
UZASADNIENIE

Plan ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego jest dokumentem określającym sposoby ochrony
zasobów, tworów i składników przyrody występujących na terenie tego parku narodowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021 r.  poz.  1098 z  późn.  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą” – plan ochrony sporządzany jest  przez
dyrektora parku narodowego na okres 20 lat. Ustawa określa również, co powinien zawierać projekt planu
ochrony dla parku narodowego. 

Tryb  sporządzania  planu  ochrony,  a  także  szczegółowy  zakresu  prac,  określone  zostały
rozporządzeniem 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 r. Nr 94, poz. 794). Ze względu
na  fakt,  iż  dotychczas  Słowiński  Park  Narodowy nie  dysponował  planem ochrony,  działania  ochronne
realizowane  były  na  podstawie  zarządzeń  Ministra  właściwego  do  spraw środowiska  w  sprawie  zadań
ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Ponadto,  w  myśl  postanowień  art.  30  ust.  1  ustawy,  plan  ochrony  ustanowiony  dla  parku
narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego położonego w granicach obszaru Natura 2000,
uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 29, czyli zakres planu ochrony obszaru Natura 2000, staje się
planem ochrony dla  tej  części  obszaru  Natura  2000,  położonych  w granicach  parku  narodowego.  Plan
ochrony  parku  narodowego,  w  tym  również  zawierający  zakres  planu  ochrony  obszaru  Natura  2000,
ustanawiany jest przez Ministra właściwego do spraw środowiska w formie rozporządzenia.

19 października 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Słowińskiego Parku Narodowego
opublikowano  ogłoszenie  o  zamówieniu  usługi  na  „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”. 

W dniu 19  lutego 2019 r.  zawarta  została  z  wykonawcą,  wyłonionym w przetargu  publicznym,
umowa na wykonanie dokumentacji  planistycznej  na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego
Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska
PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku.
Projekt ten realizowany  był w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.4 Ochrona
przyrody  i  edukacja  ekologiczna.  Projekt  był dofinansowany  ze  środków  Funduszu  Spójności  Unii
Europejskiej  w  ramach  umowy  nr  POIS.02.04.00-00-0026/17-00,  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  umowy nr  322/2017/Wn10/OP-IN-YS/D oraz  ze  środków
własnych Słowińskiego Parku Narodowego. 

Zgodnie  z  postanowieniami  art.  19 ust.  1a  i  art.  28.  ust.  4 ustawy o ochronie  przyrody,  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  o  ocenach oddziaływania  na  środowisko (tekst  jedn.  Dz.U.
Z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska 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,  w dniu 8 kwietnia  2019 r.
Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do
opracowywania  projektu  dokumentu  i  o  jego  przedmiocie.  Informacja  ta  pojawiła  się  w  prasie  dnia
1 kwietnia  2019  r.,  ……………..,  a  także  na  stronie  internetowej  Słowińskiego  Parku  Narodowego:
http://planochrony.slowinskipn.pl/.

Sporządzona  została  również  lista  201  interesariuszy,  zawierająca  osoby  fizyczne,  instytucje
państwowe, samorządowe i pozarządowe, którym umożliwiony został udział w pracach nad projektem planu
ochrony. Wszystkim zainteresowanym umożliwiono również zgłaszanie wniosków i uwag do dokumentacji.
Ponadto w trakcie realizacji prac nad dokumentacją projektu planu ochrony, przeprowadzono 4 spotkania
informacyjno-konsultacyjne ze wszystkimi zainteresowanymi interesariuszami.

Po zakończeniu prac nad planem, Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego ogłosił rozpoczęcie
konsultacji  społecznych.  W trakcie  prowadzonych konsultacji  zgłoszono ...............  uwag między innymi
od: ............................................ Odpowiedzi na zgłoszone uwagi udzielono na piśmie. Projekt planu ochrony
uwzględniający uwagi  i  wnioski  zgłoszone  w  czasie  konsultacji  społecznych  oraz  informację  na  temat
rozstrzygnięcia  tychże  uwag  i  wniosków  przedłożono  Radzie  Naukowej  Parku  na  posiedzeniu  w  dniu
………. Na tym posiedzeniu Rada zaopiniowała przedłożony projekt.



Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego
zawiera załącznik podzielony na następujące rozdziały:

1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;
2) obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;
3) opis  granic  i  mapy obszarów Natura  2000:  Ostoja  Słowińska PLH220023,  Pobrzeże Słowińskie

PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002, w częściach pokrywających się z obszarem
Parku;

4) identyfikacja  oraz  określenie  sposobów eliminacji  lub  ograniczania  istniejących  i  potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla obszaru Parku, w tym identyfikacja
istniejących  i  potencjalnych  zagrożeń  dla  zachowania  właściwego  stanu  ochrony  siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony dla
obszarów  Natura  2000:  Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003,
Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002, w częściach pokrywających się z obszarem Parku;

5) warunki  utrzymania  lub odtworzenia  właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów
Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody
Bałtyku PLB990002, w częściach pokrywających się z obszarem Parku, zachowanie integralności
tych obszarów oraz spójności sieci obszarów Natura 2000;

6) wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich
siedlisk,  będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000:  Ostoja Słowińska PLH220023,
Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002,  w  częściach
pokrywających się z granicami Parku;

7) działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, w tym monitoringu stanu
przyrody  i  skuteczności  jej  ochrony  oraz  działań  związanych  z  udostępnianiem  terenu  Parku
i edukacją, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań oraz określenie działań ochronnych
dla  utrzymania  lub  odtworzenia  właściwego  stanu  ochrony  przedmiotów  ochrony  w  obszarach
Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody
Bałtyku PLB990002, w częściach pokrywających się z granicami Parku, ze wskazaniem podmiotów
odpowiedzialnych za ich realizację;

8) sposoby monitoringu  realizacji  zadań  ochronnych  oraz  ich  skutków w obszarach  Natura  2000:
Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku
PLB990002, w częściach pokrywających się z granicami Parku;

9) sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt oraz ich
siedlisk,  będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000:  Ostoja Słowińska PLH220023,
Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002,  w  częściach
pokrywających się z obszarem Parku;

10) obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
i sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz sposoby ich udostępniania;

11) miejsca, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;
12) ustalenia  do  studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gmin,

miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego,  planu zagospodarowania  przestrzennego
województwa pomorskiego, planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych,
morza  terytorialnego  i  wyłącznej  strefy  ekonomicznej,  dotyczące  eliminacji  albo  ograniczania
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych oraz wskazania do zmian w istniejących dokumentach
planistycznych,  niezbędne  do  utrzymania  bądź  odtworzenia  właściwego  stanu  ochrony  siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony obszarów Natura
2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku
PLB990002.

Dokumentacja  do  Planu  Ochrony  Słowińskiego  Parku  Narodowego  składa  się  z  następujących
części:

1) Charakterystyka stanu prawnego i administracyjnego Parku (operat wykonany przez Krameko sp.
z o.o. w 2020 r.).

2) Charakterystyka  warunków  klimatycznych  Parku  (operat  wykonany  przez  Krameko  sp.  z  o.o.
w 2020 r.).

3) Opis geologii, geomorfologii, gleb Parku wraz z identyfikacją zagrożeń i koncepcją celów ochrony,
działań ochronnych i monitoringu (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).



4) Analiza specyfiki abiotycznej wód podziemnych i powierzchniowych wraz z identyfikacją zagrożeń,
koncepcją celów ochrony, działań ochronnych oraz monitoringu (operat wykonany przez Krameko
sp. z o.o. w 2020 r.).

5) Ekspertyza ochrony flory Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska
PLH220023 w granicach Parku (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).

6) Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000 (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020
r.).

7) Analiza fauny bezkręgowej oraz przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska
PLH220023 (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).

8) Ekspertyza ochrony ryb i minogów Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja
Słowińska PLH220023 w granicach Parku (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).

9) Herpetofauna – analiza specyfiki i zasobów, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja celów ochrony,
działań ochronnych i monitoringu (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).

10) Ekspertyza ochrony ornitofauny Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 Pobrzeże
Słowińskie  PLB220003 oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku (operat
wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).

