Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne
w ramach realizacji Umowy nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019
z dnia 19 lutego 2019 r.

Smołdzino, 28 czerwca 2019 r.
„Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla
Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla
obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie
PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002
w granicach Parku”
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O FIRMIE KRAMEKO

HISTORIA FIRMY
Nasza firma powstała w 1988 roku. Początkowo zakres działalności
obejmował opracowywanie uproszczonych planów urządzenia dla lasów
niepaństwowych oraz planów ochrony rezerwatów przyrody.
Wraz z postępem technologicznym i zmianami proceduralnymi,
stopniowo poszerzaliśmy naszą ofertę rynkową.

2019

2018
1988

Ponad 30 lat
działalności firmy

O FIRMIE KRAMEKO

STAN PRAWNY
NIP: 677-004-50-65
REGON: 008398858

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS numer: 0000136547

O FIRMIE KRAMEKO

SIEDZIBA FIRMY
Budynek biurowy
• zlokalizowany w centrum Krakowa,
o pow. 795 m2, stanowiący własność
Firmy

Laboratorium
• własne o pow. 94 m2

O FIRMIE KRAMEKO

O FIRMIE KRAMEKO

O FIRMIE KRAMEKO

PRACOWNICY
Obecnie liczba zatrudnionych na podstawie umów o pracę wynosi
53 osoby. Nasi pracownicy to w większości absolwenci krakowskiego
Wydziału Leśnego (UR) oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (UJ),
w tym 4 doktorów nauk przyrodniczych w zakresie biologii i leśnictwa.
Służą oni swoją wiedzą i doświadczeniem licznemu gronu młodszych
leśników i przyrodników, zatrudnionych w naszej Firmie.

O FIRMIE KRAMEKO

2 SPECJALISTÓW
O STAŻU PRACY PONAD 30 LAT

18 SPECJALISTÓW
O STAŻU PRACY 15-29 LAT

O sile naszej kadry
świadczy staż pracy
w projektach
urządzania lasu
i ochrony przyrody.

13 SPECJALISTÓW
O STAŻU PRACY 10-14 LAT

3 SPECJALISTÓW
O STAŻU PRACY 5-9 LAT

17 SPECJALISTÓW
O STAŻU PRACY DO 5 LAT

O FIRMIE KRAMEKO

PRACOWNICY
Ponadto, stale współpracujemy z kilkunastoma autorytetami naukowymi
z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa, w szczególności z pracownikami
naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk,
Uniwersytetu Rolniczego i Akademii Górniczo-Hutniczej.
Pełnią oni rolę opiekunów merytorycznych i recenzentów naszych
opracowań.
Organizacja pracy została podzielona na trzy działy wykonawcze:

DZIAŁ

DZIAŁ

DZIAŁ

urządzania lasu

ochrony przyrody

ETO

O FIRMIE KRAMEKO

PLANY I OPRACOWANIA
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plany ochrony parków narodowych i krajobrazowych
plany ochrony rezerwatów przyrody
plany ochrony obszarów Natura 2000
plany urządzenia lasów
uproszczone plany urządzenia lasów
inwentaryzacje przyrodnicze dla gmin
strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
dokumentacje siedliskowe
ekspertyzy nawożeniowe szkółek leśnych
ekspertyzy gruntów
ekspertyzy z zakresu ochrony lasu
obsługę geodezyjną nadleśnictw
programy ochrony środowiska
systemy informacji przestrzennej i oprogramowanie GIS

MAPA NADLEŚNICTW,
DLA KTÓRYCH WYKONANO PRACE

MAPA STAROSTW POWIATOWYCH,
DLA KTÓRYCH WYKONANO PRACE

MAPA PARKÓW NARODOWYCH,
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH,
REZERWATÓW PRZYRODY
I OBSZARÓW NATURA 2000,
DLA KTÓRYCH
WYKONANO PRACE
PLANY OCHRONY

„Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby
projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku
Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów
ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja
Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie
PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002
w granicach Parku”

