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ZAGADNIENIA DO OMÓWIENIA

• Podstawa prawna funkcjonowania Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego oraz sporządzania Planu ochrony dla KPK 

• Istota Planu ochrony 

• Elementy dyskutowalne i niedyskutowalne Planu ochrony 

• Wykonawca Planu, zespół autorski

• Założenia realizacyjne, etapy i haromonogram prac 

• Zakres dokumentacji Planu ochrony i dokumentu Planu

• Formy uspołecznienia prac nad Planem Ochrony 



KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY



PODSTAWA PRAWNA 
FUNKCJONOWANIA KPK

(USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY)



PODSTAWA PRAWNA 
FUNKCJONOWANIA KPK

(UCHWAŁA WRN, ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY, UCHWAŁY SEJMIKU)

Uchwała 

Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w 

Gdańsku 1983 r

Uchwała Sejmiku 

Województwa Pomorskiego 

2011 r. 

Uchwała Sejmiku 

Województwa Pomorskiego 

2017 r. 



OPIS GRANIC
(UCHWAŁA SEJMIKU Z 27.04.2011)
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Możliwy projekt korekty granic Parku, o ile wynika to z koncepcji ochrony  

(odrębna uchwała w sprawie KPK – nie Plan ochrony)
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Opisanie granic parku 

krajobrazowego i otuliny 

zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 11 

września 2012 r. w 

sprawie centralnego 

rejestru form ochrony 

przyrody 



CELE OCHRONY
(UCHWAŁA SEJMIKU Z 27.04.2011)

1) zachowanie specyfiki rzeźby terenu — wzniesień morenowych, dolin rzecznych i rynien jeziornych oraz wytopisk 

polodowcowych,

2) poprawa stanu czystości wód powierzchniowych,

3) utrzymanie i przywracanie mozaiki zbiorowisk roślinnych, właściwej dla różnych typów środowiska 

przyrodniczego Parku, w szczególności ochrona źródlisk, torfowisk oraz fitocenoz z udziałem gatunków borealnych 

i podgórsko—górskich,

4) utrzymanie spójności przestrzennej ekosystemów leśnych i ich renaturalizacja,

5) ochrona naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk wzdłuż cieków i brzegów jezior w celu uzyskania biologicznej 

zabudowy ich obrzeży,

6) utrzymanie naturalnej różnorodności fauny oraz tworzenie warunków umożliwiających restytucję gatunków, które 

wyginęły, w szczególności głuszca i raka szlachetnego,

7) zachowanie i eksponowanie zasobów dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza struktury i wartości krajobrazu 

kulturowego, wartościowych układów przestrzennych osadnictwa, tradycyjnych i historycznych form zabudowy, 

obiektów kultury materialnej i wartości kultury niematerialnej,

8) ochrona unikatowych wartości krajobrazu, a zwłaszcza rynien jeziornych i dolin rzecznych oraz eksponowanych 

wzniesień i zboczy o znacznych spadkach terenu,

9) oszczędne użytkowanie i planowe kształtowanie przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem ochrony walorów 

krajobrazowych.
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OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY
(UCHWAŁA SEJMIKU Z 27.04.2011 

ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z 21.12.2017)

§ 3 Na terenie Parku wprowadza się następujące zakazy:

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700);

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;



OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY
(UCHWAŁA SEJMIKU Z 27.04.2011 

ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z 21.12.2017)

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 

lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 

normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej”.

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodnobłotnych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane

Obiekt budowlany - budynek, budowla 

bądź obiekt małej architektury, wraz 

z instalacjami zapewniającymi 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, wzniesiony 

z użyciem wyrobów budowlanych;



OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY
(UCHWAŁA SEJMIKU Z 27.04.2011 

ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z 21.12.2017)

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;

11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;

12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;

13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Dla zakazów lokalizowania obiektów w pasie 100 m od wód, wprowadzono określone odstępstwa.



OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY
(UCHWAŁA SEJMIKU Z 27.04.2011 

ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z 21.12.2017)

1. Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt 7 (100 m od wód), nie dotyczy: 

1) obszarów zwartej zabudowy wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów 

wód, określonej poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach;

2) istniejących siedlisk rolniczych w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne 

do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii 

zabudowy od brzegów wód;

3) istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych, zrealizowanych na podstawie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 

2004 r. gdzie dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejącego zainwestowania w celu poprawy 

standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie 

zwiększania powierzchni zabudowy, ilości miejsc pobytowych a także nie przybliżania zabudowy do 

brzegów wód.



OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY
(UCHWAŁA SEJMIKU Z 27.04.2011 

ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z 21.12.2017)

2. Odstępstwa od zakazów wymienione § 4 ust. 1 mają zastosowanie w przypadku gdy w trakcie 

postępowania strona wykaże brak niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na chronione: 

krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin, zwierząt i grzybów.

3. Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt 13, nie dotyczy używania łodzi o napędzie elektrycznym o mocy do 

5 KM, z wyłączeniem jezior lobeliowych (Jez. Kamienne gmina Kartuzy).
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OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY
(WERYFIKACJA I EW. PROPOZYCJE)

Weryfikacja obowiązujących zakazów na terenie Parku wynikających z aktualnych 

uchwał sejmiku województwa pomorskiego. 

Analiza ich zasadności wobec opracowanej koncepcji ochrony, a w szczególności: 

wyznaczenie na obszarze Parku stref obwiązujących zakazów oraz odstępstw.
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Ew. zmiany wprowadzane odrębną uchwałą w sprawie KPK (nie Planem ochrony)



Wymóg sporządzania i organ sporządzający: art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 pkt. 3 

PODSTAWA PRAWNA 
SPORZĄDZANIA PLANÓW OCHRONY

(USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY)

Poprzedni Plan ochrony 1998 2004



Plan ochrony sporządza się aby ułatwić Dyrektorowi i służbom Parku wypełnianie zadań 

określonych w Ustawie (art. 105)

PODSTAWA PRAWNA 
SPORZĄDZANIA PLANÓW OCHRONY

(USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY)



Zakres i sposób opracowania:

art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie przyrody 

PODSTAWA PRAWNA
(ART. 20 UST. 1 I 2)



Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera:

1) cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji; 

2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

3) wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych; 

4) określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu; 

5) wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów 
korzystania z tych obszarów; 

6) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego 
województw (…), dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych; 

7) określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, 
osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą 
architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach 
audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych parku 
krajobrazowego, wraz ze wskazaniem które z zakazów, wymienionych w art. 17 ust. 1a, obowiązują w 
danej strefie; 

8) wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym.   
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PODSTAWA PRAWNA 
(ART. 20 UST. 4 UOP)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Art.2. 

„16f) krajobrazie priorytetowym – należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie cenny 

dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 

architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki 

wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania;”



Plan ochrony dla parku krajobrazowego, w części 

dotyczącej: 

1) określenia granic stref, o których mowa w art. 

20 ust. 4 pkt 7, 

2) wykazu obiektów o istotnym znaczeniu 

historycznym i kulturowym, o których mowa w art. 

20 ust. 4 pkt 8, 

3) wprowadzenia zakazów, o których mowa w art. 

17 ust. 1a 

– jest aktem prawa miejscowego. 

PODSTAWA PRAWNA 
(ART. 20 UST. 4A UOP)

Istotna różnica w stosunku do poprzedniej 

wersji UoP, bo nie wymaga przeniesienia 

zapisów Planu do MPZP
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PODSTAWA PRAWNA 
(ART. 20 UST. 5 UOP)

Obszary Natura 2000 pokrywające się z NPK:

a) Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095

b) Dolina Górnej Łeby PLH220006

c) Kurze Grzędy PLH220014

d) Piotrowo PLH220091

e) Staniszewskie Błoto PLH220027

f)  Lasy Mirachowskie PLB220008

(PZO w opracowaniu)

(PZO)

(PZO)

(PZO)

(PZO)

(PZO) 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu 

ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w 

tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794)

PODSTAWA PRAWNA C.D.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ŚRODOWISKA Z 12.05.2005



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ŚRODOWISKA Z 12.05.2005 (1)

§ 14. 1. Zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu w parku krajobrazowym, o których mowa w § 4, obejmuje w 

szczególności: 

1) zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych przydatnych do sporządzenia projektu planu; 

2) wyszczególnienie wód, z podaniem ich właścicieli i zarządców, kategorii wód, przynależności do dorzecza i regionu 

wodnego oraz ustaleń planów gospodarowania wodami; 

3) inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich 

charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony; 

4) dokonanie ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych; 

5) wykonanie ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony; 

6) charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku krajobrazowego, w szczególności w 

zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku działalności gospodarczej i polityki przestrzennej oraz turystyki i 

rekreacji; 

7) charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego w zakresie elementów zagospodarowania 

przestrzennego wpływających lub mogących wpływać na zasoby, twory i składniki przyrody, walory krajobrazowe oraz 

wartości kulturowe chronione w parku krajobrazowym; 

8) wskazanie istniejących i projektowanych form ochrony przyrody, form ochrony zabytków wprowadzonych na podstawie 

art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lasów ochronnych wyznaczanych na 

podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) oraz obszarów wyznaczanych na 

podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.3)); 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ŚRODOWISKA Z 12.05.2005 (2)

9) analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów, 

tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz przyczyn tych zmian, ze szczególnym 

uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań ochronnych; 

10) opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych parku 

krajobrazowego, w szczególności: 

a) określenie strategicznych celów ochrony parku krajobrazowego, 

b) określenie zasad i kierunków prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej oraz zagospodarowania 

przestrzennego, umożliwiających realizację celów parku krajobrazowego, 

c) określenie sposobów korzystania z obszarów parku krajobrazowego udostępnianych dla celów naukowych, 

