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1. Informacje wstępne

Niniejsze  sprawozdanie  stanowi  realizację  obowiązków  Wykonawcy  dokumentacji 
planistycznej sporządzanej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego 
(SPN),  z  uwzględnieniem zakresu  planów ochrony  dla  obszarów Natura  2000:  Ostoja  Słowińska 
PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach 
Parku. Wykonanie przywołanej powyżej dokumentacji zostało zlecone umową nr POIS.02.04.00-00-
0026/17/10/2018/2019  zawartą  w  dniu  19  lutego  2019  roku  w  Smołdzinie  pomiędzy:  Słowińskim 
Parkiem Narodowym (Zamawiający), a KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Wykonawca). 
Umowa  ta  w  §  7  określa  podstawowe  obowiązki  Wykonawcy;  jednym  z  nich  jest,  zdefiniowany 
w pkt. 9) przywołanego § 7, przekazywanie Zamawiającemu po upływie każdego kwartału sprawozdań 
i informacji związanych z realizacją umowy. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie tego obowiązku 
za czwarty kwartał roku 2019.

Niniejszy dokument zawiera komplet wymaganych informacji, tj.:
1. sprawozdanie z postępów w realizacji zamówienia,
2. sprawozdanie  z  drugiego  spotkania  informacyjno-konsultacyjnego  zawierające  odpowiedzi 

na pytania jego uczestników,
3. sprawozdanie ze spotkań z Komisją Planu oraz roboczych,
4. informacje dotyczące komunikacji ze społeczeństwem,
5. informacje na stronę internetową Projektu o przebiegu prac nad dokumentacja planistyczną.

2. Ogólna informacja dotycząca zaawansowania prac

W  okresie  którego  dotyczy  niniejsze  sprawozdanie  były  realizowane  prace  etapu 
2 skoncentrowane  przede  wszystkim  na  dokończeniu  wcześniej  rozpoczętych  prac  terenowych, 
rozpoczęciu  prac  inwentaryzacyjnych  dotyczących  uwarunkowań  hydrotechnicznych, 
a także na dalszym  opracowywaniu  zbieranych  danych  i  informacji  (w  tym  danych 
inwentaryzacyjnych). W tym czasie wykonano znaczną część prac związanych z rozpoznaniem gleb 
i typów  siedliskowych  lasu,  które  zostały  rozpoczęte  pod  koniec  III  kwartału  roku  2019. 
Zaawansowanie  prac  inwentaryzacyjnych  na  koniec  2019  roku  szacuje  się  na  85%.  Ponadto 
ostatecznie  zakończono  badania  terenowe  związane  z  rozpoznaniem  warunków  hydrologicznych 
(wykonano  drugą  serię  badań  z  pobraniem  prób  wody  do  badań  analitycznych),  dokumentacją 
zasobów roślinności rzeczywistej, potencjalnej i siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz pierwszą 
część  prac  inwentaryzacyjnych  zasobów  leśnych  obejmującą  sporządzenie  opisów  taksacyjnych 
dla wszystkich gruntów leśnych i zadrzewionych Parku.

Niezależnie od powyższego wykonano prac przygotowawcze zmierzające do oceny stanu 
ochrony  populacji  wilka.  W tej  części  przygotowano  niezbędne  materiały  oraz  podjęto  czynności 
organizacyjne pozwalające na wykonanie tropień zimowych w momencie wystąpienia odpowiednich 
warunków śnieżnych.

Szczegółowa  relacja  z  wykonanych  prac  znajduje  się  w  dalszej  części  niniejszego 
sprawozdania.
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Zaawansowanie realizacji etapu 2 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku szacowane jest 
na 73%.

Ogólne zaawansowanie projektu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku szacowane 
jest na 41%.

3. Kalendarium

1. 1 października 2019 roku wystosowanie  do  SPN pisma  zgłaszającego  potrzebę  powierzenia 
części  prac  z  zakresu  uwarunkowań  hydrotechnicznych 
podwykonawcy  wraz  z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  podjęcie 
przedmiotowych negocjacji – pismo znak: 1027/19

2. 2 października 2019 roku wysłano  do  SPN  warstwę  punktów  monitoringowych  na  których 
zostaną  przeprowadzone  badania  mające  na  celu  ocenę  stanu 
ochrony populacji bobra i wydry (efekt wcześniejszych wzajemnych 
ustaleń w tym zakresie)

3. 3 października 2019 roku wpłynęło  z  SPN pismo,  w  którym  Zamawiający  wyraził  zgodę  na 
podjęcie przez KRAMEKO negocjacji zmierzających do powierzenia 
części  prac  z  zakresu  uwarunkowań  hydrotechnicznych 
podwykonawcy (odpowiedź na pismo z 1 października 2019 roku)

4. 3 października 2019 roku wystosowanie do SPN pisma przedstawiającego podwykonawcę prac 
z zakresu uwarunkowań hydrotechnicznych wraz z przedłożeniem do 
akceptacji  projektu  umowy  na  podwykonawstwo  –  pismo  znak: 
1030/19

5. 4 października 2019 roku wpłynęło  z  SPN zaproszenie  do udziału  w Komisji  Planu Ochrony 
SPN (termin spotkania 18 października 2019 roku)

6. 7 października 2019 roku wystosowanie  do  Ministerstwa  Środowiska  wniosku  o  wydanie 
zezwolenia na odstępstwa od zakazów na terenie parku narodowego 
w związku z planowanymi pracami mającymi na celu ustalenie wieku 
wybranych drzewostanów - pismo znak: 1031/19

7. 7 października 2019 roku przekazanie Zamawiającemu informacji dotyczącej przeprowadzonej 
terenowej analizy walorów krajobrazowych oraz jej wyników w postaci 
zaktualizowanej  warstwy  punktów  widokowych  oraz  warstwy 
wyznaczonych ciągów widokowych wraz z prośbą o ich akceptację

8. 7 października 2019 roku wpłynęło  z  SPN  pismo  z  zastrzeżeniami  do  przedłożonego  3
października  2019  roku projektu  umowy  o  podwykonawstwo  prac 
z zakresu uwarunkowań hydrotechnicznych

9. 7 października 2019 roku wpłynęła  z  SPN  informacja  dotycząca  postępu  prac  z  zakresu 
inwentaryzacji hydrologicznej wykonywanych w ramach projektu LIFE 
przez Klub Przyrodników, a także ze zweryfikowaną mapą roślinności 
rzeczywistej torfowisk

10. 8 października 2019 roku wysłanie  do  SPN  skorygowanej  w  oparciu  o  zastrzeżenia  z  7
października 2019 roku umowy o podwykonawstwo prac z zakresu 
uwarunkowań hydrotechnicznych
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11. 8 października 2019 roku wpłynęły  z  SPN  dane  dotyczące  podmiotów  i  osób  będących 
właścicielami  gruntów  położonych  w  granicach  Parku  wraz 
z informacją o zakupie przez SPN 2 działek – aktualizacja danych 
dotyczących stanu posiadania

12. 8 października 2019 roku przesłanie przez SPN wniosku Wójta Gminy Ustka do opracowywanej 
dokumentacji na potrzeby planu ochrony (wniosek dotyczący ujęcia 
w planie ochrony możliwości zbioru runa leśnego przez okolicznych 
mieszkańców)

13. 9 października 2019 roku wysłanie do SPN projektu wstępnej odpowiedzi w sprawie wniosku 
Wójta Gminy Ustka przesłanego 8 października 2019 roku

14. 9 października 2019 roku wpłynęły  z  SPN  dane  dotyczące  podmiotów  i  osób  będących 
właścicielami gruntów położonych w granicach Parku (uzupełnienie 
danych z 8 października 2019 roku)

15. 9 października 2019 roku wystosowanie  do  urzędów  gmin  i  urzędu  miasta  położonych 
w granicach  SPN  próśb  o  udostępnienie  dokumentów  i  informacji 
dotyczących  utworzonych  na  terenie  gminy  sołectw  (w  przypadku 
miasta – dzielnic)

16. 10 października 2019 roku wpłynęło z SPN pismo z akceptacją przedłożonego  8 października
2019 roku skorygowanego projektu umowy o podwykonawstwo prac 
z zakresu uwarunkowań hydrotechnicznych

17. 11 października 2019 roku wpłynęło  ze Starostwa Powiatowego w Słupsku pismo informujące 
o posiadanych  przez starostwo aktualnych dokumentacji  z  zakresu 
urządzania  lasu  dla  lasów  położonych  w  granicach  Parku  wraz 
z kopiami przedmiotowych dokumentacji (odpowiedź na prośbę z 29
sierpnia 2019 roku)

18. 11 października 2019 roku podpisanie umowy o podwykonawstwo prac z zakresu uwarunkowań 
hydrotechnicznych

19. 14 października 2019 roku wpłynął z SPN program III Spotkania Komisji Planu
20. 14 października 2019 roku przesłanie  przez  SPN  pisma  Urzędu  Gminy  Ustka  zawierającego 

prośbę  dotyczącą  propozycji  rozwiązań  w  sprawie  udostępnienia 
Parku

21. 14 października 2019 roku przedstawienie konserwatorowi obwodu ochronnego Smołdziński Las 
wyników  prac  taksacyjnych  (inwentaryzacja  zasobów  leśnych) 
wykonanych w obwodzie (po zakończeniu taksacji w całym obwodzie)

22. 15 października 2019 roku wysłanie  do  SPN  projektu  wstępnej  odpowiedzi  w  sprawie  pisma 
Urzędu Gminy Ustka przesłanego 14 października 2019 roku

23. 15 października 2019 roku przekazanie Zamawiającemu sprawozdania za III kwartał roku 2019
24. 15 października 2019 roku wpłynęła  z  SPN  notatka  dotycząca  rejestracji  wilków  na  Boleńcu 

w SPN
25. 15 października 2019 roku wpłynęła  z  SPN  notatka  Zespołu  Monitoringu  dotycząca  miejsca 

udostępnionego do  rekreacji  nad jeziorem Łebsko  w miejscowości 
Żarnowska

26. 16 października 2019 roku w  siedzibie  SPN  w  Smołdzinie  odbyło  się  spotkanie  dotyczące 
wyników  przeprowadzonych  badań  ichtiofauny  wraz  z  wnioskami 
dotyczącymi dalszych prac w świetle nabytej wiedzy/doświadczenia 
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(spotkanie będące wynikiem prośby SPN z  18 września 2019 roku, 
rozmowy w oparciu o dane i informacje przesłane Zamawiającemu 
przez Wykonawcę 27 września 2019 roku)

27. 17 października 2019 roku w  Smołdzinie  odbyło  się  seminarium:  „Ochrona  ekosystemów 
torfowiskowych  SPN”  -  projekt  „Reduction  of  CO2  emissions  by 
restoring degraded peatlands in Northern European Lowland” 2016-
2021 (Klub Przyrodników;  LIFE) podsumowanie stanu prac,  wyniki 
i wnioski, dalsze planowane działania (seminarium połączone z sesją 
terenową)

28. 18 października 2019 roku posiedzenie Komisji Planu dotyczące problematyki ochrony torfowisk 
i innych ekosystemów mokradłowych w SPN

29. 21 października 2019 roku wpłynęła odpowiedź Urzędu Gminy Główczyce w sprawie prośby z 9
października  2019  roku o  udostępnienie  dokumentów  i  informacji 
dotyczących utworzonych na terenie gminy sołectw

30. 22 października 2019 roku złożenie  karty  badań  naukowych  dla  zespołu  badającego 
uwarunkowania  hydrotechniczne  (wykonawcy:  Grzegorz  Szewczyk, 
Piotr  Szefler,  Tomasz  Giętkowski,  Jakub  Makarewicz  wraz 
z 22 osobowym  zespołem  wykonującym  weryfikację  terenową; 
badania w okresie od  23 października 2019 roku do 5 marca 2020 
roku)

31. 22 października 2019 roku wpłynęła  odpowiedź  Urzędu  Miasta  Łeba  w  sprawie  prośby  z  9
października  2019  roku o  udostępnienie  dokumentów  i  informacji 
dotyczących utworzonych na terenie miasta dzielnic

32. 22 października 2019 roku wpłynęła  odpowiedź  Urzędu  Gminy  Ustka  w  sprawie  prośby  z  9
października  2019  roku o  udostępnienie  dokumentów  i  informacji 
dotyczących utworzonych na terenie gminy sołectw

33. 23 października 2019 roku wystosowanie  do  SPN  prośby  o  zaktualizowanie  danych 
znajdujących się na upoważnieniu do zezwolenia dla zespołu leśnego

34. 24 października 2019 roku wpłynęła odpowiedź Urzędu Gminy Smołdzino w sprawie prośby z 9
października  2019  roku o  udostępnienie  dokumentów  i  informacji 
dotyczących utworzonych na terenie gminy sołectw

35. 25 października 2019 roku wysłano  do  SPN  ofertę  wykonania  uzupełniających  prac 
inwentaryzacyjnych ichtiofauny w Słowińskim Parku Narodowym, jako 
wynik ustaleń ze spotkania z 16 października 2019 roku

36. 30 października 2019 roku wysłano do SPN zaktualizowaną ofertę wykonania uzupełniających 
prac inwentaryzacyjnych ichtiofauny w Słowińskim Parku Narodowym 
(aktualizacja oferty z 25 października 2019 roku)

37. 30 października 2019 roku wysłano  do  SP  w  Słupsku  wykaz  rozbieżności  pomiędzy 
udostępnionymi  danymi  opisowymi  i  geometrycznymi  bazy  danych 
EGiB  z  prośbą  o  ich  wyjaśnienie  –  efekt  wcześniejszych  rozmów 
telefonicznych  w  tej  sprawie  prowadzonych  z  przedstawicielami 
SP Słupsk

38. 30 października 2019 roku wpłynęło  od  Zamawiającego  pismo  z  pozytywną  oceną  zakresu 
i sposobu  prowadzenia  prac  urządzeniowych  przedstawionych 
w Referacie na spotkanie z Komisją Planu w sprawie przygotowania 
prac  związanych  z  inwentaryzacją  zasobów  leśnych.  W  piśmie 
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przedstawiono  także  szereg  uwag  i  spraw  wymagających 
przeanalizowania  podczas  opracowywania  zagadnień  dotyczących 
ochrony  ekosystemów  leśnych.  Pismo  zawiera  także  prośbę 
o ustosunkowanie  się  do  4  zagadnień  związanych  z  wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów na terenie parku 
narodowego w związku z planowanymi  pracami  mającymi  na celu 
ustalenie wieku wybranych drzewostanów

39. 31 października 2019 roku wpłynęły  z  SPN  zestawienia  tematów  badawczych,  a  także  prac 
monitoringowych realizowanych w Parku w latach 2000-2019

40. 31 października 2019 roku wpłynęły  z  SPN  dane  z  wynikami  inwentaryzacji  hydrologicznej 
(inwentaryzacja  i  klasyfikacja  rowów)  wykonywanej  w  ramach 
projektu LIFE przez Klub Przyrodników

41. 6 listopada 2019 roku wysłano do SPN ofertę wykonania Uproszczonego Planu Urządzenia 
Lasu i Planu Urządzenia Lasu dla Słowińskiego Parku Narodowego

42. 8 listopada 2019 roku wysłano  do  SPN  pismo  z  ustosunkowaniem  się  do  zagadnień 
związanych  z  wnioskiem  o  wydanie  zezwolenia  na  odstępstwa 
od zakazów na terenie parku narodowego w związku z planowanymi 
pracami mającymi na celu ustalenie wieku wybranych drzewostanów 
(odpowiedź  na  prośbę  Parku  zamieszczoną  w  piśmie  z  30
października 2019 roku) - pismo znak: 1098/19

43. 8 listopada 2019 roku wystosowanie  do  SPN  prośby  o  zaktualizowanie  danych 
znajdujących się na upoważnieniu do zezwolenia dla zespołu leśnego

44. 13 listopada 2019 roku wysłano  do  SPN  pismo  z  informacją  o  terminie,  zakresie 
tematycznym  i  programie  drugiego  spotkania  informacyjno-
konsultacyjnego - pismo znak: 1107/19

45. 13 listopada 2019 roku wysłano  do  Regionalnego  Oddziału  PTTK  w  Słupsku  pismo 
dotyczące wnioskowanego przez PTTK utrzymania przebiegu szlaku 
żółtego na odcinku Kluki – Izbica - pismo znak: 1108/19

46. 14 listopada 2019 roku wpłynął  z  SPN  mail  z  akceptacją  terminu  i  programu  drugiego 
spotkania informacyjno-konsultacyjnego (wg pisma KRAMEKO z  13
listopada 2019 roku)

47. 18 listopada 2019 roku wysłano  do  SPN  listę  zagadnień  wymagających  omówienia 
na dodatkowym (uzupełniającym) spotkaniu  roboczym;  zagadnienia 
pierwotnie  sygnalizowane  na  III  spotkaniu  Komisji  Planu  Ochrony 
SPN dotyczące zbiorowisk roślinnych i siedlisk bagiennych

48. 18 listopada 2019 roku wysłano do SPN zaktualizowaną listę interesariuszy
49. 18 listopada 2019 roku wysłano do Starostwa Powiatowego w Słupsku pisma dotyczącego 

przebiegu  szlaku  żółtego  na  odcinku  Kluki  –  Izbica  -  pismo znak: 
1119/19

50. 18 listopada 2019 roku wysłano  do  Urzędu Gminy  Główczyce  pismo dotyczące  przebiegu 
szlaku żółtego na odcinku Kluki – Izbica - pismo znak: 1120/19

51. 18 listopada 2019 roku wysłano  do  Urzędu  Gminy  Smołdzino  pismo  dotyczące  przebiegu 
szlaku żółtego na odcinku Kluki – Izbica - pismo znak: 1121/19
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52. 18 listopada 2019 roku wysłano  do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Słupsku  pisma 
dotyczącego przebiegu  szlaku  żółtego na  odcinku Kluki  –  Izbica  - 
pismo znak: 1122/19

53. 19 listopada 2019 roku wysłano  do  SPN  projekty  zaproszeń  i  informacji  o  II  spotkaniu 
informacyjno-konsultacyjnym

54. 21 listopada 2019 roku wpłynęła  odpowiedź  Urzędu  Gminy  Wicko  w  sprawie  prośby  z  9
października  2019  roku o  udostępnienie  dokumentów  i  informacji 
dotyczących utworzonych na terenie gminy sołectw

55. 25 listopada 2019 roku wysłano do SPN komplet  zaproszeń i  informacji  dla  interesariuszy 
na II  spotkanie  informacyjno-konsultacyjne  wraz  z  listą  adresatów 
oraz niezbędnymi załącznikami

56. 25 listopada 2019 roku wpłynęło  od  Zamawiającego  pismo  adresowane  do  Ministerstwa 
Klimatu (do wiadomości KRAMEKO) w sprawie opinii Dyrektora SPN 
w  przedmiocie  wyrażenia  zgody  na  odstępstwo  od  zakazów 
obowiązującego w parkach narodowych przy pracach zmierzających 
do  precyzyjnego  określenia  wieku  wybranych  drzewostanów 
wykonywanych na potrzeby opracowania dokumentacji  do projektu 
planu  ochrony  Słowińskiego  Parku  Narodowego  (pismo  z  21 
listopada 2019 roku znak: ZM.611.08-13.1.2019.GK)