PRZEDSTAWIENIE ZESPOŁU WYKONAWCY
Sporządzenie dokumentacji planistycznej wymaga interdyscyplinarnego zespołu.
Jego trzon stanowi około 30 osób – specjalistów z różnych dziedzin.
Łącznie zespół wykonawczy docelowo liczyć będzie 50-60 osób, w tym osoby
wspomagające od strony technicznej realizowany projekt.
6
profesorów

10
doktorów

wykształcenie
wyższe

ZARZĄD

mgr inż. Ryszard Krynicki - Prezes Zarządu
mgr inż. Adela Krynicka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych
mgr Magdalena Krynicka-Rochowska - Zastępca Prezesa Zarządu, Główny Analityk
KOORDYNATORZY PROJEKTU

dr inż. Wojciech Romańczyk
mgr inż. Marcin Czerny
PRAWNIK / MEDIATOR

mgr Piotr Szczurek

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
PROJEKTU PLANU OCHRONY
W trakcie trwania prac nad opracowaniem dokumentacji
do planu ochrony należy zapewnić w nich udział
społeczeństwa i dostęp do bieżących informacji
zainteresowanym podmiotom (zgodnie z art. 39
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. z 2017 r., poz.
1405, t. jedn. ze zm.).

1.04.2019
–
opublikowanie
zawiadomienia
„o rozpoczęciu prac nad wykonaniem dokumentacji na
potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku
Narodowego z uwzględnieniem zakresu planów ochrony
dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska
PLH220023,
Pobrzeże
Słowińskie
PLB220003,
Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach
Parku” w gazecie „Głos Dziennika Pomorza”

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
PROJEKTU PLANU OCHRONY
Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29. ust. 5 i 6 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz

ZAWIADAMIA
o rozpoczęciu prac nad wykonaniem dokumentacji na potrzeby planu ochrony
dla Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planów ochrony
dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie
PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku.

o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.

Zawartość dokumentu określona została w art. 20 ust.

poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra

3 oraz art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu

przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). Zakres

planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku

prac przewidzianych do realizacji obejmuje czynności wskazane w § 8

krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony

ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w

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

sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego,

w związku z faktem, iż rozpoczęte w 2011 roku prace nad

rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w

opracowaniem projektów planów ochrony obszarów Natura 2000:

tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody

PLB990002 – Przybrzeżne Wody Bałtyku, PLB220003 – Pobrzeże

(Dz.U. 2005 Nr 94, poz. 794) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Słowińskie, PLH220023 – Ostoja Słowińska i Słowińskiego Parku

Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu

Narodowego nie zostały sfinalizowane i zostały zamknięte w 2016

planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 401 z

roku,

późn. zm.).

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
PROJEKTU PLANU OCHRONY
Aktualne informacje o stanie zaawansowania prac i

projektu w zakładce "Konsultacje społeczne". Organem właściwym do

materiały robocze związane z wykonaniem dokumentacji na

rozpatrzenia wszystkich uwag, wniosków i zapytań jest Dyrektor

potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego z

Słowińskiego Parku Narodowego.

uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty będą miały prawo, po

2000:

Ostoja

Słowińska

Pobrzeże

PLH220023,

Słowińskie

PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach
Parku,

a także szczegółowy opis

realizowanego

projektu

prac,

będą

wykonywanych
publikowane

zakończeniu prac nad wykonaniem dokumentacji na potrzeby
planu

ochrony

dla

Słowińskiego

Parku

Narodowego

z

w ramach

uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura

w

2000:

formie

Ostoja

Słowińska

PLH220023,

Pobrzeże

Słowińskie

elektronicznej na stronie internetowej www.planochrony.slowinskipn.pl.

PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach

Uwagi, wnioski i zapytania dotyczące dokumentacji przygotowywanej

Parku, do zapoznania się z projektem planu ochrony oraz możliwość

na potrzeby planu ochrony, w formie pisemnej, składać będzie można

zgłaszania do niego uwag i wniosków. Dyrektor Słowińskiego Parku

na adres: Słowiński Park Narodowy ul. Bohaterów Warszawy 1A,

Narodowego poinformuje w formie ogłoszenia, po zakończeniu

76-214 Smołdzino, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

prac nad opracowywaniem projektu planu ochrony, o terminie

sekretariat@slowinskipn.pl lub w trakcie organizowanych spotkań

wyłożenia go do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni

informacyjno-konsultacyjnych. O sposobie rozpoznania zastrzeżeń

oraz sposobie składania wniosków i uwag do projektu planu ochrony

zostaną

dla Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu

poinformowani indywidualnie w formie pisemnej. Odpowiedzi na

planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska

uwagi, wnioski i zapytania, złożone w trakcie spotkań informacyjno-

PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody

konsultacyjnych, zostaną opublikowane na stronie internetowej

Bałtyku PLB990002

wniesionych

na

adres

Sporządzającego,

interesanci

KOMUNIKACJA ZE SPOŁECZEŃSTWEM
Dla Projektu opracowana została strona internetowa:
www.planochrony.slowinskipn.pl

Na stronie internetowej umieszczane są ogólne informacje dotyczące projektu planu ochrony,
sprawozdania ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz informacje dotyczące przebiegu prac nad
planem ochrony.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNOKONSULTACYJNYCH
1. PIERWSZE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
termin: do 28 czerwca 2019 roku
zakres tematyczny: spotkanie wstępne, poinformowanie o rozpoczęciu
prac nad projektem planu, zaprezentowanie harmonogramu prac i ich
procedury, przedstawienie możliwości zapoznawania się z bieżącym
stanem prac oraz sposobem zgłaszania uwag i wniosków podczas całego
procesu planistycznego; zebranie wstępnych uwag i wniosków osób
zainteresowanych sporządzana dokumentacją.

2. DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
termin: do 13 grudnia 2019 roku
zakres tematyczny: przedstawienie wyników dotychczas zrealizowanych
prac, wstępnie zidentyfikowane przedmioty i cele ochrony, a także
zagrożenia, omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków,
zebranie kolejnych uwag i wniosków.

3. TRZECIE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
termin: do 28 lutego 2020 roku
zakres tematyczny: przedstawienie wyników prac zrealizowanych w ramach prac etapu 2 (części od 1 do 6 oraz prace
inwentaryzacyjne w części 7) ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonanych w ramach części 4 (zagospodarowanie
przestrzenne) oraz 6 (uwarunkowania hydrotechniczne), zidentyfikowane przedmioty i cele ochrony, a także zagrożenia,
omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwag i wniosków.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNOKONSULTACYJNYCH
4. CZWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
termin: do 29 maja 2020 roku
zakres tematyczny: poinformowanie o zakresie i sposobie realizacji prac w etapie
3, przedstawienie wyników prac analitycznych i syntetycznych dotyczących części 7
(zasoby leśne), przedstawienie strategicznych i operacyjnych (szczegółowych)
celów ochrony, zestawienie zagrożeń i sposobów ich eliminacji lub ograniczania,
określenie wskaźników właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów
Natura 2000 w granicach Parku, przedstawienie koncepcji podziału Parku na strefy
ochronne, wstępne sformułowanie zasad udostępniania Parku, wstępne wskazania
do dokumentów planistycznych, omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i
wniosków, zebranie kolejnych uwag i wniosków.

5. PIĄTE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
termin: do 30 września 2020 roku
zakres tematyczny: przedstawienie wyników prac zrealizowanych w ramach prac etapu 3
(części 8 - strategia i zasady ochrony i 9 - projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego wraz z oceną
skutków regulacji), omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych
uwag i wniosków.

6. SZÓSTE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
termin: do 29 stycznia 2021 roku
zakres tematyczny: spotkanie podsumowujące prace, przedstawienie ostatecznej postaci dokumentacji planistycznej, szczegółowe
omówienie udziału społeczeństwa w procesie tworzenia projektu planu ochrony SPN, przedstawienie sposobu i zakresu uwzględnienia
zgłoszonych uwag i wniosków w opracowanej dokumentacji, uzasadnienie powodów braku uwzględnienia uwag i wniosków, które nie
zostały pozytywnie rozpatrzone podczas sporządzania projektu planu ochrony.

