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● Przedstawienie aktualnego zaawansowania realizacji 
projektu

● Przedstawienie zakresu dotychczas wykonanych prac; 
specyfikacja materiałów wynikowych i zakresu 
wykonanych prac w ramach realizacji etapów 3 i 4 
projektu

● Przedstawienie zakresu projektu rozporządzenia w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
Słowińskiego Parku Narodowego i operacyjnych 
(szczegółowych) celów ochrony

● Przedstawienie zakresu projektu rozporządzenia w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
Słowińskiego Parku Narodowego
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● Przedstawienie zakresu i sposobu 
realizacji pozostałych prac w projekcie

● Omówienie dotychczas zgłoszonych 
uwag i wniosków

● Pytania uczestników spotkania
● Zbieranie uwag i wniosków



Przedstawienie aktualnego zaawansowania
realizacji projektu

Wojciech Romańczyk – Koordynator prac ze strony Wykonawcy



1 PRZEDSTAWIENIE AKTUALNEGO ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU

Zaawansowanie prac w projekcie

Realizacja projektu w zakresie 
opracowania dokumentacji 
planistycznej jest na ukończeniu. 
Zrealizowane w całości zostały 3 
z 4 etapów (w tym kluczowy   
etap 2 – szczegółowo 
prezentowany na poprzednim 
spotkaniu oraz syntetyzujący 
prace planistyczne etap 3).
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Etap 4

Etap 4 –  jest pod względem wykonawczym na ukończeniu. 
Przygotowany został zasadniczy materiał wynikowy tego etapu jakim jest przygotowanie 
manuskryptu publikacji pt.: „Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Zasoby, 
zagrożenia, planowanie – materiały do planu ochrony”. 
Aktualnie realizowana jest procedura odbioru sporządzonego manuskryptu.
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Szczegółowa informacja dotycząca zakresu i sposobu realizacji pozostałych prac w 
projekcie zostanie przedstawiona w dalszej części dzisiejszego spotkania.

W ramach prac etapu 4 pozostają jeszcze do zrealizowania:

2.  przygotowanie raportu podsumowującego udział społeczeństwa w procesie
     tworzenia dokumentacji planistycznej.

1.  zaprezentowanie uzyskanych wyników prac i opracowanej strategii ochrony
     Parku na konferencji podsumowującej projekt – planowanej na połowę maja
     2022 roku



Przedstawienie zakresu dotychczas wykonanych prac; 
specyfika materiałów wynikowych i zakresu wykonanych 

prac w ramach realizacji etapów 3 i 4 projektu
Wojciech Romańczyk – Koordynator prac ze strony Wykonawcy



2 PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU DOTYCHCZAS WYKONANYCH PRAC

Etap 3 (zrealizowany)

Etap 3 –  Celem wykonania tego etapu było: 
● opracowanie wyników prac dotyczących zasobów leśnych,
● wypracowanie spójnej strategii ochrony Słowińskiego Parku Narodowego poprzez 

zestawienie odpowiednich danych z ekspertyz szczegółowych (materiałów 
wynikowych prac etapu 2 oraz pierwszej części prac etapu 3 – dotyczącego zasobów 
leśnych) oraz ich analizę i syntezę

Szczegółowa relacja ze sposobu wykonywania prac etapu 3 i uzyskiwanych wyników 
była przedmiotem czwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego.
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Etap 3 (zrealizowany) - materiały wynikowe
Zasadniczym materiałem wynikowym tej części prac jest ekspertyza:

Zasoby leśne – Analiza i planowanie
 będąca syntetycznym podsumowaniem prac „leśnych”.
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Ekspertyza: Zasoby leśne – Analiza i planowanie
Załącznik: Opisy taksacyjne wydzieleń na które podzielony jest obszar Parku 

(cały Park z wyłączeniem Morza Bałtyckiego)
Opisy taksacyjne zebrano w odrębne tomy przygotowane dla poszczególnych obwodów 

ochronnych – 7 tomów

`

1

Etap 3 (zrealizowany) - materiały wynikowe
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Ekspertyza: Zasoby leśne – Analiza i planowanie
Załącznik: Mapy

● mapy ewidencyjno-gospodarcze sporządzone w skali 1:5 000 – 42 arkusze
● mapy gospodarcze sporządzone w skali 1:5 000 – 42 arkusze (podział na 

arkusze jak dla map ewidencyjno-gospodarczych)
● mapa przeglądowa drzewostanów sporządzona w skali 1:25 000
● mapa przeglądowa typów siedliskowych lasu sporządzona w skali 1:25 000
● mapa przeglądowa ochrony lasu sporządzona w skali 1:25 000
● mapa przeglądowa ochrony przeciwpożarowej lasu sporządzona w skali 

1:25 000
● mapa przeglądowa infrastruktury sporządzona w skali 1:25 000
● mapa przeglądowa zabiegów ochronnych o charakterze cięć sporządzona w 

skali 1:25 000
● mapa przeglądowa z podziałem na arkusze map gospodarczych 

sporządzona w skali 1:25 000
● mapa sytuacyjna obszaru w granicy Parku i otuliny sporządzona w skali 

1:50 000

Etap 3 (zrealizowany) - materiały wynikowe
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Ekspertyza: Zasoby leśne – Analiza i planowanie

Załącznik: Źródłowe dane opisowe i geometryczne

Źródłowe dane opisowe i geometryczne (przestrzenne) zamieszczone w dwóch 
geobazach: EwidGospMapaPN.mdb, SPN_taksator_20220110.mdb, 

w których znajduje się komplet danych na podstawie których opracowano opisy 
taksacyjne oraz przygotowano mapy.

Struktura danych jest dostosowana do systemów informatycznych wykorzystywanych w 
SPN – zasila te systemy.

Etap 3 (zrealizowany) - materiały wynikowe
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Ekspertyza: Strategia i zasady ochrony

Etap 3 (zrealizowany) - materiały wynikowe
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Etap 3 (zrealizowany) - materiały wynikowe
Ekspertyza: Strategia i zasady ochrony

Załącznik: Dane przestrzenne w postaci warstw

Lista warstw:
● Obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową zawierającą również 

podział obszarów objętych ochroną czynną na podobszary
● Podział obszaru ochrony krajobrazowej na strefy funkcjonalno-przestrzenne,
● zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych (istniejących i potencjalnych) – 

odrębne warstwy dla zagrożeń o charakterze punktowym, liniowym i 
obszarowym

● Planowane działania ochronne – odrębne warstwy dla działań o charakterze 
punktowym, liniowym i obszarowym

● Obszary proponowane do włączenia w granice Parku
● Proponowanego wyznaczenia otuliny Parku na obszarze morskich wód 

wewnętrznych oraz morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej – czyli tej 
części granic Parku, która aktualnie nie posiada otuliny

● Zaktualizowane warstwy opracowane w ramach prac etapu 2.
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Etap 3 (zrealizowany) - materiały wynikowe
Ekspertyza: Strategia i zasady ochrony

Załącznik: Dane przestrzenne w postaci warstw

Dane sporządzone zgodnie z przyjętymi instrukcjami technicznymi 
standaryzującymi sposób opracowania danych przestrzennych dla potrzeb 
zarządzania obszarami chronionymi.
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Etap 3 (zrealizowany) - materiały wynikowe
Ekspertyza: Strategia i zasady ochrony

Załącznik: Mapy
● mapa wybranych zagrożeń.
● mapa obszarów ochrony z zaznaczeniem podobszarów ochrony czynnej.
● mapa podziału obszaru ochrony krajobrazowej na strefy funkcjonalno-

przestrzenne.
● mapa planowanych działań ochronnych.
● mapa proponowanych zmian granicy Parku i otuliny.
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Etap 3 (zrealizowany) - materiały wynikowe
Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony

dla Słowińskiego Parku Narodowego

Syntetycznym efektem opracowanej dokumentacji planistycznej jest 
przygotowany, zgodnie z delegacją ustawową, zasadami techniki prawodawczej i 
innymi regulacjami, a także praktyką legislacyjną, projekt rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku 
Narodowego uwzględniającego zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000: 
Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody 
Bałtyku  PLB990002 w granicach Parku.

W ramach prac nad projektem rozporządzenia opracowano także zgodne z 
obowiązującymi regulacjami uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji.
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Etap 3 (zrealizowany) - materiały wynikowe
Dane źródłowe prac etapu 3

W skład danych źródłowych wchodzą:
● dwie podstawowe geobazy 

opracowane zgodnie z wytycznymi 
prezentowanymi wcześniej

geobazy zawierają komplet danych 
przestrzennych lokujących w przestrzeni 
geograficznej zebrane w trakcie prac 
informacje i dane, a także wynik ich 
analizy w postaci wypracowanej koncepcji 
ochrony

● dodatkowe dane przestrzenne 
zawierające dane referencyjne 
niezbędne do prawidłowej redakcji map

● projekty przygotowanych w ramach 
prac etapu 3 map.
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Etap 4 (realizowany)

Etap podsumowujący przebieg procesu 
planistycznego, którego głównym zadaniem jest 
prezentacja uzyskanych w projekcie wyników,w 
formie:

● Manuskryptu publikacji pt.: „Przyroda 
Słowińskiego Parku Narodowego. Zasoby, 
zagrożenia, planowanie – materiały do planu 
ochrony”.

● Konferencji podsumowującej projekt.
● Zasadniczym materiałem wynikowym jaki 

wykonawca projektu był zobligowany 
przygotować w ramach prac etapu 
podsumowującego jest manuskrypt.

Podsumowuje on prace zrealizowane na 
wcześniejszych etapach prac, w tym przede 
wszystkim prezentuje ich efekt, w postaci 
sporządzonych w etapach 2 i 3 ekspertyz.
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Etap 4 (realizowany)

1. Wprowadzenie
2. Stan prawny i administracyjny
3. Warunki klimatyczne
4. Geologia, geomorfologia, gleby
5. Analiza specyfiki abiotycznej wód podziemnych i 

powierzchniowych Słowińskiego Parku 
Narodowego

6. Uwarunkowania hydrotechniczne i kierunki 
gospodarowania wodą w systemach 
melioracyjnych

7. Ocena stanu ekologicznego wód
8. Rośliny i grzyby
9. Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000
10. Drzewostany

Manuskrypt składa się z 25 rozdziałów, w których prezentowane są zagadnienia szczegółowo 
opracowane w ekspertyzach będących wynikiem prac etapu 2 i 3 projektu:
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Etap 4 (realizowany)

11.Wodne siedliska przyrodnicze Natura 2000
12.Bezkręgowce
13.Ryby i minogi
14.Herpetofauna
15.Ptaki
16.Ssaki
17.Ekosystemy lądowe
18.Ekosystemy wodne
19.Korytarze ekologiczne
20.Walory krajobrazowe
21.Dziedzictwo kulturowe
22.Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne
23.Charakterystyka i koncepcja udostępniania Parku
24.Edukacja
25.Strategia i zasady ochrony



Przedstawienie zakresu projektu rozporządzenia w 
sprawie ustanowienia planu ochrony

dla Słowińskiego Parku Narodowego
Wojciech Romańczyk – Koordynator prac ze strony Wykonawcy
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Syntetycznym efektem prac wykonanych w projekcie jest przygotowany projekt 
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, zgodnie z delegacją ustawową 
sformułowaną w art. 19 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody

Fragment ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody
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Zawartość 
przygotowanego projektu 
koresponduje z wymogami 
ustawowymi zawartymi w 
art. 20 ust. 3 ustawy o 
ochronie przyrody
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Słowiński Park Narodowy zlecając wykonanie 
dokumentacji planistycznej zdecydował także, że 
zgodnie z właściwą delegacją ustawową (art. 20 
ust. 5 ustawy o ochronie przyrody), sporządzany 
projekt ma również uwzględniać zakres planów 
ochrony dla obszarów Natura 2000 w ich 
częściach pokrywających się z granicami Parku.
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Z granicami SPN pokrywają się granice 3 obszarów Natura 2000:
● siedliskowy - Ostoja Słowińska PLH220023,
oraz dwa ptasie:
● Pobrzeże Słowińskie PLB220003,
● Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002.
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Analogicznie do delegacji ustawowej 
stanowiącej, że:

Minister właściwy do spraw środowiska 
ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan 
ochrony dla parku narodowego (art. 19 ust. 5 
ustawy o ochronie przyrody)

art. 29 ust. 3 wprowadza także regułę, iż 
plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub 
jego części ustanawiany jest w drodze 
rozporządzenia
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Także zawartość planu ochrony dla obszaru Natura 2000 została określona ustawowo (art. 29 
ust. 8 ustawy o ochronie przyrody)



3 PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Z uwagi na przytoczone delegacje 
ustawowe zawartość przygotowanego 
projektu rozporządzenia ustanawiającego 
plan ochrony dla Słowińskiego Parku 
Narodowego w całości z nimi koresponduje.

Określenie treści rozporządzenia jest 
dokumentem jednostronicowym, który w § 1 
stanowi, iż:

Ustanawia się plan ochrony dla Słowińskiego 
Parku Narodowego, który staje się planem 
ochrony dla części specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (kod 
obszaru PLH2200231), części obszarów 
specjalnej ochrony ptaków: Pobrzeże 
Słowińskie (kod obszaru PLB2200032) oraz 
Przybrzeżne Wody Bałtyku (kod obszaru 
PLB9900024), pokrywających się z obszarem 
Słowińskiego Parku Narodowego, stanowiący 
załączniki do rozporządzenia.
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Ostatni fragment przytoczonego § 1 
projektu rozporządzenia wskazuje, że całą 
treść merytoryczną korespondującą z 
przywołanymi delegacjami ustawowymi, 
zawiera 5 załączników:

Załącznik nr 1 zatytułowany: Plan ochrony 
dla Słowińskiego Parku Narodowego, 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja 
Słowińska (kod obszaru: PLH220023) oraz 
obszarów specjalnej ochrony ptaków: 
Pobrzeże Słowińskie (kod obszaru: 
PLB220003) i Przybrzeżne Wody Bałtyku 
(kod obszaru: PLB990002), w częściach 
pokrywających się z obszarem Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Załącznik ten stanowi zasadniczą część 
przygotowanego projektu.
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Pozostałe załączniki są de facto załącznikami do Załącznika nr 1:
● Załącznik nr 2 - Mapa obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 w części 
pokrywającej się z obszarem Parku
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● Załącznik nr 3 - Mapa obszaru Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003 w części 
pokrywającej się z obszarem Parku
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● Załącznik nr 4 - Mapa obszaru Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w części 
pokrywającej się z obszarem Parku
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● Załącznik nr 5 - Mapa korytarzy ekologicznych
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Nieformalnym, dodatkowym załącznikiem do projektu rozporządzenia (Załącznika nr 1) jest 
udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej SPN mapa przeglądowa podziału obszaru 
Słowińskiego Parku Narodowego na oddziały i pododdziały
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Zdecydowano o udostępnieniu takiej mapy, gdyż zasadniczym sposobem wskazywania 
lokalizacji fragmentów Parku w projekcie rozporządzenia są adresy będące złożeniem nr 
oddziału i litery wydzielenia w obrębie oddziału.

Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i wielkimi literami 
(np. 18, 20A, 35W) oraz pododdziały. Pododdziały oznaczono małymi literami alfabetu 
łacińskiego.