57. 26 listopada 2019 roku wpłynęło z Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku pismo w sprawie 
przebiegu  szlaku  żółtego  na  odcinku  Kluki  –  Izbica  (odpowiedź 
na pismo z 13 listopada 2019 roku)

58. 27 listopada 2019 roku wpłynęła odpowiedź Urzędu Gminy Smołdzino w sprawie prośby z 18
listopada 2019 roku dotyczące żółtego szlaku turystycznego

59. 28 listopada 2019 roku odbyło  się  dodatkowe  spotkanie  robocze  przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy dotyczące podejścia w opracowywanej 
dokumentacji  planistycznej  do  wybranych  siedlisk  przyrodniczych 
związanych ze środowiskiem wodnym

60. 4 grudnia 2019 roku wysłano do SPN projekt tropień wilka mających na celu określenie 
stanu populacji gatunku

61. 4 grudnia 2019 roku wpłynęła odpowiedź Urzędu Gminy Główczyce w sprawie prośby z 18
listopada  2019  roku dotyczące  przebiegu  żółtego  szlaku 
turystycznego na odcinku Kluki – Izbica

62. 9 grudnia 2019 roku wystosowanie  do  SPN  prośby  o  zaktualizowanie  danych 
znajdujących się w zezwoleniu dla zespołu dokumentującego zasoby 
gleb wraz z aktualizacją dokumentacji siedliskowej do sporządzanej 
dokumentacji projektowej dla SPN (powód aktualizacji: uzupełnienie 
składu wykonawczego)

63. 11 grudnia 2019 roku odbyło  się  spotkanie  robocze  przedstawicieli  Zamawiającego 
i Wykonawcy dotyczące przeprowadzenia tropień wilka

64. 11 grudnia 2019 roku przesłanie przez SPN kopii korespondencji Parku z GDOŚ w sprawie 
aktualizacji  SDF  dla  obszaru  Natura  2000  Ostoja  Słowińska 
PLH220023
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65. 11 grudnia 2019 roku wpłynęła z Ministerstwa Klimatu decyzja zezwalająca na odstępstwo 
od  zakazów obowiązujących  w  parkach  narodowych  przy  pracach 
zmierzających do oceny wieku drzewostanów

66. 12 grudnia 2019 roku odbyło  się  dodatkowe  spotkanie  robocze  przedstawicieli 
Zamawiającego  (w  tym  członków  Komisji  Planu  Ochrony) 
i Wykonawcy  dotyczące  diagnoz  zbiorowisk  roślinnych  i  siedlisk 
przyrodniczych Natura 2000

67. 13 grudnia 2019 roku odbyło się drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne
68. 17 grudnia 2019 roku wpłynęła  z  SPN akceptacja  przesłanych  7 października 2019 roku 

warstw  punktów  widokowych  oraz  wyznaczonych  ciągów 
widokowych; wiadomość zamawiającego zawierała także aktualizację 
informacji dotyczącej jednego z punktów widokowych

69. 20 grudnia 2019 roku wysłano  do  SPN  projekt  protokołu  z  II  spotkania  informacyjno-
konsultacyjnego wraz z kompletem załączników

70. 20 grudnia 2019 roku wystosowanie  do  SPN  prośby  o  zaktualizowanie  danych 
znajdujących  się  w zezwoleniu  dla  6  zespołów badawczych,  które 
będą kontynuowały prace terenowe w roku 2020

71. 30 grudnia 2019 roku wystosowanie  do  SPN  prośby  o  zaktualizowanie  danych 
znajdujących się w zezwoleniu dla kolejnego zespołu badawczego, 
który będzie kontynuował prace terenowe w roku 2020

72. 30 grudnia 2019 roku wystosowanie  do  SPN  prośby  o  zaktualizowanie  danych 
znajdujących  się  w  zezwoleniu  dla  zespołu  weryfikującego  dane 
dotyczące urządzeń wodnych

73. 30 grudnia 2019 roku wpłynęła  z  SPN pozytywna  ocena  materiałów przygotowanych  do 
tropień  wilka  wraz  z  informacjami  dotyczącymi  sposobu 
przygotowania danych dla różnych odbiorników GPS

74. 30 grudnia 2019 roku wpłynęła  z  SPN  pozytywna  ocena  protokołu  z  II  spotkania 
informacyjno-konsultacyjnego

75. 30 grudnia 2019 roku wysłano  do  SPN  dane  do  tropień  wilka  przygotowane  do 
poszczególnych rodzajów odbiorników GPS’ów

76. 30 grudnia 2019 roku wysłano do SPN protokół z II spotkania informacyjno-konsultacyjnego 
wraz z kompletem załączników

77. 31 grudnia 2019 roku wysłano  do  Ministerstwa  Klimatu  oraz  do  wiadomości  do  SPN 
informacji  z  zakresu wykorzystania  zezwolenia  z  27 sierpnia  2019 
roku na odstępstwa od zakazów o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 
2, 6 i 7 oraz 52 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 i 7 ustawy o ochronie przyrody 
na obszarze SPN

4. Informacja o pozyskanych danych źródłowych

Pomimo  zakończenia  wykonywania  prac  etapu  1  w  dalszym  ciągu,  w  miarę  potrzeb 
i pojawiających  się  nowych  informacji  pozyskiwane  są  dane,  materiały  i  informacje  źródłowe 
niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.
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Szczegółowe  zestawienie  materiałów  pozyskanych  w  IV  kwartale  2019  roku  zawiera 
poniższa tabela nr 1.

Tabela 1: Zestawienie pozyskanych w IV kwartale 2019 roku przez Wykonawcę materiałów źródłowych

Lp. Opis danych Data pozyskania Źródło
1. 2. 3. 4.

1 Dane z projektu LIFE Peat Restore - zweryfikowana o wyniki prac z roku 
2019 mapa roślinności rzeczywistej torfowisk objętych projektem 7 października 2019 SPN

2 Informacja  z  rejestru  gruntów  dla  działek  położonych  na  terenie  SPN 
będących własnością/we władaniu osób fizycznych 8 października 2019 SPN

3 Informacja  z  rejestru  gruntów  dla  działek  położonych  na  terenie  SPN 
będących własnością/we władaniu osób fizycznych 9 października 2019 SPN

4 Starostwo Powiatowe w Słupsku - UPUL i ISL dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa 11 października 2019

Starostwo 
Powiatowe  w 
Słupsku

5 Notatka służbowa z rejestracji wilków przy pomocy fotopułapki na obszarze 
SPN w obwodzie ochronnym Rąbka 15 października 2019 SPN

6 Notatka  służbowa  z  ponownych  oględzin  miejsca  udostępnionego  do 
rekreacji nad jeziorem Łebsko w miejscowości Żarnowska 15 października 2019 SPN

7 Wykaz jednostek pomocniczych gminy Główczyce 21 października 2019 Urząd  Gminy 
Główczyce

8 Wykaz jednostek pomocniczych miasta Łeba 22 października 2019 Urząd  Miasta 
Łeba

9 Wykaz jednostek pomocniczych gminy Ustka 22 października 2019 Urząd  Gminy 
Ustka

10 Wykaz jednostek pomocniczych gminy Smołdzino 24 października 2019 Urząd  Gminy 
Smołdzino

11 Archiwalne mapy topograficzne dla obszaru SPN 24 października 2019 www

12 Zestawienie  tematów  badawczych,  a  także  prac  monitoringowych 
realizowanych w Parku w latach 2000-2019 31 października 2019 SPN

13 Dane  z  projektu  LIFE  Peat  Restore  -  dane  z  wynikami  inwentaryzacji  
hydrologicznej  (inwentaryzacja  i  klasyfikacja  rowów)  wykonywanej  w 
ramach projektu LIFE

31 października 2019
SPN

14 Nadmorskie  zagłębienie  międzywydmowe  jako  specyficzne  siedlisko 
ważek (Odonata) w SPN - artykuł z Przeglądu Przyrodniczego 12 listopada 2019 SPN

15 Wykaz jednostek pomocniczych gminy Wicko 21 listopada 2019 Urząd  Gminy 
Wicko

16 Przebieg  żółtego  szlaku  turystycznego  na  odcinku  Kluki-Izbica  - 
stanowisko PTTK 26 listopada 2019 PTTK

17 Przebieg  żółtego  szlaku  turystycznego  na  odcinku  Kluki-Izbica  - 
stanowisko gminy 27 listopada 2019 Urząd  Gminy 

Smołdzino

18 Przebieg  żółtego  szlaku  turystycznego  na  odcinku  Kluki-Izbica  - 
stanowisko gminy 4 grudnia 2019 Urząd  Gminy 

Główczyce

19 Prezentacje z posiedzenia Komitetu Sterującego projektu LIFE „Ochrona 
wybranych  siedlisk  i  gatunków  priorytetowych  Ostoi  Słowińskiej 
PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”

10 grudnia 2019
SPN
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5. Trzecie posiedzenie Komisji Planu

Komisja  Planu  jest  organem  doradczym  Zamawiającego  powołanym  w  celu  weryfikacji 
poprawności opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

W  sprawozdawanym  okresie  odbyło  się  trzecie  posiedzenie  Komisji  Planu  poświęcone 
problematyce ochrony torfowisk i innych ekosystemów mokradłowych w SPN. Spotkanie odbyło się 18
października 2019 roku w Smołdzinie, w budynku administracyjnym znajdującym się przy ul. Mostnika 
1. W spotkaniu wzięło udział 11 członków Komisji Planu oraz 12 przedstawicieli Słowińskiego Parku 
Narodowego i  10 osób wchodzących w skład zespołu opracowującego dokumentację planistyczną 
(przedstawiciele KRAMEKO oraz podwykonawcy prac hydrotechnicznych).

Podstawowym powodem zwołania Komisji było zaprezentowanie dotychczasowych wyników 
realizowanych w Parku projektów LIFE (projekt Life 15 CCM/DE/000138 „Reduction of CO2 emissions 
by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland” 2016-2021 - Klub Przyrodników, dalej 
Life  PeatRestore  oraz  projekt  LIFE  13  NAT/PL/000018  „Ochrona  wybranych  siedlisk  i  gatunków 
priorytetowych  Ostoi  Słowińskiej  PLH220023  i  Pobrzeża  Słowińskiego  PLB  220003.  2014-2018 
(2021)”,  dalej  LifeNaturaSlowinskaPL)  i  wynikających  z  nich  wniosków  korespondujących 
ze sporządzaną  dokumentacją  planistyczną.  W  przededniu  posiedzenia  Komisji  Planu  obyło  się 
seminarium połączone z sesją terenową, w której wzięła udział większa część osób uczestniczących 
w spotkaniu  18 października 2019 roku. Całodniowe seminarium poświęcone było szczegółowemu 
zaprezentowaniu  dotychczasowych  wyników  projektu  Life  PeatRestore  oraz  wynikających 
z nich wniosków do planowania ochronnego na obszarze torfowisk.

Posiedzenie  Komisji  rozpoczęło  się  od  wyboru  nowego  Przewodniczącego, 
gdyż dotychczasowy  złożył  rezygnację.  Z  uwagi  na  to,  iż  nowym  Przewodniczącym  wybrano 
dotychczasowego Zastępcę, zaistniała konieczność uzupełnienia obsady także tego stanowiska.

Po przeprowadzeniu wyborów rozpoczęła  się  merytoryczna część spotkania.  Na wstępie 
przedstawiciel  SPN zaprezentował  wstęp do spotkania,  omawiając zagadnienia  torfowisk  i  innych 
obszarów  podmokłe  w  Parku.  W  prezentacji  zostały  przedstawione  „zależne  od  wód”  siedliska 
przyrodnicze,  historia  eksploatacji  torfu  w  SPN  oraz  projekty  dotyczące  ochrony  obszarów 
podmokłych.

Po  wstępnej  prezentacji  został  zaprezentowany  projekt  Life  PeatRestore.  W  tej  części 
posiedzenia  Komisji  zostały  przedstawione  informacje  podstawowe  o  projekcie,  jego  założenia, 
diagnoza stanu torfowisk w SPN, oraz opis monitoringu hydrologicznego na trzech powierzchniach 
(Kluki,  Ciemińskie  Błota  i  Wielkie  Bagno).  Omówiono  także  jednostki  roślinności  wyróżnione 
na poszczególnych  torfowiskach.  Zwieńczeniem  prezentacji  było  określenie  wpływu  działań 
realizowanych w projekcie na trzy obszary objęte badaniami.

Po zaprezentowaniu projektu odbyła się dyskusja w trakcie której poruszono następujące 
zagadnienia:

• problem zdegradowanych torfowisk w kontekście klasyfikacji siedlisk Natura 2000,

• zarządzanie wodą jako element czynnej ochrony torfowisk,

• uwzględnienie  w  opracowywaniu  koncepcji  zarządzania  wodą  zmienności  klimatycznej 
w poszczególnych porach roku oraz w latach, a także obserwowanych tendencji,

• sposób konstruowania zapisów planistycznych,

• problematyką monitoringu skutków realizowanych działań,
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• sposób ujęcia  w  opisach  taksacyjnych  obszarów sklasyfikowanych  w ewidencji  gruntów 
jako lasy  na  których  z  uwagi  na  pożądane  podniesienie  się  poziomu  wody  następuje 
zamieranie drzew.

W  dalszej  części  spotkania  przedstawiciel  Parku  zaprezentował  projekt 
LifeNaturaSlowinskaPL.  W  trakcie  prezentacji  szczegółowo  przedstawiono  założenia,  wyniki 
oraz realizowane w ramach projektu prace. W dyskusji poruszono następujące sprawy:

• omówiono  założenia  i  cele  budowy  nowych  oraz  ingerencji  w  istniejące  urządzenia 
hydrotechniczne, które są realizowane w projekcie,

• jakie gatunki będą mogły korzystać z budowanej przepławki,

• konieczności wycinki drzew na starorzeczach,

• możliwości wykorzystania doświadczeń uzyskanych w projekcie do opracowania koncepcji 
zarządzania wodą w opracowywanej dokumentacji planistycznej,

• wniosków  wypływających  z  projektu  dla  określenia  strategii  ochrony  i  przyjmowania 
wstępnych koncepcji wykonywania działań ochronnych.

Ostatnim  elementem  spotkania  było  przedstawienie  przez  Wykonawcę  dokumentacji 
planistycznej  stanu  zaawansowania  prac  ze  szczególnym  uwzględnieniem  ekosystemów 
mokradłowych oraz przedstawieniem zagadnień problematycznych. W tej części omówiono kwestie 
klasyfikacji siedlisk przyrodniczych występujących w ekosystemach zależnych od wód, problematykę 
roślinności niecek deflacyjnych mierzei Łebskiej oraz przedstawiono wstępne uwagi i spostrzeżenia 
po przeprowadzeniu  pierwszej  serii  pomiarów  hydrometrycznych.  Na  zakończenie  podwykonawca 
prac  hydrotechnicznych  zaprezentował  wstępną  koncepcję  sposobu  ujęcia  uwarunkowań 
hydrotechnicznych w opracowywanej dokumentacji planistycznej.

Po  zakończeniu  prezentacji  podjęto  dyskusję,  którą  z  uwagi  na  kończący  się  czas 
przewidziany  na  posiedzenie  Komisji,  ograniczono  do  spraw  najważniejszych,  zaznaczając 
jednocześnie, że wszelkie uwagi członków Komisji zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Na  wstępie  dyskusji  wskazano,  że  zakres  weryfikacji  urządzeń  systemu  melioracyjnego 
należy dostosować do funkcji jakie na poszczególnych obszarach Parku system ten będzie spełniał.  
W tym kontekście przedstawiciel podwykonawcy prac hydrotechnicznych podkreślił, że prace muszą 
być zrealizowane zgodnie z ich zakresem precyzyjnie zdefiniowanym w opisie przedmiotu zamówienia 
(OPZ),  natomiast  ich  dokładność  może  być  powiązana  z  wyborem  źródła  informacji. 
Przy opracowywaniu  zagadnień  związanych  z  uwarunkowaniami  hydrotechnicznymi  ważna  jest 
informacja, jakie są priorytety na poszczególnych obszarach, biorąc pod uwagę cele przyrodnicze, 
gospodarcze, lokalnej ludności, bezpieczeństwa mienia.

W  dalszej  części  dyskusji  odnoszono  się  do  zagadnień  szczegółowych  dotyczących 
poprawnej  identyfikacji  siedlisk  przyrodniczych.  W tym kontekście  wskazano na wagę prawidłowej 
identyfikacji pokrywy glebowej.

Z uwagi  na wagę poruszanych zagadnień w kontekście  opracowania całej  dokumentacji 
planistycznej  postanowiono,  że winno się  odbyć kolejne spotkanie tematyczne na którym zostaną 
omówione  wszystkie  zagadnienia  problematyczne,  w  efekcie  czego  zostaną  podjęte  ostateczne 
decyzje dotyczące klasyfikacji siedlisk przyrodniczych.
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6. Spotkania robocze

W  sprawozdawanym  okresie  odbyło  się  szereg  spotkań  przedstawicieli  Zamawiającego 
i Wykonawcy,  w trakcie  których szczegółowo omawiano zagadnienia  jakie  pojawiały  się  w trakcie 
realizacji prac. Najważniejszymi z nich były:

1. Spotkanie  jakie  odbyło  się 16  października  2019  roku w  Smołdzinie, dotyczące  wyników 
przeprowadzonych badań ichtiofauny wraz z wnioskami dotyczącymi dalszych prac w świetle 
nabytej wiedzy/doświadczenia (spotkanie będące wynikiem prośby SPN z 18 września 2019 
roku),  podstawą  do  dyskusji  były  dane  i  informacje  przesłane  Zamawiającemu  przez 
Wykonawcę  27  września  2019  roku,  zawierające:  zbiorczą  informację  o  przeprowadzonej 
inwentaryzacji  ichtiofauny wraz  z  uzyskanymi  wynikami,  lokalizację  stanowisk  badawczych, 
wstępną  analizę  stanu  badań  ichtiologicznych  obszaru  Natura  2000  Ostoja  Słowińska, 
a także wynikającą z analizy propozycję prac uzupełniających.  Jednym z efektów spotkania 
było  uzgodnienie  dotyczące  przesłania  przez  KRAMEKO oferty  wykonania  uzupełniających 
prac inwentaryzacyjnych ichtiofauny.

2. Seminarium:  „Ochrona  ekosystemów  torfowiskowych  SPN”  -  projekt  „Reduction  of  CO2 
emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland” 2016-2021 (Klub 
Przyrodników; LIFE) podsumowanie stanu prac, wyniki i wnioski, dalsze planowane działania 
(seminarium połączone z sesją terenową).  W trakcie seminarium wykonawcy projektu LIFE 
zaprezentowali  dotychczasowe  wyniki  swoich  badań  wraz  z  wnioskami  do  planowania 
ochronnego  na  obszarze  torfowisk.  Elementem  seminarium  były  dyskusje  dotyczące 
problematyki  ochrony  ekosystemów  torfowiskowych  SPN.  Seminarium  odbyło  się  17
października  2019  roku w  Smołdzinie,  w  budynku  administracyjnym  znajdującym  się 
przy ul. Mostnika 1 (dawne Muzeum przyrodnicze SPN), a sesja terenowa obejmowała wizytę 
na Wielkim Bagnie.