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM

ETAP I

ETAP
ZREALIZOWANY

ETAP II
ETAP W TRAKCIE
REALIZACJI

Etap ten stanowił przygotowanie do prac nad stworzeniem dokumentacji do planu
ochrony. Wykonawca przygotował i opublikował informację o przystąpieniu do
sporządzenia projektu planu ochrony. Ponadto przygotował opis założeń do
sporządzenia dokumentacji, zidentyfikował grupy interesu oraz opracował
harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Wykonawca dokonał również
analizy istniejących materiałów, zgodnie z zadaniami wskazanymi w opisie przedmiotu
zamówienia.

Na tym etapie Wykonawca zrealizuje prace inwentaryzacyjne i dokona zestawienia
wszystkich niezbędnych do przygotowania planu ochrony danych. Ponadto opracuje on
koncepcję celów ochrony, działań ochronnych oraz zasad i metod monitoringu dla
poszczególnych elementów zasobów Parku, które stanowić będą podstawę do
przygotowania zapisów planu ochrony. W ramach realizacji tego Etapu Wykonawca
przygotuje: części 1-6 dokumentacji zgodnie z przedstawionymi zadania w opisie
przedmiotu zamówienia oraz wyniki prac inwentaryzacyjnych na potrzeby 7 części
dokumentacji.
TERMIN: DO 31.03.2020

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM

ETAP III

ETAP IV

Na tym etapie prac Wykonawca opracuje wyniki prac dot. zasobów leśnych wykonując
część 7 dokumentacji. Ponadto przeanalizuje on dane zgromadzone w 2 Etapie w celu
wypracowania spójnej strategii ochrony Słowińskiego Parku Narodowego. Na tej
podstawie Wykonawca opracuje części 8 i 9 dokumentacji.
TERMIN: DO 30.10.2020

W Etapie 4 Wykonawca na podstawie wykonanych w trakcie realizacji Etapów 2 i 3
części 1-9 dokumentacji zaprezentuje uzyskane wyniki i opracowaną strategię ochrony
w Parku na konferencji podsumowującej Projekt oraz przygotuje manuskrypty
publikacji, zgodnie z zadaniami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Ponadto przedstawi raport z udziału społeczeństwa w procesie tworzenia planu
ochrony Słowińskiego Parku Narodowego.
TERMIN: DO 31.03.2021

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM
II ETAP

Fot. Marcin Czerny

Fot. Marcin Czerny

Fot. Marcin Czerny

CZĘŚĆ I – STAN PRAWNY I ADMINISTRACYJNY
CHARAKTERYSTYKA STANU
PRAWNEGO I ADMINISTRACYJNEGO
PARKU

Opracowane dane ewidencyjne z powiatu lęborskiego – zgłoszone
rozbieżności w części opisowej i geometrycznej zasobu.
W trakcie opracowywania dane z powiatu słupskiego – dane niekompletne (nie
obejmują całej otuliny)

CZĘŚĆ II – CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA
CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW
KLIMATYCZNYCH PARKU

Pozyskanie i przeanalizowane materiały źródłowe

OPIS GEOLOGII, GEOMORFOLOGII,
GLEB PARKU, WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ
ZAGROŻEŃ I KONCEPCJĄ CELÓW
OCHRONY, DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU

Pozyskanie i przeanalizowane materiały źródłowe
To zadanie w stosunku do zakresu określonego w OPZ zostanie rozszerzone
o wykonanie prac inwentaryzacyjnych

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM - II ETAP
CZĘŚĆ II – CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA
ANALIZA SPECYFIKI ABIOTYCZNEJ
WÓD POWIERZCHNIOWYCH WRAZ Z
IDENTYFIKACJĄ ZAGROŻEŃ I
KONCEPCJĄ CELÓW OCHRONY,
DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU

Pozyskanie i przeanalizowane materiały źródłowe

INWENTARYZACJA TERENOWA
WYBRANYCH OBCYCH I
INWAZYJNYCH GATUNKÓW ROŚLIN

Planowany termin rozpoczęcia inwentaryzacji terenowej – lipiec 2019 roku

FLORA I MYKOBIOTA PARKU –
CHARAKTERYSTYKA SPECYFIKI I
ZASOBÓW, IDENTYFIKACJA
ZAGROŻEŃ ORAZ KONCEPCJA CELÓW
OCHRONY, DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU

Pozyskanie i przeanalizowane materiały źródłowe

OPRACOWANIE ZWERYFIKOWANYCH
MAP ROŚLINNOŚCI RZECZYWISTEJ I
SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NATURA
2000 SPN, ROŚLINNOŚĆ RZECZYWISTA
PARKU – ANALIZA SPECYFIKI,
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ORAZ
KONCEPCJA CELÓW OCHRONY,
DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU, OKREŚLENIE
ROŚLINNOŚCI POTENCJALNEJ PARKU

Planowany termin rozpoczęcia inwentaryzacji terenowej: wstępny rekonesans
– połowa czerwca, początek właściwych prac inwentaryzacyjnych – lipiec 2019
roku

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM - II ETAP
CZĘŚĆ II – CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA
FAUNA BEZKRĘGOWA – ANALIZA
SPECYFIKI I ZASOBÓW,
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ORAZ
KONCEPCJA CELÓW OCHRONY,
DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU

Prace terenowe w toku; zrealizowany 1 tygodniową wstępną wizję terenową

ICHTIOFAUNA – ANALIZA SPECYFIKI I
ZASOBÓW, IDENTYFIKACJA
ZAGROŻEŃ, OCENA SKUTECZNOŚCI
DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ ORAZ
KONCEPCJA CELÓW OCHRONY,
DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU

Planowany termin rozpoczęcia inwentaryzacji terenowej – początek września
2019 roku

HERPETOFAUNA – ANALIZA SPECYFIKI
I ZASOBÓW, IDENTYFIKACJA
ZAGROŻEŃ ORAZ KONCEPCJA CELÓW
OCHRONY, DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU

Prace terenowe w toku; zrealizowany 1 tygodniową wizję terenową, aktualnie w
trakcie drugiej tury przeprowadzania wizji; planowane są comiesięczne wizje
(6-10 dniowe) w terminie do końca sierpnia (płazy) oraz do końca września
(gady)

ORNITOFAUNA – ANALIZA SPECYFIKI I
ZASOBÓW, IDENTYFIKACJA
ZAGROŻEŃ ORAZ KONCEPCJA CELÓW
OCHRONY, DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU

Prace terenowe w toku; zrealizowany 1 tygodniową wizję terenową, aktualnie w
trakcie drugiej tury przeprowadzania wizji; planowane są comiesięczne wizje
(6-10 dniowe) w terminie do końca lutego 2020 roku

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM - II ETAP
CZĘŚĆ II – CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA
TERIOFAUNA – ANALIZA SPECYFIKI I
ZASOBÓW, IDENTYFIKACJA
ZAGROŻEŃ ORAZ KONCEPCJA CELÓW
OCHRONY, DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU

Prace terenowe w toku; zrealizowany 1 tygodniową wizję terenową, aktualnie w
trakcie drugiej tury przeprowadzania wizji; planowane są comiesięczne wizje
(6-10 dniowe) w terminie do końca września

SIEDLISKA PRZYRODNICZE I GATUNKI
NATURA 2000, W TYM PRZEDMIOTY
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
OSTOJA SŁOWIŃSKA PLH220023

Planowany termin rozpoczęcia prac terenowych dla siedlisk przyrodniczych:
wstępny rekonesans – połowa czerwca, początek właściwych prac
inwentaryzacyjnych – lipiec 2019 roku.
Trzepla zielona – rozpoczęcie badań planowane na drugą dekadę czerwca.
Wydra - rozpoczęcie badań planowane na drugą połowę września.
Bóbr - rozpoczęcie badań planowane na listopad.
Wilk - rozpoczęcie badań planowane na początek zimy.
Ryby i minogi - rozpoczęcie badań planowane na początek września

GATUNKI PTAKÓW, PRZEDMIOTY
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
POBRZEŻE SŁOWIŃSKIE PLB220003
ORAZ GATUNKI ZWIERZĄT –
PRZEDMIOTY OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000 PRZYBRZEŻNE WODY
BAŁTYKU PLB990002