Podana w lokalizacji sama liczba 
bądź liczba i wielka litera (np. 147 
20A) bez małych liter, oznacza 
cały oddział (wszystkie 
pododdziały wchodzące w skład 
danego oddziału). W przypadku 
lokalizacji określonej przez ciąg 
kolejnych wydzieleń zastosowano 
uproszczenie oznaczające 
lokalizację od-do, np. 144 ay-gy 
oznacza pododdziały: 144ay, 
144by, 144cy, 144dy, 144fy oraz 
144gy.
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Zasadnicza część projektu, czyli załącznik nr 1 został, zgodnie z praktyką legislacyjną 
i przytaczanymi delegacjami ustawowymi, podzielony na 12 rozdziałów grupujących 
poszczególne zagadnienia merytoryczne:

● Rozdział 1 Cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań 
ich realizacji

● Rozdział 2 Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej
● Rozdział 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

● Rozdział 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 w częściach pokrywających się z obszarem Parku

● Rozdział 5 Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 
obszarów Natura 2000 w częściach pokrywających się z obszarem Parku, zachowania integralności 
tych obszarów oraz spójności sieci obszarów Natura 2000

● Rozdział 6 Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin 
i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 w częściach 
pokrywających się z granicami Parku
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● Rozdział 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 w częściach pokrywających się z granicami Parku

● Rozdział 8 Sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków w obszarach 
Natura 2000 w częściach pokrywających się z granicami Parku

● Rozdział 9 Sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin 
i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 w częściach 
pokrywających się z obszarem Parku

● Rozdział 10 Obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz sposoby ich udostępniania

● Rozdział 11 Miejsca, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza
● Rozdział 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
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Rozdział 1 Cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych 
uwarunkowań ich realizacji wymienia:

● cele ochrony w Parku i w obszarach Natura 2000,
● przyrodnicze uwarunkowania realizacji celów ochrony przyrody specyfikując wyróżnione 
w Parku typy ekosystemów oraz zinwentaryzowane w ich granicach zbiorowiska roślinne i 
siedliska przyrodnicze Natura 2000,

● występujące na obsz arze Parku grupy systematyczne roślin, grzybów, fotoautotroficznych 
Protista i Chromista, sinic, oraz zwierząt, podając liczby gatunków/taksonów,

● gatunki szczególnej troski występujące współcześnie w Parku,
● krajobrazy występujące na obszarze Parku,
● siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja 
Słowińska PLH220023 i stan ich ochrony,

● gatunki będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska 
PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002, w 
częściach pokrywających się z obszarem Parku i stan ich ochrony,

● społeczne uwarunkowania realizacji celów ochrony przyrody.
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Rozdział 2 Obszary ochrony ścisłej, czynnej i 
krajobrazowej w sposób tabelaryczny prezentuje 
lokalizację poszczególnych obszarów ochrony na 
terenie Parku.
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Podział ten jest także w sposób kartograficzny zaprezentowany na mapie obszarów objętych 
ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową zawierającą również podział obszarów objętych ochroną 
czynną na podobszary, która jest załącznikiem do ekspertyzy Strategia i zasady ochrony.
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Rozdział 3 Opis granic i mapy obszarów Natura 
2000 w częściach pokrywających się z obszarem 
Parku wymienia współrzędne punktów załamania 
granic poszczególnych obszarów Natura 2000
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Załącznikami do tego rozdziału są 3 mapy obszarów Natura 2000 w częściach pokrywającej 
się z obszarem Parku
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Rozdział 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 w częściach 
pokrywających się z obszarem Parku w sposób 
tabelaryczny wymienia zidentyfikowane zagrożenia 
i określa sposoby ich eliminacji lub ograniczania 
skutków.

Odrębnie są zestawione zagrożenia wewnętrzne i 
zewnętrzne oraz istniejące i potencjalne.
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Lokalizację najistotniejszych zagrożeń ilustruje także mapa będąca załącznikiem do 
ekspertyzy Strategia i zasady ochrony.
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Rozdział 5 Warunki utrzymania lub odtworzenia 
właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 
obszarów Natura 2000 w częściach pokrywających 
się z obszarem Parku, zachowania integralności 
tych obszarów oraz spójności sieci obszarów 
Natura 2000 w kolejnych punktach wymienia 
zagadnienia wskazane w tytule rozdziału.
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Rozdział 6 określa 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.
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Rozdział 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 w częściach pokrywających 
się z granicami Parku.

W pierwszej części rozdziału wymieniono 
działania projektowane do wykonania w 
poszczególnych obszarach ochrony, 
uszczegóławiając je dalej w zależności od typów 
ekosystemów, gatunków grzybów, roślin, zwierząt, 
których dotyczą. Dalej wymieniono działania 
odnoszące się do walorów krajobrazowych i 
kulturowych, a także zadania związane z 
udostępnianiem terenu Parku i edukacją.
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W dalszej części rozdziału sprecyzowano rodzaj, zakres i lokalizację działań ochronnych na 
obszarze Parku, zestawiając je tabelarycznie oddzielnie dla poszczególnych obszarów 
ochrony.
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Ostatnia część rozdziału wymienia działania ochronne służące utrzymaniu lub odtworzeniu 
właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w poszczególnych obszarach Natura 2000 
w częściach pokrywających się z obszarem Parku, porządkując je wg kolejno wymienianych 
przedmiotów ochrony.
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Rozdział 8 prezentuje sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich 
skutków w obszarach Natura 2000 w częściach pokrywających się z granicami Parku.
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Rozdział 9 prezentuje sposoby monitoringu stanu 
ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 
2000 w częściach pokrywających się z obszarem 
Parku.
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Rozdział 10 w 4 kolejno zamieszczonych 
tabelach przedstawia obszary i miejsca 
udostępniane dla celów:

● naukowych,
● edukacyjnych,
● turystycznych, rekreacyjnych i sportowych,
● amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz 
sposoby ich udostępniania.

W tabelach określono obszary i miejsca 
udostępniane, sposoby ich udostępniania, a także 
maksymalną liczba osób mogących przebywać 
jednocześnie w danym miejscu.
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Lokalizację obszarów udostępnionych ilustruje także zaktualizowana w etapie 3 mapa 
będąca załącznikiem do sporządzonej w etapie 2 ekspertyzy Charakterystyka i koncepcja 
udostępniania Słowińskiego Parku Narodowego.
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Rozdział 11 w 2 kolejno zamieszczonych tabelach przedstawia miejsca, w których może być 
prowadzona działalność handlowa i rolnicza w półnaturalnych ekosystemach nieleśnych 
wymagających koszenia i/lub wypasu.
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Rozdział 12 w kolejnych punktach określa ustalenia 
do nowo opracowywanych oraz zmienianych studiów i 
planów z zakresu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczące eliminacji albo ograniczenia zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych dla obszarów 
położonych na obszarze Parku oraz jego otuliny. 
Ustalenia wymieniono porządkując je wg zakresu, 
którego dotyczą:

● obszarów wymagających rekultywacji, 
renaturyzacji i odtworzenia ekosystemów,

● utrzymania niezbędnych korytarzy ekologicznych,
● stosunków wodnych i gospodarowania wodami 
oraz osiągnięcia celów środowiskowych wód,

● gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej,
● szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz niezbędnych ograniczeń w ich 
użytkowaniu,

● ochrony wód i gleb,
● obiektów i urządzeń służących celom ustawowym 
Parku.
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W dalszej części rozdziału wymieniono obręby geodezyjne dla których postuluje się 
aktualizację lub sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
a także określono wskazania do zmian w istniejących studiach i planach z zakresu

Załącznikiem do tego 
rozdziału jest mapa 
korytarzy ekologicznych.

zagospodarowania 
przestrzennego, dotyczące 
eliminacji albo ograniczenia 
zagrożeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych, niezbędne dla 
utrzymania bądź odtworzenia 
właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony 
obszarów Natura 2000 w ich 
częściach pokrywających się 
z obszarem Parku.
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Dokładna mapa korytarzy ekologicznych została sporządzona w etapie 2 prac i jest 
załącznikiem do adekwatnej ekspertyzy.

W sposób najbardziej precyzyjny rozmieszczenie poszczególnych korytarzy ekologicznych 
obrazują dwie warstwy GIS:

● korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym (koryekol_aft)
● korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (koryekolreg_aft)



Przedstawienie zakresu i sposobu realizacji

pozostałych prac w projekcie
Wojciech Romańczyk, Piotr Szczurek
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Opis przedmiotu zamówienia, w ramach realizowanego etapu 4 (końcowego), 
przewidywał wykonanie następujących czynności:

1. przygotowanie manuskryptu publikacji – na ukończeniu; opracowanie 
odebrane przez Zamawiającego, który wyznaczył termin na dokonanie 
wskazanych poprawek i przekazanie ostatecznej wersji dokumentacji do 
końca marca br.

2. przygotowanie ostatniego spotkania informacyjno-konsultacyjnego 
(przewidywany termin – połowa maja 2022 roku)

3. zaprezentowanie uzyskanych wyników prac i opracowanej strategii ochrony 
Parku na konferencji podsumowującej projekt – planowanej na połowę maja 
2022 roku,

4. przygotowanie raportu podsumowującego udział społeczeństwa w procesie 
tworzenia dokumentacji planistycznej.
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5. Publikacja w dzienniku ustaw.

Dalsza procedura ustanawiania planu ochrony.

1. Przekazanie do zaopiniowania przez Radę Naukową Parku

3. Przekazanie do zaopiniowania przez rady gmin

2. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu.
- udostępnienie projektu planu ochrony wraz z załącznikami;
- zapewnienie możliwości składania uwag i wniosków przez co najmniej 21 dni.

4. Przekazanie do ministra właściwego do spraw środowiska wraz z podsumowaniem.
- ustanowienie planu ochrony w terminie 6 miesięcy w formie rozporządzenia lub 
odmowa jeśli projekt jest niezgodny z celami przyrody.



Omówienie dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków
Wojciech Romańczyk

Piotr Szczurek
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W trakcie realizacji projektu do Wykonawcy zostały przesłane wnioski, zapytania, 
prośby różnych podmiotów zgodnie z informacją zamieszczoną w opublikowanym 
zawiadomieniu Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego 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.
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Łącznie do Wykonawcy dotarło 11 pism zawierających uwagi, wnioski i zapytania dotyczące 
przygotowywanej dokumentacji, których autorami byli:

1. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
2. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku
3. PTTK Regionalny oddział w Słupsku
4. Grupa inicjatywna miłośników turystyki i wędkarstwa jeziora Łebsko
5. Wójt gminy Ustka
6. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
7. Słowińskie Gniazdo – Stowarzyszenie na rzecz Gminy Smołdzino
8. Biuro Turystyczne „DAJA”
9. Urząd Morski w Gdyni

Ponadto Gmina Smołdzino złożyła dwa dokumenty:

10. Porozumienie w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego w 
obszarze gminy Smołdzino (porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku)

11. pismo Wójta Gminy Smołdzino do Głównego Konserwatora Przyrody (pismo z 
23 stycznia 2015 roku)
zgodnie z ustaleniami podjętymi na drugim spotkaniu informacyjno-

konsultacyjnym, jakie odbyło się 13 grudnia 2019 roku w Smołdzińskim Lesie, 
zostały potraktowane jako wnioski.
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Jako zasadę Wykonawca przyjął, że wiążąca odpowiedź na poszczególne wnioski 
zostanie udzielona po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac, informując o tym 
pisemnie.

Niemniej w trakcie realizacji projektu, na poszczególnych spotkaniach informacyjno-
konsultacyjnych Wykonawca przedstawiał, aktualne na dzień spotkania stanowisko w 
sprawie zgłaszanych wniosków.

Kluczowe pod tym względem były dwa spotkania:

1.drugie, jakie odbyło się 13 grudnia 2019 
roku w Smołdzińskim Lesie, na którym 
przedstawiono wstępne odpowiedzi na 
wnioski:
● Grupy inicjatywnej miłośników turystyki i 
wędkarstwa jeziora Łebsko,
● Gminy Ustka,
● Regionalnego oddziału PTTK w Słupsku.
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oraz

2. trzecie spotkanie, jakie odbyło się 28 lutego 2020 roku w Rowach, którego 
znaczącą częścią było omówienie zakresu uwzględnienia w opracowywanej 
dokumentacji porozumienia w sprawie funkcjonowania SPN w obszarze gminy 
Smołdzino (porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku) oraz pismo Wójta Gminy 
Smołdzino do Głównego Konserwatora Przyrody (pismo z 23 stycznia 2015 
roku).
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Pisma z odpowiedziami na złożone wnioski zostały, zgodnie z przyjętą 
procedurą, przesłane do Zamawiającego 3 marca br. Ponadto 31 stycznia 

Wykonawca spotkał się z przedstawicielami Gminy Smołdzino celem 
szczegółowego omówienia postulatów Gminy.
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Pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków informujące o położonych
w granicach Słowińskiego Parku Narodowego obiektach

i obszarach objętych ochroną konserwatorską.
Pismo nr ZM/91/1/2019/MH z dnia 09.04.2019 r.
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Dziedzictwo i walory kulturowe

Dziedzictwo to dobra  

kultury, nauki i sztuki  

pozostawione przez  

poprzednie pokolenia

Opracowano na podstawie materiałów NID
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Zabytki architektury

Weryfikacja 

terenowa 

obiektów kultury 

materialnej 

obejmująca: 

zabytki 

architektury...
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Miejsca pamięci i zabytki sakralne

...miejsca 

pamięci (w tym 

zabytkowe 

cmentarze)…
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Obiekty militarne

...obiekty 

militarne z 

czasów II wojny 

światowej i 

okresu 

powojennego...
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Nieistniejące wsie i osady

...oraz 

nieistniejące 

wsie i osady, 

wykazane na 

mapach 

archiwalnych 

sprzed roku 

1945, wraz z 

dokumentacją 

fotograficzną 

oraz oceną 

stanu.
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Dawny cmentarz ewangelicki  w Gaci (Babidół)
Przykładowe typy nagrobków na cmentarzu w Babimdole
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Wnioski do planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego zgłoszone przez Regionalny Oddział 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Słupsku.
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3. Analiza możliwości, aby wprowadzić dla grup wycieczkowych zwiedzających SPN 
obowiązek korzystania z usług przewodnickich.

4. Koniec szlaku kajakowego rzeką Łupawą powinien znajdować się na przystani żeglarskiej 
w Gardnie Wielkiej.

5. Utrzymanie istniejącej sieci szlaków pieszych, które zarazem służą turystyce kolarskiej.

2. Analiza możliwości poszerzenia akwenu pływań dla żeglarzy korzystających z przystani 
Jacht Klubu PTTK „Orion” w Gardnie Wielkiej.

1. Utrzymanie istniejącej sieci szlaków pieszych, które zarazem służą turystyce kolarskiej.
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W opracowanej dokumentacji planistycznej Wykonawca utrzymał istniejącą sieć szlaków 
(w tym żółtego szlaku na odcinku Kluki-Izbica, którego dotyczyła wymieniona z PTTK 
korespondencja), projektując dokonanie dwóch modyfikacji wynikających z konieczności 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.
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Modyfikacja nr 1 istniejącej sieci szlaków pieszych, które zarazem służą turystyce kolarskiej.

Odcinek drogi pokrywający 
się z fragmentem szlaku 
Nadmorskiego (E9) 
oraz zielonego Szlaku 
Czołpińskiego (pomiędzy 
jeziorem Dołgie Wielkie i 
Czołpinem); w związku z 
częstym zalewaniem trasy i 
wynikającymi z tego faktu 
utrudnieniami 
zaproponowano modyfikację 
przebiegu tego odcinka 
szlaku. Proponowana zmiana 
pokrywa się ze szlakiem 
rowerowym Złote Piaski 
prowadzącym na południe od 
dotychczasowego przebiegi 
szlaku, wzdłuż granicy SPN;
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Modyfikacja nr 2 istniejącej sieci szlaków pieszych, które zarazem służą turystyce kolarskiej.

