach uzgodnionych z Dyrektorem Wigierskiego
Parku Narodowego.
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Dla jednostek żeglarskich będących własnością klubów i członków klubów mających stałą bazę nad
Wigrami stosuje się 50% zniżki, przy czym w przypadku czarterowania jednostek żeglarskich zniżki nie
stosuje się.
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Osoby przebywające na statku żaglowym powinny posiadać kartę wstępu do parku (poza
właścicielem lub sternikiem, który wykupił kartę wstępu dla jednostek żeglarskich).
6 Opłata

ulgowa dotyczy dzieci od 3 roku życia, uczniów, uczniów i studentów, emerytów i rencistów,
osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej.
7 Osoby,

które wykupiły licencję wędkarską nie płacą za karty wstępu do WPN w okresie jej
obowiązywania.

II. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego dnia 28
grudnia 2015 roku w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie
w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego
REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W WYBRANYCH WODACH WPN
1. Za amatorski połów ryb w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego uważa się
poławianie ryb wędką. Amatorski połów ryb nazywany jest w dalszej części niniejszego regulaminu
wędkowaniem.
2. Wody WPN nie są udostępnione do łowiectwa podwodnego.
3. Wędkowanie dozwolone jest na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Czarne
k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz w rzece Czarnej Hańczy, w granicach
Parku, na odcinku Czerwony Folwark-Studziany Las, na podstawie wykupionej licencji.
4. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest młodzież do lat 14, która może wędkować w ramach
własnego łowiska i limitu dziennego, ale wyłącznie pod opieką opiekuna, który wniósł opłatę za
wędkowanie.
5. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca
zgodnie z kalendarzem.
6. Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest jedną lub dwiema wędkami zwykłymi lub metodą
spiningową, na zasadach określonych w punkcie 9 niniejszego regulaminu. Zimą z lodu wolno łowić na
jedną lub dwie wędki spławikowe lub jedną wędką uzbrojoną przynętą sztuczną.
7. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu „na żywca” (zakaz dotyczy stosowania jako przynęty
żywych oraz martwych ryb).
8. Przez cały rok obowiązuje zakaz połowu suma, siei, troci jeziorowej oraz pstrąga potokowego, a w
okresie od 15 czerwca do 15 lipca zakaz połowu węgorza.
9. Połów szczupaka oraz połów na spinning, w tym również trolling, dozwolony jest wyłącznie w
jeziorach Wigry i Pierty w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. W pozostałych wodach połów
szczupaka oraz połów na spinning i trolling jest zabroniony.
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10. Wędkujących obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt. Posiadanie zanęty podczas połowu
będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.
11. Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach nie zarośniętych roślinnością wynurzoną.
12. Wędkowanie z łodzi na jeziorach udostępnionych do wędkowania dozwolone jest od 1 maja do 31
października i może odbywać się tylko z jednostek zarejestrowanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa określonych w
przepisach o żegludze śródlądowej.
13. Wędkowanie w rzece Czarnej Hańczy dozwolone jest poniżej jeziora Wigry w granicach WPN-u.
Na odcinku rzeki od Wysokiego Mostu do granicy WPN-u w miejscowości Studziany Las dopuszcza
się stosowanie jako przynęty wyłącznie sztucznej muchy oraz przynęt roślinnych.
14. Obowiązują następujące wymiary ochronne:
 płoć i okoń – do 15 cm.
 leszcz – do 25 cm.
 węgorz – do 50 cm.
 szczupak – do 55 cm.
 pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku
Wędkarskiego.
15. Obowiązują następujące limity ilościowe:
 szczupak i węgorz – po 2 sztuki w ciągu doby,
 pozostałe gatunki zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku
Wędkarskiego.
16. Wędkujących obowiązuje prowadzenie rejestru połowów ryb zabieranych z łowiska, który
wydawany jest wraz z licencją w punktach sprzedaży.
17. Inne kwestie dotyczące wędkowania w wodach WPN-u nieuregulowane niniejszym regulaminem
określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.
18. W przypadku utraty licencji duplikaty nie będą wydawane.
19. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia
licencji bez odszkodowania z możliwością zastosowania innych sankcji przewidzianych prawem.
Zgodnie z § 4 Zarządzenia Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego Nr 23/2015 z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego określa się
następujące zasady pobytu i uprawiania turystyki na wodach parku:
1. Zabrania się wpływania w strefy porośnięte przez roślinność wynurzoną i skupienia roślin o liściach
pływających.
2. Zabrania się przebywania w Zatoce Hańczańskiej na jeziorze Wigry każdego roku w okresie od
stopnienia lodu do 15 czerwca, w rejonie przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik do
zarządzenia.
3. Wyznacza się następujące pomosty, będące we władaniu parku, dla postoju i cumowania
jednostek pływających:
a. w Starym Folwarku przy Muzeum Wigier (jezioro Wigry),
b. przy polu namiotowym Jastrzęby (Zatoka Jastrzębia jeziora Wigry),
c. w Zakątkach (Zatoka Jastrzębia jeziora Wigry),
d. w Bryzglu przy Stanicy Wodnej „Kamena” (jezioro Wigry),
e. przy półwyspie Łysocha (Zatoka Słupiańska jeziora Wigry),
f. w Maćkowej Rudzie, przy polu biwakowym „Za szkołą” (rzeka Czarna Hańcza),
g. przy polu biwakowym „Gremzdówka” (rzeka Czarna Hańcza),
h. przy polu biwakowym „Bindużka” (rzeka Czarna Hańcza),
i. w Czerwonym Folwarku przy bazie rybackiej parku (Jezioro Postaw) – wyłącznie dla kajakarzy w
miejscu wyznaczonym.
4. Cumowanie przy innych pomostach i gruntach nie będących we władaniu WPN wymaga zgody
właściciela.
3