Prace terenowe w toku; zrealizowany 1 tygodniową wizję terenową, aktualnie w
trakcie drugiej tury przeprowadzania wizji; planowane są comiesięczne wizje
(6-10 dniowe) w terminie do końca lutego 2020 roku

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM - II ETAP
CZĘŚĆ II – CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA
OCENA STANU EKOLOGICZNEGO WÓD

Pozyskanie i przeanalizowane materiały źródłowe

CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU
TYPÓW EKOSYSTEMÓW,
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ORAZ
KONCEPCJA CELÓW OCHRONY,
DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU

Zadanie realizowane w ramach sporządzania ekspertyz dla poszczególnych
typów ekosystemów

KORYTARZE EKOLOGICZNE, SZLAKI
MIGRACYJNE

Zadanie syntetyzujące prace realizowane w ramach poszczególnych ekspertyz

CZĘŚĆ III – WALORY KRAJOBRAZOWE I WARTOŚCI KULTUROWE
CHARAKTERYSTYKA WALORÓW
W przygotowaniu analizy przestrzenne z wykorzystaniem cyfrowego obrazu
KRAJOBRAZOWYCH PARKU,
rzeźby terenu i elewacji
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ORAZ
KONCEPCJA CELÓW OCHRONY,
DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU
CHARAKTERYSTYKA WARTOŚCI
KULTUROWYCH PARKU,
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ORAZ
KONCEPCJA CELÓW OCHRONY,
DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I
MONITORINGU

Zebranie informacji na temat aktualnego stanu obiektów kultury materialnej
oraz ewentualnych zagrożeń
Prace terenowe w toku; zrealizowane 2 cykle badań terenowych; aktualnie
realizowany jest 3 cykl badań

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM - II ETAP
CZĘŚĆ IV – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I
POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ
ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZESTRZENNYM ORAZ OPRACOWANIE
WYTYCZNYCH DO ZMIAN W
DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH

Pozyskanie i wstępnie przeanalizowane materiały źródłowe. Aktualnie
sporządzana jest jednolita warstwa zagospodarowania przestrzennego
obejmująca obszar Parku i otuliny. Warstwa budowana jest na razie na
obszarze powiatu lęborskiego (z uwagi na przygotowany materiał
ewidencyjny z terenu tego obszaru – warstwa budowana jest w oparciu o
mapę ewidencyjną. Równolegle prowadzona jest szczegółowa analiza
MPZP i tworzona baza danych zawierająca opis przeznaczenia gruntów
(do zintegrowania z mapą)

CZĘŚĆ V – UDOSTĘPNIENIE PARKU I DZIAŁANIA EDUKACYJNE
CHARAKTERYSTYKA UDOSTĘPNIANIA
Planowany termin rozpoczęcia inwentaryzacji terenowej – lipiec 2019
PARKU DO CELÓW NAUKOWYCH,
roku
EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH,
REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH,
AMATORSKIEGO POŁOWU RYB I
RYBACTWA…
OPRACOWANIE KONCEPCJI UDOSTĘPNIANIA
PARKU DLA CELÓW NAUKOWYCH,
EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH,
REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH,
AMATORSKIEGO POŁOWU RYB I RYBACTWA
WYKONANIE ANALIZY DOTYCHCZASOWEJ
DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ PARKU ORAZ
IDENTYFIKACJA POTRZEB W JEJ ZAKRESIE,
W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH I
POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZASOBÓW
PRZYRODNICZYCH PARKU
OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZYSZŁYCH
DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM - II ETAP
CZĘŚĆ VI – UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE
WERYFIKACJA DANYCH
DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ WODNYCH

Planowany termin rozpoczęcia inwentaryzacji terenowej – jesień 2019 roku

OPIS UWARUNKOWAŃ
HYDROTECHNICZNYCH OCHRONY
EKOSYSTEMÓW ZALEŻNYCH OD WÓD
ORAZ OPRACOWANIE KONCEPCJI
ZARZĄDZANIA WODĄ W PARKU

Po zrealizowaniu zadania 3.2.28, tj.: Weryfikacja danych dotyczących urządzeń
wodnych