Nadanie statusu szlaku 
survivalowego fragmentowi 
żółtego szlaku na trasie Kulki-
Izbica. Szlak na tym odcinku 
przebiega przez zabagniony 
teren torfowisk Kluki i 
Ciemińskie Błota. W okresach 
wysokiego stanu wód 
gruntowych jest zalewany i 
staje się nieprzejezdny.
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Wnioski do planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego zgłoszone przez Regionalny Oddział 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Słupsku.
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Zgodnie z praktyką legislacyjną konkretna lokalizacja 
szlaków turystycznych nie została wskazana w 
sporządzonym w projekcie Rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego. Sytuacja 
taka jest podyktowana chęcią elastycznego podejścia do 
możliwości likwidowania istniejących i tworzenia w 
uzasadnionych przypadkach nowych szlaków, 
pozostawiając decyzję dyrektorowi Parku, który wyraża ją 
w formie właściwych zarządzeń.

Aktualne szlaki turystyczne w SPN 
wyszczególnione są w Zarządzeniu Nr 4 /2022 
dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 
27.01.2022 r. w sprawie zasad i opłat za 
udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w 
celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych 
oraz do fotografowania/filmowania.
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Wniosek dotyczący możliwości poszerzenia akwenu pływań dla żeglarzy korzystających 
z przystani Jacht Klubu PTTK „Orion” w Gardnie Wielkiej.

Utrzymano dotychczasowy 
zakres udostępnienia jeziora 
Gardno dla celów 
turystycznych, rekreacyjnych i 
sportowych.
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Powodem braku poszerzenia akwenu pływań dla żeglarzy jest wskazywana przez 
specjalistów ornitologów waga analizowanego akwenu jako ważnej ostoi ptaków, w tym 
będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003: 
głowienki, ohara, gęsi białoczelnej i zbożowej, żurawia oraz łabędzi krzykliwego i 
czarnodziobego, a także innych cennych gatunków ptaków, jak: płaskonos, świstun, rożeniec 
oraz gęgawa. Utrzymanie spokoju w dużej części akwenu jest istotne dla ochrony 
przywołanych gatunków ptaków. Stąd utrzymanie dotychczasowego zakresu udostępnienia 
jeziora Gardno jedynie w południowej części tego akwenu jest kompromisem pomiędzy 
potrzebami ochrony przyrody oraz zapotrzebowaniem społecznym na możliwość korzystania 
z uprawiania żeglarstwa. Pamiętać przy tym należy, że art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) stanowi, 
że obszar parku narodowego może być udostępniany jedynie w sposób, który nie wpłynie 
negatywnie na przyrodę.
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Wniosek dotyczący możliwości wprowadzenia obowiązku korzystania z usług przewodnickich dla 
grup wycieczkowych zwiedzających SPN
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Sporządzona dokumentacja planistyczna nie reguluje 
zagadnienia ujętego w postulacie PTTK Słupsk. Sposób 
świadczenia usług przewodnickich na terenie Parku reguluje 
stosowny regulamin, stanowiący integralną część Zarządzenia Nr 
4/2022 dyrektora SPN z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zasad i opłat 
za udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania, który stanowi, 
że:

● Park nie świadczy usług przewodnickich, w związku z czym 
obowiązek zapewnienia przewodnika spoczywa na 
organizatorze wycieczki turystycznej.

● Do każdej grupy turystycznej liczącej powyżej 10 osób 
wymagany jest przewodnik.

● Liczba uczestników wycieczki turystycznej obsługiwanej przez 
jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób.

Z powyższego wynika, że postulat PTTK Słupsk odpowiada regulacji jaką w 
przedmiotowym zakresie wprowadził dyrektor Parku.
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Wniosek dotyczący przebiegu szlaku kajakowego rzeką Łupawą – postulat, aby szlak kończył się 
na przystani żeglarskiej w Gardnie Wielkiej.
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Zgodnie z praktyką legislacyjną, 
konkretna lokalizacja i przebieg 
szlaków turystycznych nie zostały 
wskazane w sporządzonym w 
projekcie Rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla 
SPN, pozostawiając podjęcie 
stosownej decyzji odnośnie 
poszczególnych szlaków 
dyrektorowi Parku. Zgodnie z 
obowiązującym aktualnie 
Zarządzeniem Nr 4/2022 dyrektora 
SPN z dnia 27.01.2022 r. w 
sprawie zasad i opłat za 
udostępnianie Parku w celach 
edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych oraz do 
fotografowania/filmowania 
przedmiotowy szlak kończy się 
zgodnie z wnioskiem, czyli na 
przystani PTTK w Gardnie Wielkiej.
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Ponadto w sporządzonej dokumentacji planistycznej 
(w tym w projekcie rozporządzenia) udostępniono do 
slipowania sprzętu pływającego przystań PTTK w 
Gardnie Wielkiej. Zgodny z postulatem przebieg 
przedmiotowego szlaku został również uwidoczniony 
na mapach obszarów udostępnionych oraz istniejącej i 
planowanej infrastruktury, które są załącznikami do 
ekspertyz, sporządzonych w ramach realizacji projektu.
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Prośba Grupy inicjatywnej miłośników turystyki i wędkarstwa jeziora Łebsko dotycząca 
poszerzenia udostępnionego obszaru wodnego w południowej części jeziora Łebsko

Wniosek dotyczący poszerzenia udostępnionego obszaru wodnego 
do rekreacji i wędkowania w południowej części jeziora Łebsko
● z obecnego zakresu udostępnienia: południowa część jeziora 

Łebsko ograniczona linią prostą łączącą ujście rzeki Łeby do 
jeziora Łebsko na wschodzie do miejscowości Kluki na 
zachodzie,

● na zwiększony obszar udostępnienia: południowa część jeziora 
Łebsko ograniczona linią prostą łączącą północną część cypla 
Gackiego w kierunku wzgórza Rowokół.
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Prośba Grupy inicjatywnej miłośników turystyki i wędkarstwa jeziora Łebsko dotycząca 
poszerzenia udostępnionego obszaru wodnego w południowej części jeziora Łebsko

Mapa 
przedstawiająca
zakres przestrzenny 
wniosku
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Prośba Grupy inicjatywnej miłośników turystyki i wędkarstwa jeziora Łebsko dotycząca 
poszerzenia udostępnionego obszaru wodnego w południowej części jeziora Łebsko

W objętej wnioskiem części jeziora Łebsko utrzymano dotychczasowy (czyli niepowiększony) 
udostępniony obszar wodny dla celów turystyczno-rekreacyjnych, umożliwiających uprawianie 
dozwolonych sportów wodnych (windsurfing, żeglarstwo: łódki, jachty, żaglówki, stand up paddling - 
SUP oraz kajakarstwo) oraz wędkowanie z łodzi.

Argumenty:
● fragment jeziora Łebsko położony na północ od obszaru, który został udostępniony jest miejscem 

szczególnie cennym dla ornitofauny, w tym przede wszystkim dla: gęsi białoczelnej i zbożowej, 
ohara, głowienki, łabędzi krzykliwego i czarnodziobego, bielaczka oraz nurogęsi (przedmioty 
ochrony w obszarze Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003),

● obszar ten jest miejscem odpoczynku i żerowania wielu innych gatunków ptaków wodno-błotnych, w 
tym m.in.: rybitwy rzecznej, rzadkiej w skali kraju rybitwy wielkodziobej a także czajki, kszyka, mewy 
żółtonogiej i czapli białej,

● obszar ten stanowi miejsce lęgu sieweczki rzecznej, w związku z tym przybrzeżny obszar Łebska od 
ujścia Łeby do jeziora do północnego cypla półwyspu Gackiego (a także dalsza przybrzeżna część 
jeziora) został włączony do obszaru ochrony ścisłej, wykluczającej jakąkolwiek działalność 
człowieka,

● względy bezpieczeństwa – Łebsko (szczególnie rejon półwyspu Gackiego), z uwagi na położenie w 
pasie nadmorskim (częste wiatry) i dużą powierzchnię przy niewielkiej głębokości, stanowi 
niebezpieczny obszar do poruszania się środkami pływającymi, szczególnie dla niedoświadczonych 
wodniaków.
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Prośba Grupy inicjatywnej miłośników turystyki i wędkarstwa jeziora Łebsko dotycząca 
poszerzenia udostępnionego obszaru wodnego w południowej części jeziora Łebsko

Mapa przedstawiająca
obszar ochrony ścisłej 
na jeziorze Łebsko i w 
jego bezpośrednim 
sąsiedztwie
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Prośba Grupy inicjatywnej miłośników turystyki i wędkarstwa jeziora Łebsko dotycząca 
poszerzenia udostępnionego obszaru wodnego w południowej części jeziora Łebsko

Mapa przedstawiająca
obszar wnioskowany (patrz mapka 
nr 1) oraz miejsca udostępnione do 
wędkowania z brzegu jeziora od 
pomostu w Klukach w kierunku 
północno-zachodnim

Jednocześnie należy dodać, 
że brzeg jeziora Łebsko, od 
pomostu w Klukach w 
kierunku północno-
zachodnim, na odcinku około 
1,5 km (czyli do linii 
odpowiadającej w tym 
miejscu wnioskowi) został 
udostępniony do wędkowania 
z brzegu jeziora.



OMÓWIENIE DOTYCHCZAS ZGŁOSZONYCH UWAG I WNIOSKÓW5

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na drugim spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, jakie 
odbyło się 13 grudnia 2019 roku w Smołdzińskim Lesie, przywołane dwa dokumenty zostały 
potraktowane jako wnioski.
W związku z powyższym zostały one szczegółowo omówione na trzecim spotkaniu 
informacyjno-konsultacyjnym, jakie odbyło się 28 lutego 2020 roku w Rowach.

Wniosek Wójta Gminy Ustka dotyczący ujęcia w sporządzanej dokumentacji planistycznej zapisu 
umożliwiającego mieszkańcom Gminy Ustka ręczne zbieranie na potrzeby własne

płodów runa leśnego

Zakres wniosku:
● umożliwienie mieszkańcom Gminy Ustka (szczególnie 

miejscowości sąsiadujących z Parkiem i jego otuliną) 
pozyskiwanie (zbieranie) części runa leśnego w skład 
którego wchodzą m.in.: grzyby, krzewinki i ich owoce oraz 
rośliny zielne,

● zbiór będzie się odbywał na potrzeby własne, a nie w 
celach zarobkowych, handlowych,

● zbiór będzie prowadzony ręcznie, bez użycia 
jakichkolwiek narzędzi i urządzeń niszczących lub 
uszkadzających rośliny.
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Wniosek Wójta Gminy Ustka dotyczący ujęcia w sporządzanej dokumentacji planistycznej zapisu 
umożliwiającego mieszkańcom Gminy Ustka ręczne zbieranie na potrzeby własne

płodów runa leśnego

Wstępna opinia wykonawcy przedstawiona na drugim spotkaniu informacyjno-
konsultacyjnym, jakie odbyło się 13 grudnia 2019 roku w Smołdzińskim Lesie...

… zastrzegając, że ostateczna 
koncepcja udostępniania zostanie 
opracowana po wykonaniu wszystkich 
koniecznych prac inwentaryzacyjnych 
oraz analitycznych i planistycznych.
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Wniosek Wójta Gminy Ustka dotyczący ujęcia w sporządzanej dokumentacji planistycznej zapisu 
umożliwiającego mieszkańcom Gminy Ustka ręczne zbieranie na potrzeby własne

płodów runa leśnego

Na ówczesnym etapie 
sporządzania dokumentacji 
Wykonawca przychylił się 
do propozycji zawartej we 
wniosku, wskazując 
jednocześnie teren 
pomiędzy Rowami a 
czarnym szlakiem 
łącznikowym do 
ewentualnego rozszerzenia 
obszaru udostępnionego 
do zbioru runa leśnego. 
Powołano się wówczas na 
opinię specjalistów z 
dziedziny 
siedliskoznawstwa, opartą 
m.in. na fakcie, że 
wskazany teren nie 
ingeruje w obszar ochrony 
ścisłej.
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Wniosek Wójta Gminy Ustka dotyczący ujęcia w sporządzanej dokumentacji planistycznej zapisu 
umożliwiającego mieszkańcom Gminy Ustka ręczne zbieranie na potrzeby własne

płodów runa leśnego

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac związanych z opracowaniem dokumentacji 
planistycznej, w tym wypracowaniu koncepcji ochrony Parku uwzględniającej wszystkie jego 
zasoby oraz skonfrontowaniu wypracowanej strategii ochrony z zapotrzebowaniem na 
korzystanie z walorów SPN, wskazano obszary i miejsca udostępnione dla celów 
naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, amatorskiego połowu 
ryb i rybactwa, a także określono sposoby udostępniania, w tym określono obszar 
udostępniony do zbioru runa leśnego.
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Wniosek Wójta Gminy Ustka dotyczący ujęcia w sporządzanej dokumentacji planistycznej zapisu 
umożliwiającego mieszkańcom Gminy Ustka ręczne zbieranie na potrzeby własne

płodów runa leśnego

...obejmujących głównie lasy obwodu 
ochronnego Smołdzino, zajmujące łącznie 
powierzchnię 1 333 ha. Jednocześnie 
sprecyzowano zasady zbioru runa 
wskazując, że w udostępnionym obszarze, 
w okresie od 1 czerwca do 31 
października, dozwolony jest zbiór 
owocników grzybów jadalnych oraz ręczny 
zbiór owoców borówki brusznicy i czernicy 
(a więc nie tak szeroko jak wnioskowano: 
„pozyskiwanie (zbieranie) części runa 
leśnego w skład którego wchodzą m.in.: 
grzyby, krzewinki i ich owoce oraz rośliny 
zielne”).

Podkreślić także należy, że zasady 
udostępnienia nie są zróżnicowane w 
zależności od miejsca zamieszkania i są 
takie same zarówno dla mieszkańców 
gminy Ustka, jak i pozostałych gmin 
w sąsiedztwie SPN, a także turystów 
odwiedzających Park.

Obszar ten to trzy uroczyska: Karłowo, Żelazo i Rowokół...
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Wniosek Wójta Gminy Ustka dotyczący ujęcia w sporządzanej dokumentacji planistycznej zapisu 
umożliwiającego mieszkańcom Gminy Ustka ręczne zbieranie na potrzeby własne

płodów runa leśnego

W toku prac nad sporządzeniem dokumentacji planistycznej, podczas 
opracowywania koncepcji ochrony, zrezygnowano z udostępnienia do zbioru runa 
obszaru wstępnie proponowanego (obszar pomiędzy Rowami a czarnym szlakiem 
łącznikowym). Na przeważającej części przedmiotowego obszaru (blisko 97% jego 
powierzchni) zinwentaryzowano występowanie siedlisk przyrodniczych, będących 
przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023, w tym 
przede wszystkim siedliska 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich 
(zajmującego ponad 89% powierzchni pierwotnie proponowanej do udostępnienia), a 
także siedliska o znaczeniu priorytetowym 2130* - Nadmorskie wydmy szare 
(Helichryso-Jasonietum litoralis) – ponad 7,5% powierzchni. Pełne zróżnicowanie tego 
obszaru uzupełniają dwa siedliska zajmujące wprawdzie niewielką powierzchnię, ale 
dopełniające obraz roślinności tego obszaru; są to: 1 płat siedliska 2190 - Wilgotne 
zagłębienia międzywydmowe oraz 2 niewielkie płaty także priorytetowego siedliska 
2140* - Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri).