5. Cumowanie i postój jednostek pływających może odbywać się także przy brzegu w odległości do
10 m po obu stronach pomostów opisanych w punkcie 3 i 4 oraz przy pomoście na Bartnym Dole i w
Czerwonym Folwarku.
Za cumowanie i postój jednostek pływających mogą być pobierane opłaty.
III. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego dnia 28
grudnia 2015 roku w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie
w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego
CENY LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WĘDKOWANIA
NA WYBRANYCH WODACH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Ceny licencji okresowych wynoszą:
jednodniowe:
za połów z brzegu - 12 zł.
za połów z łodzi - 13 zł. (od 01.05 do 31.10).
za połów z lodu - 13 zł.
tygodniowe:
za połów z brzegu - 35 zł.
za połów z łodzi – 40 zł. (od 01.05 do 31.10).
za połów z lodu - 40 zł.
dwutygodniowe:
za połów z brzegu - 50 zł.
za połów z łodzi - 60 zł. (od 01.05 do 31.10).
za połów z lodu - 60 zł.
miesięczne:
za połów z brzegu - 70 zł.
za połów z łodzi - 95 zł. (od 01.05 do 31.10).
za połów z lodu - 95 zł.
półroczne:
za połów z brzegu i lodu - 130 zł.
za połów z brzegu, lodu i łodzi - 160 zł.
Opłaty za całoroczne licencje wynoszą:
za połów z brzegu i lodu - 220 zł.
za połów z brzegu, lodu i łodzi - 255 zł.
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IV. Zarządzenie Nr 23/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 23 grudnia 2015
r. w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1651 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
1. Zarządzenie określa sposoby udostępnienia w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych,
sportowych, amatorskiego połowu ryb, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych
obszarów znajdujących się we władaniu Wigierskiego Parku Narodowego, zwanego dalej parkiem.
Za obszary we władaniu parku uznaje się grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym lub
będące własnością parku.
2. Zarządzenie nie dotyczy:
1) obszarów objętych ochroną krajobrazową niebędących we władaniu parku;
2) osób i instytucji wykonujących czynności służbowe i gospodarcze wynikające z zadań parku,
zawartych porozumień i umów, w tym: pracowników parku, osób nadzorujących i kontrolujących
działalność parku, a także osób, które uzyskały zgodę na prowadzenie badań naukowych i
monitoringu;
3) osób i służb prowadzących akcje ratownicze oraz realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i
porządku publicznego, ratownictwa wodnego i przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym;
4) osób znajdujących się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanych warunkami
pogodowymi i żywiołowymi (innymi siłami przyrody);
5) osób udających się najkrótszą drogą do użytkowanych przez nich gruntów stanowiących enklawy
pośród terenów będących we władaniu parku.
§2
Przebywanie na obszarach udostępnionych dla turystyki lądowej i wodnej dozwolone jest od wschodu