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania, 

d) określenie działań edukacyjnych, które w razie potrzeby mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze i 

kulturowe parku krajobrazowego, 

e) określenie potrzeby uzupełnienia form ochrony, o których mowa w pkt 8, pożądanych z punktu widzenia realizacji 

celów parku krajobrazowego, 

f) określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu, w tym priorytetów tych prac, 

niezbędnych dla realizacji celów parku krajobrazowego, 

g) zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony; 

11) wskazanie zadań ochronnych, wynikających z koncepcji, o której mowa w pkt 10, z podaniem ich rodzaju, zakresu i 

lokalizacji; 

12) ocenę przewidywanych skutków planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji. 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ŚRODOWISKA Z 12.05.2005 (3)

§ 15. Zakres inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych w parku 

krajobrazowym, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 3, obejmuje w szczególności: 

1) wody powierzchniowe w ujęciu zlewniowym wraz z oceną stanu ekologicznego wód; 

2) formy rzeźby terenu, w tym w szczególności twory przyrody nieożywionej: jaskinie, okazałe głazy narzutowe i wychodnie skalne,

formy skalne, odsłonięcia geologiczne, osuwiska, źródła, wydmy, wąwozy, miejsca aktywnych procesów rzeźbotwórczych; 

3) roślinność, procesy sukcesji, a także występowanie i stan siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony; 

4) zgodność drzewostanów ze zbiorowiskami roślinnymi charakterystycznymi dla poszczególnych siedlisk; 

5) gatunki roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących oraz ich siedliska i stanowiska: 

a) w szczególności objęte ochroną gatunkową oraz zagrożone wyginięciem lub rzadko występujące, 

b) występujące poza granicami naturalnego zasięgu, w szczególności zagrażające gatunkom rodzimym; 

6) wymagające ochrony charakterystyczne dla danego obszaru odmiany drzew owocowych i roślin uprawnych oraz lokalne rasy 

zwierząt gospodarskich; 

7) zadrzewienia; 

8) krajobrazy ekologiczne, z uwzględnieniem ich składników i powiązań ekologicznych, w tym obszary spełniające funkcję korytarzy

ekologicznych; 

9) punkty, osie i przedpola widokowe, w tym drogi i szlaki turystyczne; 

10) wartości kulturowe, z wyszczególnieniem: 

a) obszarów i obiektów stanowiących zabytki w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, 

b) niematerialnych wartości kulturowych; 

11) charakterystyczne dla danego obszaru metody użytkowania ekosystemów. 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ŚRODOWISKA Z 12.05.2005 (4)

§ 17. Zakres ustaleń do SUiKZP gmin, MPZP, planów zagospodarowania przestrzennego województw dotyczących eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody, w zależności od zakresu tych 

dokumentów, wynika z potrzeb ochrony przyrody i walorów krajobrazowych i obejmuje w szczególności: 

1) zachowanie ekosystemów cennych pod względem przyrodniczym, w szczególności bagiennych, oczek wodnych i starorzeczy; 

2) utrzymanie korytarzy ekologicznych w parku krajobrazowym oraz łączących park krajobrazowy z otoczeniem; w tym kształtowanie 

obiektów infrastruktury w sposób umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów; 

3) stosunki wodne, w tym gospodarowanie wodami i ochronę przeciwpowodziową; 

4) gospodarkę odpadami; 

5) gospodarkę rolną, leśną i rybacką, w tym w zależności od potrzeb: 

a) kierunki i zasady kształtowania przestrzeni produkcyjnej, 

b) wskazanie obszarów, które powinny być zalesione, oraz obszarów wyłączonych z zalesiania; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczanie ich użytkowania, w tym w zależności od potrzeb: 

a) wyłączenie terenów spod zabudowy lub ograniczenia funkcji, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, 

b) ograniczanie lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

c) ograniczanie lokalizacji infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej, 

d) wskazanie zasad ochrony cech zabudowy charakterystycznych dla danego obszaru, 

e) tworzenie i kształtowanie terenów zieleni i zadrzewień, 

f) wskazanie obszarów dopuszczalnej koncentracji osadnictwa oraz wydobycia kopalin; 

7) warunki lokalizacji planowanych inwestycji celu publicznego, w tym zwłaszcza infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, oraz 

eliminację lub ograniczanie związanych z nimi zagrożeń zewnętrznych. W
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PLAN OCHRONY A DOKUMENTACJA 
DO PLANU OCHRONY (1)

PLAN OCHRONY

✓ Zwięzły i syntetyczny akt prawny ustanawiany uchwałą sejmiku województwa podlegający 

procedurze opiniowania i uzgadniania

✓ Zawartość Planu ochrony ściśle ustalona w ustawie o ochronie przyrody

✓ Wyciąg z dokumentacji do Planu ochrony

✓ Ramy prawne, w których działają wszystkie podmioty zaangażowane w zarządzanie ochroną 

obszaru

✓ 20-letni okres obowiązywania Planu (zmiana jedynie jeśli wynika to z potrzeb przedmiotu ochrony)



CZYM NIE JEST PLAN OCHRONY?