Powód wycofania się Wykonawcy z udostępnienia fragmentu mierzei od strony Rowów do 
zbioru runa.
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Wniosek Wójta Gminy Ustka dotyczący ujęcia w sporządzanej dokumentacji planistycznej zapisu 
umożliwiającego mieszkańcom Gminy Ustka ręczne zbieranie na potrzeby własne

płodów runa leśnego

Mapa przedstawiająca
siedliska przyrodnicze na 
obszarze pierwotnie 
proponowanym dla 
udostępnienia do zbioru runa - 
mierzeja pomiędzy Rowami a 
czarnym szlakiem 
łącznikowym. 
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Wniosek Wójta Gminy Ustka dotyczący ujęcia w sporządzanej dokumentacji planistycznej zapisu 
umożliwiającego mieszkańcom Gminy Ustka ręczne zbieranie na potrzeby własne

płodów runa leśnego

Dla wszystkich tych siedlisk, jako siedlisk związanych z wydmami, istotnym 
zagrożeniem jest wydeptywanie, co przy stwierdzonej dużej presji turystycznej, 
obserwowanej w przedmiotowym terenie, skłoniło do rezygnacji z jego 
udostępnienia.

Ponadto warunkiem utrzymania właściwego stanu ochrony przywołanych siedlisk 
jest objęcie ich ochroną bierną, wykluczającą wykonywanie jakichkolwiek zabiegów, 
co ma zapewnić niezakłócony, spontaniczny rozwój ekosystemów.

Stąd obszar ten w całości został objęty taką formą ochrony, przy czym tereny 
położone w oddziale 33 włączone zostały do obszaru ochrony ścisłej, a dwa 
pozostałe – 31 i 32 do podobszaru ochrony czynnej zachowawczej, w której także 
zasadą jest brak podejmowania jakichkolwiek czynności.
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Wniosek Wójta Gminy Ustka dotyczący ujęcia w sporządzanej dokumentacji planistycznej zapisu 
umożliwiającego mieszkańcom Gminy Ustka ręczne zbieranie na potrzeby własne

płodów runa leśnego

Mapa przedstawiająca
obszary ochrony na terenie 
pierwotnie proponowanym dla 
udostępnienia do zbioru runa - 
mierzeja pomiędzy Rowami a 
czarnym szlakiem łącznikowym
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Wobec powyższego, mając na uwadze określone w ustawie o 
ochronie przyrody zasady ogólne udostępniania (art. 12 ust. 1 - 
Obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, 
który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym)...

… Wykonawca zdecydował o nie 
udostępnianiu do zbioru runa obszaru 

położonego na mierzei w sąsiedztwie Rowów.
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Pismo zawiera:
● prośbę o przeanalizowanie kwestii regulujących bądź 
uprawniających mieszkańców Gminy Ustka do 
nieodpłatnego, całorocznego wjazdu na teren SPN,

● zapytanie dotyczące możliwości ujęcia w 
opracowywanym planie ochrony zapisów, obejmujących 
organizację dwóch kąpielisk morskich na wskazanej 
działce znajdującej się w granicach Parku.

Pismo Wójta Gminy Ustka z 10 października 2019 r.
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Wstępną opinię w sprawie 
kwestii regulujących bądź 
uprawniających mieszkańców 
Gminy Ustka do nieodpłatnego, 
całorocznego wjazdu na teren 
SPN, Wykonawca przedstawił na 
drugim spotkaniu informacyjno-
konsultacyjnym, jakie odbyło się 
13 grudnia 2019 roku w 
Smołdzińskim Lesie.

Pismo Wójta Gminy Ustka z 10 października 2019 r.

Wskazano wówczas, iż zdaniem specjalistów, całoroczny wjazd pojazdów na teren Parku 
miałby zdecydowany, negatywny wpływ na przyrodę i byłby sprzeczny z zasadami ochrony 
przyrody dla których SPN został powołany. Ponadto przytoczono uwarunkowania prawne 
dotyczące ruchu pojazdów w parkach narodowych.
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Pismo Wójta Gminy Ustka z 10 października 2019 r.

Wykonawca podtrzymuje swoje stanowisko.
Regułą usankcjonowaną w ustawie o ochronie przyrody jest zakaz ruchu pojazdów w parku 
narodowym.
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Pismo Wójta Gminy Ustka z 10 października 2019 r.

W ustawie zostały przewidziane odstępstwa od tej reguły obejmujące: drogi 
publiczne, drogi położone na nieruchomościach stanowiących własność parku 
narodowego lub będące w użytkowaniu wieczystym parku narodowego (z 
zastrzeżeniem, że drogi te muszą być wskazane przez dyrektora parku 
narodowego) - art. 15 ust. 1 pkt 18) ustawy, a także obszary (w tym drogi) objęte 
ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez 
jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa 
własności, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 5) ustawy).
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Pismo Wójta Gminy Ustka z 10 października 2019 r.

● Możliwość wjazdu na teren SPN w całości odpowiada przywołanym zasadom 
ogólnym, tj. przede wszystkim na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi organizacji ruchu drogowego, można korzystać z dróg publicznych 
oraz tych dróg stanowiących własność SPN lub będących w użytkowaniu 
wieczystym Parku, które z uwagi na brak zagrożenia dla przyrody nie zostały 
wyłączone z ruchu przez dyrektora SPN. Zasady te obowiązują zarówno 
mieszkańców Gminy Ustka, jak również wszystkich innych użytkowników dróg.
● Z uwagi na zdecydowanie negatywny wpływ ruchu pojazdów na przyrodę Parku 
(hałas, możliwość kolizji ze zwierzętami, zanieczyszczenie, przecinanie szlaków 
migracyjnych zwierząt – wpływ na ich zachowanie – niepokojenie, rozjeżdżanie – 
niszczenie pokrywy roślinnej i glebowej na i przy drogach o nieutwardzonej 
nawierzchni), rozszerzanie ilości dróg udostępnionych dla ruchu pojazdów, nawet 
ograniczonemu zbiorowi osób, kłóciłoby się z zasadami ochrony.
● Szczegółowe zasady wjazdu pojazdów na teren Parku aktualnie reguluje 
Zarządzenie Nr 4 /2022 dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 
27.01.2022 r. w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku 
Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do 
fotografowania/filmowania.
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Pismo Wójta Gminy Ustka z 10 października 2019 r.

Fragment zarządzenie Nr 
4 /2022 dyrektora 
Słowińskiego Parku 
Narodowego z dnia 
27.01.2022r.
w sprawie zasad i opłat za 
udostępnianie 
Słowińskiego Parku 
Narodowego w celach 
edukacyjnych, 
turystycznych, 
rekreacyjnych oraz do 
fotografowania/filmowania
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Pismo Wójta Gminy Ustka z 10 października 2019 r.

Podkreślić należy, że przywołane zasady nie dotyczą poruszania się po drogach 
Parku rowerem lub wózkiem inwalidzkim, gdyż zgodnie z zarządzeniem, 
dopuszcza się wjazd tymi pojazdami na wszystkie szlaki turystyczne położone w 
granicach SPN.

Pamiętać w tym przypadku jednak należy, że Park udostępniany jest od świtu, 
rozumianego jako godzina przed wschodem słońca, do zmierzchu, rozumianego 
jako godzina po zachodzie słońca, w okresie całego roku. Nie ma więc możliwości 
wjazdu rowerem bądź wózkiem inwalidzkim na szlaki turystyczne położone w 
granicach SPN w godzinach nocnych.

Fragment zarządzenie Nr 4 /2022 dyrektora 
Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 27.01.2022r.
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Pismo Wójta Gminy Ustka z 10 października 2019 r.

Odnosząc się do kwestii odpłatności za wjazd na teren SPN stwierdzić należy, że 
kwestia ta została uregulowana w ustawie o ochronie przyrody, której art. 12 ust. 7 
pkt 4) stanowi, że opłat za wstęp do parku narodowego nie pobiera się od 
mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin 
graniczących z parkiem narodowym.
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Pismo Wójta Gminy Ustka z 10 października 2019 r.

Tę zasadę ogólną także precyzuje Zarządzenie Nr 4 /2022 dyrektora SPN 
stanowiące, że nie pobiera się opłaty za wstęp do Parku od mieszkańców gmin: 
Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko, na podstawie ważnego dokumentu 
poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin.
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Pismo Wójta Gminy Ustka z 10 października 2019 r.

Możliwości ujęcia w planie ochrony zapisów obejmujących organizację dwóch 
kąpielisk morskich na wskazanej działce znajdującej się w granicach Parku.

W przygotowanym projekcie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w 
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego 
możliwość taka została przewidziana.
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Wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni (RZI), dotyczący uwzględnienia w 
dokumentacji planistycznej nadrzędnych interesów bezpieczeństwa państwa.

5

● W opracowanej dokumentacji planistycznej zostały 
uwzględnione nadrzędne interesy państwa związane z 
obronnością kraju.

● W trakcie opracowywania dokumentacji planistycznej 
brano pod uwagę istnienie na wskazanej we wniosku 
działce obiektu wojskowego rozpoznania radiolokacyjnego, 
a także dróg użyczonych celem dojazdu do 
przedmiotowego kompleksu wojskowego.

● Na działce na której usytuowany jest obiekt wojskowy 
utworzono odrębne wydzielenie, które zostało objęte 
ochroną krajobrazową, dającą możliwość elastycznego 
podejścia do ewentualnego podejmowania koniecznych 
czynności. Drogi dojazdowe do obiektu przebiegają przez 
obszar ochrony ścisłej i nie są udostępnione dla ruchu 
turystycznego.

● Szczegółowa specyfikacja gruntów objętych wnioskiem 
oraz zapisów planistycznych odnoszących się do nich 
została przestawiona w stosownym piśmie przesłanym 
Zamawiającemu.
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Wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku 
(PGW) dotyczący ujęcia w opracowywanej dokumentacji zadań, mających na celu utrzymanie w 

sprawności technicznej urządzeń wodnych i zapewnienia swobodnego przepływu wód.
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PGW złożyło dwa zbliżone w swej treści wnioski dotyczące ujęcia w opracowywanej 
dokumentacji zadań, mających na celu utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń wodnych 
i zapewnienia swobodnego przepływu wód. Wnioski różniły się zasięgiem przestrzennym 
właściwym dla Nadzorów Wodnych w Słupsku (pismo nr 1) oraz w Lęborku (pismo nr 2).

Do obu wniosków dołączone były wykazy proponowanych zadań.

Postulaty ujęte w obu pismach PGW zostały uwzględnione w opracowanej dokumentacji 
planistycznej, w tym w będącym jej syntetycznym wynikiem projekcie Rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Wnioskowane w obu pismach zadania zostały sformułowane w postaci analogicznej do tego, jak 
to zostało ujęte w Zarządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zadań 
ochronnych dla SPN na lata 2020-2022.
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W rozdziale 7 załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla SPN, zatytułowanym: 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, zadania te zostały ujęte w następujący sposób:

w punkcie 1.3.1. określającym działania ochronne w ekosystemach wodnych w podpunkcie 5) 
sformułowano następujące zadanie:

prowadzenie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku w uzgodnieniu z Dyrektorem Parku działań zmierzających do 
utrzymania i modernizacji cieków oraz modernizacji systemu melioracji, zgodnie z potrzebami 
ochrony przyrody na obszarze użytkowanych łąk i pastwisk, a także w celu eliminacji 
wystąpienia niebezpieczeństwa powodziowego

precyzując, że działania te prowadzone będą w obrębie obszarów ochrony czynnej 
oraz krajobrazowej.
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Zadanie zostało rozwinięte w dalszej części projektu rozporządzenia, poprzez wskazanie 
konkretnych działań dla cieków naturalnych, kanałów i rowów, a także urządzeń wodnych, w tym 
przeciwpowodziowych:

● Działania na wałach: okoszenie skarp, korony i poboczy, usuwanie zakrzaczeń, likwidacja 
uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta, uzupełnianie zadarnienia, zabudowa wyrw i 
zaniżeń, przywrócenie właściwych parametrów korpusów w zakresie niezbędnym do utrzymania 
pożądanej funkcjonalności;

● Działania na ciekach wodnych (Łeba, Łupawa, Pustynka): w razie wystąpienia zagrożenia, 
usuwanie zakrzaczeń (odrostów drzew, krzewów i podszytu) rosnących w dnie cieków oraz na 
skarpach i blokujących przepływ wody, usuwanie z koryta zatorów (w tym spiętrzeń powalonych 
drzew blokujących przepływ wody) i przetamowań, naprawa budowli i umocnień, zabudowa 
wyrw zagrażającym elementom infrastruktury – w zakresie ograniczonym do minimum;
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● Działania na rowach i kanałach w przypadku ograniczenia ich pożądanej funkcjonalności: 
usuwanie zakrzaczeń (odrostów drzew, krzewów i podszytu) rosnących w dnie i na skarpach i 
zatorów występujących w korycie (w tym drzew) i przetamowań, wykaszanie roślinności na 
skarpach, poboczach i w dnie, usuwanie roślinności, namułów wraz z rozplantowaniem, 
naprawa budowli i umocnień, usuwanie uszkodzeń skarp (w tym zabudowa wyrw), zapewnienie 
drożności budowli, obsługa budowli, przekierowanie wód zbieranych w kanale C9 do 
przepompowni w Przybyninie;

● Działania dotyczące stacji pomp: usuwanie awarii, utrzymanie bieżące budynku, odmulanie 
zbiornika wraz z rozplantowaniem urobku, okaszanie skarp oraz poboczy zbiornika, wykaszanie 
roślinności z terenu wokół stacji pomp, usuwanie roślinności z dna zbiornika, naprawa skarp i 
umocnień zbiornika, utrzymanie bieżące ogrodzenia, wykaszanie roślinności ze skarp i dna 
odpływu, odmulenie dna kanału odpływowego wraz z rozplantowaniem urobku, wywóz skratek.

Ponadto określono uwarunkowanie ogólne realizacji przedmiotowych zadań wskazując, że 
muszą być one uzgadniane z Dyrektorem Parku.
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Zadania przytoczone w powyższym punkcie nie dotyczą:
● Fragmentów obwałowań jeziora Gardno oraz sieci rzecznej, która została przeznaczona 
do likwidacji lub rozszczelnienia mających na celu przywrócenie rzekom stanu 
charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących, w tym przywrócenie łączności 
hydrologicznej rzek ze zbiornikami przykorytowymi (starorzeczami).

Jako, że specjaliści przyrodnicy postulowali likwidację (rozszczelnienie) jak największej części 
obwałowań, pracujący w ramach zespołu wykonawczego hydrotechnicy, wskazali obwałowania, 
które z uwagi na zabezpieczenie przeciwpowodziowe muszą być utrzymane. Wobec 
powyższego, do likwidacji lub rozszczelnienia zaproponowano wyłącznie te fragmenty 
obwałowań, które w ocenie specjalistów hydrotechników nie spowodują zagrożenia 
powodziowego. Ponadto w wykazie działań ochronnych polegających na likwidacji 
(rozszczelnieniu) obwałowań każdorazowo podano uwarunkowanie, że musi być ona 
realizowana przy uwzględnieniu zagrożeń powodziowych precyzując, że zabieg będzie 
poprzedzony szczegółową analizą skutków jego wykonania, zwłaszcza w odniesieniu do 
zagrożenia powodziowego.
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Mapa przedstawiająca
obwałowania w granicach 
SPN, które z uwagi na 
zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe muszą 
być utrzymane.
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● Rowów przeznaczonych do likwidacji, rowów odwadniających, które mają być zablokowanie 
systemem przegród oraz rowów przeznaczonych do ich samoczynnego zarośnięcia/zamulenia 
(brak konserwacji).