do zachodu słońca. Nie dotyczy to:
1) załóg jachtów żaglowych cumujących na noc przy pomostach wymienionych w § 4 punktach 7 i 8
oraz przy brzegu na Piaskach i w Zatoce Krzyżańskiej jeziora Wigry (przy czym przy brzegu mogą
cumować nie więcej niż 2 jachty jednocześnie w jednej lokalizacji), na zasadach określonych w § 4
punktach 9 i 10;
2) uczestników kuligów organizowanych na warunkach określonych w § 3 punkt 6;
3) osób przebywających na polach biwakowych „Jastrzęby”, „Gremzdówka”, „Za szkołą” i „Bindużka”,
w urządzonym miejscu odpoczynku: „Dziupla” w Krzywem i w osadach parku;
4) uczestników zajęć edukacyjnych uzgodnionych z dyrektorem parku.
§3
Określa się następujące zasady pobytu i uprawiania turystyki na obszarach lądowych parku:
1) pobyt i uprawianie turystyki lądowej dozwolone są przez cały rok wyłącznie na oznakowanych w
terenie szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i spacerowych, trasach narciarskich i
rowerowych, udostępnionych drogach oraz w obiektach turystycznych i edukacyjnych parku;
2) ruch pojazdów z napędem spalinowym dopuszcza się wyłącznie na drogach publicznych, chyba, że
oznakowania informują inaczej;
3) postój pojazdów z napędem spalinowym dopuszcza się wyłącznie na oznakowanych parkingach;
4) psy należy prowadzić na smyczy;
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5) odcinki wyznaczonych tras narciarskich nie pokrywające się ze szlakami turystycznymi lub
ścieżkami edukacyjnymi dostępne są wyłącznie dla osób poruszających się na nartach;
6) dopuszcza się wjazd kuligów na wybrane, nie oznakowane w terenie drogi leśne, po
wcześniejszym uzgodnieniu trasy kuligu z miejscowym leśniczym;
7) palenie ognisk oraz używanie źródeł światła i ciepła o otwartym płomieniu (w tym również grilli i
kuchenek turystycznych) jest zabronione, z wyjątkiem miejsc wymienionych w § 2 punkt 3 oraz w
urządzonym miejscu odpoczynku na polanie Powały (po uzgodnieniu terminu z leśniczym Obwodu
Ochronnego Powały). W okresie zalegania pokrywy śnieżnej dopuszcza się palenie ognisk i
używanie źródeł światła o otwartym płomieniu (pochodnie) w innych miejscach, po uzgodnieniu
ich lokalizacji i terminu z miejscowym leśniczym;
8) w okresach najwyższego (trzeciego) stopnia zagrożenia pożarowego lasów obowiązuje całkowity
zakaz palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego płomienia.
§4
Określa się następujące zasady pobytu i uprawiania turystyki na wodach parku:
1) turystykę wodną można uprawiać w okresie od 1 maja do 31 października na jeziorach Wigry,
Pierty, Postaw, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko, Czarne koło Bryzgla, Czarne koło Gawrych
Rudy oraz na rzece Czarna Hańcza w granicach parku pomiędzy miejscowościami Czerwony
Folwark i Studziany Las;
2) jeziora wymienione w punkcie 1 w okresie ich zlodzenia są udostępnione dla ruchu turystycznego
i uprawiania sportów zimowych;
3) zabrania się używania
z zastrzeżeniem § 5;