3. Spotkanie  w  sprawie  omówienia zagadnień  dotyczących  podejścia  w  opracowywanej 
dokumentacji planistycznej do wybranych siedlisk przyrodniczych związanych ze środowiskiem 
wodnym.  Spotkanie  odbyło  się  z  inicjatywy  Wykonawcy,  w  Smołdzinie  w  siedzibie  SPN, 
w uzgodnionym  wzajemnie  terminie,  28  listopada  2019  roku.  Przedmiotem  spotkania  było 
omówienia  wniosków  jakie  nasunęły  się  Wykonawcy  w  trakcie  realizacji  prac  terenowych 
w odniesieniu do siedliska 3160 (Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne) oraz sposobu ujęcia 
jeziora  Smołdzińskiego  w  klasyfikacji  siedlisk  przyrodniczych.  Tematy  spotkania  zostały 
Zamawiającemu zgłoszone  8  listopada  2019 roku.  Po  przeprowadzonej  dyskusji  i  analizie 
przedstawionych  danych  podjęto  decyzje  dotyczące  sposobu  ujęcia  omawianych  siedlisk 
przyrodniczych w sporządzanej dokumentacji planistycznej.

4. Spotkanie  organizacyjne  dotyczące  przygotowania  zimowych  tropień  wilka niezbędnych 
do oceny stanu populacji  tego gatunku, będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 
2000 Ostoja Słowińska PLH220023. Spotkanie odbyło się 11 grudnia 2019 roku w Smołdzinie 
w dawnym Muzeum Przyrodniczym SPN. W spotkaniu brały udział osoby koordynujące projekt 
ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, a także wyznaczone prze Park osoby, które prowadzić 
będą  zimowe  tropienia.  Przed  spotkaniem,  4  grudnia  2019  roku,  Wykonawca  wysłał  
Zamawiającemu projekt tropień, w skład którego weszły warstwy podziału Parku na obszary 
w których  odrębne  zespoły  będą  prowadziły  tropienia  oraz  zaprojektowane  trasy  tropień. 
Syntetycznym  podsumowaniem  projektu  było  także  zestawienie  długości  tras  tropień 
w poszczególnych  obszarach.  Na  spotkaniu  przedstawiciele  Wykonawcy  krótko  zreferowali 
wynik  wykonanych  i  przesłanych  Zamawiającemu  prac  przygotowawczych,  przedstawili 
najważniejsze kwestie związane z organizacją,  terminem oraz sposobem zbierania danych, 
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a także  uzgodnili  procedurę  informowania  o  zaistniałych  warunkach  pogodowych 
umożliwiających wykonanie tropień. Na koniec zaprezentowali materiały którymi dysponować 
będzie każdy zespół tropiący, w tym wydruk mapy oraz raptularz terenowy. Wskazano również, 
że każdy zespół będzie dysponował odbiornikiem GPS z wgraną zaprojektowaną trasą tropień.

5. Spotkanie  dotyczące  diagnoz  zbiorowisk  roślinnych i  siedlisk  przyrodniczych  Natura  2000 
w sporządzanej  dokumentacji  planistycznej  dla  SPN.  Spotkanie  odbyło  się  z  inicjatywy 
Wykonawcy  i  było  wynikiem  ustaleń  podjętych  na  III  spotkaniu  Komisji  Planu  Ochrony 
Słowińskiego Parku Narodowego z 18 października br.,  na którym, z uwagi na ograniczony 
czas, części zagadnień referowanych przez Wykonawcę dokumentacji planistycznej nie udało 
się  wówczas  ostatecznie  przedyskutować.  Spotkanie  odbyło  się  12  grudnia  2019  roku 
w Smołdzinie  w  budynku  dawnego  Muzeum  Przyrodniczego  SPN.  Zakres  zagadnień 
do omówienia  na  spotkaniu  został  przekazany  Zamawiającemu  18  listopada  2019  roku, 
poprzez przesłanie dokumentu pt.: Problematyczne zagadnienia dotyczące zbiorowisk i siedlisk 
bagiennych w SPN. W dokumencie tym Wykonawca wyszczególnił  9 spraw wymagających 
przedyskutowania,  przy  czym  dla  każdego  z  nich  przedłożył  przesłanki  przemawiające 
za i przeciw  przyjęciu  danego  rozwiązania,  a  także  swoją  propozycję  ujęcia  danego 
zagadnienia  w  dokumentacji  planistycznej.  Ponadto  omówiono  także  inne  kwestie  (nie 
uwzględnione w przywołanym dokumencie),  ale  odpowiadające  tematyce  spotkania.  Każde 
z zagadnień  zostało  szczegółowo  omówione  z  uwzględnieniem  lokalnej  specyfiki  siedlisk 
i zbiorowisk  roślinnych  SPN.  W efekcie  przeprowadzonej  dyskusji  podjęto  wiążące  decyzje 
dotyczące  sposobów  ujęcia  omawianych  zagadnień  w  sporządzanej  dokumentacji 
planistycznej.

7. Informacja o przebiegu prac etapu 2

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, kontynuowano prace zapoczątkowane 
we  wcześniejszych  okresach.  Prace  skoncentrowane  były  przede  wszystkim  na  dokończeniu 
wcześniej  rozpoczętych  prac  terenowych,  rozpoczęciu  prac  inwentaryzacyjnych  dotyczących 
uwarunkowań hydrotechnicznych, a także na dalszym opracowywaniu zbieranych danych i informacji 
(w tym danych inwentaryzacyjnych).

Niniejszy  rozdział  stanowi  sprawozdanie  z  realizacji  prac  etapu  2  wykonanych 
w sprawozdawanym okresie. Opis przebiegi prac koreluje z ich podziałem określonym w OPZ.

7.1. Część 1. Stan prawny i administracyjny

W  zakresie  prac  związanych  z  charakterystyką  stanu  prawnego  i  administracyjnego 
w IV kwartale  roku  2019  skupiono  się  przede  wszystkim  na  ostatecznym  przygotowaniu 
i zsynchronizowaniu  danych  ewidencyjnych.  W  tym  zakresie,  w  związku  z  brakiem  uzyskania 
wyjaśnień  rozbieżności  pomiędzy  danymi  opisowymi  (rejestr  gruntów)  i  geometrycznymi  (mapa 
ewidencyjna)  bazy  danych  EGiB  udostępnionymi  przez  właściwe  terytorialnie  powiatowe  zasoby 
geodezyjne i kartograficzne, podjęto próbę dostosowania mapy ewidencyjnej do danych rejestrowych. 
Na podstawie dostępnych materiałów przyjęto rozwiązania dla następujących rodzajów rozbieżności:

1. użytek znajduje się w danych geometrycznych bazy danych EGiB, ale brakuje go w danych 
opisowych; w tym przypadku użytki takie zostały z mapy wykasowane,
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2. użytek  znajduje  się  w  danych  opisowych  bazy  danych  EGiB,  ale  brakuje  go  w  danych 
geometrycznych;  w  tym  przypadku  użytki  zostały  dorysowane  na  podstawie  innych 
posiadanych materiałów (ortofotomapa, mapa gospodarcza, itp.).

Przy  synchronizacji  danych  geometrycznych  z  opisowymi  bazy  danych  EGiB  pominięto 
występujące  różnice  w  powierzchni  określonej  w  rejestrze  gruntów  oraz  powierzchni  wyliczonej 
z mapy  ewidencyjnej.  Każdorazowo  przyjęto  powierzchnie  określone  w  rejestrze  gruntów 
jako obowiązujące w dalszych pracach.

Przygotowano również  spójny rejestr  dla  obszaru  Parku  i  jego  otuliny  zawierający dane 
z obszaru powiatu  lęborskiego i  słupskiego.  W wyniku prowadzonych prac powstała  baza danych 
zawierająca  informacje  o  działkach,  użytkach,  klasoużytkach,  właścicielu/władającym,  położeniu 
działki w stosunku do granic Parku i otuliny oraz aktualności danych. Uzupełniono bazę także o dane 
o osobach  fizycznych  będących  właścicielami/władającymi  działek  w  obrębie  SPN,  które  zostały 
Wykonawcy udostępnione w październiku 2019 roku.  W ramach prac analitycznych pogrupowano 
poszczególne działki w grupy własnościowe (przykładowo: Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym /trwałym zarządzie/ SPN, Własność prywatna), a także precyzyjnie (dla każdej działki)  
wskazano źródłowe dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie których 
daną działkę zaimportowano do bazy.

Tak  przygotowany  spójny  rejestr  porównano  z  danymi  dotyczącymi  stanu  posiadania 
udostępnionymi przez Zamawiającego (wg stanu na dzień 1.02.2018).

Szczegółowej  analizie  poddano  również  przebieg  granicy  Parku  uwidocznionej 
na odpowiedniej  warstwie  przekazanej  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  (warstwa: 
SPN_granica_aft.shp).  Analiza  polegała  na  sprawdzeniu  zgodności  przebiegu  granicy  Parku 
z warstwy  SPN_granica_aft.shp  z  obowiązującym  opisem  granic  SPN  z  Rozporządzenia  Rady 
Ministrów z  dnia  2  marca  2004  r.  w  sprawie  Słowińskiego  Parku  Narodowego.  Przy  tej  analizie 
korzystano także z danych ewidencyjnych udostępnionych przez Zamawiającego (dane dotyczące 
stanu posiadania – wykaz działek - stan na dzień 1.02.2018) oraz z aktualnej mapy ewidencji gruntów 
i budynków. Efektem tej części prac będzie propozycja zmian przebiegu granicy SPN uwidocznionej 
na warstwie: SPN_granica_aft.shp, a także projekt zmiany rozporządzenia w części dotyczącej opisu 
granic  (§  2  rozporządzenia).  Proponowane  zmiany  są  bardzo  niewielkie  i  dotyczą  wyłącznie 
dostosowania  przebiegu  granic  do  aktualnych  danych  ewidencyjnych  (zmiany  numeracji  działek 
ewidencyjnych wymienionych w rozporządzeniu, dostosowanie przebiegu granicy do aktualnej mapy 
ewidencyjnej).

Wyniki dotychczas zrealizowanych prac ze szczególnym uwzględnieniem stanu posiadania 
były prezentowane na drugim spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym (Smołdziński Las,  13 grudnia
2019 roku).

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pani Aleksandry Wilczyńskiej.

7.2. Część 2. Charakterystyka przyrodnicza

W tej zasadniczej części prac etapu 2 przede wszystkim kontynuowano prace rozpoczęte 
w III  kwartale roku 2019. W sprawozdawanym okresie w ramach prac opisanych w części 2 OPZ 
wykonano  m.in.  zasadniczą  część  prac  terenowych  zmierzających  do  rozpoznania  gleb  i  typów 
siedliskowych  lasu,  zrealizowano  II  serię  badań  warunków  hydrologicznych,  zakończono  prace 
terenowe  dokumentujące  zasoby  roślinności  rzeczywistej,  potencjalnej  i  siedlisk  przyrodniczych 
Natura  2000,  a  także  tych  gatunków roślin,  które  są  przedmiotami  ochrony  w  Ostoi  Słowińskiej. 
Kontynuowano także prace terenowe dokumentujące różne grupy zwierząt, w tym także prace mające 
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na celu ocenę stanu ochrony populacji bobra i wydry (przedmioty ochrony w  obszarze Natura 2000 
Ostoja  Słowińska  PLH220023).  Wykonano  także  prace  przygotowawcze  poprzedzające  zimowe 
tropienia wilka, które będą podstawą do oceny stanu ochrony populacji tego gatunku (także przedmiot 
ochrony w Ostoi Słowińskiej).

We  wszystkich  grupach  zadań  omówionych  w  niniejszym  rozdziale  kontynuowano 
opracowywanie  odpowiednich  ekspertyz,  sporządzanych  na  podstawie  wykonanych  inwentaryzacji 
terenowych (tam gdzie były wykonywane) oraz zebranych materiałów, informacji i danych.

Poniżej przedstawiono szczegółową relację z wykonanych w sprawozdawanym okresie prac.

7.2.1. Charakterystyka warunków klimatycznych
W sprawozdawanym okresie w części dotyczącej charakterystyki warunków klimatycznych 

rozpoczęto  prace  mające  na  celu  opracowanie,  na  podstawie  pozyskanych  danych  i  informacji,  
stosownej  ekspertyzy.  Częściowo  został  opracowany  rozdział  dotyczący  charakterystyki  klimatu 
na podstawie  danych  pozyskanych  z  Państwowej  Służby  Hydrologiczno-Meteorologicznej. 
Charakterystyka została opracowana na podstawie danych z następujących stacji meteorologicznych:

• stacje synoptyczne  : Lębork, Łeba, Ustka, Żarnowiec,

• stacje klimatologiczne  : Borucino, Karżniczka, Słupsk,

• stacje  opadowe  :  Borucino,  Bukowina,  Goręczyno,  Izbica,  Kartuzy,  Karżniczka,  Kluki, 
Klukowa  Huta,  Łupawsko,  Malczkowo,  Mikorowo,  Mirachowo,  Objazda,  Rębiska, 
Smołdzino, Tępcz, Wierzchucino, Żelazno.

Wszystkie stacje na podstawie których charakteryzowane są warunki klimatyczne panujące 
na obszarze na których zlokalizowany jest Park, znajdują się na terenie SPN, jego otuliny oraz zlewni 
rzek Łeby i Łupawy, a także w odległości nieprzekraczającej 10 km od w/w obszarów.

Charakterystyka warunków klimatycznych oparta jest na analizie następujących parametrów 
rejestrowanych na w/w stacjach meteorologicznych:

• usłonecznienie   (średnia  miesięczna  suma  w  godzinach)  oraz  zachmurzenie (średnia 
miesięczna w oktantach),

• temperatura powietrza   (średnia temperatura miesięczna, średnia temperatura maksymalna, 
temperatura maksymalna absolutna, średnia temperatura minimalna przy gruncie),

• opady atmosferyczne   (średnia suma opadu, maksymalny opad dobowy, średnia liczba dni 
z deszczem, średnia liczba dni z burzą, średnia liczba dni ze śniegiem, średnia liczba dni 
z pokrywą śnieżną),

• stosunki anemometryczne   (średnia prędkość wiatru, średnia liczba dni z wiatrem > 10 m/s, 
średnia liczba dni z wiatrem > 15 m/s),

• wilgotność względna   (średnia miesięczna wilgotność względna w %),

• ciśnienie pary wodnej (średnie miesięczne ciśnienie pary wodnej w hPa).
Analizowane  są  dane  obejmujące  okres  30  lecia  (od  1989  do  2018  roku).  Elementem 

wskazującym na kierunki zmian klimatycznych jest analiza nie tylko danych z przywołanego okresu, 
ale  także  ich  odniesienie  do  danych  archiwalnych  zamieszczonych  w  poprzednim  Operacie 
Klimatycznym - Tom VI Operatu Ochrony Zasobów i Walorów Przyrody Nieożywionej i Gleb (Trapp, 
2004).

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pana Piotra Myjaka.
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7.2.2. Rozpoznanie gleb i typów siedliskowych lasu
1. Wykonawcy  : Piotr  Myjak,  Łukasz  Juszczak,  Marcin  Bielecki,  Tadeusz  Szmalec, 

Mateusz Łukasik, Grzegorz Szewczyk
2. Termin wykonania prac  : od 1 października 2019 roku do 18 grudnia 2019 roku
3. Miejsce wizji  : Grunty leśne i nieleśne w granicach SPN.
4. Cel wizji  : Inwentaryzacja gleb (wszystkie typy ekosystemów lądowych) i typów 

siedliskowych lasu (ekosystemy leśne).
5. Przebieg prac  : Wykonano prace glebowe i  siedliskowe (identyfikacja gleb i siedlisk 

na gruntach leśnych, kartowanie granic zidentyfikowanych jednostek) 
na powierzchni około 9 200 ha, zakładając przy tym 172 powierzchnie 
typologiczne.  Z  każdego  z  profili  glebowych  wykopanych 
na podstawowych powierzchniach typologicznych pobrano próbki gleb 
przeznaczone do analiz laboratoryjnych.

6. Materiały wynikowe  : Wypełnione  raptularze  terenowe  zawierające  niezbędne  informacje 
zebrane  na  podstawowych  i  pomocniczych  powierzchniach 
typologicznych.  Wyniki  kartowania  gleb  siedlisk  leśnych  w  postaci 
map z podkładem ortofotomapy. Pobrane próbki gleb. Dokumentacja 
fotograficzna.  Wyniki  realizowanych  prac  były  prezentowane 
na drugim spotkaniu  informacyjno-konsultacyjnym (Smołdziński  Las, 
13 grudnia 2019 roku).

Wyniki  dotychczas  zrealizowanych  prac  były  prezentowane  na  drugim  spotkaniu 
informacyjno-konsultacyjnym (Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 roku).

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od zespołu wykonawczego, w tym przede wszystkim od Pana Tadeusza Szmalca.

Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  1 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
terenowe.
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Ilustracja 1: Zobrazowanie ścieżek przejścia osób wykonujących rozpoznanie gleb i typów siedliskowych lasu



7.2.3. Rozpoznanie warunków hydrologicznych (II seria badań)
1. Wykonawcy  : Bogumił Nowak, Kazimierz Różkowski
2. Termin wykonania prac  : od 22 listopada 2019 roku do 24 listopada 2019 roku
3. Miejsce prac  : obwody  ochronne:  Rowy,  Smołdziński  Las,  Kluki,  Żarnowska, 

Smołdzino, wodny
4. Cel prac  : Rozpoznanie warunków hydrologicznych Parku; pomiary temperatury, 

przewodności  elektrolitycznej właściwej oraz pH wody w wybranych 
punktach  sieci  rzecznej;  pobór  prób  wody  do  analizy  wybranych 
parametrów fizyko-chemicznych; pomiary natężenia przepływu wody 
wytypowanych  cieków  i  kanałów  doprowadzających 
oraz odprowadzających wodę z jezior Gardno i Łebsko.