✓ Monografią przyrodniczą Parku - dane służą nie tyle do opisania obszaru, ile do wyciągnięcia 
wniosków niezbędnych do określenia strategii obszaru i zaplanowania działań ochronnych

✓ Samoistnym dokumentem prawnym – zakres ustaleń Planu ochrony określony granicami 
przepisów wyższego rzędu oraz uzupełniony przepisami szczególnymi

✓ Harmonogramem szczegółowych prac na 20 lat 

✓ Dokumentem zamkniętym – otwarta struktura umożliwia modyfikację (rewizja Planu) przyjętej 
polityki ochronnej i programu działań 



PRZYKŁADY UCHWALONYCH 
PLANÓW OCHRONY



PLAN OCHRONY A DOKUMENTACJA 
DO PLANU OCHRONY (2)

DOKUMENTACJA DO PLANU OCHRONY (operaty szczegółowe)

✓ Dokumentacja i wnioskowanie planistyczne

✓ Materiał roboczy, nie mający mocy prawnej

✓ Rozwinięcie i komentarz do formalnych ustaleń Planu ochrony 

✓ Dokument publiczny, ale nie publikowany



PLAN OCHRONY A DOKUMENTACJA 
DO PLANU OCHRONY (3)

Dokumentacja do planu ochrony

✓ Jest dokumentacją roboczą

✓ Jest drogą do sporządzenia Planu ochrony, 

jego uzasadnieniem

✓ Służy praktycznej realizacji ustaleń Planu 

ochrony rozwijając jego zapisy

✓ Zawartość i struktura uzależniona od 

potrzeb

✓ Może być obszerna, z załącznikami

Plan ochrony

✓ Jest aktem prawnym

✓ Jest zwieńczeniem i syntezą dokumentacji 

do Planu ochrony

✓ Tworzy ramy prawne do realizacji zapisów 

dokumentacji 

✓ Zawartość i struktura jest ściśle określona 

ustawą

✓ Jest bardzo zwięzły - musi być publikowany 

w Dz. Urzęd. Woj.



EFEKTY PRAC

Dokumentacja do Planu Ochrony

✓ Operat ochrony zasobów abiotycznych i gleb

✓ Operat ochrony siedlisk przyrodniczych, szaty roślinnej i grzybów

✓ Operat ochrony zwierząt

✓ Operat ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu

✓ Operat zagospodarowania przestrzennego 

✓ Operat kształtowania funkcji turystycznej , rekreacyjnej i edukacyjnej

✓ Operat generalny

✓ Mapy tematyczne

Plan Ochrony

✓ Uzgodniony projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Planu ochrony

Inne

✓ Geodezyjny opis granic Parku

✓ Baza danych przestrzennych (GIS)



OPERATY SZCZEGÓŁOWE
- CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

✓ Analiza dotychczasowego stanu wiedzy o analizowanym terenie w danym zakresie tematycznym, 
wraz z krytyczną oceną dostępnych źródeł informacji 

✓ Opis zakresu oraz metodyki prac inwentaryzacyjnych i diagnostycznych

✓ Diagnoza stanu: 

• charakterystyka analizowanego komponentu

• syntetyczna waloryzacja analizowanego komponentu na tle regionu, kraju i ew. w skali 
międzynarodowej 

• ocena dynamiki i kierunków zmian

• ocena skuteczności dotychczasowej ochrony 

• ocena zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych

• identyfikacja konfliktów i obszarów problemowych sfery przyrodniczej, społecznej, gospodarczej 
i infrastruktury technicznej

• identyfikacja obszarów wymagających najpilniejszych działań



OPERATY SZCZEGÓŁOWE
- CZĘŚĆ OPERACYJNA

✓ Cele ochrony analizowanego komponentu i ogólna strategia ich realizacji; w zależności od potrzeb 

zróżnicowanie przestrzenne celów i strategii (podział obszaru na strefy funkcjonalne)

✓ Ustalenia Planu z określeniem zasad i metod ich realizacji

✓ Rekomendacje Planu (program monitoringu zasobów i monitoringu skuteczności realizowanej 

ochrony oraz propozycje tematyki i zakresu prac naukowo-badawczych, których wyniki mogą być 

pomocne w doskonaleniu ochrony i sposobów gospodarowania zasobami przyrodniczymi)

✓ Prognoza stanu przyrody i krajobrazu w perspektywie 20-letniej (I. utrzymywanie się aktualnych 

trendów, II. pełna realizacja ustaleń Planu Ochrony)

✓ Spis danych źródłowych 



ZESPOŁY AUTORSKIE OPERATÓW 
SZCZEGÓŁOWYCH I ZAŁOŻENIA 

PRAC



ZAŁOŻENIA METODYCZNE PRACY 
NAD PLANEM OCHRONY (1)