11) Ekspertyza  ochrony  teriofauny  Słowińskiego  Parku  Narodowego  z  uwzględnieniem  gatunków
ssaków będących przedmiotami  ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023
w granicach Parku (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).

12) Ocena stanu ekologicznego wód (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).
13) Charakterystyka i ocena stanu typów ekosystemów, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja celów

ochrony, działań ochronnych i monitoringu (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).
14) Korytarze ekologiczne, szlaki migracyjne (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).
15) Charakterystyka  walorów  krajobrazowych  Parku,  identyfikacja  zagrożeń  oraz  koncepcja  celów

ochrony, działań ochronnych i monitoringu (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).
16) Charakterystyka wartości kulturowych Parku, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja celów ochrony,

działań ochronnych i monitoringu (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).
17) Identyfikacja  istniejących  i  potencjalnych  zagrożeń  związanych  z  zagospodarowaniem

przestrzennym  oraz  opracowanie  wytycznych  do  zmian  w  dokumentach  planistycznych  (operat
wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).

18) Charakterystyka  i  koncepcja  udostępniania  Słowińskiego  Parku  Narodowego  (operat  wykonany
przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).

19) Analiza dotychczasowej działalności edukacyjnej Parku oraz identyfikacja potrzeb w jej zakresie,
w kontekście istniejących i potencjalnych zagrożeń zasobów przyrodniczych Parku oraz koncepcja
przyszłych działań edukacyjnych (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).

20) Uwarunkowania hydrotechniczne (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2020 r.).
21) Zasoby leśne – analiza i planowanie (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2021 r.).
22) Strategia i zasady ochrony (operat wykonany przez Krameko sp. z o.o. w 2021 r.).

W rozdziale 1  załącznika do rozporządzenia na podstawie materiałów dokumentacyjnych do planu
ochrony  określono  cele  ochrony  przyrody  na  terenie  Parku  oraz  wskazanie  przyrodniczych
i społecznych uwarunkowań ich realizacji.

Sformułowano strategiczne cele ochrony przyrody parku jak i cele szczegółowe w odniesieniu do
przyrody nieożywionej, ekosystemów leśnych, lądowych ekosystemów nieleśnych, ekosystemów wodnych,
gatunków  roślin,  grzybów  i  ich  siedlisk,  gatunków  zwierząt  i  ich  siedlisk,  krajobrazu  oraz  wartości
kulturowych,  obszarów Natura  2000:  Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003,
Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002.

Opisano przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celów ochrony przyrody.
W rozporządzaniu podano kody Natura 2000 identyfikujące przedmioty ochrony w obszarach Natura

2000:  Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003  i  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku
PLB990002. Przedmiotami  ochrony są  niektóre  gatunki  flory i  fauny oraz siedliska przyrodnicze.  Kody
stosowane w sieci obszaru Natura 2000 stanowią podstawową jednostkę pozwalającą na identyfikowanie
poszczególnych przedmiotów ochrony na obszarze Polski, a także w pozostałych krajach UE. Kody Natura
2000 pozwalają na ujednolicenie podejścia do ochrony przedmiotów ochrony w przypadkach zdarzających
się  synonimów nazw łacińskich,  a  także  w przypadku  identyfikacji  i  wyodrębnienia  nowych  gatunków
w obrębie danego rodzaju.



Stanowią  one  wspólny  mianownik  i  zapewniają  spójność  w  zakresie  porównań  dotyczących
prowadzonych  działań  ochronnych  oraz  odnośnie  wytycznych  dla  monitoringu wyróżnionych  gatunków
i siedlisk  przyrodniczych.  Ponadto,  podstawową  funkcją  prezentowanych  kodów  Natura  2000
w rozporządzeniu  jest  możliwość  pełnego  rozróżnienia  działań  ochronnych  planowanych  na  rzecz
poszczególnych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000 oraz tych,  które pozostają
wyłącznym przedmiotem zainteresowania (i ochrony) na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego.

Rozdział  2  załącznika  do  rozporządzenia  zawiera  wskazanie  obszarów  ochrony  ścisłej,  czynnej
i krajobrazowej.