5. Przebieg prac  : 22  listopada  2019  roku:  Łeba  (wypływ  rzeki  z  jeziora  Łebsko, 
miejscowość Łeba):  pomiar  natężenia  przepływu rzeki  na wypływie 
z jeziora  Łebsko,  kontrola  wybranych  parametrów fizycznych  wody, 
pobór próbki wody do analizy;
jezioro Łebsko wschód (E; na południe od Łeby): kontrola wybranych 
parametrów fizycznych wody z dodatkowym pomiarem przejrzystości 
przy zastosowaniu krążka Secchiego, pobór próbki wody do analizy;
solnisko  u  ujścia  Łeby:  rozpoznanie  terenowe,  kontrola  wybranych 
parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody do analizy;
kanał  Żarnowski  (wieś  Żarnowska):  pomiar  natężenia  przepływu, 
kontrola wybranych parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody 
do analizy;
solnisko na Półwyspie Żarnowskim: kontrola wizualna.
23  listopada  2019  roku:  Stara  Łeba  (Izbica):  pomiar  natężenia 
przepływu;
Łeba  (ujście  rzeki  do  jeziora  Łebsko,  Gać):  pomiar  natężenia 
przepływu rzeki przed ujściem do jeziora Łebsko, kontrola wybranych 
parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody do analizy;
ujście Łeby do jeziora Łebsko (pomost widokowy): kontrola wizualna;
jezioro  Łebsko  południe  (S;  Izbica,  przystań  rybacka):  kontrola 
wybranych  parametrów  fizycznych  wody  z  dodatkowym  pomiarem 
przejrzystości  przy  zastosowaniu  krążka  Secchiego,  pobór  próbki 
wody do analizy;
Pustynka  (Klukówka,  na  południe  od  Kluk):  pomiar  natężenia 
przepływu  rzeki,  kontrola  wybranych  parametrów  fizycznych  wody, 
pobór próbki wody do analizy;
kanał  Łupawa  -  Łebsko  (na  północ  od  wsi  Łokciowe):  pomiar 
natężenia  przepływu,  kontrola  wybranych  parametrów  fizycznych 
wody, pobór próbki wody do analizy;
jezioro  Łebsko  zachód  (W;  na  północ  od  wsi  Łokciowe):  kontrola 
wybranych  parametrów  fizycznych  wody  z  dodatkowym  pomiarem 
przejrzystości  przy  zastosowaniu  krążka  Secchiego,  pobór  próbki 
wody do analizy;
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kanał Gardno - Łebsko (przepust na drodze Czołpino - Smołdziński 
Las):  pomiar  natężenia  przepływu,  kontrola  wybranych  parametrów 
fizycznych wody, pobór próbki wody do analizy;
jezioro  Dołgie  Wielkie:  kontrola  wybranych  parametrów  fizycznych 
wody  z  dodatkowym  pomiarem  przejrzystości  przy  zastosowaniu 
krążka Secchiego, pobór próbki wody do analizy;
jezioro Dołgie Małe: kontrola wybranych parametrów fizycznych wody 
z  dodatkowym  pomiarem  przejrzystości  przy  zastosowaniu  krążka 
Secchiego, pobór próbki wody do analizy.
24 listopada 2019 roku:  Łupawa (wypływ z jeziora  Gardno,  Rowy): 
pomiar  natężenia  przepływu  rzeki  na  wypływie  z  jeziora  Gardno, 
kontrola wybranych parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody 
do analizy;
solnisko  przy  ujściu  Łupawy  z  jeziora  Gardno  (Rowy,  na  wschód 
od Cmentarnej  Góry):  kontrola  wybranych  parametrów  fizycznych 
wody, pobór próbki wody do analizy;
jezioro Gardno zachód (W): kontrola wizualna;
Bagienica  (na  południe  od  Rowów):  pomiar  natężenia  przepływu, 
kontrola wybranych parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody 
do analizy;
Grabownica (ujście do jeziora Gardno): pomiar natężenia przepływu, 
kontrola wybranych parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody 
do analizy;
Brodna  (ujście  do  jeziora  Gardno):  pomiar  natężenia  przepływu, 
kontrola wybranych parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody 
do analizy;
jezioro  Gardno  południe  (S,  Gardna  Mała,  Surfcamp):  kontrola 
wybranych  parametrów  fizycznych  wody  z  dodatkowym  pomiarem 
przejrzystości  przy  zastosowaniu  krążka  Secchiego,  pobór  próbki 
wody do analizy;
Łupawa (dopływ do jeziora Gardno, na północ od wsi Gardna Wielka): 
pomiar natężenia przepływu rzeki przed ujściem do jeziora Gardno, 
kontrola wybranych parametrów fizycznych wody, pobór próbki wody 
do analizy;
kanał  przy  przepompowni  IX  -  X  (na  północ  od  wieży  widokowej 
na wschodnim brzegu jeziora Gardno): kontrola wizualna;
kanał Gardno - Łebsko, odnoga południowa: kontrola wizualna;
kanał Gardno - Łebsko, odnoga północna: kontrola wizualna;
jezioro  Smołdzińskie:  kontrola  wybranych  parametrów  fizycznych 
wody  z  dodatkowym  pomiarem  przejrzystości  przy  zastosowaniu 
krążka Secchiego, pobór próbki wody do analizy.

6. Materiały wynikowe  : W  wyniku  przeprowadzonej  drugiej  serii  pomiarowej  zgromadzone 
zostały  dane  ilościowe  i  jakościowe  charakteryzujące  wody 
powierzchniowe w bezpośrednim sąsiedztwie jezior Gardno i Łebsko. 
W  ramach  badań  jakościowych  oznaczono:  przewodność 
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elektrolityczną właściwą, odczyn, temperaturę, azot azotanowy, azot 
azotynowy, azot Kjeldahla, azot ogólny, fosfor ogólny, oraz fosforany 
w jedenastu  próbkach  pobranych  w  następujących  lokalizacjach: 
Brodna, Łupawa wypływ, Łupawa dopływ, Pustynka, Bagienica, kanał 
Łupawa-Łebsko,  Łeba  dopływ,  Łeba  wypływ,  Grabownica,  kanał 
Gardno-Łebsko, kanał Żarnowski. W dziewięciu kolejnych próbkach: 
jezioro Łebsko E, jezioro Łebsko W, jezioro Łebsko S, jezioro Gardno 
S, jezioro Dołgie Wielkie, jezioro Dołgie Małe, jezioro Smołdzińskie, 
solnisko u ujścia Łeby, solnisko przy ujściu Łupawy z jeziora Gardno, 
obok  wymienionych  parametrów  oznaczono  dodatkowo:  zawartość 
chlorofilu, wodorowęglanów, siarczanów, chlorków, magnezu, potasu, 
sodu, wapnia, a także zasadowość ogólną.
W  zakresie  badań  ilościowych  przeprowadzono  pomiary  natężenia 
przepływu  na  głównych  dopływach  i  wypływach  z  jezior  Gardno 
i Łebsko, prowadzących wodę w okresie badań. Pozostałe poddano 
inspekcji (kontroli wizyjnej) odnotowując aktualne warunki.

7. Wnioski  : Przeprowadzona  seria  pomiarowa  jest  drugą  z  zaplanowanych. 
Zestawienie  i  opracowanie  wyników  dotychczas  przeprowadzonych 
badań posłuży realizacja podstawowego, zakładanego celu, w postaci 
próby bilansu biogenów w jeziorach Gardno i Łebsko.
Wraz  z  zebranymi  danymi  z  badań  prowadzonych  przez  inne 
instytucje i organizacje, a także na podstawie danych literaturowych, 
przygotowana  zostanie  charakterystyka  stosunków  wodnych 
na terenie Parku.

Wyniki  dotychczas  zrealizowanych  prac  były  prezentowane  na  drugim  spotkaniu 
informacyjno-konsultacyjnym (Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 roku).

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od zespołu wykonawczego, w tym przede wszystkim od Pana Kazimierza Różkowskiego.

Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  2 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
terenowe, a także lokalizację miejsc poboru prób wody do analiz.
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Ilustracja  2:  Zobrazowanie ścieżek przejścia osób wykonujących rozpoznanie warunków hydrologicznych (II  seria badań) wraz z lokalizacją  
miejsc poboru prób wody do analiz



7.2.4. Dokumentacja  zasobów  roślinności  rzeczywistej,  roślinności 
potencjalnej i siedlisk przyrodniczych Natura 2000
1. Wykonawcy  : Marcin  Bielecki,  Tadeusz Szmalec,  Grzegorz  Piątek,  Grzegorz 

Leśniański
2. Termin wykonania prac  : prace terenowe od 1 października 2019 roku do 8 października 2019

roku oraz od 15 października 2019 roku do 23 października 2019 roku
3. Miejsce wizji  : Grunty leśne i nieleśne w granicach SPN.
4. Cel wizji  : Weryfikacja poprawności identyfikacji na wcześniejszych etapach prac 

zbiorowisk roślinnych, ocena stanu wybranych siedlisk przyrodniczych 
Natura 2000.

5. Przebieg prac  : Dokonano  weryfikacji  poprawności  wykonania  wcześniej 
zrealizowanych  prac.  Dotyczyło  to  poprawności  identyfikacji 
niektórych  zbiorowisk  roślinnych,  a  także  oceny  stanu  wybranych 
siedlisk przyrodniczych Natura 2000.
Ponadto skartowano te fragmenty Parku (niespełna 10% powierzchni), 
które nie zostały objęte pracami do IV kwartału 2019 roku.
W ramach prac  związanych  z  oceną stanu  siedlisk  przyrodniczych 
Natura 2000, w sprawozdawanym okresie, wykonano w terenie ocenę 
stanu  ochrony  na  26  stanowiskach  w  obrębie  14  typów  siedlisk 
przyrodniczych. Ponadto wykonano dodatkową ocenę stanu ochrony 
siedlisk  przyrodniczych  na  75  płatach  w obrębie  14 typów siedlisk 
przyrodniczych.
Prace terenowe ostatecznie zakończono w październiku 2019 roku.

6. Materiały wynikowe  : Wyniki kartowania zbiorowisk roślinnych w postaci map z podkładem 
ortofotomapy  i  granicami  zbiorowisk  określonymi  podczas 
„teledetekcji”  skorygowane  o  stan  rzeczywisty  na  gruncie. 
W IV kwartale  2019  roku  ostatecznie  zakończono  prace  związane 
z kartowaniem zbiorowisk roślinnych leśnych i nieleśnych.
Wyniki  ocen  stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  w  postaci  kart 
ocen  terenowych.  Ta  część  prac  także  została  ostatecznie 
zakończona.

7. Wnioski  : Potwierdzono wnioski, jakie wyciągnięto na wcześniejszych etapach 
prac.

Ponadto  w  sprawozdawanym  okresie  rozpoczęto  budowę  warstw  GIS  obrazujących 
wykonane  prace  inwentaryzacyjne,  a  także  kontynuowano  kameralne  opracowanie  uzyskiwanych 
wyników prac  terenowych.  Członkowie  zespołu  wykonawczego wzięli  także  udział  w seminarium: 
„Ochrona ekosystemów torfowiskowych SPN” -  projekt  „Reduction of  CO2 emissions by restoring 
degraded  peatlands  in  Northern  European  Lowland”  2016-2021  (Klub  Przyrodników;  LIFE), 
podsumowującym  dotychczas  wykonane  w  ramach  projektu  LIFE  prace.  Seminarium  odbyło  się 
w Smołdzinie 17 października 2019 roku.

Wyniki  realizowanych  prac  były  przez  członków  zespołu  wykonawczego  prezentowane 
na III Komisji  Planu  (Smołdzino,  18  października  2019  roku),  a  także  na  drugim  spotkaniu 
informacyjno-konsultacyjnym (Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 roku).
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Ponadto z uwagi na zaprezentowane na III Komisji Planu zagadnienia problemowe, których 
nie udało się ze względów czasowych wówczas w dostatecznym stopniu  przedyskutować, zespół 
wykonawczy przygotował i przedstawił Zamawiającemu dokument pt.: Problematyczne zagadnienia 
dotyczące zbiorowisk i  siedlisk bagiennych w SPN. W dokumencie tym Wykonawca wyszczególnił  
9 spraw  wymagających  przedyskutowania,  przy  czym  dla  każdego  z  nich  przedłożył  przesłanki 
przemawiające za i przeciw przyjęciu danego rozwiązania, a także swoją propozycję ujęcia danego 
zagadnienia w dokumentacji planistycznej. Dokument ten był podstawą do dyskusji na dodatkowym, 
uzupełniającym  spotkaniu  roboczym  z  częścią  członków  Komisji  Planu  specjalizujących  się 
w zagadnieniach dotyczących roślinności. Spotkanie takie odbyło się w Smołdzinie  12 grudnia 2019
roku i zostało podsumowane notatką służbową zawierającą podjęte ustalenia.

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od zespołu wykonawczego, w tym przede wszystkim od Pana Tadeusza Szmalca.

Zamieszczona poniżej mapa nr 3 ilustruje ścieżki przejścia osób wykonujących w IV kwartale 
prace terenowe związane z dokumentacją  zasobów roślinności  rzeczywistej,  potencjalnej  i  siedlisk 
przyrodniczych Natura 2000.
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Ilustracja  3:  Zobrazowanie ścieżek przejścia  osób wykonujących prace terenowe z zakresu dokumentacji  zasobów roślinności  rzeczywistej,  
roślinności potencjalnej i siedlisk przyrodniczych Natura 2000



7.2.5. Dokumentacja  stanu  zachowania  siedlisk:  3150  -  Starorzecza 
i naturalne  eutroficzne  zbiorniki  wodne  ze  zbiorowiskami  z  Nympheion,  Potamion; 
3160 – zbiorniki dystroficzne oraz prace związane z uwzględnieniem w sporządzanej 
dokumentacji  pozostałych  siedlisk  przyrodniczych  związanych  z  ekosystemami 
wodnymi
1. Wykonawcy  : Krystian Obolewski, Monika Szymańska, Paweł Napiórkowski
2. Termin wykonania prac  : prace terenowe: 15 października 2019 roku 
3. Miejsce prac  : obwody ochronne: Rowy, Wodny
4. Cel prac  : Dalsze  badania  nad  rozpoznaniem  stanu  zachowania  siedlisk 

zbiorników wodnych SPN, kolejne badania nad określeniem stopnia 
prawidłowej klasyfikacji badanych siedlisk SPN otrzymanej w wyniku 
wizji  terenowych,  określenie  zakresu  i  stopnia  trudności  prac 
weryfikacyjnych, pobór jesiennych prób do analiz hydrobiologicznych 
i hydrochemicznych.

5. Przebieg prac  : W  dniu  15  października  przeprowadzono  kolejną  wizję  terenową 
na obszarze jeziora Dołgie Małe, który jest objęty badaniami w celu 
zdobycia  niezbędnej  wiedzy  o  stanie  zachowania  siedliska  3160. 
Wykorzystując własną jednostkę pływającą dokonano wizji terenowej 
i zebrano  jesienne  próbki  fitoplanktonu,  zooplanktonu  i  zoobentosu 
oraz  wykonano  pomiary  podstawowych  parametrów 
fizykochemicznych wód. Dodatkowo pobrano próbki wody do analiz 
laboratoryjnych.  Ustalono  również  strukturę  roślinności  brzegowej. 
W tym samym dniu dokonano oceny stanu zachowania siedliska 3150 
jezioro  Smołdzińskie  w  obrębie  ochronnym  Rowy.  Pobrano  próby 
fitoplanktonu,  zooplanktonu  i  zoobentosu  oraz  wykonano  pomiary 
podstawowych  parametrów  fizykochemicznych  wód.  Dodatkowo 
pobrano  próbki  wody  do  analiz  laboratoryjnych.  Ustalono  również 
strukturę roślinności szuwarowej i pływającej.

6. Materiały wynikowe  : Uzyskane wyniki  wskazują  na sezonową i  przestrzenną zmienność 
warunków  fizyko-chemicznych  siedliska  3160  na  obszarze  SPN. 
Jesienią wody jeziora Dołgie Małe w części wschodniej i północnej są 
charakterystyczne  dla  ekosystemów  eutroficznych  a  południowo-
zachodnia dla dystroficznych (niski poziom pH). Jezioro Smołdzińskie 
to  zbiornik  o  wysokiej  trofii  ale  również  podwyższonej  wartości 
zasolenia (~0,8PSU), co wskazuje na jego silny związek z morzem 
poprzez  jezioro  Gardno.  Jesienią  pod  względem  zasolenia  jest 
to zbiornik β-mezooligohalinowy, co upodabnia go bardziej do siedlisk 
1150 niż 3150.
Pierwsze  wyniki:  roślinność  wodna jeziora  Dołgie  Małe jest  bardzo 
różnorodna. Na powierzchni jeziora pojawiają się hydrofity o liściach 
pływających:  grążel  żółty  Nuphar  luteaum,  rdestnica  pływająca 
Potamogeton natans, grzybienie białe Nymphaea alba oraz żabiściek 
pływający  Hydrocharis  morsus-ranae.  Jedynie  południowy  brzeg 
jeziora  otacza  pło  mszarne,  przez  co  w  innych  jego  częściach 
pojawiają się rośliny szuwaru właściwego: pałka szerokolistna Typha 
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latifolia,  pałka  wąskolistna  T.  angustifolia,  oczeret  jeziorny 
Schoenoplectus  lacustris,  trzcina  pospolita  Phragmites  australis, 
tatarak zwyczajny  Acorus calamus. Hydrofity zanurzone, ze względu 
na niewielką przezroczystość wody nie występują.
Liczebność zooplanktonu jeziora Dołgie Małe wynosi ok. 30 tys. os/L 
i dominują  dwa  gatunki  charakterystyczne  dla  wód  o  wysokim 
poziomie  trofii:  Anuareopsis  fissa (wrotki)  i  Keratella  tecta dawniej 
Keratella  cochlearis  f.  tecta (wrotki).  Może  to  świadczyć 
o hipertroficznym charakterze  wód jeziora.  Dwa  wspomniane  wyżej 
gatunki  stanowią  ponad  98%  całkowitej  liczebności  zooplanktonu 
tego jeziora. Łącznie odnotowano 14 gatunków zooplanktonu, w tym 
12 gatunków wrotek, 1 gatunek wioślarek oraz formy larwalne nauplii 
i copepodites widłonogów. Również duża liczebność oraz stosunkowo 
niewielka liczba gatunków zooplanktonu mogą świadczyć o wysokiej 
trofii wód tego siedliska.
Dno  jeziora  zasiedla  bardzo  uboga  fauna  bezkręgowa 
reprezentowano  głównie  przez  larwy  muchówek  Chironomus  f.l.  
plumosus. Jest to gatunek charakterystyczny dla silnie eutroficznych 
zbiorników.
Roślinność  wodna  jeziora  Smołdzińskiego  (Zatoka  Północna) 
zdominowana  jest  przez  szuwar  właściwy,  którego  głównym 
gatunkiem  jest  trzcina  pospolita  Phragmites  australis.  Pozostałe 
gatunki  z  niewielkim udziałem to pałka szerokolistna  Typha latifolia 
oraz  pałka  wąskolistna  T.  angustifolia.  Na  powierzchni  jeziora 
pojawiają  się  hydrofity  o  liściach  pływających:  grążel  żółty  Nuphar 
luteaum,  rdestnica  pływająca  Potamogeton  natans oraz  grzybienie 
białe Nymphaea alba, żabiściek pływający Hydrocharis morsus-ranae. 
W mniejszych ilościach bliżej  brzegów występuje osoka aloesowata 
Stratiotes aloides oraz oczeret jeziorny Schoenoplectus lacustris.
Liczebność  zooplanktonu  wynosiła  ok.  2  tys.  os/L.  Dominują 
w liczebności Keratella cochlearis (50% całkowitej liczebności; wrotki) 
oraz  Ceriodaphnia  reticulata (ponad  14%  całkowitej  liczebności 
zooplanktonu; wioślarki). Liczba oznaczonych gatunków zooplanktonu 
wynosiła 22 z tego było 16 gatunków wrotków, 4 gatunki  wioślarek 
oraz 2 gatunki widłonogów. Wyniki: liczba gatunków, liczebność czy 
dominujące  gatunki  świadczą  o  umiarkowanej  trofii  jeziora 
Smołdzińskiego.
W czasie poboru prób fauny dennej udało się zidentyfikować 3 żywe 
osobniki  szczeżui  wielkiej  (Anodonta  cygnea)  małży  będącej 
pod prawną  ochroną.  Były  to  dorosłe  osobniki  o  znacznych 
rozmiarach.  Wyłowione  w  czasie  inwentaryzacji  osobniki  zostały 
po sfotografowaniu natychmiast wrzucone do jeziora.