✓ Wykonanie prac niezbędnych dla sformułowania Planu ochrony w postaci projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Pomorskiego, zgodnie z delegacją ustawową

✓ Maksymalne wykorzystanie istniejących materiałów archiwalnych, studialnych i planistycznych w 

celu ograniczenia zakresu prac analityczno-inwentaryzacyjnych, a tym samym kosztów 

opracowania i okresu realizacji Planu ochrony

✓ Uzupełnienie i zaktualizowanie danych w oparciu o rozpoznanie terenowe w wybranych 

dziedzinach i zakresie określonym potrzebami i możliwościami Planu ochrony (skoncentrowanie 

się na terenach i zagadnieniach problemowych)



ZAŁOŻENIA METODYCZNE PRACY 
NAD PLANEM OCHRONY (2)

✓ Realizacja celów ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przy 

koegzystencji funkcji społeczno-gospodarczych realizowanych w warunkach zrównoważonego 

rozwoju

✓ Opracowanie Planu ochrony w sposób umożliwiający bezpośrednie uwzględnienie jego ustaleń 

w opracowaniach planistycznych i w operatach urządzenia lasów, które harmonijnie 

współtworzą instrumenty kształtowania i ochrony walorów Parku 



ZAŁOŻENIA STRATEGII OCHRONY
(1)

✓ Wydłużona perspektywa czasowa planowania - postrzeganie Planu, jako składnika ustanowionej 

wieczyście ochrony obszaru 

✓ Holistyczne podejście do przyrody - równorzędne traktowanie wszystkich składników przyrody 

✓ Pierwszeństwo natury - ograniczenie zadań ochronnych do niezbędnego minimum i brak 

ingerencji w spontaniczne procesy, jeżeli one same prowadzą do realizacji celów ochrony 

✓ Poszanowanie dokonanego - utrzymanie ochrony dotychczas chronionych zasobów, akceptacja 

wartościowych układów przyrodniczych, nawet jeżeli mają one antropogeniczną genezę 



ZAŁOŻENIA STRATEGII OCHRONY
(2)

✓ Aktualizacja celów i przedmiotów ochrony - modyfikowanie założeń ochrony w miarę uzyskiwania 

wiedzy w toku prac nad Planem 

✓ Elastyczność Planu - pozostawienie swobody w wyborze szczegółów technicznych działania, 

rozłożenie działań na lata realizacji Planu, przy określeniu hierarchizacji zadań 

✓ Uspołecznienia Planu  - dyskusja nad Planem w zróżnicowanym gronie osób i instytucji, z 

udziałem nie tylko naukowców; popularyzacja treści Planu wraz z jej uzasadnieniem 



TRYB PRACY

STRATEGIA OCHRONY PARKU

STRATEGIA 
OCHRONY I PLAN 

DZIAŁAŃ
w ramach 
operatów 

szczegółowych

OPERAT 
GENERALNY

PROJEKT UCHWAŁY 
SEJMIKU

w sprawie 
ustanowienia planu 

ochrony

DIAGNOZA STANU (operaty szczegółowe)

Operat ochrony zasobów abiotycznych i gleb
Operat ochrony siedlisk przyrodniczych, szaty roślinnej i 
grzybów
Operat ochrony zwierząt 
Operat ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu
Operat zagospodarowania przestrzennego
Operat kształtowania funkcji turystycznej, rekreacyjnej i 
edukacyjnej
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✓Etap I – diagnoza stanu (wiosna – jesień 2020, możliwe uzupełnienia 

wiosną 2021)

✓Etap II  - strategia (jesień 2021), opracowanie projektu Planu 

ochrony (uchwały) (jesień 2021 – wiosna 2022)

✓Etap III – opiniowanie, uzgodnienia (jesień 2022) 

ETAPY ORAZ HAROMONOGRAM 
PRAC NAD PLANEM OCHRONY



USPOŁECZNIENIE PRAC NAD 
PLANEM OCHRONY

✓ Włączenie przedstawicieli społeczności lokalnej (interesariuszy) do dyskusji nad Planem ochrony

✓ Umożliwienie śledzenia prac oraz zgłaszania wniosków dotyczących Planu w określonym czasie i 

przez każdego zainteresowanego sprawą Planu

✓ Organizowanie, w zależności od potrzeb, spotkań autorów Planu z zainteresowanymi osobami i 

jednostkami celem zaprezentowania stanu prac w poszczególnych etapach sporządzania Planu 

lub przedyskutowania wybranych zagadnień

✓ Udostępnienie Planu do konsultacji, poprzez jego wyłożenie przed ostatecznym przyjęciem przez 

organ sporządzający Plan



Udział społeczeństwa:

✓ art. 19 ust. 1a Ustawy 

o ochronie przyrody

✓ Ustawa z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 

1227)

✓ Par. 6 ust. 2 Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z 12 maja 

2005 r. (cytowany wcześniej)