silników

spalinowych

i

hybrydowych

(spalinowo-elektrycznych),

4) dopuszcza się do pływania jednostki o długości nie większej niż 10 m i szerokości nie większej niż
3 m, z zastrzeżeniem § 5;
5) zabrania się wpływania w strefy porośnięte przez roślinność wynurzoną i skupienia roślin
o liściach pływających;
6) zabrania się przebywania w Zatoce Hańczańskiej na jeziorze Wigry każdego roku w okresie od
stopnienia lodu do 15 czerwca, w rejonie przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik do
niniejszego zarządzenia;
7) wyznacza się następujące pomosty, będące we władaniu parku, dla postoju i cumowania jednostek
pływających:
a) w Starym Folwarku przy Muzeum Wigier (jezioro Wigry),
b) przy polu namiotowym Jastrzęby (Zatoka Jastrzębia jeziora Wigry),
c) w Zakątach (Zatoka Jastrzębia jeziora Wigry),
d) w Bryzglu przy Stanicy Wodnej „Kamena” (jezioro Wigry),
e) przy półwyspie Łysocha (Zatoka Słupiańska jeziora Wigry),
f) w Maćkowej Rudzie, przy polu biwakowym „Za szkołą” (rzeka Czarna Hańcza),
g) przy polu biwakowym „Gremzdówka” (rzeka Czarna Hańcza),
h) przy polu biwakowym „Bindużka” (rzeka Czarna Hańcza)
i) w Czerwonym Folwarku przy bazie rybackiej parku (Jezioro Postaw) – wyłącznie dla kajakarzy
w miejscu wyznaczonym;
8) cumowanie przy innych pomostach i gruntach nie będących we władaniu WPN wymaga zgody
właściciela;
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9) cumowanie i postój jednostek pływających może odbywać się także przy brzegu w odległości do
10 m po obu stronach pomostów opisanych w punkcie 7 i 8 oraz przy pomoście na Bartnym Dole i
w Czerwonym Folwarku;
10) Za cumowanie i postój jednostek pływających mogą być pobierane opłaty.
§5
1. Żegluga pasażerska na jeziorze Wigry może być prowadzona jednym statkiem, z dopuszczeniem
napędu spalinowego lub hybrydowego (spalinowo-elektrycznego).
2. Statek wymieniony w punkcie 1 może zabrać na pokład od 30 do 75 osób (z wyłączeniem
członków załogi), a jego gabaryty nie mogą przekraczać 20 m długości i 5 m szerokości.
3. Wybór armatora odbywa się w wyniku otwartego postępowania przetargowego prowadzonego
przez dyrektora parku. Szczegółowe zasady udostępnienia jeziora Wigry dla kursowania statku
pasażerskiego określa umowa z armatorem statku.
§6
1. Nurkowanie z użyciem aparatów tlenowych może odbywać się wyłącznie w miejscach, terminach i
na zasadach określonych każdorazowo przez dyrektora parku.
2. Nurkujących obowiązuje zakaz używania urządzeń do łowiectwa podwodnego.
3. Za nurkowanie pobierane są opłaty. Dyrektor parku może zwolnić nurkujących z opłaty lub jej
części, jeżeli zostanie zawarte z parkiem porozumienie dotyczące wykonania przez nurków działań
na rzecz parku.
§7
1. Fotografowanie i filmowanie na obszarach udostępnionych dla ruchu turystycznego jest bezpłatne.
2. Fotografowanie i filmowanie na obszarach wyłączonych z ruchu turystycznego wymaga uzyskania
zgody dyrektora parku oraz uiszczenia opłaty za te czynności.
3. Dyrektor parku może zwolnić fotografujących lub filmujących z opłaty lub jej części, jeżeli zostanie
zawarte porozumienie dotyczące możliwości nieodpłatnego wykorzystywania przez park kopii
przekazanych zdjęć lub filmów.
§8
1. Park nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy, kontuzje, innego rodzaju szkody na ciele oraz
utratę życia i mienia osób przebywających na obszarach wymienionych w § 1 ust. 1. Dotyczy to w
szczególności zdarzeń spowodowanych:
1) przewracaniem drzew i opadaniem ich konarów pod wpływem wiatru i śniegu lub wskutek
naturalnego obumarcia;
2) nierównościami terenu;