7. Wnioski  : W trakcie wizji  potwierdzono, że klasyfikacja siedliska 3160 nie jest 
jednoznaczna.  Gatunki  zooplanktonu  mogące  być  wskaźnikami 
dla danego  siedliska  nie  potwierdzają  obecności  jeziora 
dystroficznego  na  obszarze  SPN.  Ostateczne  potwierdzenie 
tego faktu  zostanie  ustalone  wynikami  badań  fitoplanktonu. 
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Równocześnie niezbędne jest potwierdzenie poprawności klasyfikacji 
jeziora Smołdzińskiego do siedliska 3150.

Ponadto  w  sprawozdawanym  okresie  kontynuowano  prace  mające  na  celu  określenie 
zasobów i specyfiki, oceny stanu ochrony i identyfikacji zagrożeń, wstępnego określenia warunków 
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony i koncepcji celów ochrony, działań ochronnych 
i monitoringu siedlisk przyrodniczych związanych z ekosystemami wodnymi, w tym siedlisk: 1150 - 
Laguny przybrzeżne, 1170 – Rafy, 3110 - Jeziora lobeliowe, 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki  wodne ze zbiorowiskami z  Nympheion,  Potamion,  3160 - Naturalne dystroficzne zbiorniki 
wodne  oraz  3260  -  Nizinne  i  podgórskie  rzeki  ze  zbiorowiskami  włosieniczników  (Ranunculion 
fluitantis).

W ramach realizowanych prac zorganizowano spotkanie robocze mające na celu omówienie 
zagadnień  jakie  nasunęły  się  Wykonawcy  w  trakcie  realizacji  prac  terenowych  w  odniesieniu 
do siedlisk przyrodniczych 3150 oraz 3160. Spotkanie odbyło się w Smołdzinie 28 listopada 2019 roku 
i zostało podsumowane notatką służbową zawierającą podjęte ustalenia.

Ponadto  wyniki  realizowanych  prac  były  przez  członków  zespołu  wykonawczego 
prezentowane na drugim spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym (Smołdziński Las,  13 grudnia 2019
roku).

Niezależnie  od  powyższego  Wykonawca  przesłał  do  Ministerstwa  Klimatu  informację 
dotyczącą zakresu wykorzystania zezwolenia na odstępstwa od zakazów zdefiniowanych w ustawie 
o ochronie przyrody. Zezwolenie takie zostało udzielone Wykonawcy z uwagi na prowadzone w Parku 
badania.

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od zespołu wykonawczego.

7.2.6. Rozpoznanie fauny bezkręgowców
W IV kwartale 2019 roku nie prowadzono już żadnych prac ani wizji terenowych, a jedynie 

realizowano prace kameralne.  W ich ramach wykonano opracowanie wcześniej zebranych danych 
terenowych. W szczególności, dokonano interpretacji wyników dotyczących trzepli zielonej w świetle 
podręcznika  monitoringu  GIOŚ  (Bernard,  2010),  a  także  oceny  znaczenia  SPN  dla  ochrony 
tego gatunku na tle jego populacji krajowej. Wynikiem realizowanych prac jest ekspertyza omawiająca 
stan ochrony badanych gatunków owadów, ze szczególnym uwzględnieniem ważek i trzepli zielonej. 
Elementem integralnym ekspertyzy jest warstwa wynikowa GIS dotycząca zasobów populacyjnych 
trzepli zielonej.

Dotychczas wykonane prace wskazują na to, iż trzepla zielona zasiedla rzeki Łupawę i Łebę 
na  całej  ich  długości  w  granicach  SPN.  Najliczniej  gatunek  występuje  na  Łupawie  w  górę 
od Smołdzina, tj. na odcinku o najbardziej naturalnym korycie. Mimo stosunkowo wysokich lokalnych 
zagęszczeń  wylinek,  osiągających  nawet  73  wylinki/100  m  Łupawy,  średnie  zagęszczenia  były 
znacznie niższe (ok. 5 wylinek/100 m na Łupawie i ok. 1 wylinki/100 m na Łebie), przez co ogólny stan 
populacji  należałoby  określić  w  świetle  podręcznika  monitoringu  GIOŚ  (Bernard,  2010) 
jako w najlepszym razie niezadowalający (U1), wobec ogólnie dobrego stanu siedliska i perspektyw 
ochrony.  Wydaje  się,  że  interpretacja  wskaźników  przedstawiona  w  podręczniku  GIOŚ  prowadzi 
do niedoszacowania stanu populacji gatunku. Metoda szacowania liczebności populacji na podstawie 
liczenia  wylinek  jest  zapewne  obarczona  bardzo  dużym  błędem,  zwłaszcza  w  urozmaiconym 
strukturalnie siedlisku.

Wyniki realizowanych prac były przez ich wykonawcę prezentowane na drugim spotkaniu 
informacyjno-konsultacyjnym (Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 roku).
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Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pana Andrzeja Oleksego.

7.2.7. Dokumentacja zasobów ryb i minogów
W zakresie dotyczącym dokumentacji  zasobów ichtiofauny realizowano przede wszystkim 

prace mające na celu opracowanie danych inwentaryzacyjnych zebranych w trakcie poprzedniego 
okresu sprawozdawczego (badania wykonane we wrześniu 2019 roku). W ramach tych czynności 
kontynuowano budowę bazy  danych  przechowującej  informacje  uzyskane w trakcie  wykonywania 
odłowów kontrolnych i elektropołów. Uzyskane wyniki były podstawą dyskusji na roboczym spotkaniu 
jakie  z  inicjatywy  Zamawiającego  odbyło  się  w  Smołdzinie 16  października  2019  roku.  Relacja 
z tego spotkania znajduje się w innej części niniejszego sprawozdania (na stronie 13).

W  sprawozdawanym  okresie  kontynuowano  także  prace  zmierzające  do  opracowania 
ekspertyzy ochrony ichtiofauny SPN.

Ponadto wyniki realizowanych prac były prezentowane na drugim spotkaniu informacyjno-
konsultacyjnym (Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 roku).

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pana Marcina Czernego.

7.2.8. Dokumentacja zasobów ptaków i innych grup zwierząt
1. Wykonawca  : Grzegorz Szewczyk
2. Termin wykonania prac  : od 15 października 2019 roku do 22 października 2019 roku

od 13 listopada 2019 roku do 22 listopada 2019 roku
3. Miejsce wizji  : Obszar lądowy SPN; w październiku, z uwagi na wykonywania prac 

w trakcie  badań  mających  na  celu  ocenę  stanu  ochrony  populacji 
bobra  i  wydry,  wizje  terenowe  skoncentrowane  były  w  miejscach 
lokalizacji  punktów monitoringowych na których oceniano populacje 
przywołanych  gatunków.  Obserwacje  w  listopadzie  obejmowały 
obszary  na  których  wykonawca  wykonywał  prace  glebowo-
siedliskowe.

4. Cel wizji  : Notowanie wszystkich obserwacji awifauny.
5. Przebieg prac  : 15  października  2019  roku:  wizją  terenową objęto  obszary 

przylegające  do  rzeki  Łupawy  w  miejscowości  Rowy  oraz  rzek 
Bagienica,  Grabownica  i  Brodna  w  ich  przyujściowych  odcinkach, 
po południowej  i  południowo-zachodniej  stronie  jeziora  Gardno. 
Na jeziorze  Gardno  obserwowano  m.in.  około  100  gęgaw, 
36 kormoranów,  ponad  20  perkozów  dwuczubych,  6  nurogęsi, 
kilkanaście  dużych  mew  oraz  pojedyncze  łyski  i  czaple  siwe. 
Nad jeziorem  i  łąkami  obserwowano  także  kilka  kluczy  gęsi 
białoczelnych  i  zbożowych  oraz  kilka  kluczy  migrujących  żurawi, 
a także  1  sokoła  wędrownego.  W  zadrzewieniach  po  południowej 
stronie  jeziora  napotkano  m.in.  dzięcioła  czarnego  oraz  krogulca. 
Na nasypach wałów przeciwpowodziowych spotkano kilka jaszczurek 
zwinek oraz 2 zaskrońce zwyczajne. Poza tym obserwowano 2 lisy, 
3 dziki oraz 6 saren.
Pod koniec dnia prowadzono także obserwacje faunistyczne w lesie 
i na  łąkach  na  północ  od  miejscowości  Łokciowe.  Stwierdzono 
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tam obecność m.in. srokosza, 4 myszołowów zwyczajnych, jastrzębia 
oraz  3  bielików.  Wysoko  nad  jeziorem Łebsko  odnotowano  przelot 
kilkudziesięciu  kluczy  gęsi  (gęgaw,  białoczelnych  i  zbożowych) 
oraz żurawi.
16  października  2019  roku:  kontrolą  objęto  obszar  zlokalizowany 
na brzegu  jeziora  Łebsko  oraz  tereny  przybrzeżne  rzeki  Łeba, 
na odcinku  gdzie  wypływa  ona  z  Łebska.  Na  jeziorze  Łebsko 
stwierdzono kilkaset gęsi (większość gęgawy), ponad 100 krzyżówek, 
kilkanaście  czernic  i  nurogęsi  oraz  ponad  10  czapli  siwych. 
Na wydmach,  po  północnej  stronie  jeziora,  obecne  były  2  bieliki 
oraz stwierdzono  świeże  tropy  watahy  wilków  (co  najmniej 
6 osobników)  oraz tropy łosia.  Odnotowano także krogulca i  ponad 
150  raniuszków  w  jednym  stadzie.  W  trzcinowiskach  okalających 
jezioro  obecne  były  liczne  wąsatki  (co  najmniej  30  osobników). 
Na płaskich  brzegach  jeziora  stwierdzono  m.in.  pojedyncze  kszyki 
oraz kilkadziesiąt czajek.
19  października  2019  roku:  kontrola  obszarów  zlokalizowanych 
w rejonie  miejscowości  Smołdzino  i  Smołdziński  Las;  obszary 
przylegające do kanałów, tereny nad jeziorami Dołgie Małe i  Dołgie 
Wielkie oraz okolice rzeki Łupawy. Zaobserwowano m.in. kilka kluczy 
gęsi i żurawi, 6 kruków, 10 czernic, 5 perkozów dwuczubych, 2 bieliki, 
dzięcioła  czarnego,  3  zimorodki,  2  nurogęsi  oraz  7  myszołowów 
zwyczajnych.
20  października  2019  roku:  kontrola  terenów  zlokalizowanych 
w rejonie  miejscowości  Kluki,  Smołdziński  Las  i  Łokciowe;  obszary 
sąsiadujące z kanałami oraz z rzeką Pustynką. Obserwowano m.in. 
jastrzębia,  krogulca,  łabędzie  nieme,  żurawie,  gęsi  zbożowe 
i białoczelne,  3 bieliki,  dzięcioła czarnego. Ponadto zaobserwowano 
występowanie lisa, 2 jeleni i 5 saren. Na rzece Pustynce stwierdzono 
kilkanaście żab zielonych.
21  października  2019  roku:  kontrola  obszarów  zlokalizowanych 
w rejonie miejscowości Żarnowska, Gać oraz Izbica. Zaobserwowano 
liczne  ptaki.  Odnotowano  m.in.  srokosza,  4  klucze  żurawi  i  gęsi, 
3 gągoły, 6 myszołowów zwyczajnych, 2 bieliki, około 30 kormoranów, 
ponad  300  cyraneczek,  kszyki,  łabędzie  nieme  oraz  1  myszołowa 
włochatego.  Obserwowano  także  świeże  tropy  wilków  (2  osobniki 
w lesie  w  Obwodzie  Żarnowska)  oraz  ich  odchody  (wał 
przeciwpowodziowy nad Łebą).
22  października  2019  roku:  kontrola  obszaru  zlokalizowanego 
nad kanałem w  okolicach  Kluk.  Zaobserwowano  liczne  ptaki,  m.in. 
srokosza,  kilka  kluczy  żurawi  i  gęsi,  5  myszołowów  zwyczajnych, 
5 bielików,  kilka  kruków,  2  białorzytki,  kszyki,  kilkanaście  czajek 
oraz orła przedniego. Na wybrzeżu Bałtyku obserwowano kilkadziesiąt 
mew  (śmieszki,  mewy  siwe  i  srebrzyste),  pojedyncze  perkozy 
dwuczube oraz kormorany. Obserwowano także tropy wilków w lesie 
w okolicy dawnej jednostki wojskowej. Dodatkowo na łąkach w okolicy 
rzeki Pustynki stwierdzono obecność jenota.
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13  listopada  2019  roku:  obserwacje  prowadzone  na  Mierzei 
Gardnieńskiej,  w  Obwodzie  Ochronnym  Rowy  (oddziały  31  i  32). 
Odnotowano  m.in.  kilkanaście  łabędzi  krzykliwych,  10  perkozów 
dwuczubych,  ponad  20  kormoranów,  ponad  30  mew  siwych, 
pojedyncze mewy śmieszki, dzięcioła czarnego, błotniaka zbożowego, 
ponad 50 gęgaw,  kilkanaście  czernic  oraz 11 czajek.  Na wydmach 
stwierdzono także pojedyncze tropy wilków (1-2 osobników).
14  listopada  2019  roku:  obserwacje  prowadzone  na  Mierzei 
Gardnieńskiej,  w  Obwodzie  Ochronnym  Rowy  (oddziały  32  i  33). 
Obserwacje skoncentrowane były nad brzegiem morza oraz na łąkach 
wzdłuż  drogi  biegnącej  od  miejscowości  Gardna  Wielka  do  jeziora 
Dołgie Małe. Odnotowano m.in. 11 łabędzi krzykliwych, 6 perkozów 
dwuczubych,  ponad  30  kormoranów,  44  mew  siwych,  58  mew 
śmieszek,  ponad 150  gęgaw,  3  czaple  białe,  7  lodówek,  11  czapli 
siwych,  23  czajki,  pojedyncze  myszołowy  zwyczajne,  ponad 
200 kwiczołów, 5 bielików, 4 kruki oraz 2 krogulce.
15  listopada  2019  roku:  obserwacje  prowadzone  na  Mierzei 
Gardnieńskiej,  w  Obwodzie  Ochronnym  Rowy  (oddziały  33  i  34). 
Tak jak  w  dniu  poprzednim  obserwacje  skoncentrowane  były 
nad brzegiem  morza  oraz  na  łąkach  wzdłuż  drogi  biegnącej 
od miejscowości Gardna Wielka do jeziora Dołgie Małe. Odnotowano 
m.in. 7 łabędzi krzykliwych, 9 perkozów dwuczubych, 12 mew siwych, 
37  mew śmieszek,  ponad  100  gęgaw,  14  kormoranów,  3  lodówki, 
3 myszołowy  zwyczajne,  1  jastrzębia,  ponad  150  kwiczołów, 
30 raniuszków, 2 kruki. Na wydmach na wybrzeżu stwierdzono także 
tropy wilków (2-3 osobniki).
16  listopada  2019  roku:  obserwacje  prowadzone  na  Mierzei 
Gardnieńskiej,  w  Obwodzie  Ochronnym  Rowy  (oddziały  34  i  35). 
Analogicznie  do  poprzednich  dni  obserwacje  skoncentrowane  były 
nad brzegiem  morza  oraz  na  łąkach  wzdłuż  drogi  biegnącej 
od miejscowości Gardna Wielka do jeziora Dołgie Małe. Odnotowano 
m.in. 10 łabędzi krzykliwych, 22 perkozów dwuczubych, 18 lodówek, 
ponad 120 śmieszek i 33 mew siwych, ponad 150 gęgaw, 11 czernic, 
3 krakwy, ponad 50 krzyżówek, 34 kormorany, ponad 150 kwiczołów. 
Na  wydmach  na  wybrzeżu  stwierdzono  także  tropy  oraz  odchody 
wilków (2 osobniki).
17  listopada  2019  roku:  obserwacje  prowadzone  na  Mierzei 
Gardnieńskiej,  w  Obwodzie  Ochronnym  Rowy  (oddziały  34  i  35). 
Analogicznie  do  poprzednich  dni  obserwacje  skoncentrowane  były 
nad brzegiem  morza  oraz  na  łąkach  wzdłuż  drogi  biegnącej 
od miejscowości Gardna Wielka do jeziora Dołgie Małe. Odnotowano 
m.in. 16 łabędzi krzykliwych, 13 perkozów dwuczubych, 12 lodówek, 
ponad  60  śmieszek,  46  gęgaw,  18  czernic,  ponad  60  krzyżówek, 
22 kormorany, 5 gągołów, ponad 200 kwiczołów, 1 krogulca, 3 kruki, 
4 bieliki  oraz 4  łyski.  Na wydmach na wybrzeżu  stwierdzono także 
tropy 1 wilka.
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18  listopada  2019  roku:  obserwacje  prowadzone  na  Mierzei 
Gardnieńskiej,  w  Obwodzie  Ochronnym  Rowy  (oddział  30). 
Analogicznie  do  poprzednich  dni  obserwacje  skoncentrowane  były 
nad brzegiem  morza  oraz  na  łąkach  wzdłuż  drogi  biegnącej 
od miejscowości Gardna Wielka do jeziora Dołgie Małe. Odnotowano 
m.in.  9  łabędzi  krzykliwych,  5  perkozów dwuczubych,  21  lodówek, 
ponad 50 śmieszek, 15 mew dużych, 17 gęgaw, ponad 50 krzyżówek, 
1 dzięcioła czarnego, ponad 150 kwiczołów, 3 bieliki oraz 15 gągołów.
19  listopada  2019  roku:  obserwacje  prowadzone  na  Mierzei 
Gardnieńskiej,  w  Obwodzie  Ochronnym  Rowy  (oddziały  30  i  31). 
Analogicznie  do  poprzednich  dni  obserwacje  skoncentrowane  były 
nad brzegiem  morza  oraz  na  łąkach  wzdłuż  drogi  biegnącej 
od miejscowości Gardna Wielka do jeziora Dołgie Małe. Odnotowano 
m.in.  14  łabędzi  krzykliwych,  7  perkozów dwuczubych,  6  lodówek, 
ponad  100  śmieszek,  36  mew  dużych,  110  gęgaw,  ponad 
20 krzyżówek,  1  jastrzębia,  3  myszołowy  włochate,  8  gągołów 
oraz 15 czapli siwych i 3 czaple białe.
20  listopada  2019  roku:  obserwacje  prowadzone  na  Mierzei 
Gardnieńskiej,  w  Obwodzie  Ochronnym  Rowy  (oddział  31). 
Analogicznie  do  poprzednich  dni  obserwacje  skoncentrowane  były 
nad brzegiem  morza  oraz  na  łąkach  wzdłuż  drogi  biegnącej 
od miejscowości Gardna Wielka do jeziora Dołgie Małe. Odnotowano 
m.in.  7  łabędzi  krzykliwych,  8  perkozów  dwuczubych,  ponad 
50 śmieszek, 36 gęgaw, ponad 50 krzyżówek, 1 dzięcioła czarnego, 
4 kruki,  12  siniaków  (wymaga  potwierdzenia),  2  krogulce  oraz 
23 czajki.
21  listopada  2019  roku:  obserwacje  prowadzone  na  Mierzei 
Gardnieńskiej,  w  Obwodzie  Ochronnym  Rowy  (oddział  32). 
Analogicznie  do  poprzednich  dni  obserwacje  skoncentrowane  były 
nad brzegiem  morza  oraz  na  łąkach  wzdłuż  drogi  biegnącej 
od miejscowości Gardna Wielka do jeziora Dołgie Małe. Odnotowano 
m.in.  13  perkozów  dwuczubych,  ponad  80  śmieszek,  73  gęgawy, 
ponad 100 krzyżówek, 1 dzięcioła czarnego, 3 kszyki, 5 czapli białych, 
25  wąsatek,  ponad  50  krzyżodziobów  świerkowych.  Na  wydmach 
na wybrzeżu stwierdzono także świeże tropy 1 wilka.
22  listopada  2019  roku:  obserwacje  prowadzone  na  Mierzei 
Gardnieńskiej,  w  Obwodzie  Ochronnym  Rowy  (oddziały  30,  31 
oraz 32).  Analogicznie  do  poprzednich  dni  obserwacje 
skoncentrowane  były  nad  brzegiem  morza  oraz  na  łąkach  wzdłuż 
drogi  biegnącej  od  miejscowości  Gardna  Wielka  do  jeziora  Dołgie 
Małe.  Odnotowano  m.in.  7  łabędzi  krzykliwych,  17  śmieszek, 
48 gęgaw,  ponad  100  krzyżówek,  1  dzięcioła  czarnego,  7  czapli 
białych,  11  wąsatek,  3  czaple  siwe,  6  myszołowów  zwyczajnych, 
1 myszołowa  włochatego,  1  pustułkę,  1  srokosza  oraz  ponad 
200 kwiczołów.