PODSTAWA PRAWNA 
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA



1. Podanie do publicznej wiadomości

2. Przygotowanie i wydanie broszury informacyjnej 

3. Organizacja warsztatów dla interesariuszy: 

• na etapie prac przygotowawczych

• na etapie podsumowania etapu diagnozy

• na etapie sporządzania koncepcji ochrony

4. Spotkania informacyjne z radami gmin 

5. Zakładka na stronie PZPK poświęcona planom 

ochrony: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/

6. Dedykowany adres e-mail: 

kpk.planochrony@pomorskieparki.pl

7. Wyłożenie projektu Planu ochrony do konsultacji

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 
W RAMACH KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH



PROCEDURA PRZYJĘCIA 
PLANU OCHRONY (ART. 19 UOP)



WYKONAWCA PRAC
DOŚWIADCZENIE NFOŚ

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
- działa w sferze ochrony przyrody, ochrony środowiska i rozwoju 
zrównoważonego od 1989 r.

Doświadczenie (wybrane zagadnienia):
✓ 8 planów ochrony dla parków narodowych,
✓ 23 plany ochrony dla parków krajobrazowych, 
✓ 14 planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 

Projekt jest realizowany we współpracy z: 
• DOM Biurem Urbanistycznym, Kiełb-Stańczuk, Jaszczuk-Skolimowska 

Sp. j., · Pracownią Przyrodniczą 
• Pro Natura Pro  Homini – Katarzyna Bociąg.



Plan ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego nie 

rozwiąże wszystkich problemów, jakie przez lata nagromadziły się 

w tej części Kaszub.

Ale jest to okazja do poznania i zrozumienia argumentów stron,  

w tym dotyczących uwarunkowań prawnych związanych z 

funkcjonowaniem obszarów chronionych oraz do konstruktywnej 

dyskusji z ludźmi otwartymi na poszukiwanie efektywnych 

rozwiązań pozwalających na zachowanie walorów Parku, w 

warunkach zrównoważonego rozwoju tego regionu

Mamy świadomość trudności pogodzenia, w sposób 

akceptowalny dla wszystkich (a przynajmniej dla większości), 

potrzeb ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu 

z oczekiwaniami różnych grup w zakresie rozwoju społeczno-

gospodarczego.



Projekt dofinansowany ze środków



Kaszubski Park 
Krajobrazowy

WARTOŚCI KULTUROWE
I

KRAJOBRAZOWE



ZESPÓŁ AUTORSKI OPERATU OCHRONY 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU:

• dr hab. inż. arch. prof. SSW Bogna Lipińska –
kierownik zespołu

• mgr inż. Marta Dąbrowska

• dr inż. arch. Barbara Jaszczuk-Skolimowska

• mgr Danuta Król

• mgr Regina Pernak



tradycyjna architektura 
regionalna niezbędnym 

elementem każdego parku 
krajobrazowego

… to nie tylko „zabytki” takie jak kościoły 
i kapliczki …



tradycyjne otoczenie 
domów, zagród, siedlisk 
jest również niezbędnym 

elementem każdego parku 
krajobrazowego

… to nie tylko piękne widoki naturalnego 
krajobrazu …



mały „sprawdzian” albo konkurs 
wiedzy … 





A może poznamy region po 
ogrodach ???



zasada pierwsza – odgradzamy się od … 
krajobrazu 



zasada druga – kombinujemy … 



zasada trzecia – lubimy promować 
„regionalne” … dzieła sztuki



zasada czwarta – lubimy (???) wydawać 
pieniądze 



zasada czwarta – lubimy (???) wydawać 
pieniądze 



KPK
to nie tylko piękno 

przyrody 
ale także domy i ogrody 





?



Ochrona specyfiki krajobrazu 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

jak to zrobić ?

jak to robią inni ? 

może warto skorzystać z ich doświadczeń ?

skorzystać z archiwalnych materiałów?



ochrona specyfiki krajobrazów wiejskich



wkomponowanie w otoczenie/krajobraz



przykład współczesnej architektury 
inspirowanej charakterem regionu



propozycje gatunków zieleni inspirowanej 
charakterem regionu





propozycje dla Kaszub



propozycje dla Kaszub



propozycje dla Kaszub



PLAN OCHRONY
… żeby zapobiegać takim sytuacjom, 
żeby zatrzymać niekorzystne trendy…



Operat ochrony szaty
roślinnej i grzybów

Zespół autorski

• Szata roślinna, siedliska przyrodnicze Natura 2000

• dr Magdalena Lazarus (ekosystemy lądowe)

• dr Katarzyna Bociąg (ekosystemy wodne, koordynacja prac zespołu)