Podano lokalizację obszarów objętych poszczególnymi rodzajami ochrony. Podział Parku na rodzaje
ochrony przedstawiono na  mapie  w skali  1:30 000 oraz z  uwzględnieniem podziału  powierzchniowego
Słowińskiego Parku Narodowego na oddziały i pododdziały na mapach leśnych.

Rozdział 3 załącznika do rozporządzenia zawiera opis granic i mapy obszarów Natura 2000: Ostoja
Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002,
w częściach pokrywających się z obszarem Parku.

Opisano  granice  obszarów  Natura  2000:  Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie
PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002, w układzie współrzędnych, o którym mowa w §3 ust.
1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 r. Poz 1247 z późn. zm.) oraz załączono mapy obszarów.

Rozdział 4 załącznika do rozporządzenia zawiera identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji
lub  ograniczania  istniejących  i  potencjalnych  zagrożeń  wewnętrznych  i  zewnętrznych  oraz  ich
skutków dla obszaru Parku, w tym identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania
właściwego  stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych,  gatunków  roślin  i  zwierząt  oraz  ich  siedlisk,
będących przedmiotami ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże
Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002,  w  częściach  pokrywających  się
z obszarem Parku.

Przedstawione w tabelach zagrożenia dotyczą przedmiotów ochrony identyfikowanych na obszarze
Natura 2000, jak również zagrożeń dla gatunków i siedlisk identyfikowanych z punktu widzenia potrzeb
ochrony na  obszarze  Parku.  Zidentyfikowane  zagrożenia  dla  gatunków i  siedlisk  na  nakładających  się
obszarach  są  w większości  przypadków tożsame,  dlatego  też dane  na  temat  poszczególnych  gatunków
i siedlisk zostały przedstawione łącznie w jednej tabeli zbiorczej w przypadku każdego rodzaju zagrożenia.

Na  podstawie  materiałów  dokumentacyjnych  oraz  posiadanej  przez  Park  eksperckiej  wiedzy
przyrodniczej  zidentyfikowano  41 zagrożeń wewnętrznych istniejących,  19  zagrożeń wewnętrznych
potencjalnych, 23 istniejące  zagrożenia  zewnętrzne  oraz  11 zagrożeń zewnętrznych potencjalnych.  Dla
części zagrożeń wskazano zagrożone siedlisko przyrodnicze lub/i gatunek. W tym gatunki Natura 2000. Dla
wszystkich zagrożeń wskazano sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków.

Zidentyfikowanie zagrożeń stanowiło podstawę do zaplanowania zabiegów ochronnych.

Rozdział 5 załącznika do rozporządzenia zawiera warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego
stanu  ochrony  przedmiotów  obszarów  Natura  2000:  Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże
Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002,  w  częściach  pokrywających  się
z obszarem Parku,  zachowania  integralności  tych  obszarów  oraz  spójności  sieci  obszarów Natura
2000.

Określone zostały warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony dla następujących
przedmiotów ochrony występujących na obszarach Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże
Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002,  w  częściach  pokrywających  się
z obszarem Parku:

1. siedlisk przyrodniczych,
2. gatunków ssaków,
3. gatunków ptaków,
4. gatunków ryb i minogów,
5. gatunków bezkręgowców,
6. gatunków roślin.

Określone  zostały  ogólne  warunki  utrzymania  lub  odtworzenia  właściwego  stanu  ochrony  dla
przedmiotów  ochrony  obszarów  Natura  2000:  Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie



PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002, w częściach pokrywających się z obszarem Parku,
odnoszące się w szczególności do:

1. innych form ochrony, pokrywających się z obszarami Natura 2000,
2. zagospodarowania przestrzennego,
3. zagospodarowania obszarów morskich,
4. gospodarowania wodami,
5. gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej,
6. śródlądowych  wód  powierzchniowych  płynących,  w  których  powinna  być  zachowana  lub

odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych.
Zostały  również  określone  warunki  zachowania  integralności  obszarów  Natura  2000:  Ostoja

Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody Bałtyku  PLB990002  oraz
ogólnej spójności sieci obszarów Natura 2000.