6. Materiały wynikowe  : Lokalizacja  stanowisk  zaobserwowanych  zwierząt,  dokumentacja 
fotograficzna, notatki ze spostrzeżeniami.

Strona 32



Ponadto  w sprawozdawanym okresie  kontynuowano prace mające na celu  opracowanie 
ekspertyzy analizującej ornitofaunę Parku.

Niezależnie od powyższego wyniki realizowanych prac zostały zaprezentowane na drugim 
spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym (Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 roku).

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pana Grzegorza Szewczyka.

Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  4 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
terenowe.
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Ilustracja 4: Zobrazowanie ścieżek przejścia wykonawcy dokumentującego zasoby ptaków i innych grup zwierząt



7.2.9. Prace terenowe mające na celu ocenę stanu ochrony populacji bobra 
(Castor fiber) i wydry (Lutra lutra)
1. Wykonawca  : Grzegorz Szewczyk
2. Termin wykonania prac  : od 15 października 2019 roku do 22 października 2019 roku
3. Miejsce prac  : Punkty  monitoringowe,  których  lokalizacja  została  uzgodniona 

z Zamawiającym.
4. Cel prac  : Ocena stanu ochrony populacji  bobra  (Castor  fiber)  i  wydry (Lutra 

lutra) w Ostoi Słowińskiej.
5. Przebieg prac  : 15  października  2019  roku:  badaniami  objęto  rzekę  Łupawę 

w miejscowości  Rowy  oraz  rzeki  Bagienica,  Grabownica  i  Brodna 
w ich  przyujściowych  odcinkach,  po  południowej  i  południowo-
zachodniej  stronie  jeziora  Gardno.  Na  trzech  ciekach  stwierdzono 
obecność  obu  monitorowanych  gatunków,  natomiast  na  Brodnej 
odnotowano tylko ślady obecności bobra.
16  października  2019  roku:  kontrolowano  kolejne  4  punkty 
monitoringowe dla bobra i wydry. Tym razem 3 z nich zlokalizowane 
były na brzegu jeziora Łebsko, natomiast czwarty punkt usytuowany 
był  na  rzece  Łebie,  na  odcinku  gdzie  wypływa  ona  z  jeziora. 
Na 3 punktach  odnotowano  obecność  bobra,  ale  tylko  na  jednym 
z tych punktów odnotowano świeże ślady obecności gatunku. Wydrę 
z kolei odnotowano na 3 punktach i na wszystkich były to świeże ślady 
obecności osobników tego gatunku.
19  października  2019  roku:  kontrola  kolejnych  5  punktów 
monitoringowych  dla  wydry  i  bobra,  zlokalizowanych  w  rejonie 
miejscowości Smołdzino i Smołdziński Las. Dwa punkty usytuowane 
były  na  kanałach,  2  nad  jeziorami  (Dołgie  Małe  i  Dołgie  Wielkie) 
oraz jedno  na Łupawie.  Na  wszystkich  punktach  stwierdzono ślady 
obecności bobra, natomiast wydrę odnotowano na 3 punktach.
20  października  2019  roku:  kontrola  kolejnych  5  punktów 
monitoringowych  zlokalizowanych  w  rejonie  miejscowości  Kluki, 
Smołdziński  Las  i  Łokciowe.  Cztery  z  nich  zlokalizowany  były 
na kanałach,  natomiast  jeden  na  rzece  Pustynce.  Na  czterech 
punktach  odnotowano  ślady  obecności  bobra,  natomiast  wydrę 
odnotowano tylko na 1 punkcie.
21  października  2019  roku:  kontrola  kolejnych  5  punktów 
monitoringowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Żarnowska, 
Gać  oraz  Izbica.  Dwa  punktu  zlokalizowane  były  na  kanałach, 
2 na rzekach  (Łeba i  Stara  Łeba)  oraz  1  na  potorfowym zbiorniku. 
Na wszystkich odnotowano ślady obecności bobrów, natomiast wydrę 
stwierdzono na 2 punktach.
22  października  2019  roku:  kontrola  1  punktu  monitoringowego 
dla bobra  i  wydry,  zlokalizowanego nad kanałem w okolicach Kluk. 
Na punkcie nie odnotowano śladów obecności badanych gatunków.
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6. Materiały wynikowe  : Wypełnione  formularze  danych  dla  punktów  monitoringowych, 
szczegółowa  lokalizacja  badań  oraz  dokumentacja  fotograficzna 
i notatki uzupełniające.

Wyniki  zrealizowanych  prac  zostały  zaprezentowane  na  drugim  spotkaniu  informacyjno-
konsultacyjnym (Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 roku).

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pana Grzegorza Szewczyka.

Zamieszczona poniżej mapa nr  5 ilustruje ścieżki przejścia wykonawcy wraz z lokalizacją 
uzgodnionych z Zamawiającym punktów monitoringowych.
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Ilustracja 5: Zobrazowanie ścieżek przejścia wykonawcy prac terenowych mających na celu ocenę stanu ochrony populacji bobra (Castor fiber)  
i wydry (Lutra lutra) wraz z zaznaczeniem punktów monitoringowych



7.2.10. Prace przygotowawcze zmierzające do oceny stanu ochrony populacji 
wilka (Canis lupus)

W sprawozdawanym okresie  zrealizowano prace przygotowawcze zmierzające  do oceny 
stanu ochrony populacji wilka. Prace te obejmowały zaprojektowanie tras tropień wilka oraz podział 
Parku na obszary możliwe do wykonania  tropień w 1 dniu zimowym (krótki  dzień).  Projekt  został 
wykonany w oparciu o analizę przestrzenną mapy topograficznej i ortofotomapy Parku oraz innych 
przydatnych  warstw  wektorowych  (warstwa  cieków,  dróg,  podziału  Parku  na  obwody  ochronne, 
warstwa oddziałów). W efekcie podzielono Park na 10 obszarów tropień, tak aby zespoły tropiące 
mogły  wykonać  tropienia  w  przydzielonym  obszarze.  We  wszystkich  obszarach  tropień 
zaprojektowano trasy tropień o łącznej  długości  około  190 km.  W większości  trasy tropień oparto 
o sieć  dróg  i  szlaków  turystycznych.  Projekt  w  postaci  wektorowych  warstw  wynikowych 
oraz zestawienia  długości  tras  tropień  w  poszczególnych  obszarach  został  przedstawiony 
Zamawiającemu.

W ramach prac przygotowawczych przygotowano także i zorganizowano spotkanie robocze, 
w  którym  wzięły  udział  wyznaczone  prze  Park  osoby,  które  prowadzić  będą  zimowe  tropienia. 
Elementem  przygotowania  spotkania  było  zredagowanie  syntetycznej  instrukcji  przeprowadzenia 
tropień  zimowych  oraz  opracowanie  raptularza  terenowego.  Materiały  te  zostały  przedstawione 
wykonawcom tropień na spotkaniu roboczym. Relacja z tego spotkania znajduje się w innej części 
niniejszego sprawozdania (na stronie 13).

Po  zaakceptowaniu  projektu,  zostały  przygotowane  i  przesłane  do  Parku  warstwy 
w formatach  dostosowanych  do  wgrania  do  różnych  typów  odbiorników  GPS,  w  które  będą 
wyposażone wszystkie zespoły tropiące.

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pana Marcina Kołodzieja.

7.3. Część 3. Walory krajobrazowe i wartości kulturowe

7.3.1. Walory krajobrazowe
W części  dotyczącej  charakterystyki  walorów krajobrazowych Parku w sprawozdawanym 

okresie Wykonawca opracował rozdział  dotyczący waloryzacji  krajobrazu. Wykonawca przygotował 
warstwy GIS przedstawiające punkty na ciągach widokowych, zakres panoram z punktów widokowych 
oraz z punktów zlokalizowanych na ciągach widokowych, a także warstwy obrazujące powiązania 
oraz przedpola  widokowe.  Warstwa  ciągów  widokowych  została  pozytywnie  zaopiniowana 
przez Zamawiającego.

Wykonawca  w  ramach  wyznaczenia  jednostek  architektoniczno-krajobrazowych  (JARK) 
w Parku  wyodrębnił  jednostki  historyczne  (JH).  Wykonywany  był  opis  jednostek  krajobrazowych, 
jednak ta część prac nie jest jeszcze ukończona.

Dla  punktów i  ciągów widokowych została  sporządzona szczegółowa  analiza  widokowa, 
która przydatna będzie przy formułowaniu zaleceń i wytycznych dla obszarów w obrębie Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Wykonawca zidentyfikował zagrożenia oraz wstępnie opisał działania ochronne. Powstała 
cyfrowa analiza zasięgu widokowego przedstawiająca potencjalny i rzeczywisty zasięg widoku. Zakres 
widoczności  będzie  podstawą  waloryzacji  i  wytycznych.  W  dalszym  etapie  zostanie  wykonana 
waloryzacja składowych krajobrazu.

Strona 38



Wyniki  realizowanych  prac  zostały  zaprezentowane  na  drugim  spotkaniu  informacyjno-
konsultacyjnym (Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 roku).

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pani Dominiki Makarskiej.

7.3.2. Wartości kulturowe
W  sprawozdawanym  okresie  w  części  dotyczącej  charakterystyki  wartości  kulturowych 

kontynuowano  prace  zmierzające  do  opracowania  odpowiedniej  ekspertyzy.  W  ich  wyniku 
przygotowano podstawowy materiał wynikowy - katalog obiektów kultury materialnej na terenie Parku 
składający się z ich opisu i dokumentacji fotograficznej. Katalog zawiera informacje o 44 obiektach.

W ekspertyzie opracowano następujące zagadnienia:

• przygotowano kalendarium ważniejszych  wydarzeń  historycznych  związanych  z  terenem 
Parku,

• dokonano charakterystyki  kultury materialnej,  tym: zabytków architektury, miejsc pamięci, 
kapliczek  i  krzyży,  militariów,  reliktów  nieistniejących  osad,  zabytków  w  najbliższym 
otoczeniu Parku,

• zwaloryzowano zasoby kulturowe Parku, w tym: obiekty kultury materialnej oraz obszary 
Parku o szczególnych walorach kulturowych.

Integralną  częścią  ekspertyzy  są  przygotowane  w  sprawozdawanym  okresie  warstwy 
geometryczne ilustrujące:

• rozmieszczenie obiektów kulturowych (warstwa punktowa),

• rozmieszczenie obiektów kulturowych (warstwa poligonowa),

• historyczne osadnictwo na terenie Parku (warstwa punktowa),

• historyczne osadnictwo na terenie Parku (warstwa poligonowa),

• obszary Parku o szczególnych walorach kulturowych (warstwa poligonowa).
Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 

uzyskanych od Pana Piotra Rochowskiego.

7.4. Część 4. Zagospodarowanie przestrzenne

W  sprawozdawanym  okresie  w  części  dotyczącej  zagospodarowania  przestrzennego 
Wykonawca zwektoryzował wszystkie znajdujące się w granicach Parku i jego otuliny miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, a także rozpoczął wektoryzację studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego.  Ponadto  rozpoczął  także  przygotowanie  warstwy  pokazującej 
zakres wydanych prze właściwe organy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Warstwy te posłużą jako materiał analityczny pozwalający na identyfikację istniejących i potencjalnych 
zagrożeń związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz opracowanie wytycznych do zmian 
w dokumentach planistycznych.

7.5. Część 5. Udostępnienie Parku i działania edukacyjne

W IV kwartale  2019 roku wykonywano prace analityczne,  których celem było  dokonanie 
szczegółowej analizy zagadnień problemowych (konfliktowych) na ternie SPN. Analizę sporządzono 
w oparciu  o  badania  terenowe  przeprowadzone  w  III  kwartale  2019,  materiały  SPN  oraz  opinie 
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interesariuszy. W jej wyniku przygotowano charakterystykę zagrożeń związanych z udostępnieniem 
Parku.

Kwestie konfliktowe oraz sposoby ich rozwiązania zostały przeanalizowane w formie case-
study oraz analiz SWOT. Podczas analizy wykorzystano wyniki badań i obserwacji SPN oraz literatury 
zagranicznej;  porównywano  rozwiązania  stosowane  w  krajowych  oraz  zagranicznych  parkach 
narodowych  o  podobnych  walorach  przyrodniczych.  W  wyniku  analizy  przedstawiono  propozycje 
rozwiązania  sytuacji  konfliktowych.  Proponowane  rozwiązania  zapewniają  ochronę  składników 
przyrody  oraz  uwzględniają  postulaty  interesariuszy  w  tym  mieszkańców  (o  ile  nie  stoją 
w sprzeczności z ochroną przyrody).

Rozpoznanie  kwestii  konfliktowych  na  terenie  Parku  wyłoniło  szereg  zagrożeń,  które 
scharakteryzowano  i  przedstawiono  w  formie  graficznej  (warstwy  geometryczne).  W  przypadku 
opracowania  charakterystyki  zagrożeń,  oprócz  materiałów  przywołanych  wcześniej,  wykorzystano 
również materiały SPN oraz wyniki obserwacji terenowych dokonane w III kwartale 2019 roku.

W  kolejnym  etapie  przygotowano  propozycje  działań  ochronnych  mających  na  celu 
eliminację  i/lub  ograniczenie  negatywnego  wpływu  zagrożeń  dla  przyrody  SPN.  Na  tym  etapie 
wykorzystano również zalecenia i propozycje wynikłe w toku analiz sytuacji konfliktowych.

Ostatnim  etapem  prac  w  IV  kwartale  roku  2019  było  rozpoczęcie  prac  nad  koncepcją 
udostępniania Parku dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, sportowych, amatorskiego 
połowu ryb, rybactwa i rybołówstwa kulturowego. Koncepcja udostępniania terenu Parku uwzględnia 
nadrzędność  potrzeb  ochrony  przyrody  i  nie  będzie  wpływać  negatywnie  na  przyrodę  Parku, 
w tym przedmioty  ochrony  obszarów  Natura  2000  położonych  w  granicach  Parku.  Prace 
nad tym zagadnieniem będą kontynuowane.

W  toku  wykonywania  opisanych  powyżej  prac  sporządzane  są  następujące  materiały 
wynikowe:

• analiza sytuacji konfliktowych oraz propozycje ich rozwiązania (opis),

• charakterystyka  zagrożeń  z  podziałem  na  istniejące  i  potencjalne  (opis  i  warstwy 
geometryczne GIS),

• działania ochronne (opis i warstwy geometryczne GIS),

• koncepcja udostępniania - miejsca i obszary planowane do udostępnienia (opis),

• wykaz zmian w dotychczasowym sposobie udostępniania wraz z podaniem charakterystyki 
(opis),

• warstwy wektorowe niezbędne do  przygotowania  map koncepcji  obszarów planowanych 
do udostępnienia oraz planowanej infrastruktury.

Dotychczas  zrealizowane  prace  pozwalają  na  wyciągnięcie  następujących  wniosków; 
w trakcie analizy sytuacji konfliktowych wykazano szereg problemów pomiędzy stanowiskiem Parku 
reprezentującym  ochronę  przyrody,  a  interesariuszami,  mieszkańcami  oraz  osobami/instytucjami 
związanymi  z  obszarem  na  którym  zlokalizowany  jest  Park  (w  tym  z  turystami).  Interesariusze 
postulują  zazwyczaj  złagodzenie  obostrzeń  w  kwestiach  udostępniania,  a  także  wnioskują 
o powiększenie  zakresu  dotychczas  udostępnionego  obszaru.  Przykładowo  wśród  wniosków 
składanych przez interesariuszy w ramach konsultacji społecznych pojawiły się postulaty dotyczące 
poszerzenia obszaru udostępnionego do rekreacji i wędkowania na jeziorze Łebsko oraz żeglowania 
na  jeziorze  Gardno.  W obu przypadkach  zwiększenie  obszaru  udostępnionego  byłoby  sprzeczne 
z celami ochrony przyrody. Inny wniosek dotyczył powiększenia obszaru do zbioru runa na potrzeby 
własne  mieszkańców gmin  położonych  na  terenie  Parku.  W tym  przypadku  została  wyznaczona 
propozycja  poszerzenia  obszaru  do  zbioru  runa,  która  na  określonych  zasadach  nie  będzie 
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negatywnie  wpływała  na  przyrodę  Parku  i  będzie  jednocześnie  kompromisem pomiędzy  ochroną 
przyrody a interesem mieszkańców.

Zagrożenia  związane  z  ruchem  turystycznym  rozkładają  się  zwykle  liniowo  wzdłuż 
udostępnionych  szlaków  turystycznych  i  ścieżek  przyrodniczych.  Zagrożenia  powierzchniowe 
występują  głównie  w  północno-wschodniej  i  północno-zachodniej  części  Parku  w  pobliżu  Rowów 
i Łeby  i  zmniejszają  się  proporcjonalnie  do  zwiększania  odległości  od  wspomnianych  ośrodków 
turystycznych.

Wśród zagrożeń znalazły się również te, które oddziałują nie tylko na przyrodę, ale również 
na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  użytkowników.  Część  z  nich  powodują  inni  użytkownicy;  część  - 
niedociągnięcia w konserwacji udostępnianej infrastruktury. Potencjalnym zagrożeniem dla przyrody 
oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mogą być nielegalne, nieregulaminowe przeloty dronem, często 
inicjowane przez amatorów nie znających i nie przestrzegających zasad bezpiecznego użytkowania 
BSP.  Wśród  zagrożeń  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  ludzi  m.in.  zidentyfikowano:  degradację 
infrastruktury turystycznej, źle oznaczoną trasę ścieżki przyrodniczej, brak drożności szlaków i zły stan 
nawierzchni,  połączony  ruch  pieszy  i  kołowy  (na  trasach  gdzie  jest  dozwolony  ruch  pojazdów 
silnikowych).  W  celu  niwelacji  i/lub  ograniczenia  zagrożeń  zaproponowano  zmiany  w  sposobie 
udostępniania  obiektów  i  miejsc  turystycznych,  wskazano  uzupełnienia,  konieczność  wymiany 
lub utrzymania  stanu  infrastruktury,  działania  edukacyjne  i  kontrolne,  propozycję  zmiany  treści 
regulaminów,  rozdzielenie  ruchu,  wskazano  zalecenia  przeciwdziałające  zanieczyszczeniom 
powodowanym przez gospodarstwa domowe. 