• Mykobiota

• mgr Marcin Wilga

• mgr Mirosław Wantoch-Rekowski

• Lichenobiota

• dr hab. Martin Kukwa, prof. UG



Stan rozpoznania szaty roślinnej i mykobioty, 
zakres prac 

• kwerenda i analiza dostępnych materiałów publikowanych

i niepublikowanych

• badania/wizje terenowe

• diagnoza stanu poszczególnych komponentów, analiza 
zagrożeń

• opracowanie strategii ochrony 



Harmonogram prac terenowych

• Szata roślinna, siedliska przyrodnicze

• maj – październik 2020

• maj – lipiec 2021

• Grzyby

• marzec 2020 – czerwiec 2021

• Porosty

• marzec – grudzień 2020



Zagrożenia dla szaty roślinnej Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - wielokierunkowa antropopresja, m.in.:

• rozwój zabudowy

• zmiany warunków wodnych ekosystemów zależnych od wód

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych

• nasilenie ruchu turystycznego i rekreacyjnego

• zmiana sposobów użytkowania terenów rolniczych

• ekspansywne gatunki obce



PLAN OCHRONY DLA KASZUBSKIEGO PARKU 
KRAJOBRAZOWEGO

OPERAT KSZTAŁTOWANIA FUNKCJI TURYSTYCZNEJ, 
REKREACYJNEJ I EDUKACYJNEJ

Zespół autorski:
dr inż. arch. Barbara Jaszczuk-Skolimowska - kierownik zespołu
mgr Wojciech Kiełb
mgr Aleksandra Nowicka



Podstawa rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej

• walory przyrodnicze -
różnorodność form 
ukształtowania terenu, 
bogactwo obiektów 
hydrograficznych, 
zróżnicowane typy 
ekosystemów.

• walory kulturowe – przede 
wszystkim obiekty sakralne, 
pozostałości dawnego 
budownictwa wiejskiego, 
dziedzictwo niematerialne.

• walory krajobrazowe –
różnorodność ukształtowania 
terenu, wnętrza 
krajobrazowe rynien 
jeziornych, duże 
nagromadzenie punktów i 
ciągów widokowych.



Różnorodność form turystyki i rekreacji



Różnorodność form turystyki i rekreacji



Formy zainwestowania turystycznego KPK 



Główne problemy

Problem generalny – zharmonizowanie rozwoju funkcji
turystyczno-rekreacyjnej z uwarunkowaniami
przyrodniczo-krajobrazowymi przy stale wzrastającym
popycie na usługi turystyczno-rekreacyjne.

Sezonowość



Główne problemy

Trudność oszacowania wielkości bazy noclegowej oraz jej

duże zróżnicowanie. Nielegalne skupiska zabudowy

rekreacyjnej. Obudowywanie brzegów jezior.



Główne problemy

• Bliskość Aglomeracji Trójmiejskiej - turystyka

weekendowa, „drugi dom” na Kaszubach (znaczne

rozproszenie zabudowy, obce formy zabudowy w

krajobrazie)

• Problemy związane z transportem.

• Niekontrolowana penetracja turystyczna obszaru KPK.



PLAN OCHRONY DLA KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OPERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zespół autorski: 
dr inż. arch. Barbara Jaszczuk-Skolimowska - kierownik zespołu
mgr inż. Marta Dąbrowska  
mgr Wojciech Kiełb
mgr Aleksandra Nowicka
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PRZESTRZEŃ

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

(elementy naturalne, woda, skały, lasy, organizmy żywe…)

ŚRODOWISKO ZBUDOWANE

(elementy antropogeniczne: osadnictwo, infrastruktura, 

gospodarka, dziedzictwo kulturowe…)

Przedmiot zagospodarowania przestrzennego







Specyfika zagospodarowania KPK

• rozproszona zabudowa wśród pól, 
w otoczeniu jezior i lasów

• duże miejscowości wiejskie

• gęsta sieć dróg

• dobre powiązania zewnętrzne

• zróżnicowanie działalności 
gospodarczych, głównie 
uwarunkowanych przyrodniczo

• elementy zagospodarowania 
rekreacyjnego, w tym baza 
noclegowa



Główne etapy prac

1. Diagnoza stanu, w tym analiza stanu istniejącego, stanu 
prawnego, także analiza procesów.

2. Sposoby racjonalizacji gospodarki przestrzennej (próba 
pogodzenia atrakcyjności osadniczo-turystycznej z 
zachowaniem zasobów przestrzeni - przyrody, materialnego 
dziedzictwa kulturowego i krajobrazu).

3. Plan działań ochronnych, rewaloryzacyjnych, w tym 
wskazania do dokumentów planistycznych



Operat 
Faunistyczny



Zespół autorski

mgr Konrad Bidziński

mgr Martyna Jankowska-Jarek

dr Maciej Szewczyk

mgr Grażyna Butrykowska

mgr Zuzanna Wikar

dr Grzegorz Tończyk

mgr Grzegorz Jędro

mgr Arkadiusz Sikora

mgr Paweł Janowski

mgr Tomasz Narczyński

mgr Tomasz Kuczyński



Stan rozpoznania terenu 
Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego

Bezkręgowce

Liczba gatunków na terenie Parku jest 
nieznana. 

W związku z urozmaiconym, 
młodoglacjalnym krajobrazem należy 
się spodziewać że bezkręgowce będą 
jednym z najcenniejszych elementów 
faunistycznych Parku.