Rozdział  6  załącznika  do  rozporządzenia zawiera  wskaźniki  właściwego  stanu  ochrony  siedlisk
przyrodniczych  lub  gatunków  roślin  i  zwierząt  i  ich  siedlisk,  będących  przedmiotami  ochrony
obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne
Wody Bałtyku PLB990002, w częściach pokrywających się z obszarem Parku.

Określone  zostały  wskaźniki  właściwego  stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  będących
przedmiotami  ochrony  w  części  obszaru  Natura  2000  Ostoja  Słowińska  PLH220023  pokrywającej  się
z obszarem  Parku  oraz  wskaźniki  właściwego  stanu  ochrony  gatunków  roślin  i  zwierząt  będących
przedmiotami  ochrony  obszarów  Natura  2000:  Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie
PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002, w częściach pokrywających się z obszarem Parku.

Rozdział 7 załącznika do rozporządzenia zawiera określenie działań ochronnych na obszarach ochrony
ścisłej, czynnej i krajobrazowej, w tym monitoringu stanu przyrody i skuteczności jej ochrony oraz
działań  związanych  z  udostępnianiem  terenu  Parku  i  edukacją,  z  podaniem  rodzaju,  zakresu
i lokalizacji  tych  działań  oraz  określenie  działań  ochronnych  dla  utrzymania  lub  odtworzenia
właściwego  stanu  ochrony  przedmiotów  ochrony  w  obszarach  Natura  2000:  Ostoja  Słowińska
PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002,  w częściach
pokrywających się z granicami Parku, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.

Określone zostały działania ochronne na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową.

Rozdział 8 załącznika do rozporządzenia określa sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych
oraz  ich  skutków  w  obszarach  Natura  2000:  Ostoja  Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie
PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002,  w  częściach  pokrywających  się  z  granicami
Parku.

Określone  zostały  zadania  monitoringowe  odnoszące  się  realizacji  działań  ochronnych  oraz  ich
skutków,  oczekiwane skutki  realizacji  działań ochronnych,  przedmioty monitoringu,  lokalizacje  i  zasady
monitoringu  oraz częstotliwość zbierania i analizy obserwacji.

Rozdział  9  załącznika  do  rozporządzenia  określa  sposoby  monitoringu  stanu  ochrony  siedlisk
przyrodniczych  lub gatunków roślin  i  zwierząt  oraz ich siedlisk,  będących przedmiotami  ochrony
obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne
Wody Bałtyku PLB990002, w częściach pokrywających się z obszarem Parku.

Określono  sposoby  monitoringu  stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  będących  przedmiotami
ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023, w części pokrywającej się z granicami Parku,
w tym metodę i zakres prac monitoringowych, lokalizację oraz niezbędną częstość kontroli.

Określono  również  sposoby  monitoringu  stanu  ochrony  gatunków  ptaków  wymienionych
w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej oraz gatunków roślin i  zwierząt wymienionych w załączniku II do
Dyrektywy Siedliskowej oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja
Słowińska  PLH220023,  Pobrzeże  Słowińskie  PLB220003,  Przybrzeżne  Wody  Bałtyku  PLB990002,
w częściach pokrywających się z obszarem Parku, w tym metodę i zakres prac monitoringowych, lokalizację
oraz niezbędną częstość kontroli.

Rozdział  10  załącznika  do  rozporządzenia określa  obszary  i  miejsca  udostępniane  dla  celów
naukowych,  edukacyjnych,  turystycznych,  rekreacyjnych  i  sportowych,  amatorskiego  połowu  ryb
i rybactwa oraz sposoby ich udostępniania.



W formie tabel zawierających informacje dotyczące: obszarów i miejsc udostępnianych, sposobu
udostępniania  oraz  maksymalnej  liczby  osób  mogących  przebywać  jednocześnie  w  danym  miejscu
zestawiono:

1. miejsca udostępniane dla celów naukowych,
2. miejsca udostępniane dla celów edukacyjnych,
3. turystycznych, rekreacyjnych i sportowych,
4. amatorskiego połowu ryb i rybactwa.