CZĘŚĆ VII – ZASOBY LEŚNE - INWENTARYZACJA
PRACE INWENTARYZACYJNE
ZASOBÓW LEŚNYCH – PRACE
GLEBOWO-SIEDLISKOWE

Planowany termin rozpoczęcia inwentaryzacji terenowej – początek lipca 2019
roku
To zadanie w stosunku do zakresu określonego w OPZ zostanie rozszerzone
o wykonanie prac inwentaryzacyjnych

PRACE INWENTARYZACYJNE
ZASOBÓW LEŚNYCH – PRACE
URZĄDZENIOWO-LEŚNE

Planowany termin rozpoczęcia inwentaryzacji terenowej – po zakończeniu prac
dotyczących roślinności, siedlisk przyrodniczych oraz opracowania glebowosiedliskowego – jesień 2019 roku

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM – III ETAP
CZĘŚĆ VII – ZASOBY LEŚNE – OPRACOWANIE WYNIKÓW, ANALIZY I SYNTEZA

- Opracowanie wyników inwentaryzacji lasu
- Prace analityczne (analiza wyników inwentaryzacji lasów)
- Prace planistyczno-prognostyczne
CZĘŚĆ VIII – STRATEGIA I ZASADY OCHRONY
- Określenie strategicznych i operacyjnych (szczegółowych) celów ochrony
- Zestawienie zagrożeń i sposobów ich eliminacji lub ograniczania
- Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 w granicach Parku,
warunków jego utrzymania lub odtworzenia oraz określenie warunków zachowania integralności tych obszarów i ogólnej
spójności sieci obszarów Natura 2000
- Określenie potrzeb i uwarunkowań stosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej oraz wskazanie obszarów realizacji
ww. sposobów ochrony (stref ochronnych)
- Opracowanie wykazu projektowanych działań ochronnych
- Sformułowanie zasad udostępniania Parku dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych,
amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie wykazu działań związanych z udostępnianiem Parku i edukacją
- Projekt monitoringu realizacji działań ochronnych i ich skutków oraz stanu cennych elementów przyrodniczych i kulturowych
SPN, w tym przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 w granicach Parku
- Wskazania do dokumentów planistycznych oraz wskazania do zmiany granic Park i/lub jego otuliny
CZĘŚĆ IX – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE USTANOWIENIA PLANU OCHRONY
DLA SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO WRAZ Z OCENĄ SKUTKÓW REGULACJI
- Opracowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku
Narodowego wraz z oceną skutków regulacji

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM – IV ETAP
- Raport z udziału społeczeństwa w procesie tworzenia planu ochrony SPN
- Czynny udział w konferencji podsumowującej Projekt
CZĘŚĆ X – MANUSKRYPT PUBLIKACJI

- Przygotowanie manuskryptu publikacji

Fot. Marcin Czerny

PRZEDSTAWIENIE PODSTAW I UWARUNKOWAŃ
PRAWNYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI NA
POTRZEBY PLANU OCHRONY
Park
narodowy
obejmuje
obszar
wyróżniający się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi,
kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni
nie mniejszej niż 1000 ha, na którym
ochronie podlega cała przyroda oraz walory
krajobrazowe.

Tworzy się go w celu zachowania
różnorodności biologicznej, zasobów, tworów
i składników przyrody nieożywionej i walorów
krajobrazowych, przywrócenia właściwego
stanu zasobów i składników przyrody oraz
odtworzenia
zniekształconych
siedlisk
przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk
zwierząt lub siedlisk grzybów.
Fot. Marcin Czerny

PRZEDSTAWIENIE PODSTAW I UWARUNKOWAŃ
PRAWNYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI NA
POTRZEBY PLANU OCHRONY
Plan ochrony dla parku narodowego sporządza się na okres 20 lat,
z uwzględnieniem:
1) charakterystyki i oceny stanu przyrody;
2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych;
3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych
4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego;
6) wyników audytu krajobrazowego.

PRZEDSTAWIENIE PODSTAW I UWARUNKOWAŃ
PRAWNYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI NA
POTRZEBY PLANU OCHRONY
Prace przy sporządzaniu planów ochrony polegają na:
1) ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych,
wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych opisów;
2) opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz
wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
3) wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.