3) silnym wiatrem powodującym wywracanie i zatapianie jednostek pływających;
4) przez dzikie zwierzęta;
5) pożarami terenów leśnych i nieleśnych oraz obiektów.
2. W przypadkach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub wynikających z potrzeb
ochrony przyrody, dyrektor parku może wprowadzić okresowy zakaz pobytu na części lub na
całym udostępnionym obszarze parku. Dyrektor parku zastrzega sobie prawo zamykania szlaków,
ścieżek i tras turystycznych lub ich odcinków, które będą odpowiednio oznakowane w terenie.
3. W czasie wichur o prędkości powyżej 75 km/h obowiązuje zakaz przebywania na terenach leśnych
oraz na wodach parku.
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§9
1. Usługi przewodników turystycznych w zakresie zgodnym z zapisami niniejszego zarządzenia mogą
wykonywać osoby posiadające uprawnienia określone w ustawie o usługach turystycznych.
2. Prowadzenie działalności zarobkowej na obszarach wymienionych w § 1 ust. 1 w innym zakresie
niż opisany w niniejszym zarządzeniu wymaga uzgodnienia z dyrektorem parku.
§ 10
1. Sposoby korzystania z obszaru parku w celach naukowych i monitoringu przyrodniczego na terenie
parku określa odrębne zarządzenie dyrektora parku.
2. Prowadzenie badań związanych z pobieraniem roślin, zwierząt i grzybów lub ich fragmentów
wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministra Środowiska.
§ 11
Zasady amatorskiego połowu ryb (wędkarstwa) określa odrębne zarządzenie dyrektora parku.
§ 12
Zasady kursowania kolejki wąskotorowej, pomiędzy miejscowościami Płociczno i Krusznik, określa
odrębna umowa zawarta pomiędzy jej właścicielem a dyrektorem parku.
§ 13
1. Za wstęp do parku oraz jego udostępnienie są pobierane opłaty, których wysokość określa
odrębne zarządzenie dyrektora parku.
2. Z opłat za wstęp do parku zwolnione są:
1) dzieci w wieku do 7 lat;
2) uczniowie szkół i studenci odbywający w parku zajęcia dydaktyczne w zakresie uzgodnionym z
dyrektorem parku;
3) mieszkańcy gmin: Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby i Szypliszki;
4) osoby przebywające na ogólnodostępnych plażach: „Krzywe” nad jeziorem Czarnym oraz
w Starym Folwarku przy Muzeum Wigier nad jeziorem Wigry;
5) osoby udające się do miejsc kultu religijnego;
6) członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny.
§ 14
1. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych liczących więcej niż 50 uczestników na obszarach
wymienionych w § 1 ust. 1 wymaga uzgodnienia z dyrektorem parku.
2. Na terenie parku obowiązuje zachowanie czystości. Śmieci należy wyrzucać do ustawionych w tym
celu koszy i innych pojemników, a jeżeli ich brak – śmieci należy zabrać ze sobą.
§ 15
W uzasadnionych przypadkach dyrektor parku może wyrazić zgodę na inny niż wynikający
z niniejszego zarządzenia sposób udostępniania parku, określając terminy i zasady tego udostępnienia.
§ 16
Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest mapa stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia,
która przedstawia między innymi: obszary we władaniu parku, szlaki turystyczne i udostępnione drogi,
pola biwakowe, obszary stale i czasowo wyłączone z udostępniania, pomosty wyznaczone dla postoju
i cumowania jednostek pływających.
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§ 17
Traci moc zarządzenie Nr 2/2012 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 2 stycznia 2012
roku w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.
§ 18
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 roku.
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