Dotychczas rozpoznane rzadkie gatunki 
to np.: przedstawiciele ważek (iglica 
mała) czy motyli (dostojka eunomia).



Stan rozpoznania terenu 
Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego

Ryby

Mimo dużej liczby wykorzystywanych 
gospodarczo jezior, ichtiofauna Parku 
nigdy nie została dobrze zbadana.

Ciekawym gatunkiem jest strzebla 
błotna, zamieszkująca niewielkie 
zbiorniki wodne; gatunek ten osiąga w 
Parku swoje zachodnie granice zasięgu 
występowania.



Stan rozpoznania terenu 
Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego

Płazy i gady

Na terenie Parku nie są dobrze 
rozpoznane miejsca migracji i 
rozrodu płazów, kluczowe dla 
zachowania populacji tych 
zwierząt.

Tereny Kaszub słyną z dużej 
liczebności żmii zygzakowatej oraz 
występowania trzech odmian 
barwnych tego gada.



Stan rozpoznania terenu 
Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego

Ptaki 

Dotychczas stwierdzono obecność 44 
gatunków lęgowych na terenie Parku.

Tereny Parku są miejscami lęgowymi wielu 
cennych gatunków związanych z dojrzałymi 
lasami.

Nie jest rozpoznana rola Parku jako miejsc 
bytowania awifauny nielęgowej.

Jednymi z najcenniejszych gatunków 
ptaków lęgowych występujących na tym 
terenie są sowy: włochatka i sóweczka.



Stan rozpoznania terenu 
Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego

Ssaki

Teriofauna Parku jest poznana dość dobrze, 
znane są liczne stanowiska nietoperzy oraz wydry 
i bobra jednak te dwa ostatnie gatunki wymagają 
oceny i próby oszacowania liczebności.

Ostatnio na tereny Parku powrócił wilk, Park 
odwiedziły również rysie reintrodukowane w 
województwie zachodnio-pomorskim.



Najważniejsze problemy oraz zagrożenia 
dla zasobów i walorów Parku

• Przebudowy infrastruktury oraz nowe 
inwestycje liniowe;

• Nadmierna presja zabudowy oraz 
turystyki;

• Niszczenie siedlisk związanych ze strefą 
szuwaru;

• Zmiany w sytuacji hydrologicznej;

• Utrata siedlisk w wyniku katastrof;

• Odmładzanie drzewostanu i utrata zieleni 
wysokiej w krajobrazie;

• Kolizje na drogach.



Harmonogram
Kwerenda 

danych

2020

Badania terenowe

2020; Uzupełnienie 2021

Diagnoza

Styczeń 2021

Prace nad 
projektem planu 

II połowa 2021

Projekt Planu 
Ochrony

2022



Plan ochrony Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego

Operat zasobów 
abiotycznych i gleb

Jarosław Suchożebrski

Maciej Lenartowicz



Zespół autorski: dr Jarosław Suchożebrski i 
dr Maciej Lenartowicz 

• Pracownicy naukowo-dydaktyczni w Katedrze Geografii Fizycznej 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego (Zakład Hydrologii)

• Udział w zespołach przygotowujących Plany ochrony Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie” i Zaborskiego Parku Krajobrazowego

• Współautorstwo operatów zasobów abiotycznych i gleb w planach 
ochrony PK „Lasy nad Górną Liswartą”, Zaborskiego PK, 
Chojnowskiego PK, Brudzeńskiego PK i wielu innych

• Dr M. Lenartowicz – Ekspert w zakresie realizacji monitoringu wód 
powierzchniowych (rzeki, jeziora) w ramach programu 
Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP)



Stan rozpoznania terenu

• Teren dość dobrze rozpoznany pod względem warunków hydrologicznych 
(Stacja Limnologiczna Instytutu Geografii UG w Borucinie)

• Dobre rozpoznanie warunków abiotycznych (pełne pokrycie mapami 
geologicznymi, sozologicznymi, hydrogeologicznymi i hydrograficznymi, w 
skali 1:50000 wraz z komentarzami)

• Szereg opracowań naukowych autorstwa pracowników Instytutu Geografii 
Uniwersytetu Gdańskiego

• Rozpoznanie komponentów abiotycznych według stanu na pierwsze 
dziesięciolecie XXI w.



Główne problemy

• Bliskość Trójmiasta i łatwy dostęp do wnętrza Parku

• Nasilenie ruchu turystycznego i presji na jeziora 

• Nasilenie tempa zmian klimatycznych

• Określenie tempa i kierunku zmian zasobów abiotycznych 
Parku (przede wszystkim w zlewniach jeziornych) i na tej 
podstawie propozycja działań ochronnych



Harmonogram prac terenowych

•Badania terenowe, głównie dotyczące zasobów wodnych –

czerwiec 2020 r. (pomiary jakościowe i ilościowe)

•Uzupełniające badania terenowe – jesień 2020 r.