PRZEDSTAWIENIE PODSTAW I UWARUNKOWAŃ
PRAWNYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI NA
POTRZEBY PLANU OCHRONY
Plan ochrony dla parku narodowego zawiera:

1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań
ich realizacji;
2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3) wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;
4) określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej
i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań;
5) wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz
określenie sposobów ich udostępniania;
6) wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza,
handlowa i rolnicza;
7) ustalenia do dokumentów planistycznych, dotyczące eliminacji lub ograniczenia
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

PRZEDSTAWIENIE PODSTAW I UWARUNKOWAŃ
PRAWNYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI NA
POTRZEBY PLANU OCHRONY
Plany ochrony dla parku narodowego w części
pokrywającej się z obszarem Natura 2000
powinien uwzględniać zakres planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 albo
zakres planu ochrony dla obszaru Natura
2000.
Gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości
lub w części obszar parku narodowego,
sprawującym nadzór nad obszarem Natura
2000 w granicach parku narodowego jest jego
dyrektor.
(Obszary Natura 2000: Ostoja Słowińska
PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003
oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002)
Projekt planu ochrony dla obszaru Natura
2000 lub jego części sporządza sprawujący
nadzór nad obszarem.

Fot. Marcin Czerny

PRZEDSTAWIENIE PODSTAW I UWARUNKOWAŃ
PRAWNYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI NA
POTRZEBY PLANU OCHRONY
Obszary Natura 2000
Obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.
Sporządzający projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 ma obowiązek
umożliwić zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność
w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem
tego projektu.

PRZEDSTAWIENIE PODSTAW I UWARUNKOWAŃ
PRAWNYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI NA
POTRZEBY PLANU OCHRONY
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera:
1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000;
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony;
3) określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów
ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności
sieci obszarów Natura 2000;
4) wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych, dotyczące eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
dla których wyznaczono obszar Natura 2000;
5) określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
realizację;
6) wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich
siedlisk, będących przedmiotami ochrony;
7) określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków;
8) określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin
i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.

PRZEDSTAWIENIE PODSTAW I UWARUNKOWAŃ
PRAWNYCH SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI NA
POTRZEBY PLANU OCHRONY

OPINIOWANIE

Opiniowanie projektu planu ochrony parku narodowego
zawierającego zakres planu ochrony obszaru Natura 2000:
- rady gmin
- rada parku narodowego
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i dyrektor urzędu
morskiego

USTANOWIENIE

Ustanowienie planu ochrony przez Ministra Środowiska w formie
rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.

PYTANIA UCZESTNIKÓW
SPOTKANIA

ZBIERANIE WSTĘPNYCH UWAG I WNIOSKÓW
WNIOSKI INTERESARIUSZY

Dnia 24.04.2019 r.
POMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Dnia 10.05.2019 r.
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE

PRZEDSTAWIENIE ZASAD ORGANIZACJI PROCESU
KOMUNIKACJI W TOKU REALIZACJI PRAC
6 spotkań informacyjno-konsultacyjnych;
W trakcie spotkań zbierane będą wnioski, uwagi i zapytania;
Raz na kwartał na stronie
www.planochrony.slowinskipn.pl
pojawiać się będzie sprawozdanie z prac nad planem, zawierające między innymi odpowiedzi na
wnioski, uwagi i pytania uczestników spotkań informacyjno-konsultacyjnych
(zakładki: Informacje i Konsultacje społeczne);

Wnioski, uwagi i zapytania można kierować do Słowińskiego Parku Narodowego
pisemnie na adres:
Słowiński Park Narodowy, ul. Bohaterów Warszawy 1A 76-214 Smołdzino
w formie elektronicznej na adres:
sekretariat@slowinskipn.pl;
Indywidualna odpowiedź w terminie 10 dni.

KONTAKT
KRAMEKO sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 108
30-023 Kraków
T: +48 12 294 52 22
T kom: 607 694 709
F: +48 12 376 73 94
E: sekretariat@krameko.com.pl

www.krameko.com.pl
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Fot. Piotr Profus

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Fot. Piotr Rochowski

Fot. Piotr Rochowski

Fot. Piotr Rochowski