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pani Aleksandry Graboś.

7.6. Część 6. Uwarunkowania hydrotechniczne

W  pierwszej  dekadzie  października  2019  roku  dokonano  wyboru  podwykonawcy  prac 
z zakresu uwarunkowań hydrotechnicznych. W tym okresie dokonano również niezbędnych uzgodnień 
dotyczących podwykonawcy z Zamawiającym, w tym przede wszystkim uzyskano zgodę dotyczącą 
wyboru  podwykonawcy oraz akceptację  przedłożonego projektu  umowy o podwykonawstwo  prac. 
Ostatecznie 11 października 2019 roku została podpisana stosowna umowa o podwykonawstwo.

Po  podpisaniu  umowy  o  podwykonawstwo,  rozpoczęto  prace  analityczne  i  terenowe 
w zakresie inwentaryzacji  hydrotechnicznej obiektów melioracyjnych na terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego.  Prace  rozpoczęto  od  przygotowania  prac  terenowych.  Na tym etapie,  poza  analizą 
wcześniej  zebranego  materiału,  dokonano  szeregu  analiz  opartych  przede  wszystkim  o  wyniki 
skaningu  laserowego  obszaru  Parku  (LIDAR).  W  efekcie  wyodrębniono  hydrotechniczne  obiekty 
liniowe, które następnie są poddawane inwentaryzacji terenowej.

W  sprawozdawanym  okresie  wykonano  3  serie  prac  inwentaryzacyjnych;  odbywały  się 
one w następujących terminach oraz obejmowały wyszczególnione poniżej obszary:

• od 24 października 2019 roku do 26 października 2019 roku - rejon od wschodniej granicy 
Parku do wsi Gać,

• od 14 listopada 2019 roku do 17 listopada 2019 roku - rejon od wsi Gać do wsi Kluki,

• od  5 grudnia 2019 roku do  8 grudnia 2019 roku - rejon od wsi  Kluki  do jeziora Dołgie 
Wielkie.

Równocześnie, w całym sprawozdawanym okresie wykonywano prace kameralne.
Zasadniczym celem prac było odnalezienie oraz zinwentaryzowanie w niezbędnym zakresie 

budowli hydrotechnicznych, dokonanie pomiarów parametrów geometrycznych i hydromorfologicznych 
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rowów melioracyjnych, rozeznanie w zakresie kierunków spływu wód, wysokości piętrzenia budowli 
hydrotechnicznych i  funkcjonowania systemu melioracyjnego na terenie Parku i  w jego najbliższej 
okolicy.

W trakcie wykonywania prac terenowych dokonano inwentaryzacji  obiektów infrastruktury 
hydrotechnicznej oraz oględzin stanu użyteczności. Każdy odnaleziony obiekt oznaczono na szkicach 
terenowych, odczytano współrzędne geograficzne (dokładna lokalizacja każdego obiektu), dokonano 
obmiarów i określono stan zachowania, a także określano funkcję i sposób jej wypełnienia. Wykonano 
także  dokumentację  fotograficzną  oraz  dokonano  ogólnej  oceny  stanu  utrzymania  i  użyteczności 
poszczególnych zinwentaryzowanych obiektów.

W toku prac kameralnych wykonano processing dostarczonych przez SPN danych LIDAR 
(numeryczny model terenu - NMT) oraz danych z interpretacji  sieci obiektów wodnych. Wykonane 
procedury poprawiły czytelność danych oraz pozwoliły na wyekstrahowanie rzeczywistych lokalnych 
negatywnych form powierzchni terenu. Materiał analityczny pomógł w interpretacji sieci wodnej Parku. 
Był on też podstawą do planowania marszrut zespołów terenowych.

Syntetycznym  wynikiem  realizowanych  prac  są  warstwy  geometryczne  sieci  wód 
powierzchniowych  oraz  założenia  warstw  danych  punktowych  o  obiektach  hydrotechnicznych, 
oraz warstw  danych  powierzchniowych  o  strefach  oddziaływania  rowów melioracyjnych.  Wszelkie 
obserwacje  i  wnioski  uwzględnione  będą  w  treści  ekspertyzy  uwarunkowań  hydrotechnicznych 
oraz na spotkaniach konsultacyjnych.

Dotychczas  zrealizowane  prac  e  pozwalają  na  wyciągnięcie  następujących  wniosków; 
w trakcie  wykonywania  prac  terenowych  zaobserwowano,  że  materiały  dotychczas  udostępnione 
przez SPN w części przypadków nie zawierały informacji o niektórych obiektach. Szczególnie istotne 
nieścisłości zawierała mapa „cieki.shp”. Niektóre istotne obiekty na tej mapie posiadają połączenia 
w miejscach, w których faktycznych połączeń nie ma, a przez to woda praktycznie w nich stagnuje.

Weryfikacja terenowa pozwoliła zidentyfikować szereg obiektów liniowych w postaci bruzd, 
nieczynnych  lub  stagnujących  rowów,  zwłaszcza  na  obszarach  leśnych.  Szereg  rowów nie  pełni  
już żadnych funkcji, ani odwodnieniowych ani nawodnieniowych.

Odnotowano, że duża część dotychczas zainwentaryzowanych obiektów hydrotechnicznych 
jest  w  złym  stanie  technicznym.  Większość  zastawek  jest  nieszczelna,  większość  przepustów 
zamulona. Jedynie obiekty na doprowadzalnikach do przepompowni spełniają swoje funkcje. W wielu 
miejscach  brak  nadzoru  nad  stanem  technicznym  obiektów  spowodował  ich  nieodwracalną 
degradację. W przypadku polderów stan techniczny większości urządzeń zamykających poldery jest 
umiarkowany do słabego. Wymagają one napraw, ale spełniają swoje funkcje. Generalnie najlepiej  
utrzymane urządzenia znajdują się przy przepompowniach.

Większość  zinwentaryzowanych  obiektów  odwadniających  nie  nadaje  się  do  odbudowy 
ze względu  na  znaczy  stopień  zużycia.  Stwierdzono  również  liczne  nieciągłości  rowów  które 
zamieniają je w stagnujące zbiorniki wód powierzchniowych.

Dotychczas  wykonane  prace  pozwoliły  na  rozpoznanie  kierunku  spływu  wód 
powierzchniowych. Linie spływu wyznaczają możliwe kierunki migracji wód z kopuł torfowych.

Dotychczas w terenie zinwentaryzowano około 490 kmb rowów i  kanałów oraz urządzeń 
hydrotechnicznych  z  nimi  związanych,  co  stanowi  około  68%  ogółu  prac  inwentaryzacyjnych 
do wykonania.

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pana Jakuba Makarewicza.

Na  zamieszczonej  poniżej  mapie  nr  6 zaznaczono  zasięg  wykonanych  prac 
inwentaryzacyjnych.
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Ilustracja 6: Zasięg wykonanych prac inwentaryzacyjnych z zakresu uwarunkowań hydrotechnicznych



7.7. Część 7. Zasoby leśne – inwentaryzacja

W  sprawozdawanym  okresie  wykonano  zasadniczą  część  prac  inwentaryzacyjnych 
dotyczących  zasobów  leśnych.  W  okresie  do  końca  2019  roku  sporządzono  opisy  taksacyjne 
dla wszystkich gruntów leśnych i zadrzewionych Parku.

Prace wykonywał 8 osobowy zespół. Prace terenowe związane ze sporządzaniem opisów 
taksacyjnych  zostały  zakończone  13  grudnia  2019  roku.  Wyniki  prac  inwentaryzacyjnych  były 
sukcesywnie, w miarę postępu prac (zakończenia prac w danym obwodzie), przedstawiane wszystkim 
konserwatorom obwodów ochronnych obrębu lądowego, co zostało potwierdzone poprzez spisanie 
odpowiednich  protokołów.  Dokumenty  te  zawierają  wnioski  z  uzgodnień,  które  są  uwzględniane 
w dalszych etapach prac. Protokoły z uzgodnień zostały spisane w okresie od 14 października 2019
roku (dla  obwodu  ochronnego  Smołdziński  Las  –  pierwszy  obwód  w  którym  zakończono  prace 
terenowe) do  13 grudnia 2019 roku (dla obwodu ochronnego Żarnowska – ostatni obwód w którym 
zakończono prace terenowe).

Sukcesywnie, w miarę zamykania prac inwentaryzacyjnych w kolejnych obszarach Parku, 
ich  wyniki  wprowadzano  do  bazy  danych  opisowych  w  programie  Taksator.  Baza  taka  została 
wstępnie przygotowana w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego (do bazy wprowadzono 
adresy leśne i rodzaje powierzchni), w taki sposób, aby pozwalała na wprowadzanie do niej opisów 
taksacyjnych  sporządzonych  w  trakcie  wykonywania  prac  terenowych.  Do  końca  IV  kwartału 
2019 roku bazę opisową uzupełniono danymi z taksacji terenowej w 30%.

Równocześnie przygotowano materiał do budowy leśnej mapy numerycznej (LMN) poprzez 
zaimportowanie  danych  ewidencyjnych  (wynik  realizacji  prac  opisanych  w  rozdziale: 
7.1 zamieszczonym na stronie 14 niniejszego sprawozdania). Elementem wstępnym do budowy LMN 
jest przygotowanie do skanowania i wektoryzacji pierworysów map terenowych stanowiących jeden 
z podstawowych (obok opisów taksacyjnych) wyników prac inwentaryzacyjnych. Ta część prac także 
została wykonana w około 30%.

Wyniki  zrealizowanych  prac  były  prezentowane  na  drugim  spotkaniu  informacyjno-
konsultacyjnym (Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 roku).

Powyższy  fragment  niniejszego  sprawozdania  opracowano  na  podstawie  informacji 
uzyskanych od Pana Krzysztofa Mroczka.

Zamieszczona  poniżej  mapa  nr  7 ilustruje  ścieżki  przejścia  osób  wykonujących  prace 
terenowe.
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Ilustracja 7: Zobrazowanie ścieżek przejścia wykonawców inwentaryzujących zasoby leśne



8. Komunikacja ze społeczeństwem

Zgodnie  z  postanowieniami  OPZ.  w  trakcie  opracowywania  dokumentacji  planistycznej 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  osobom  i  podmiotom  zainteresowanym  dostępu 
do bieżących  informacji  dotyczących  realizowanych  prac.  Proces  komunikacji  ze  społeczeństwem 
organizowany jest przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i obejmuje m.in.:

• przekazywanie  bieżących  informacji  o  postępach  realizacji  prac  (ten  element  wyczerpuje 
niniejsze  sprawozdanie  oraz  informacje  na  bieżąco  przekazywane  w  Zamawiającemu 
w trakcie normalnych, bieżących kontaktów pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą),

• organizację spotkań informacyjno-konsultacyjnych,

• umożliwienie  zgłaszania  wniosków,  uwag  i  zapytań  dotyczących  dokumentacji 
przygotowywanej na potrzeby planu ochrony i przygotowywanie na nie odpowiedzi.

W  sprawozdawanym  okresie  zostało  zorganizowane  drugie  spotkanie  informacyjno-
konsultacyjne.  Sprawozdanie z tego spotkania zostało zamieszczone w dalszej  części  niniejszego 
rozdziału. W trakcie spotkania Wykonawca odniósł się w sposób możliwy do zrealizowania z uwagi 
na aktualne zaawansowanie prac do uwag i wniosków, jakie do tej pory zostały zgłoszone. Informacja  
taka także została zamieszczona w poniższej relacji ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego.

Niezależnie od powyższego w sprawozdawanym okresie wpłynęły do Wykonawcy kolejne 
wnioski.  Zostały  one  wymienione  w  ostatnim  podrozdziale  niniejszego  sprawozdania.  Z  uwagi 
na aktualny  stopień  zaawansowania  prac  nie  ma  na  razie  możliwości  udzielenia  wiążących 
odpowiedzi, gdyż ich przygotowanie wymaga zakończenia prac inwentaryzacyjnych, ich opracowania 
i wyciągnięcia właściwych wniosków. Stąd szczegółowe ustosunkowanie się do zapytań interesariuszy 
nastąpi na późniejszych etapach realizacji projektu. Stąd w ostatniej części niniejszego sprawozdania 
zestawiono jedynie wnioski, uwagi i zapytania, które spłynęły do Wykonawcy w IV kwartale roku 2019.

8.1. Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne

13  grudnia  2019  roku w  Smołdzińskim  Lesie  obyło  się  drugie  spotkanie  informacyjno-
konsultacyjne.  Spotkanie  zostało  zorganizowane  w  terminie  zaproponowanym  przez  Wykonawcę 
we wstępnym harmonogramie spotkań informacyjno-konsultacyjnych stanowiącym element realizacji 
prac  etapu  1.  Spotkania  te  są  elementem zdefiniowanej  w OPZ komunikacji  ze  społeczeństwem 
podczas  sporządzania  dokumentacji  planistycznej,  czyli  informowania  zainteresowanych  osób 
i podmiotów (interesariuszy) o przebiegu prac, a także zapewnienia im udziału w opracowywanym 
projekcie.  Spotkanie  to  było  spotkaniem  na  którym  Wykonawca  przedstawił  wyniki  dotychczas 
zrealizowanych  prac.  Ważną  częścią  spotkania  było  także  wstępne  omówienie  dotychczas 
zgłoszonych uwag i wniosków, a także zebranie kolejnych uwag i wniosków.

Zorganizowanie  spotkania  zostało  poprzedzone  aktualizacją  zidentyfikowanej  wcześniej 
grupy  osób  i  podmiotów  zainteresowanych  opracowywaną  dokumentacją.  Aktualizacja  taka  była 
niezbędna,  gdyż  od momentu  zorganizowania  pierwszego spotkania  informacyjno-konsultacyjnego 
zaistniały  nowe  okoliczności  powodujące  konieczność  znacznego  uzupełnienia  pierwotnej  grupy 
interesariuszy. Przesłankami którymi kierowano się przy uzupełnianiu grupy interesu były:

• obecność na I spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym,

• przesłanie wniosku do sporządzanej dokumentacji,

• posiadanie gruntów w granicach Parku.
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Ta  ostatnia  przesłanka  była  możliwa  do  uwzględnienia  dopiero  na  tym  etapie  z  uwagi 
na otrzymanie danych ewidencyjnych (rejestr gruntów) wraz z danymi podmiotowymi pozwalającymi 
na  identyfikację  właścicieli  (dzierżawców  itp.)  już  po  zorganizowaniu  pierwszego  spotkania 
informacyjno-konsultacyjnego.

Ostatecznie, po przeprowadzeniu procesu aktualizacji, grupa interesariuszy liczy 188 osób 
i podmiotów,  w  tym  70  podmiotów  (organów,  agencji  i  innych  instytucji  państwowych,  jednostek 
samorządowych,  urzędów,  uczelni  i  instytutów,  stowarzyszeń,  organizacji  ekologicznych, 
przedsiębiorstw,  fundacji,  organizacji  pozarządowych i  innych instytucji)  oraz 118 osób fizycznych. 
Każdy  interesariusz  został  pisemnie  zaproszony  na  spotkanie  (poinformowany  o  spotkaniu). 
Do każdego  zaproszenia  dołączono  program  spotkania  oraz  informację  o  przetwarzaniu  danych 
osobowych.

Ostatecznie  w spotkaniu  wzięło  udział  47 osób;  6  przedstawicieli  SPN (w tym Dyrektor, 
Zastępca  Dyrektora  oraz  Koordynator  Projektu  ze  strony  SPN  i  jego  zastępca),  recenzent 
dokumentacji planistycznej, 12 przedstawicieli Wykonawcy (w tym Prezes firmy, Zastępca Prezesa, 
dwóch  koordynatorów,  mediator  oraz  grupa  wykonawców  prezentująca  wyniki  swoich  prac), 
2 przedstawicieli  gminy  Smołdzino  (Wójt  Gminy  i  Sekretarz),  2  –  gminy  Główczyce  (w  tym  Wójt 
Gminy), 1 – miasta Łeba, 1 – Starostwa Powiatowego w Słupsku, 3 - PGW Wody Polskie, 3 – Urzędu 
Morskiego w Słupsku, przedstawiciel Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 2 przedstawicieli 
Lasów  Państwowych,  przedstawiciel  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa,  2  przedstawicieli 
Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej,  przedstawiciel  Stacji  Morskiej  w  Helu,  Instytutu 
Oceanografii  Uniwersytetu Gdańskiego (SMIOUG), przedstawiciel PTTK, 2 przedstawicieli  Fundacji 
WWF  Polska,  przedstawiciel  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Gminy  Smołdzino  „Słowińskie  Gniazdo”, 
przedstawiciel  Grupy inicjatywnej miłośników turystyki  i  wędkarstwa jeziora Łebsko, przedstawiciel 
Warszawskiej  Prowincji  Redemptorystów  (właściciela  gruntów  w  SPN),  dwóch  indywidualnych 
właścicieli  gruntów  w granicach  Parku  oraz  przedstawiciel  przedsiębiorstwa  świadczącego  usługi 
turystyczne na terenie SPN.

Spotkanie  otworzył  Dyrektor  Parku,  który przywitał  zaproszonych  na  spotkanie  gości. 
Następnie  przekazał  głos  Prezesowi  Zarządu  KRAMEKO  Sp.  z  o.o.  Wykonawcy  dokumentacji 
planistycznej,  który  wyjaśnił  różnicę  pomiędzy  pojęciami  „sporządzającego projekt  planu  ochrony” 
oraz „wykonawcy planu ochrony”. Szef firmy wykonującej projekt przedstawił prowadzących spotkanie 
ze strony Wykonawcy, czyli  Koordynatora prac z ze strony Wykonawcy oraz Mediatora. W dalszej 
części przedstawił krótko historię ochrony przyrody w Polsce.

Następnie głos zabrał Mediator, który przedstawił harmonogram spotkania, po czym omówił 
wyniki wstępnego rozpatrzenia dotychczas złożonych uwag i wniosków.