Celem tych zabiegów jest zmniejszenie odpływu wód z obszarów torfowiskowych, prowadzące 
odtworzenia obszarów mokradłowych oraz zahamowanie pogarszania się stosunków wodnych 
w innych, przesuszonych ekosystemach.

Analogicznie jak w przypadku likwidacji obwałowań, specjaliści hydrotechnicy wskazali cieki 
wodne (kanały i rowy), które z uwagi na konieczność funkcjonowania systemu melioracyjnego 
(transport wody) muszą być utrzymane.

W związku z tym do likwidacji (zablokowania odpływu, bądź zaniechania konserwacji) 
przeznaczono tylko rowy, mogące zapewnić osiągnięcie założonych celów, które nie pełnią 
ważnych funkcji transportowych w całym systemie. Także w tym przypadku, dla działań 
polegających na zablokowaniu odpływu wody rowami, bądź zaniechaniu konserwacji rowów 
odwadniających, dodano zastrzeżenie, że w przypadku obserwacji wystąpienia niekorzystnych 
zmian w wyniku realizacji zabiegu, dopuszcza się okresowe lub stałe udrożnienie przepływu 
(dotyczy zabiegów).
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Mapa przedstawiająca
cieki w granicach SPN 
pełniące funkcje transportu 
wody w systemie 
melioracyjnym.
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● Jednym z postulatów, sformułowanych w ekspertyzie Uwarunkowania hydrotechniczne, 
będącej efektem prac etapu 2, jest idea powołania Komisji ds. gospodarki wodnej przy 
Dyrektorze SPN, jako wyraz wzmocnienia instytucjonalnego służb Parku w zakresie 
podejmowania decyzji i opiniowania działań hydrotechnicznych, każdorazowo przy 
planowanych przebudowach, modernizacjach, czy też likwidacjach urządzeń wodnych. 
Zauważono potrzebę stworzenia organu, który mógłby merytorycznie i technicznie spojrzeć 
na prace utrzymaniowe i remontowe na najwyższym możliwym stopniu szczegółowości. 
Zaproponowano aby Komisja ta składała się z przedstawicieli wszystkich wydziałów SPN, 
przedstawicieli samorządów, Wód Polskich, lasów, Rady Naukowej, specjalistów hydrologów 
i hydrotechników. Celem prac Komisji ma być ocena potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych, 
utrzymaniowych i likwidacyjnych urządzeń wodnych oraz skutków tych działań dla 
przedmiotów ochrony.
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kwietnia 2021 r.) w sprawie ochrony środowiska w Gminie Smołdzino i wpływu antropopresji 

na środowisko Słowińskiego Parku Narodowego  (skierowana do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, przekazana następnie Dyrektorowi 

Słowińskiego Parku Narodowego oraz KRAMEKO sp. z o.o.)
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Aspekt merytoryczny:
Zjawiska stanowiące zdaniem autorów Petycji 

zagrożenia dla walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych i kulturowych Słowińskiego Parku 
Narodowego:

a) niewłaściwa gospodarka wodno-ściekowa,
b) zagrożenie nadmiernej zabudowy wraz z 
towarzyszącą jej infrastrukturą,
c)  zaburzenie walorów krajobrazowych i 
kulturowych poprzez budowę obiektów 
odbiegających od stylu budownictwa i architektury 
charakterystycznego dla Pobrzeża Słowińskiego.
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Zagrożenia wskazane w petycji dotyczą miejscowości Kluki (położonej w granicach Parku) oraz 
pozostałych miejscowości Gminy Smołdzino, które są zlokalizowane w otulinie SPN.

Przedstawione w piśmie Stowarzyszenia stanowisko pokrywa się z wynikami 
przeprowadzonych badań. Wykonane analizy potwierdzają zasygnalizowane w petycji problemy, 
w tym przede wszystkim rozproszenie zabudowy, presję na lokowanie zabudowy w miejscach 
dotychczas wolnych, brak jasnych zasad kształtowania zabudowy na terenach Gminy Smołdzino 
oraz brak pełnego wyposażenia terenów w niezbędną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.       

Zagrożenia dotyczące niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej było identyfikowane zarówno 
jako wewnętrzne, jak i zewnętrzne, przy czym w zakresie ochrony wód i organizmów bytujących 
w wodzie lub związanych z ekosystemami wodnymi, źródła zagrożenia były lokalizowane w całej 
zlewni Łeby i Łupawy, czyli obejmowały obszar daleko wykraczający poza otulinę Parku.

Formułowanym sposobem eliminacji zagrożenia jest modernizacja infrastruktury 
odprowadzającej ścieki bytowe poprzez budowę ciągów kanalizacyjnych odprowadzających 
ścieki do oczyszczalni, a w przypadku istnienia systemów kanalizacyjnych – ich usprawnianie w 
kierunku wykorzystania najnowszych technologii oczyszczania ścieków i zwiększenia wydajności 
oczyszczalni. W przypadku braku istnienia systemu kanalizacyjnego - konieczność gromadzenia 
ścieków w szczelnych zbiornikach (szambach) wraz z kontrolą właściwego i terminowego ich 
opróżniania, a także zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Parku i w 
bezpośrednim jego otoczeniu.
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Zagrożenie nadmiernej zabudowy wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą zostały 
zidentyfikowane w prawie wszystkich opracowanych ekspertyzach, lokalizując je głównie 
jako zagrożenie zewnętrzne.

Istotą tak formułowanych zagrożeń w zależności od sposobu jego oddziaływania na zasoby 
Parku są:

● napór inwestycyjny objawiający się rozprzestrzenianiem zabudowy i powiązanej 
z nią infrastruktury, w tym możliwość lokowania zabudowy na terenach rolnych,

● presja osadnicza ukierunkowana na lokalizowanie zabudowy rozproszonej, szczególnie 
niekorzystnej z uwagi wzrost zagęszczenia infrastruktury, wydłużenie ciągów kanalizacyjnych 
skutkujące często brakiem włączania tego typu zabudowy do sieci kanalizacyjnej, a także 
przerywanie szlaków migracyjnych organizmów,

● ograniczenie migracji zwierząt, szczególnie w miejscach istnienia zabudowy rozproszonej 
oderwanej od zwartych terenów wsi oraz związane z nią grodzenie działek,

● powiązane z powyższym możliwość realizowania zabudowy na terenach rolnych 
identyfikowany jako zagrożenie potencjalne,

● rozwój zabudowy przy granicach Parku realizowanej w oparciu o decyzje o warunkach 
zabudowy w związku z brakiem MPZP,

● wzrost liczby elementów dysharmonijnych w krajobrazie,
● powiązane z terenami zabudowanymi „zanieczyszczenie” światłem i hałasem niekorzystnie 
oddziałujących na wiele grup zwierząt (szczególnie niekorzystne także w przypadku zabudowy 
rozproszonej).
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W związku z powyższym w opracowanym projekcie rozporządzenia sformułowano następujące 
zagrożenia:

● wewnętrzne, istniejące: Presja osadnicza, mogąca skutkować wzrostem ilości lokowanej 
zabudowy rozproszonej, Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów wsi Kluki i Gać,

● zewnętrzne, istniejące: Wzmożenie presji osadniczej, skutkującej wzrostem ilości lokowanej 
zabudowy rozproszonej (w tym rozwój zabudowy przy granicach Parku realizowanej w oparciu 
o decyzje o warunkach zabudowy z uwagi na brak miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego). Lokowanie zabudowy letniskowej na zgłoszenia, Brak aktualnego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Smołdzino.
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Projektowanymi sposobami eliminacji lub ograniczenia tej grupy zagrożeń są:
● sformułowanie wytycznych oraz ustaleń do zmian dokumentów planistycznych z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego zmierzających do utrzymania korytarzy ekologicznych,

● sformułowanie konieczności sporządzenia zmiany SUiKZP Gminy Smołdzino,
● sformułowanie konieczności uchwalenia MPZP dla terenów wsi Kluki i Gać (miejscowości 
położone w granicach SPN),

● prowadzenie przez Dyrektora SPN zgodnej z celami ochrony przyrody strategii opiniowania i 
uzgadniania dokumentów planistycznych realizowanych w oparciu o ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, zmierzające do ustalenia wielkości presji oraz jej zapobieganiu na przedmioty 
ochrony Parku.
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Także ostatnie z zagrożeń wskazywanych przez autorów petycji (zaburzenie walorów 
krajobrazowych i kulturowych poprzez budowę obiektów odbiegających od stylu budownictwa 
i architektury charakterystycznego dla Pobrzeża Słowińskiego) zostało zidentyfikowane 
w ekspertyzie krajobraz, i znalazło odzwierciedlenie w sporządzonym projekcie rozporządzenia, 
poprzez wskazanie następujących zagrożeń:

● wewnętrzne, istniejące: Przekształcenie krajobrazu przez lokalizację elementów 
dysharmonijnych krajobrazowo na terenie Parku (w tym nienawiązujących do wzorców 
regionalnych obiektów małej architektury, infrastruktury turystycznej i gospodarczej).

● zewnętrzne, istniejące: Zanikanie historycznie wykształconego stylu i układu przestrzennego 
wsi.

Sposobem eliminacji tak określonych zagrożeń jest wskazanie zasad ochrony stylu 
budownictwa i architektury charakterystycznych dla regionu, a następnie ich umieszczenie 
w formie wytycznych do SUiKZP gmin oraz MPZP, określających szczególne warunki 
zagospodarowania terenów.
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Aspekt formalny:

W odpowiedzi na petycję Wykonawca szczegółowo przedstawił także swoje stanowisko w aspekcie 
formalnym wskazując, że:

● obszar otuliny parku narodowego nie może być, w świetle obowiązującego brzmienia ustawy o 
ochronie przyrody, objęty postanowieniami planu ochrony,

● ustawodawca zapewnił jednak dyrektorowi parku narodowego narzędzia pozwalające na pewną 
kontrolę rozwoju urbanistyki w otulinie parku. Art. 10 ust 6 ustawy o ochronie przyrody stanowi, że 
projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i 
wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej parku narodowego i jego otuliny wymagają 
uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć 
negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego.

● Ponadto, jak słusznie wskazują autorzy petycji, art. 54 ust. 3 pkt 7 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że decyzje o warunkach zabudowy w parku 
narodowym lub jego otulinie wymagają ich uzgodnienia z dyrektorem parku,

● lepsze narzędzia do wpływania na obszary położone poza granicami Parku daje część 
dokumentacji dotycząca obszarów Natura 2000, gdyż w przypadku stwierdzenia negatywnego 
oddziaływania istniejących dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego na przedmioty ochrony obszaru, zapisy planu ochrony mogą wskazywać 
konieczność ich zmian w sposób zapewniający właściwy stan zachowania przedmiotów ochrony.
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Podsumowanie:

a) Skutecznym sposobem eliminacji zagrożeń zewnętrznych dotyczących niewłaściwej 
gospodarki wodno-ściekowej oraz nadmiernej zabudowy wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą 
będzie wyłącznie zastosowanie rozwiązań przewidzianych przez ustawodawcę w oparciu o 
uwzględniany w realizowanym projekcie zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000 w 
granicach Parku, gdyż działania w oparciu o plan ochrony parku narodowego w obszarze otuliny 
będzie nieskuteczny.           

b) Zagrożenie związane z niewłaściwą gospodarką wodno-ściekową zostało stwierdzone dla 
wielu przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 (2 siedliska 
przyrodnicze, ważka i wszystkie ryby i minogi będące przedmiotami ochrony w obszarze).

Z uwagi na stwierdzone znaczące negatywne oddziaływanie zagrożenia na cele ochrony 
obszarów Natura 2000, w tym w szczególności na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych, a 
także siedlisk gatunków zwierząt i samych gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszary 
Natura 2000 pozostające w granicach SPN, w opracowywanym projekcie rozporządzenia w 
sprawie ustanowienia planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego, uwzględniającego zakres 
planów ochrony obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie 
PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku umieszczono działania 
ochronne zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
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c) Zagrożenie dotyczące nadmiernej zabudowy wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą zostało 
stwierdzone dla następujących przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska 
PLH220023:

ssaki drapieżne: 1352 wilk (Canis lupus) – istotą zagrożenia jest zamykanie istniejących 
korytarzy ekologicznych gatunku,

ssaki ziemnowodne: 1337 bóbr europejski (Castor fiber), 1355 wydra (Lutra lutra) – 
przerywanie szlaków migracyjnych; dotyczy zabudowy lokowanej zwłaszcza w pobliżu cieków 
wodnych.

Ponadto presja zabudowy na tereny dotychczas niezabudowane pogarsza integralność 
obszarów Natura 2000 oraz ich powiązania z innymi obszarami.

Z uwagi na stwierdzone znaczące negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony obszarów 
Natura 2000, a także uwzględniając pogorszenie integralności obszarów Natura 2000, jakie 
powoduje analizowane zjawisko, w opracowywanym projekcie rozporządzenia zostały 
przewidziane działania ochronne mające na celu wyłączenie terenu korytarzy ekologicznych oraz 
kompleksów terenów otwartych z zabudowy, poprzez sformułowanie właściwych wskazań do 
zmian dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
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d) W odniesieniu do zaburzenia walorów krajobrazowych i kulturowych poprzez budowę 
obiektów odbiegających od stylu budownictwa i architektury charakterystycznego dla Pobrzeża 
Słowińskiego Wykonawca uważa, że zagrożenie to nie oddziałuje negatywnie na cele ochrony 
obszaru Natura 2000, nie pogarsza stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt będących przedmiotami ochrony w „parkowych” obszarach Natura 2000, także nie 
wpływa negatywnie na te gatunki, jak również nie pogarsza integralności obszarów Natura 2000 
lub ich powiązań z innymi obszarami, wobec czego nie istnieją formalne możliwości do eliminacji 
tego typu zagrożenia w odniesieniu do terenów położonych poza granicami SPN.

Zagrożenie to będzie eliminowane poprzez wskazanie zasad ochrony stylu budownictwa i 
architektury charakterystycznych dla regionu, a następnie ich umieszczenie w formie wytycznych 
do dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego wyłącznie w 
odniesieniu do miejscowości położonych w granicach Parku, czyli wsi Kluki i Gać (a także 
pojedynczych rozproszonych działek w miejscowościach Smołdzino, Smołdziński Las, Gardna 
Wielka, Rowy, Żarnowska oraz Łeba). Zalecenia te zostały sformułowane w odniesieniu do 
przewidzianej przez ustawodawcę ochrony walorów krajobrazowych w parkach narodowych.
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Z uwagi na to, że na obszarze objętym wnioskiem ochrona 
krajobrazowa obejmuje wydzielenia 21Ad (droga dojazdowa) 
oraz 21fx (parking), należy stwierdzić, że zorganizowanie  
miejsca do postoju autobusu z ominięciem wjazdu na 
parking czołpiński (była jednostka wojskowa) w celu 
wysadzenia i zbierania turystów przebywających na terenie 
Gminy Smołdzino jest niemożliwe do zrealizowania. Droga 
dojazdowa (wydzielenie 21Ad) jest zbyt wąska, aby bez 
wjazdu na parking umożliwić bezpieczne dla ludzi 
zawracanie autobusów. 

Słuszny postulat przyjmowania rozwiązań ograniczających 
ilość samochodów dojeżdżających w pobliże plaży, jest 
możliwy do osiągnięcia poprzez takie przeorganizowanie 
parkingu (w tym poszerzenie wjazdu na parking), aby 
miejsce postoju autobusu w celu wysadzenia i zbierania 
turystów oraz ich nawracania zostało zorganizowane w 
ramach istniejącego parkingu.