Prowadzenie badań naukowych na terenie Parku odbywa się na podstawie zezwolenia wydanego
przez dyrektora Parku zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 24 ustawy o ochronie przyrody. Podobnie organizacja
imprez rekreacyjno-sportowych (art.  15 ust.  1 pkt 27 ustawy o ochronie przyrody). W rozdziale tym nie
uwzględniono także szlaków turystycznych. Zgodnie z art. Art. 15 ust. 1, pkt. 15 ustawy o ochronie przyrody
tereny te wyznaczane są przez dyrektora parku narodowego. Taka interpretacja obowiązuje począwszy od
roku  2013,  kiedy to  zgodnie  z  zaleceniem Ministerstwa  Środowiska,  z  załącznika  nr  5  „USTALENIE
MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH TURYSTYCZNYCH
I  SPORTOWYCH,  Z  PODANIEM  MAKSYMALNEJ  LICZBY  OSÓB  MOGĄCYCH  PRZEBYWAĆ
JEDNOCZEŚNIE  W  TYCH  MIEJSCACH”  do  zarządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  zadań
ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego na lata 2014-2016, usunięto wszystkie wymienione wyżej
tereny i sposoby udostępniania, pozostawiając tę sprawę w kompetencji dyrektora Parku.

Z kolei zgodnie z art. 8e ust. 1 ustawy o ochronie przyrody dyrektor parku narodowego nie tylko
realizuje ustalenia planu ochrony, ale i wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania parku narodowego,
w tym określające sposoby udostępniania obszarów parku narodowego.

Rozdział  11  załącznika  do  rozporządzenia określa  miejsca,  w  których  może  być  prowadzona
działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza.

Określono  miejsca,  w  których  może  być  prowadzona  działalność  handlowa  oraz  rolnicza
w półnaturalnych ekosystemach nieleśnych wymagających koszenia i/lub wypasu.

Na terenie  Parku nie  zostały wyznaczone  tereny,  na  których  może  być  prowadzona  działalność
wytwórcza.

Rozdział 12 załącznika do rozporządzenia stanowi ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  gmin,  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,
planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  pomorskiego,  planu  zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,
dotyczące eliminacji albo ograniczania zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych oraz wskazania do
zmian  w  istniejących  dokumentach  planistycznych,  niezbędne  do  utrzymania  bądź  odtworzenia
właściwego  stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunków  roślin  i  zwierząt  będących
przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000:  Ostoja Słowińska PLH220023,  Pobrzeże Słowińskie
PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002.

Sformułowano  propozycje  ustaleń  do  nowo  opracowywanych  oraz  zmienianych  studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gmin: Łeba, Wicko (powiat:  lęborski),  Główczyce, Smołdzino, Ustka (powiat:  słupski),  a
także  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  pomorskiego  oraz  do  planów
zagospodarowania  przestrzennego morskich wód wewnętrznych,  morza terytorialnego i  wyłącznej  strefy
ekonomicznej,  dotyczące  eliminacji  albo  ograniczenia  zagrożeń  wewnętrznych  lub  zewnętrznych  dla
obszarów położonych na obszarze Parku oraz jego otuliny.

Wskazano wybrane wsie jako obszary, dla których postuluje się sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Określono  również  wskazania  do  zmian  w  istniejących  studiach  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin: Łeba,
Wicko  (powiat:  lęborski),  Główczyce,  Smołdzino,  Ustka  (powiat:  słupski),  dotyczące  eliminacji  albo
ograniczenia  zagrożeń  wewnętrznych  lub  zewnętrznych,  niezbędne  dla  utrzymania  bądź  odtworzenia
właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000:  Ostoja Słowińska PLH220023,
Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002, w ich częściach pokrywających
się z obszarem Parku.

Wychodząc naprzeciw kompleksowemu podejściu do realizowanych przez Park działań na rzecz
ochrony przyrody, wyznaczono przebieg korytarzy ekologicznych w celu zapewnienia niezbędnej łączności
ekologicznej  w szczególności  dla swobodnej  i  niezakłóconej  migracji  zwierząt  w obrębie samego parku



narodowego,  integralnego  z  nim  obszarów  Natura  2000  oraz  w  układzie  powiązań  przestrzennych
o znaczeniu ponadregionalnym.