Wniosek Biura Turystycznego "DAJA" o wyznaczenie miejsca do postoju autobusu z ominięciem 
wjazdu na parking człopiński (była jednostka wojskowa) w celu wysadzania i zabierania turystów 

przebywających na terenie gminy Smołdzino
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Zgodnie z ustaleniami podjętymi na drugim spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, jakie 
odbyło się 13 grudnia 2019 roku w Smołdzińskim Lesie, przywołane dwa dokumenty zostały 
potraktowane jako wnioski.
W związku z powyższym zostały one szczegółowo omówione na trzecim spotkaniu 
informacyjno-konsultacyjnym, jakie odbyło się 28 lutego 2020 roku w Rowach.

Wniosek Urzędu Morskiego w Gdyni

Wniosek Urzędu Morskiego dotyczący zapisów w planie odnoszących się do 
pododdziałów 1Wb, 1Wc, 2Wb, 2Wc oraz 3Wb:

● Zmiana podobszaru ochrony czynnej dla pododdziałów 1Wb, 1Wc, 2Wb, 2Wc oraz 3Wb 
z podobszaru ochrony czynnej zachowawczej na podobszar ochrony czynnej kreacyjnej, 
celem umożliwienia zaplanowania zabiegów trzebieżowych w drzewostanach sosnowych 
w III klasie wieku, pochodzących z zalesień wydm w ramach stabilizacji pasa 
technicznego. 

● Zaprojektowanie zbiegów ochronnych, tożsamych z trzebieżą późną w pododdziałach 
1Wb, 1Wc, 2Wb, 2Wc oraz 3Wb, w celu zachowania ich trwałości.

W pododdziałach 1Wb, 1Wc, 2Wb, 2Wc oraz 3Wb nie będą planowane zabiegi ochronne i 
będą one, podobnie jak cały obszar Mierzei, objęty ochroną bierną.
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Porozumienie w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego w obszarze gminy 
Smołdzino (porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku) oraz pismo Wójta Gminy Smołdzino do 

Głównego Konserwatora Przyrody (pismo z 23 stycznia 2015 roku)

5

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na drugim spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, jakie 
odbyło się 13 grudnia 2019 roku w Smołdzińskim Lesie, przywołane dwa dokumenty zostały 
potraktowane jako wnioski.
W związku z powyższym zostały one szczegółowo omówione na trzecim spotkaniu 
informacyjno-konsultacyjnym, jakie odbyło się 28 lutego 2020 roku w Rowach, z wyjątkiem 2 
zagadnień ujętych w pkt. 23 pisma Wójta Gminy Smołdzino do Głównego Konserwatora 
Przyrody. 



Punkt 23 pisma:
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umożliwienie budowy kaplicy na górze Rowokół jako elementu szlaku Św. Jakuba w celu 
organizowania pielgrzymek - Opracowany projekt planu ochrony nie blokuje możliwości budowy 
kaplicy na Rowokole.

umożliwienie budowy szlaku (spacerniaka) edukacyjno-turystycznego prowadzącego trasą od 
stacji paliw do cmentarza w Smołdzinie - Możliwość przejścia tą trasą istnieje poprzez udostępnione 
szlaki na Rowokole. Wykonawca projektu planu ochrony uznał, że ta forma udostępnienia jest w tym 
rejonie wystarczająca. Ponadto dawny spacerniak przebiegający u podnóża Rowokołu pokryły 
zadrzewienia, które stanowią ekoton izolujący ekosystem leśny Parku od terenów zurbanizowanych. 
Odtworzenie spacerniaka wiązałoby się z likwidacją tego ekotonu. 
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Porozumienie w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego w obszarze gminy 
Smołdzino (porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku) oraz pismo Wójta Gminy Smołdzino do 

Głównego Konserwatora Przyrody (pismo z 23 stycznia 2015 roku)

5

Porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku  

Narodowego w obszarze gminy Smołdzino – podstawowy analizowany dokument.

W tym dokumencie najważniejszymi punktami dotyczącymi sporządzanej na potrzeby planu  

ochrony dokumentacji są punkty 1 oraz 6 porozumienia.



Punkt 1 porozumienia:

Dyrektor SPN    (zwany dalej  Dyrektorem)  i  Wójt    Gminy  (zwany  dalej  Wójtem)    będą  ściśle  współpracowali  

w zakresie planowania i realizacji przypisanych im zadań. Dotyczy to, w szczególności, opracowania planu ochrony SPN, 

 a do czasu jego ustanowienia - rocznych zadań ochronnych oraz opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Ten punkt porozumienia w zakresie współpracy przy opracowaniu planu ochrony SPN jest aktualnie realizowany poprzez:

1. poinformowanie 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 – stosowne 
ogłoszenie zostało opublikowane w 
„Głosie Pomorza” 1 kwietnia 2019 roku;
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Punkt 1 porozumienia cd.:

2. publikowanie na specjalnie dedykowanej stronie internetowej aktualnych informacji 

 o przebiegu i stanie zaawansowania prac;

www.planochrony.slowinskipn.pl

Na stronie tej znajdują się:

1. opis projektu;

2. aktualności;

3. kwartalne sprawozdania z przebiegu prac opracowywane przez Wykonawcę;

4.informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych wraz ze szczegółowymi  

relacjami z odbytych spotkań konsultacyjno-informacyjnych.

do tej pory odbyły się dwa spotkania:

5.wstępne, które odbyło się 28 czerwca 2019 roku - 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;

6.drugie, które odbyło się 13 grudnia 2019 roku - przedstawienie wyników dotychczas  

zrealizowanych prac;

dzisiejsze spotkanie jest trzecim z kolei; są jeszcze planowane minimum 3 spotkania 

 w maju i wrześniu 2020 roku oraz w styczniu roku 2021.
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http://www.planochrony.slowinskipn.pl/


Punkt 1 porozumienia cd.:

3. możliwość składania uwag, wniosków i zapytań dotyczących przygotowywanej dokumentacji;

4. ponadto:

wszystkie zainteresowane osoby i podmioty będą miały prawo, po zakończeniu prac nad wykonaniem dokumentacji  

projektowej, do zapoznania się z projektem planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do niego uwag i wniosków – projekt  

zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni.
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Punkt 1 porozumienia jest realizowany zgodnie ze stosowną delegacją ustawową, gdyż  

Dyrektor Parku sporządzając projekt planu ochrony zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, 

 w tym między innymi umożliwia składanie uwag i wniosków. Ponadto, jeśli obszar parku  

narodowego pokrywa się w całości lub części z obszarami Natura 2000 (czyli tak jak to jest  

w przypadku Słowińskiego parku Narodowego), projekt planu ochrony parku uwzględnia zakres  

planu ochrony dla obszaru Natura 2000, a w takiej sytuacji Dyrektor Parku zapewnia dodatkowo  

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.

Wszystkie te punkty są zapewnione poprzez działania zreferowane wcześniej.
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Punkt 6 porozumienia wymienia 10 elementów, które winien uwzględnić Plan ochrony Słowińskiego Parku  

Narodowego. Elementy te zostały wymienione w kolejnych podpunktach punktu 6 porozumienia, oznaczonych 

 literami od A do J.

Podpunkt A:

Możliwość odtworzenia we wsi Kluki rybactwa kulturowego na wyznaczonym przez Dyrektora, w porozumieniu z Wójtem,  

akwenie jeziora Łebsko, wykonywanego tradycyjnymi metodami i środkami, stosowanymi przez Słowińców. Zasady rybactwa  

kulturowego określi zarządzający Skansenem Słowińskim w Klukach w uzgodnieniu z Dyrektorem i Wójtem. Dyrektor i Wójt  

rozważą celowość odtworzenia przystani rybackiej w Klukach.

Ten podpunkt porozumienia zostanie uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie:

ustalono, że obecnie prowadzona na terenie Parku działalność rybacka ma charakter unikatowy, tj. prowadzona w sposób  

tradycyjny, rzadko już spotykany w Polsce.

W związku z tym ustalono, że działalność rybacka zostanie uwzględniona jako działanie ochronne z zakresu ochrony walorów

kulturowych i jako taka winna być kontynuowana, także w zakresie wskazania akwenu rybaczenia oraz jego limitów.
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Podpunkt B – załącznik 4:

Wyznaczenie odcinków brzegów wód do amatorskiego połowu ryb w ramach regulacji składu gatunkowego ichtiofauny, w tym 

 w miejscowości Kluki - w sąsiedztwie przystani żeglugi pasażerskiej…

Ten podpunkt porozumienia zostanie uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej. W następującym zakresie 

 (modyfikacja co do lokalizacji miejsca udostępnionego do amatorskiego połowu ryb):

wnioskowano o obszar linii  

brzegowej długości około 220  

mb, rzeczywiście udostępniono  

(w sąsiedniej lokalizacji) obszar 

 linii brzegowej Łebska długości 

 1572 mb.

Zmiana lokalizacji wynika 

 ujściu  

Łebsko

z usytuowania

przy  Pustynki do

jeziora  tarliska ryb.
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Podpunkt B – załącznik 5:

Wyznaczenie odcinków brzegów wód do amatorskiego połowu ryb w ramach regulacji składu gatunkowego ichtiofauny, w tym  

[...] w pobliżu miejscowości Przybynin na Kanale Łupawa - Łebsko, ok. 100 m za ostatnim przepustem w kierunku jeziora  

Łebsko.

Ten podpunkt porozumienia został uwzględniony w całości w opracowywanej dokumentacji projektowej.
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Podpunkt C:

Wyznaczenie dla żeglugi pasażerskiej statkiem o napędzie elektrycznym (tzw. „ekologicznym") i turystyki kajakowej szlaku na  

jeziorze Gardno, na trasie: Gardna Wielka - Rowy - Gardna Wielka, w bezpiecznej dla ptaków odległości od Wyspy Kamiennej.  

Szczegółowy przebieg szlaku będzie skonsultowany ze specjalistą - ornitologiem. Szlak może być zamknięty w okresie lęgowym  

ptaków, jeśli przeprowadzony monitoring wykaże negatywny wpływ turystyki wodnej na populacje ptaków zasiedlających  

szuwary. Dotychczasowe ustalenia w zakresie turystycznego i rekreacyjnego korzystania z jezior Łebsko i Gardno zostaną  

zachowane.

Ten podpunkt porozumienia nie zostanie uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

1. konieczność zapewnienia  ochrony dla cennych  gatunków  ptaków.  Jezioro  Gardno  w całości, a nie  tylko  

w okolicach Wyspy Kamiennej, jest jednym z najdogodniejszych obszarów dla bytowania ptaków w skali kraju. Poza grupą  

gatunków lęgowych (m.in. bardzo rzadki w kraju ohar) stanowi ono przede wszystkim miejsce odpoczynku dla gatunków  

migrujących (m.in. łabędź krzykliwy, łabędź czarnodzioby, bernikla białolica, ogorzałka, rybitwa czubata, szlachar). Wiele  

gatunków odpoczywa w opisywanym siedlisku w stadach liczących nawet po kilka tysięcy osobników (np. gęś zbożowa 

 i gęś białoczelna);

2. ewentualne wyznaczenie szlaku i zamknięcie go na czas sezonu lęgowego wydaje się być mało ekonomiczne, gdyż  

koliduje z właściwą Parkowi sezonowością turystyki (przede wszystkim turystyki letniej). Poza tym, ewentualna żegluga  

poza sezonem lęgowym będzie miała negatywny wpływ na ptaki migrujące jesienią na zimowiska, a także na gatunki  

przemieszczające się wiosną na lęgowiska położone w północnej Europie;
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Uzasadnienie cd:
3. dodatkowo, w odniesieniu do turystyki kajakowej, na wskazanym w porozumieniu szlaku istotnym przeciwwskazaniem jest

brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, na tym trudnym i specyficznym akwenie;

4. obecnie wyznaczona strefa jeziora udostępniona do celów turystyki jest wystarczająca i będzie utrzymana bez jej  

powiększenia.
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Podpunkt D:

Całodobowy i całoroczny dostęp ludności do brzegu morza: (1) drogą przez oddziały leśne nr 21 i 22 do tzw. Czerwonej Szopy  

(dawny budynek ratownictwa morskiego) w Czołpinie, (2) istniejącym szlakiem na tzw. Plażę Smołdzińską i (3) istniejącym  

szlakiem na nadmorską plażę w sąsiedztwie jeziora Dołgie Małe.

Ten podpunkt porozumienia zostanie w części uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Postulat jest spełniony w zakresie  

całorocznego dostępu ludności do brzegu  

morza.

Jesteśmy jednak przeciwni

wejścia na plażę (oraz

umożliwieniu

przebywania

w granicach Parku) nocą z uwagi na ochronę 

 siedlisk bytowania cennych gatunków 

ptaków  m.in. sieweczki obrożnej (przedmiot 

ochrony  w obszarze Natura 2000 Pobrzeże  

Słowińskie PLB220003), ograniczenie nocnej  

penetracji obszaru (niepokojenia zwierząt),  

a także z uwagi na bezpieczeństwo turystów.

Obecny sposób udostępnienia plaż od świtu  

do zmierzchu (czyli na godzinę przed  

wschodem słońca oraz godzinę po  

zachodzie) jest wystarczający i zostanie  

utrzymany.
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Podpunkt E:

Przewóz turystów środkami wyposażonymi w tzw. silniki ekologiczne, jak dotychczas, na trasie Rąbka - dawna wyrzutnia rakiet 

 oraz drogą do Czerwonej Szopy (dawniej budynek ratownictwa morskiego).

Ten podpunkt porozumienia został w części uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udostępnienia  

trasa Rąbka - wyrzutnia rakiet jest udostępniona dla  

ruchu wózków elektrycznych (meleksów) i ten  

sposób przewozu turystów zostanie utrzymany.

Wykonawca negatywnie opiniuje jednak koncepcję 
udostępnienia trasy w celu przewozu turystów do 
Czerwonej Szopy. Aby spełnić wymogi 
bezpiecznego transportu trasa ta wymagałaby 
gruntownej przebudowy, w tym jej poszerzeniem 
oraz rozdzielenia ruchu pieszego i kołowego, co 
wymagało by ingerencji w obszar ochrony ścisłej 
oraz uszczuplenie zasobu cennego siedliska 
przyrodniczego Natura 2000–2180 
reprezentowanego na tym obszarze przez 
zbiorowisk aborówbażynowych (Empetronigri-
Pinetum) – przedmiot ochrony w obszarze Natura 
2000 Ostoja Słowińska PLH220023 – o siedlisko 
występuje na praktycznie całej długości szlaku od 
parkingu leśnego do Czerwonej Szopy.

Fot. Bór bażynowy przy dojściu do Czerwonej Szopy. Autor. Krameko
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Fot. Czerwona Szopa. Autor: Krameko Sp. z o.o.

Podpunkt F:

Wykorzystanie Czerwonej Szopy jako punktu ratownictwa, miejsca wynajmu sprzętu plażowego oraz małej gastronomii  

(bez grilla) – po jej wyposażeniu w urządzenia sanitarne (WC) dla potrzeb turystów i plażowiczów. Od turystów udających się  

szlakami turystycznymi wyłącznie na plaże morskie nie będą pobierane opłaty za wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego.

Ten podpunkt porozumienia  

jest  uwzględniony  w całości 

w opracowywanej  

dokumentacji projektowej.
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Podpunkt G:

Możliwość zbioru grzybów i jagód na obszarach objętych ochroną częściową przez mieszkańców gmin położonych w granicach 

 SPN.

Ten podpunkt porozumienia został uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej w zakresie uwidocznionym na  

mapce.
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Podpunkt H:

Możliwość zagospodarowania turystycznego ok. 0,5 ha terenu przyległego do południowo-wschodniego brzegu jeziora Gardno, 

 tj. wybudowania platformy widokowej i urządzenia miejsca odpoczynku dla turystów (ławki, zadaszenia, kosze na śmieci).

Ten podpunkt porozumienia jest  uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami udostępnienia ten postulat jest spełniony. Na wskazanym obszarze znajduje się  

miejsce odpoczynku. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej, a także w Zarządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23  

grudnia 2019 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego na lata 2020-2022, zaplanowano budowę 

 wieży widokowej. Miejsce wprawdzie nie zostanie wyposażone w kosze jak wskazano w porozumieniu, gdyż 

zgodnie  z planowanymi w tym zakresie wytycznymi kosze na śmieci będą zlokalizowane jedynie w wybranych miejscach o 

największym  natężeniu ruchu turystycznego – zasada: turysta zabiera swoje śmieci.

Fot. Proponowana lokalizacja
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Podpunkt I:

Objęcie ochroną częściową obszarów lądowych i morskich, o które będzie powiększony SPN.

Ten podpunkt porozumienia jest uwzględniony w całości w opracowywanej dokumentacji projektowej.  Nie 

planuje się objęcia ochroną ścisłą obszarów włączonych do Parku w 2004 roku.
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Podpunkt J:

Całodobowe udostępnienie szlaków turystycznych i prowadzących do brzegu morza, w celu amatorskiego połowu ryb. 

 Ten podpunkt porozumienia nie został uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

Analogicznie do uzasadnienia podpunktu D;

Jesteśmy przeciwni umożliwieniu wejścia na plażę (oraz przebywania w granicach Parku) nocą z uwagi na ochronę siedlisk  

bytowania cennych gatunków ptaków m.in. sieweczki obrożnej (przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Pobrzeże  

Słowińskie PLB220003), ograniczenie nocnej penetracji obszaru (niepokojenia zwierząt), a także z uwagi na bezpieczeństwo  

turystów;

Obecny sposób udostępnienia plaż od świtu do zmierzchu (czyli na godzinę przed wschodem słońca oraz godzinę po zachodzie)

jest wystarczający i zostanie utrzymany.
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Pismo Wójta Gminy Smołdzino z 23 stycznia 2015 roku do Głównego Konserwatora  

Przyrody.

W piśmie sformułowano 35 postulatów, które były propozycjami gminy Smołdzino do nowego

porozumienia z Ministerstwem Środowiska.

W realizowanym projekcie pismo jest traktowane jako zbiorczy wniosek gminy Smołdzino do 

 przygotowywanej dokumentacji projektowej.
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Część postulatów zawartych w piśmie nie dotyczy dokumentacji projektowej, w związku z czym 

 Wykonawca nie będzie się do nich odnosił

takich postulatów w piśmie jest 9:

1.punkt 1 pisma: Ministerstwo Środowiska poczyni starania poprzez inicjatywę ustawodawczą utworzenia mechanizmu  

faktycznie rekompensującego straty w dochodach gminy z tytułu położenia na jej terenie Słowińskiego Parku Narodowego 

 i innych obszarów prawnie chronionych,

2.punkt 2 pisma: nieodpłatne przekazanie prawa własności gruntów, wg załącznika, w tym ok. 24 ha dla Muzeum Wsi  

Słowińskiej w Klukach - oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz ok. 10 ha dla gminy Smołdzino, jako  

niezrealizowanego punktu z porozumienia z 2003 r.,

3.punkt 3 pisma: obie strony wyrażają wolę dokonania zamian gruntów (poza wymienionymi w pkt 2) na inne  

wyznaczone działki według zasady 3:1 (tzn. dopłata ze strony Słowińskiego Parku Narodowego w granicach 20 %  

wartości transakcji),
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4. punkt 20 pisma: podjęcie działań w kierunku ograniczenia szkód w wałach i drzewostanie z powodu zbyt licznej  

populacji bobrów na terenie Gminy Smołdzino,

odnośnie tego punktu możemy jedynie stwierdzić, że bóbr jest przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja  

Słowińska PLH220023. Po przeprowadzonych badaniach terenowych mających na celu ocenę stanu populacji tego  

gatunku w obszarze (prace prezentowane na poprzednim spotkaniu) wielkość populacji oceniono na około 30 rodzin.  

Biorąc pod uwagę rozległość terenu i mnogość siedlisk wodnych, populacja gatunku na obszarze SPN potencjalnie  

mogłaby być znacznie większa. Nie ma więc przesłanek ku temu, aby uznać ją za zbyt liczną. Przy czym prawdą jest, że  

nawet niewielka populacja jest w stanie, w miejscach występowania (i najbliższym sąsiedztwie), dokonać znacznych  

zmian w siedlisku, to jednak zabezpieczenie przed ewentualnym wystąpieniem szkód w mieniu nie jest przedmiotem  

realizowanego projektu – stąd ten punkt został ujęty w zbiorze postulatów, które nie dotyczą opracowywanej  

dokumentacji.

Ślady obecności bobra – zgryziona brzoza Ślady obecności bobra – opuszczone żeremie
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5.punkt 26 pisma: Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego będzie konsultował z Wójtem Gminy Smołdzino opłaty za  

wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego i wędkowanie,

6.punkt 27 pisma: Mieszkańcy gminy Smołdzino nie będą wnosić opłat za wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego,  

muzeów, za wędkowanie w miejscach do tego wyznaczonych,

7. punkt 28 pisma: Mieszkańcy Gminy będą mieli pierwszeństwo w zakupie drewna z pominięciem procedur

przetargowych,

8.punkt 29 pisma: (pierwszy z dwóch punktów 29): Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego i Wójt Gminy Smołdzino  

będą podejmowali wspólne działania w celu ochrony przyrody,

9.punkt 30 pisma: uregulowanie,  

z każdą ze stron, przy współudziale  

Słowińskiego Parku Narodowego,  

kwestii dojazdu do miejscowości  

Człuchy.
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Punkt 4 pisma:

całodobowy i całoroczny dostęp do brzegu morskiego i zapewnienie  

swobodnego plażowania na całej długości plaży od Rowów do Łeby,

Ten punkt pisma (wniosku) nie zostanie
uwzględniony

w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

uzasadnienie dotyczące całodobowego dostępu do brzegu morskiego  

analogiczne jak w prezentowanym już stanowisku dotyczącym  

punktów 6D oraz 6J porozumienia, czyli: uważamy, że umożliwienie  

wejścia na plażę nocą z uwagi na ochronę siedlisk bytowania cennych  

gatunków ptaków m.in. sieweczki obrożnej (przedmiot ochrony  

w obszarze Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003),  

niepokojenia zwierząt z uwagi na nocną penetrację obszaru, a także  

z uwagi na bezpieczeństwo turystów nie powinno być dozwolone.

Obecny sposób udostępnienia plaż od świtu do zmierzchu (czyli na  

godzinę przed wschodem słońca oraz godzinę po zachodzie) jest  

wystarczający i zostanie utrzymany.

Także nie zgadzamy się na zapewnienie swobodnego plażowania na całej długości plaży od Rowów do Łeby. W obiekcie takim  

jak Słowiński Park Narodowy, czyli jednym z dwóch parków narodowych położonych na polskim wybrzeżu NIEZBĘDNYM jest  

wydzielenie części wybrzeża pozostawionego bez ingerencji człowieka, a więc wyłączonego ze swobodnego plażowania.

Mając jednak na uwadze również postulaty gminy wybrano do objęcia ochroną ścisłą taki fragment wybrzeża wraz z plażą,

który z uwagi na położenie praktycznie i tak nie jest wybierany przez turystów jako miejsce do plażowania.
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Punkt 5 pisma:

wyrażenie bezterminowej zgody na możliwość organizacji miejsca wykorzystywanego do kąpieli na odcinku przeznaczonym 

 do plażowania o długości 100 m na plaży w Czołpinie przy Czerwonej Szopie.

Ten punkt pisma (wniosku) jest uwzględniony w całości w opracowywanej dokumentacji projektowej, z tym  

zastrzeżeniem, że plan ochrony sporządza się na 20 lat i w tym kontekście trudno tu mówić o bezterminowej zgodzie.
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Punkt 6 pisma:

udostępnienie brzegu morskiego do sportów wodnych i rekreacji na odcinku przeznaczonym do plażowania. 

 Ten pisma (wniosku) został w części uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami udostępnienia brzeg przeznaczony do plażowania jest jednocześnie  

udostępniony do rekreacji i zamierzamy te zasady utrzymać.

Natomiast nie widzimy konieczności udostępnienia morskich wód Parku do uprawiania sportów wodnych, gdyż ten sposób  

korzystania z Parku jest bardzo uciążliwy dla zasobów przyrodniczych oraz wymaga dobrego udostępnienia brzegu  

morskiego – dojazd do plaży w celu przywiezienia sprzętu. Tak udostępnione plaże znajdują się wyłącznie w Łebie 

 i w Rowach, a w obu tych miejscowościach sporty wodne można uprawiać poza granicami Parku.

Natomiast uprawianie sportów wodnych, rekreacji i turystyki dozwolone jest na wyznaczonych wodach śródlądowych Parku.

Źródło: https://prezentmarzen.com/plywanie-skuterem-  
wodnym-sopot/

Źródło: http://www.pulpiciak.pl/135410,morze-surfing-  
niebo-fala.php

Źródło: ttp://www.witajwpodrozy.pl/inspiracje/kitesurfing-  
na-baltyku-czyli-jak-aktywnie-spedzic-lato-nad-morzem.html
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Punkt 7 pisma:

zapewnienie dostępności przez cały rok osobom udającym się na plażę i szlaki turystyczne - dotyczy ruchu pieszego 

 i kołowego - w zakresie drogi asfaltowej ze Smołdzińskiego Lasu do parkingu przy byłej jednostce wojskowej w Czołpinie,  

biegnącej przez oddział 21.

Ten punkt pisma (wniosku) jest uwzględniony w całości w opracowywanej dokumentacji projektowej
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Punkt 8 pisma:

ustalenie na okres przynajmniej 5 lat limitów połowowych uwzględniających opłacalność prowadzenia  

działalności w zakresie połowu ryb dla współczesnych rybaków jeziornych, (co najmniej zachowanie  

bądź zwiększenie limitów połowowych),

Ten punkt pisma (wniosku) jest uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Tak jak zaznaczono przy analizie punktu 6A porozumienia z 2003 roku obecnie prowadzona na terenie  

Parku działalność rybacka ma charakter unikatowy i jako taka zostanie uwzględniona w opracowywanej 

 dokumentacji w części dotyczącej ochrony walorów kulturowych. Działalność ta winna być  

kontynuowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących limitów połowowych. Nie ma jednak zgody na  

ich zwiększenie.
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Punkt 9 pisma:

utrzymanie istniejącego rybactwa kulturowego na wodach w granicach Słowińskiego Parku Narodowego (część 1 wniosku),  

stworzenie możliwości budowy pomostu (przystani) w celu uruchomienia przewozów turystów łodzią z Kluk do Łeby  

(część 2 wniosku) oraz budowa pomostu przy rz. Pustynce (część 3 wniosku),

część 1 wniosku jest uwzględniona w opracowywanej dokumentacji projektowej na zasadach przedstawianych  wcześniej 

(punkt 6A porozumienia z 2003 roku oraz punkt 8 pisma)

część 2 wniosku jest uwzględniona w opracowywanej dokumentacji projektowej

pomost w Klukach istnieje oraz istnieje  trasa  żeglugi pasażerskiej  z 
Kluk do Łeby
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Punkt 9 pisma cd.:

część 3 wniosku (budowa pomostu przy rz. Pustynce) nie jest uwzględniona w opracowywanej dokumentacji  projektowej

Uzasadnienie:

Przy ujściu Pustynki nie należy budować pomostu, ze względu na usytuowane tam tarliska ryb, tym bardziej, że istniejący

pomost w Klukach jest położony w odległości około 200 m od ujścia Pustynki.
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Punkt 10 pisma:

poszerzenie strefy do wędkarstwa morskiego brzegowego (szczególnie  

latem),

Ten punkt pisma (wniosku) nie jest uwzględniony w opracowywanej

dokumentacji projektowej.

W naszej ocenie obecny obszar udostępniony do morskiego wędkarstwa  

brzegowego jest wystarczający (odcinek plaży długości ponad 11 km!) 

  i nie wymaga poszerzenia.

Obszar ten jest zlokalizowany w centralnej części Parku, co jest 

korzystne. Tego typu wędkarstwa nie można uprawiać w sąsiedztwie 

plaż szczególnie chętnie odwiedzanych. Dotyczy to w warunkach SPN 

przede wszystkim Łeby i Rowów (tam nie jest dopuszczone 

wędkowanie), ale także odcinka plaży (gdzie jest możliwość 

wędkowania) w okolicach Czerwonej Szopy.

Trzeba pamiętać, że wędkarstwo plażowe opiera się w głównej mierze  

na miotaniu dużych ciężarków i przez to jest bardzo niebezpieczne i nie  

powinno być uprawiane w miejscach koncentracji plażowiczów. Z tego  

tytułu z udostępnienia planujemy dodatkowo wyłączyć 150 m odcinki  

plaży w obie strony od wejścia przy Czerwonej Szopie.
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Punkt 11 pisma:

wyznaczenie szlaku dla żeglugi pasażerskiej i kajakowej na Jeziorze Gardno w celu połączenia z Rowami, 

 Ten punkt pisma (wniosku) nie jest uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

Tak jak zaznaczono przy analizie punktu 6C porozumienia z 2003 roku ten wniosek nie może 
być uwzględniony

z następujących przyczyn:

1.konieczność zapewnienia ochrony dla cennych gatunków ptaków. Jezioro Gardno w całości, a nie tylko w okolicach Wyspy  

Kamiennej, jest jednym z najdogodniejszych obszarów dla bytowania ptaków w skali kraju. Poza grupą gatunków lęgowych  

(m.in. bardzo rzadki w kraju ohar) stanowi ono przede wszystkim miejsce odpoczynku dla gatunków migrujących (m.in.  

łabędź krzykliwy, łabędź czarnodzioby, bernikla białolica, ogorzałka, rybitwa czubata, szlachar). Wiele gatunków odpoczywa  

w opisywanym siedlisku w stadach liczących nawet po kilka tysięcy osobników (np. gęś zbożowa i gęś białoczelna)

2.ewentualne wyznaczenie szlaku i zamknięcie go na czas sezonu  

lęgowego wydaje się być mało ekonomiczne, gdyż koliduje z właściwą  

Parkowi sezonowością turystyki (przede wszystkim turystyki letniej). Poza  

tym, ewentualna żegluga poza sezonem lęgowym będzie miała negatywny  

wpływ na ptaki migrujące jesienią na zimowiska, a także na gatunki  

przemieszczające się wiosną na lęgowiska położone w północnej Europie

3.dodatkowo, w odniesieniu do turystyki kajakowej, na wskazanym  

w porozumieniu szlaku istotnym przeciwwskazaniem jest brak możliwości  

zapewnienia bezpieczeństwa, na tym trudnym i specyficznym akwenie

4.obecnie wyznaczona strefa jeziora udostępniona do celów turystyki jest  

wystarczająca i będzie utrzymana bez jej powiększenia
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Punkt 12 pisma:

umożliwienie przewozu turystów środkami  

wyposażonymi w silniki ekologiczne drogą do  

Czerwonej Szopy oraz utrzymanie ich na trasie  

Rąbka dawna Wyrzutnia Rakiet,

Ten punkt pisma (wniosku) zostanie częściowo  

uwzględniony w opracowywanej dokumentacji  

projektowej.

Tak jak zaznaczono przy analizie punktu 6E  

porozumienia z 2003 roku, wniosek ten jest  

spełniony w części dotyczącej trasy trasie  

Rąbka dawna Wyrzutnia Rakiet.

Natomiast nie może być uwzględniony na trasie do Czerwonej Szopy, gdyż spełnić wymogi bezpiecznego transportu trasa 

 ta   wymagałaby gruntownej przebudowy, w tym jej poszerzenia oraz rozdzielenia ruchu pieszego i kołowego,  

co wymagało by ingerencji w obszar ochrony ścisłej oraz uszczuplenie zasobu cennego siedliska przyrodniczego Natura  

2000 – 2180 reprezentowanego na tym obszarze przez zbiorowiska borów bażynowych (Empetro nigri-Pinetum) – przedmiot  

ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 – to siedlisko występuje na praktycznie całej długości szlaku  

od parkingu leśnego do Czerwonej Szopy.
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Punkt 13 pisma:

utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia wykorzystania Czerwonej Szopy jako punktu ratownictwa, 

 miejsca wynajmu sprzętu plażowego oraz małej gastronomii (bez grilla),

Ten punkt pisma (wniosku), tak jak 

 zaznaczono przy analizie punktu  

6F porozumienia z 2003 roku, jest

w opracowywanej

uwzględniony

dokumentacji

projektowej
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Punkt 14 pisma:

rozszerzenie obszarów udostępnionych  

do zbioru runa leśnego o obszary objęte  

ochroną czynną wskazane przez SPN,

Ten punkt pisma (wniosku) nie jest  

uwzględniony w opracowywanej  

dokumentacji projektowej.

Tak jak zaznaczono przy analizie punktu  

6G porozumienia z 2003 roku, w ocenie  

Wykonawcy dokumentacji projektowej,  

aktualnie udostępniony obszar do zbioru  

grzybów i jagód jest wystarczający i nie  

ma potrzeby jego rozszerzania.

Ewentualne poszerzenie udostępnionego obszaru o tereny leśne położone w sąsiedztwie Rowów i Łeby, nie może być  

uwzględnione, gdyż znaczna presja na ten obszar ze strony turystów spowodowałaby, że realizowana obecnie polityka  

kanalizowania ruchu turystycznego do udostępnionych szlaków byłaby fikcją.

Ponadto w obu lokalizacjach możliwy jest zbiór runa leśnego w obszarach położonych w sąsiedztwie Parku (ale poza jego  

granicami).

Trzeba pamiętać, że omawiane tereny, to fragment mierzei Łebskiej – czyli obszar występowania na wydmowych zbiorowisk  

roślinnych, dla których jednym z zasadniczych, notowanych zagrożeń jest ich wydeptywanie – z tego względu ograniczanie 

 ruchu wyłącznie do udostępnionych szlaków jest niezbędne w celu ochrony tych zbiorowisk (także w obszarze ochrony  

czynnej).
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Punkt 15 pisma:

utrzymanie wskazanego miejsca do wypoczynku - dotyczy zagospodarowania turystycznego około  

0,50 ha terenu przyległego do południowo-wschodniego brzegu Jeziora Gardno, tj. wybudowania  

platformy widokowej i urządzenia miejsca wypoczynku dla turystów (ławki, zadaszenia, kosze na  

śmieci),

Ten punkt pisma (wniosku) jest uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej

Tak jak zaznaczono przy analizie punktu 6H porozumienia z 2003 roku, na wskazanym obszarze  

znajduje się miejsce odpoczynku i w opracowywanej dokumentacji planuje się jego utrzymanie.

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej, a także w Zarządzeniu Ministra Klimatu z dnia 

 23 grudnia 2019 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego na lata 2020-  

2022, zaplanowano budowę wieży widokowej. Miejsce wprawdzie nie zostanie wyposażone w kosze  

jak wskazano w piśmie, gdyż zgodnie z planowanymi w tym zakresie wytycznymi kosze na śmieci będą 

 zlokalizowane jedynie w wybranych miejscach o największym natężeniu ruchu turystycznego – zasada: 

 turysta zabiera swoje śmieci.
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Punkt 16 pisma:

utrzymanie ochrony czynnej wskazanych obszarów - dotyczy objęcia ochroną częściową obszarów lądowych i morskich, 

 o które został powiększony SPN,

Ten punkt pisma (wniosku) jest uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Tak jak zaznaczono przy analizie punktu 6I porozumienia z 2003 roku, tereny włączone do Parku w roku 2004 znajdują się 

 w obszarze ochrony czynnej i nie planuje się objęcia ich ochroną ścisłą.
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Punkt 17 pisma:

udostępnienie Jeziora Dołgie Duże do wędkowania,

Ten punkt pisma (wniosku) nie jest uwzględniony

w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

Jezioro znajduje się od dłuższego czasu w obszarze ochrony  

ścisłej, która została ustanowiona do obserwacji procesów  

naturalnych. Przerwane tej koncepcji ochrony byłoby bardzo  

niekorzystne, stracono by wiele lat obserwacji naturalnych  

procesów, w tym regeneracyjnych.
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Punkt 18 pisma:

możliwość slipowania łodzi w Przybyninie oraz stworzenia łowiska w Przybyninie,

Ten punkt pisma (wniosku) nie jest uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

Nie widzimy jakiejkolwiek 
możliwości ingerencji w strefę 
brzeżną jeziora w okolicach 
miejscowości Przybynin, 
ponieważ jest to miejsce 
koncentracji naturalnych 
tarlisk ryb jeziora Łebsko. Z 
tego względu także nie może 
być mowy o utworzeniu 
łowiska w Przybyninie.

Ponadto to jest obszar 
ochrony ścisłej.
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Punkt 19 pisma:

poszerzenie łowiska na Jeziorze Gardno,

Ten punkt pisma (wniosku) nie jest uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.  

Uzasadnienie:

Przyczyna braku uwzględnienia wniosku w sporządzanej dokumentacji jest analogiczna do tej z analizy  

wniosków z punktów 6C porozumienia z 2003 roku oraz punktu 11 pisma z roku 2015 (wyznaczenie  

szlaku dla żeglugi pasażerskiej i kajakowej na Jeziorze Gardno w celu połączenia z Rowami).

Jezioro Gardno stanowi ważne lęgowisko dla wielu rzadkich gatunków ptaków. Jeszcze większe  

znaczenie ma też akwen dla awifauny migrującej. W okresie wiosennym i jesiennym na wodach  

Gardna spotkać można stada ptaków liczące często nawet po kilka tysięcy osobników. Zbiornik stanowi  

jeden z nielicznych w Polsce tak dużych akwenów, gdzie ptaki mogą bezpiecznie odpoczywać podczas  

przystanków w wędrówce. Dotychczasowe ograniczenie w penetracji brzegów zbiornika oraz tafli wody  

(poza strefami obecnie dopuszczonymi do wędkowania) pozwala także na bezpieczne, niczym  

niezakłócone, wyprowadzanie lęgów. Nie ma więc podstaw, aby przychylić się do wniosku  

o poszerzenie łowiska na tym akwenie.
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Punkt 22 pisma:

przeprowadzenie melioracji gruntów rolnych na terenie SPN,

Ten punkt pisma (wniosku) jest częściowo uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej w zakresie  

podporządkowanym celom przyrodniczym.

Na pewno nie będą meliorowane wszystkie 

grunty rolne na terenie SPN, ale jedynie 

te,które z uwagi np. na konieczność wjazdu 

sprzętu do koszenia zmeliorowane być 

muszą. Jednak termin i lokalizacja 

meliorowania tych gruntów będą 

uzależnione celami przyrodniczymi–czyli 

dotyczyć będą jedynie tych cennych 

zbiorowisk roślinnych (siedlisk 

przyrodniczych),które wymagają tego typu 

zabiegu.

Orientacyjny obszar, który objęty będzie 

koszeniami (melioracjami) ilustruje mapka:
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Punkt 21 pisma:

udrożnienie kanału Łebsko-Gardno,

Ten punkt pisma (wniosku) jest i zostanie częściowo uwzględniony  

w opracowywanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie  

(brak wskazania we wniosku celu udrożnienia):

1.aktualnie kanał jest drożny do celów melioracyjnych – nawadniania  

i odwadniania (chociaż w wielu miejscach jest zarośnięty, to jednak  

spełnia swoją rolę melioracyjną),

2.jeśli chodzi o umożliwienie żeglugi na kanale to nie widzimy takiej  

możliwości - są przepompownie na ewentualnej trasie, mosty są zbyt  

niskie,

3. w ramach działań ochronnych nie przewiduje się zablokowania

tego kanału, ale także nie przewiduje się jego oczyszczania.
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Punkt 22 pisma:

przeprowadzenie melioracji gruntów rolnych na terenie SPN,

Ten punkt pisma (wniosku) jest częściowo uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej w zakresie  

podporządkowanym celom przyrodniczym.

Na pewno nie będą meliorowane wszystkie 

grunty rolne na terenie SPN, ale jedynie 

te,które z uwagi np. na konieczność wjazdu 

sprzętu do koszenia zmeliorowane być 

muszą. Jednak termin i lokalizacja 

meliorowania tych gruntów będą 

uzależnione celami przyrodniczymi–czyli 

dotyczyć będą jedynie tych cennych 

zbiorowisk roślinnych (siedlisk 

przyrodniczych),które wymagają tego typu 

zabiegu.

Orientacyjny obszar, który objęty będzie 

koszeniami (melioracjami) ilustruje mapka:
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Punkt 24 pisma:

zgoda na utrzymanie drogi z Kluk do Główczyc (Skórzyno) jako szlaku rowerowo-pieszego i drogi  

przeciwpożarowej,

Ten punkt pisma (wniosku) jest częściowo uwzględniony w opracowywanej dokumentacji  

projektowej.

Szlak pozostanie utrzymany, ale nie jako droga przeciwpożarowa. Przy udostępnieniu szlaku trzeba  

wziąć pod uwagę, że jest on trudny (miejscami ma charakter survivalowy) i turysta zamierzający się na  

niego udać winien być dobrze poinformowany o stopniu trudności korzystania ze szlaku).
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Punkt 25 pisma:

zapewnienie dla osób niepełnosprawnych dojazdu do Czerwonej Szopy wraz z budową parkingu dla 

 osób niepełnosprawnych,

Ten punkt pisma (wniosku) nie jest uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

Tak jak zaznaczono przy analizie punktu 6E porozumienia z 2003 roku oraz punktu 12 pisma z 2015  

roku ewentualne zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpiecznego dojazdu do Czerwonej Szopy  

wymagałoby gruntownej przebudowy istniejącego szlaku, w tym jego poszerzenia oraz rozdzielenia  

ruchu pieszego i kołowego. Działania te wymagały by ingerencji w obszar ochrony ścisłej oraz  

uszczuplenia zasobu cennego siedliska przyrodniczego Natura 2000 – 2180 reprezentowanego na tym  

obszarze przez zbiorowiska borów bażynowych (Empetro nigri-Pinetum) – przedmiot ochrony  

w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 – to siedlisko występuje na praktycznie całej  

długości szlaku od parkingu leśnego do Czerwonej Szopy.
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Punkt 29 pisma (drugi z dwóch punktów 29):

umożliwienie budowy wiatraków przy południowej granicy gminy Smołdzino oraz innych ekologicznych źródeł energii na terenie

całej gminy,

Ten punkt pisma (wniosku) nie jest uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

1.Odnośnie umożliwienia budowy wiatraków: Obszar SPN (i całego wybrzeża) to szczególnie ważny szlak migracji wielu  

gatunków ptaków, często bardzo rzadkich i cennych w skali kraju i Europy. Już dawno udowodniono, że występuje duży  

negatywny wpływ turbin wiatrowych na ptaki. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach kiedy np. populacje są mało liczne.  

Wtedy zwiększona śmiertelność może powodować poważne załamanie i tak już niewielkiej liczebności. Turbiny oddziałują na  

ptaki w różny sposób. Najważniejszym oddziaływaniem jest śmiertelność bezpośrednia na skutek zderzania się ptaków 

 z turbinami. Kolejne oddziaływania to odstraszanie (prowadzące do utraty lęgowisk lub żerowisk wywołana wypieraniem  

ptaków), utrata siedlisk (na skutek przekształcenia terenu pod farmę wiatrową) oraz efekt bariery, czyli zmiany tras przelotów  

wymuszone unikaniem przez ptaki farmy wiatrowej.

Taka inwestycja może w konsekwencji zaburzyć istniejące (w tej  

chwili korzystne) warunki dla awifauny lęgowej i przelotnej, dlatego  

też nie jest wskazana jej realizacja.

Aktualne rozmieszczenie farm wiatrowych w okolicach Parku  

ilustruje mapka:

2. Odnośnie innych ekologicznych źródeł energii: trudno jest zająć 
stanowisko bez sprecyzowania o jaką inwestycję chodzi.
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Punkt 31 pisma:

w Planie Ochrony Słowińskiego Parku Narodowego nie będzie zakazu używania paliw stałych  

w instalacjach grzewczych na terenie całej gminy Smołdzino,

Ten punkt pisma (wniosku) jest uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Nie planujemy wprowadzenia takiego zakazu.
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Punkt 32 pisma:

w Planie Ochrony Słowińskiego Parku Narodowego będzie uwzględniony interes właścicieli nieruchomości polegający na 

 możliwości swobodnego decydowania o grodzeniu obszarów,

Ten punkt pisma (wniosku) jest częściowo uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Przewidujemy możliwość grodzenia bez ograniczeń w strefie zabudowy, a także grodzenie zabudowań wraz 

 z przydomowymi ogródkami, które są położone w obszarach zabudowy rozproszonej.

Ewentualne wyrażenie zgody na  

swobodne grodzenie całych działek,  

często wąskich i długich – nie rzadko  

długości kilkuset

metrów,  powodowałoby przerwanie 

korytarzy  ekologicznych. Grodzenie 

takich  działek (w całości) nie jest 
także korzystne z uwagi na ochronę 
walorów krajobrazowych.

Przykładową ilustrację działek, których 
grodzenie byłoby niekorzystne z uwagi 
na przerwanie korytarzy ekologicznych 
przedstawia mapka:
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Punkt 33 pisma:

wyznaczenie dróg przeciwpożarowych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, które umożliwią  

ochronę całego obszaru Słowińskiego Parku Narodowego i gminy Smołdzino.

Ten punkt pisma (wniosku) jest częściowo uwzględniony w opracowywanej dokumentacji  projektowej 

w zakresie ochrony lasów.

Zgodnie ze zleconym zakresem prac przygotowywana dokumentacja projektowa obejmuje  

sporządzenie planu ochrony przeciwpożarowej, jednak WYŁĄCZNIE w odniesieniu do ochrony  

przeciwpożarowej lasów. Opracowanie tego planu jest przewidziane w 3 etapie realizacji prac, którego  

rozpoczęcie będzie możliwe dopiero po zamknięciu etapu 2 (aktualnie realizowanego). W związku 

 z tym przedstawienie wyników tego planu będzie możliwe dopiero po wykonaniu w etapie 

 3 niezbędnych prac.
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PYTANIA UCZESTNIKÓW 
SPOTKANIA

ZBIERANIE UWAG I WNIOSKÓW



Fot. Marcin Czerny Fot. Marcin Czerny Fot. Piotr Profus

Fot. Piotr Rochowski Fot. Piotr Rochowski Fot. Piotr Rochowski

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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