Omówiono następujące wnioski:
• wniosek  Grupy  inicjatywnej  miłośników turystyki  i  wędkarstwa  jeziora  Łebsko  dotyczący 

zmiany zapisu zasad udostępniania obszaru wodnego do rekreacji i wędkowania poprzez 
jego  poszerzenie  do  linii  określonej  we  wniosku:  „południowej  części  jeziora  Łebsko  
ograniczonej  linią  prostą  łączącą  północną  część  cypla  Gackiego  w  kierunku  wzgórza  
Rowokół”;
Mediator krótko wskazał, iż od miejsca wpływu rzeki Łeby do jeziora do szczytu półwyspu 
Gackiego,  przy  niskich  stanach  wody,  pojawiają  się  liczne  mielizny  piaszczysto-muliste, 
które stanowią miejsce dla odpoczynku i żerowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. 
W obszarze  spotykane  są  m.in.  rybitwy  rzeczne  oraz  rzadkie  w  skali  kraju  rybitwy 
wielkodziobe.  Poza  tym  zatrzymują  się  tu  licznie  m.in.  czajki,  kszyki,  mewy  żółtonogie 
i czaple  białe.  To także miejsce lęgu sieweczki  rzecznej.  Wszystkie  wymienione gatunki 
należą do ptaków waloryzujących Obszary Specjalnej Ochrony – Natura 2000 w Polsce.
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• wniosek  Gminy  Ustka  dotyczący  regulacji  bądź  uprawnienia  mieszkańców gminy  Ustka 
do nieodpłatnego, całorocznego wjazdu na teren SPN;
Mediator  wskazał,  iż  zdaniem specjalistów całoroczny  wjazd  pojazdów na  teren  miałby 
zdecydowany, negatywny wpływ na przyrodę Parku i byłby sprzeczny z zasadami ochrony 
przyrody  dla  których  SPN  został  powołany.  Wyjątek  stanowi  generalne  odstępstwo 
od zakazów, określone w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym zakazy nie dotyczą 
obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie  ich gospodarczego wykorzystywania 
przez  jednostki  organizacyjne,  osoby  prawne  lub  fizyczne  oraz  wykonywania  prawa 
własności, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Z  kolei  w  odniesieniu  do  odpłatności  za  wstęp  mediator  poinformował  iż  w  myśl  
postanowień ustawy o ochronie przyrody, opłaty takiej nie pobiera się od mieszkańców gmin 
położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym.

• wniosek Gminy Ustka dotyczący problemu czy w planie ochrony istnieje możliwość ujęcia 
zapisów obejmujących organizację dwóch kąpielisk morskich na działce 218/6, na obszarze 
SPN,  przez  którą  przechodzi  pas  techniczny  należący  do  Urzędu  Morskiego.  Na  ww. 
obszarze  zorganizowane  są  dwa  odcinki  plaży  leżące  w  otulinie  SPN,  funkcjonujące 
niezależnie od siebie, każde po 100 m długości. W każdym z kąpielisk zostaną ustawione 
2 wieże ratownicze. Plaże nie są wygrodzone, na morzu znajdują się boje wyznaczające 
strefę dla osób dobrze pływających. Obecnie gmina, aby zorganizować dwa kąpieliska musi 
wystąpić o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów do Ministra Środowiska;
Mediator poinformował, iż kwestia ta jest wciąż dyskutowana ze względu na konsekwencje 
prawne dla dyrektora SPN.

• wniosek  Gminy  Ustka  dotyczący  umożliwienia  ręcznego  zbioru  runa  leśnego  w  skład, 
którego wchodzą m.in. grzyby, krzewinki i ich owoce oraz rośliny zielne przez mieszkańców 
gminy Ustka (szczególnie miejscowości sąsiadujących z Parkiem i jego otuliną). Zbiór runa 
będzie odbywał się na potrzeby własne, nie w celach zarobkowych i handlowych;
Mediator  krótko  poinformował,  iż  specjaliści  proponują  powiększyć  obszar  udostępniony 
do zbioru runa na potrzeby miejscowej ludności. Wykonawca widzi potrzebę rozszerzenia 
aktualnie  udostępnionego  obszaru  do  zbioru  runa  leśnego  na  teren  pomiędzy  Rowami 
a czarnym szlakiem łącznikowym, która nie zagraża przyrodzie Parku, nie ingeruje w obszar 
ochrony  ścisłej.  Obszar  przewidziany  do poszerzenia  został  pozytywnie  zaopiniowany 
przez specjalistów z dziedziny siedliskoznawstwa.

• wniosek  Regionalnego oddziału  PTTK w Słupsku  dotyczący  utrzymania  istniejącej  sieci 
szlaków pieszych, które zarazem służą turystyce kolarskiej;
Mediator  podkreślił,  iż  intencją  Wykonawcy  jest  utrzymanie  istniejącej  sieci  szlaków 
turystycznych  z  zastrzeżeniem  jednego  ze  szlaków,  jednakże  Wykonawca  będzie  dążył 
do utrzymania aktualnie istniejących tras turystycznych.

• wniosek Regionalnego oddziału PTTK w Słupsku dotyczący przeanalizowania możliwości 
poszerzenia  akwenu  pływań  dla  żeglarzy  korzystających  z  Jacht  Klubu  PTTK  „Orion” 
w Gardnie Wielkiej;
Mediator  podkreślił,  iż  Interesariusz  nie  wskazał  o  jaki  obszar  chodzi,  dlatego  trudno 
dokładnie odnieść się do wniosku. Brak załącznika mapowego. Nieprzychylna jest również 
opinia  ornitologa  (w  odniesieniu  do  obecnie  nieudostępnionej  części  jeziora).  Gardno 
stanowi ważne lęgowisko dla ptaków. Poza tym, w okresie przelotów na płyciznach jeziora 
gromadzą  się  m.in.  płaskonosy,  głowienki,  świstuny,  rożeńce,  ohary,  gęsi  (gęgawy, 
białoczelne  i  zbożowe)  oraz żurawie,  które  zlatują  się  w  płytkie  strefy  (ulokowane m.in. 
w rejonie wpływu do jeziora Łupawy) na noclegowisko. Stada migrujących ptaków często 
liczą nawet po kilka tysięcy osobników.
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• wniosek  Regionalnego  oddziału  PTTK  w  Słupsku  dotyczący  wprowadzenia  dla  grup 
wycieczkowych zwiedzających SPN obowiązek korzystania z usług przewodnickich. PTTK 
jest w stanie zapewnić odpowiedni nadzór nad grupami wycieczkowymi;
Mediator  wskazał,  iż  Zdaniem  wykonawcy  nie  jest  potrzebne  wprowadzenie  takiego 
obowiązku.  Obowiązujące  zasady  dotyczące  zasad  udostępniania  Parku  dla  grup 
edukacyjnych,  w  przypadku  których  wskazuje  się  na  obecność  opiekuna 
merytorycznego/przewodnika  dla  jednej  grupy  edukacyjnej,  są  wystarczające.  Ponadto 
zgodnie  z  obowiązującym  Regulaminem  świadczenia  usług  przewodnickich  Park  nie 
świadczy usług przewodnickich, w związku z czym obowiązek zapewnienia przewodnika 
spoczywa  na  organizatorze  wycieczki  turystycznej.  Wobec  powyższego  proponuje  się 
aby PTTK nawiązało  współpracę  i  zwróciło  się  z  odpowiednią  ofertą  usługi  skierowaną 
do np.: szkół.

• wniosek  Regionalnego  oddziału  PTTK  w  Słupsku  dotyczący  szlaku  kajakowego  rzeką 
Łupawą winien się kończyć na przystani żeglarskiej w Gardnie Wielkiej;
Mediator  wskazał,  iż  zgodnie  z  obowiązującym Zarządzeniem 22 dyrektora SPN z dnia 
8 maja 2019 r. zmieniającym zarządzenie Dyrektora SPN nr 8/2019 z dnia 12 marca 2019 r.  
w  sprawie  zasad  i  opłat  za  udostępnianie  SPN w celach  edukacyjnych,  turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych oraz fotografowania/filmowania na rzece Łupawie (w granicach 
Parku)  do jej  ujścia  do jeziora Gardno oraz na jeziorze Gardno -  linia prosta od ujścia 
Łupawy do przystani PTTK w Gardnie Wielkiej – już istnieje szlak kajakowy, za korzystanie 
z którego nie pobiera się opłat.

W podsumowaniu tej części spotkania Mediator podkreślił,  iż na wszystkie uwagi i wnioski, 
po ich ostatecznym rozpatrzeniu, wnioskodawcy otrzymają indywidualną odpowiedź.

Po omówieniu powyższych wniosków o głos poprosił Wójt Gminy Smołdzino i zadał pytanie 
dlaczego  nie  uwzględniono  w  udzielonych  odpowiedziach  treści  porozumienia  z  2003  r.  
oraz zestawienia uwag i postulatów, zawartych w piśmie do Głównego Konserwatora Przyrody.

Koordynator  prac  z  ze  strony  Wykonawcy wskazał,  iż  treść  wspomnianego porozumienia 
została Wykonawcy przekazana przez Słowiński Park Narodowy i dokument ten, złożony do protokołu 
ponownie przez przedstawicieli gminy Smołdzino w trakcie I spotkania informacyjno-konsultacyjnego 
nie  był  traktowany  jako  uwagi  i  wnioski,  a  jako  materiał  źródłowy.  Na  następnym  spotkaniu 
informacyjno-konsultacyjnym,  które  odbędzie  się  w  ostatni  piątek  lutego  2020  roku,  Wykonawca 
dołoży  wszelkiej  staranności,  by  w  ramach  możliwości  ustosunkować  się  do  kolejnych  punktów 
porozumienia.

Wójt  Gminy  Smołdzino  wyraził  zdziwienie,  że  treść  porozumienia  z  2003  roku,  będąc 
dokumentem  bardzo  ważnym  z  perspektywy  mieszkańców  gmin,  nie  stanowi  punktu  wyjścia 
dla tworzenia  planu ochrony.  Podkreślił,  że  przyroda jest  dla  społeczności  lokalnej  bardzo ważna, 
jednak powinna ona uwzględniać człowieka w planowaniu ochrony.

Sekretarz Gminy Smołdzino dodał, iż jest to trzecia próba sporządzenia planu ochrony SPN 
oraz iż w założeniu uwzględnienie treści porozumienia z 2003 roku powinno być punktem wyjścia 
dla prowadzonych prac. Dodał również, iż sporządzanie projektu planu ochrony powinno się zacząć 
od  spotkań  z  najważniejszymi  interesariuszami  (gminami).  W  konsekwencji  gmina  nie  wie, 
czy którykolwiek z fundamentalnych punktów porozumienia zostanie uwzględniony.

Prezes firmy KRAMEKO wskazał,  że Wykonawca najpierw musi skończyć prace terenowe 
by odpowiadać  na  pytania  i  wnioski  w  sposób  kompletny  i  merytoryczny.  Podkreślił  również  rolę 
człowieka w kształtowaniu i ochronie przyrody.

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupsku wyraził zrozumienie, iż część z tematów 
objętych porozumieniem mogła zmienić swój status i wymaga to ich ponownej weryfikacji, jednakże 
podkreślił,  iż  forma  porozumienia  miała  charakter  wykonawczy  i  stanowiła  umowę  dwóch  stron. 
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Przypomniał,  iż  namawiał  uprzednio  na  spotkania  z  gminami  w  pierwszej  kolejności,  
gdyż w ich wyniku spotkania informacyjno-konsultacyjne miałyby bardziej merytoryczny charakter.

Sekretarz  Gminy  Smołdzino  poparł  ideę  indywidualnych  spotkań  z  gminami.  Podkreślił, 
iż gmina Smołdzino, z uwagi na znaczny udział powierzchni gminy w granicach Parku, w odniesieniu  
do sąsiednich gmin pozostaje w skrajnie niekorzystnej sytuacji z perspektywy mieszkańców, podając 
przykład elektrowni wiatrowych.

Koordynator prac z ze strony Wykonawcy podkreślił ponownie, iż treść porozumienia została 
potraktowana jako materiał źródłowy, dlatego nie udzielono we wstępie odpowiedzi na poszczególne 
jego punkty, jednakże nie zostało ono zignorowane. Powtórzył, iż punktem wyjścia do rozpatrzenia 
postulatów są prace terenowe bez których nie można przyjąć treści porozumienia jako osi projektu 
planu ochrony.

Wójt  Gminy  Smołdzino  ponownie  przekazał  Wykonawcy  kopię  porozumienia  w  sprawie 
funkcjonowania  Słowińskiego  Parku  Narodowego  w  obszarze  gminy  Smołdzino  (porozumienie 
z 2 sierpnia  2013  roku)  oraz  kopię  pisma  Wójta  Gminy  Smołdzino  do  Głównego  Konserwatora 
Przyrody (pismo z 23 stycznia 2015 roku).

Wójt Gminy Główczyce poparła Wójta Gminy Smołdzino oraz odnosząc się do omówienia 
złożonych uwag i wniosków zapytała, który szlak turystyczny miałby nie zostać utrzymany.

Przedstawiciel  PTTK  Oddział  w  Słupsku  wspomniał,  iż  przebieg  żółtego  szlaku  został  
już uzgodniony i wyraził zaskoczenie, że kwestia ta jest dalej przedmiotem rozmów. Ponadto dodał, 
iż plan ochrony powinien godzić ochronę przyrody i interesy mieszkańców. Dodał, iż w założeniach 
akwen pływań na jeziorze Gardno miał znajdować się 300 metrów od linii brzegowej, co stanowiło 
następstwo  badań  przeprowadzonych  przez  Uniwersytet  w  Poznaniu.  Jeśli  zdaniem  Wykonawcy 
obecna  propozycja  ma  szkodzić  ptactwu,  zasugerował  by  wrócić  do  wyników przeprowadzonych 
badań. Jego zdaniem pływanie z daleka od brzegów nie zagraża ptactwu.

Mediator odpowiedział,  iż  najprawdopodobniej  doszło  do  pewnego  nieporozumienia,  gdyż 
szlak żółty nie budzi wątpliwości. Być może będzie to dotyczyć przebiegu pewnego odcinka szlaku 
czerwonego,  chociaż  żadne  decyzje  jeszcze  nie  zostały  ostatecznie  podjęte.  Odpowiadając 
na stanowisko gminy Smołdzino wskazał, iż faktycznie postulat indywidualnych spotkań z gminami był 
uprzednio wysuwany, jednakże taki sposób procedowania stoi w sprzeczności z zasadami równego 
traktowania wszystkich interesariuszy.

Przedstawiciel  SMIOUG stwierdził,  iż  park  narodowy  nie  jest  parkiem  gminnym 
lub powiatowym. Interesy lokalne nie powinny być stawiane ponad interesem narodowym.

Sołtys  wsi  Smołdziński  Las  oraz  prezes  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Gminy  Smołdzino 
„Słowińskie Gniazdo” podniosła, że należy chronić przyrodę, co mieszkańcy starają się czynić, jednak 
nie  otrzymują  w  swoich  działaniach  z  tym  związanych  żadnej  pomocy.  Turyści  są  zachęcani 
do przyjazdu jednak mieszkańcy sami walczą o to, by ingerencja człowieka w naturalne środowisko 
nie była zbyt duża.

Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Nadzór Wodny Słupsk 
przypomniała o złożonym przez Wody Polskie wniosku, który nie został jeszcze rozpatrzony.

Następnie  przedstawiciele  Wykonawcy  wskazali,  że  dyskusja  i  udzielanie  odpowiedzi 
na pytania  uczestników  spotkania  są  przewidziane  w  ostatniej  części  programu  i  zaproponowali 
przejście do prezentacji merytorycznych.

Na  wstępie  Koordynator  prac  z  ze  strony  Wykonawcy  przedstawił  bieżący  stan  realizacji 
projektu  i  jego  zaawansowanie,  a  następnie  omówił  wstępną  charakterystykę  stanu  prawnego 
i administracyjnego  Parku  ze  szczególnym  uwzględnieniem  stanu  posiadania  opracowanego 
na podstawie  aktualnych  danych  pozyskanych  z  powiatowych  zasobów  geodezyjnych 
i kartograficznych  w  Lęborku  i  Słupsku.  W  trakcie  wystąpienia  Koordynator  przedstawił  strukturę 
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własności gruntów w granicach Parku, a także strukturę rodzajów użytkowania. Oba parametry zostały 
omówione wg danych z rejestrów gruntów oraz map ewidencyjnych.

Jeden z interesariuszy zadał pytanie dlaczego porozumienie z 2003 r. nie zostało wskazane 
jako materiał źródłowy.

Koordynator  prac  odpowiedział,  iż  zaprezentowane  zostały  materiały  źródłowe  dotyczące 
stanu posiadania,  a nie wszystkie  materiały źródłowe.  Materiałami  źródłowymi,  dotyczącymi stanu 
posiadania  są  przede  wszystkim  materiały  pozyskane  z  właściwych  ośrodków  geodezyjnych 
i kartograficznych.  Ponownie  wskazał,  iż  porozumienie  z  2003  r.,  zawarte  pomiędzy  Gminą, 
a Ministerstwem Środowiska, nie jest osią i podstawą sporządzania dokumentacji na potrzeby planu 
ochrony, a odwrotnie – będzie rozpatrywane po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych.

Następnie  przedstawiciel  Wykonawcy  –  kierownik  zespołu  wykonawczego  przedstawił 
prezentację dotyczącą aktualnego zaawansowania prac związanych z dokumentacją zasobów gleb 
oraz aktualizacją dokumentacji siedliskowej. Prelegent wskazał, że pomimo 70% zaawansowanie prac 
terenowych, już na obecnym etapie ogólny zarys specyfiki i zróżnicowania gleb i siedlisk w Parku jest 
już  rozpoznany  w  stopniu  dobrym.  Dotychczas  wyróżniono  w  pokrywie  glebowej  SPN  ponad 
20 podtypów  gleb,  jednak  z  uwagi  na  trwające  prace  inwentaryzacyjne,  możliwe  jest  dalsze 
uzupełnienie  tej  listy.  Następnie  zostało  omówione  rozmieszczenie  najważniejszych  jednostek 
glebowych na terenie Parku, a także zaprezentowano przykładowe odkrywki glebowe i występujące 
w takich warunkach ekosystemy.

Prelegent  omówił  także  w  dalszej  kolejności  zagadnienia  dotyczące  wstępnych  wyników 
inwentaryzacji wybranych obcych i inwazyjnych gatunków roślin, kartowania roślinności oraz lądowych 
siedlisk przyrodniczych, a także gatunków roślin będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 
2000 Ostoja Słowińska. Prace terenowe związane z tą częścią realizacji projektu zostały ukończone 
w całości.

W części  prezentacji  dotyczącej  inwentaryzacji  wybranych obcych i  inwazyjnych gatunków 
roślin  prelegent  wymienił  inwentaryzowane  zgodnie  z  OPZ gatunki  inwazyjne  wraz  z  precyzyjnie 
określonymi obszarami Parku, które zostały poddane pracom terenowym. Następnie scharakteryzował 
otrzymane wyniki prac, a także wynikające z nich wnioski.

W kolejnej  części  zostały  omówione  wyniki  kartowania  roślinności  oraz  lądowych  siedlisk 
przyrodniczych  wraz  z  oceną  ich  stanu  ochrony.  Na  zakończenie  swojego  wystąpienia  prelegent 
scharakteryzował  wyniki  oceny  stanu  ochrony  jedynego  gatunku  roślin  będącego  przedmiotem 
ochrony  w  obszarze  Natura  2000  Ostoja  Słowińska  jakim  jest  lnica  wonna  (Linaria  Loeseli). 
W tej części  wskazano rozmieszczenie zinwentaryzowanych stanowisk gatunku oraz najważniejsze 
wnioski wynikające z prac inwentaryzacyjnych.

Po  tym  wystąpieniu  kolejny  przedstawiciel  Wykonawcy  (członek  innego  zespołu 
wykonawczego) przedstawił prezentację dotyczącą wstępnych wyników oceny siedlisk przyrodniczych 
związanych  ze  środowiskiem  wodnym  w  obszarze  Natura  2000  Ostoja  Słowińska.  W  trakcie 
wystąpienia omówił parametry określające specyficzną strukturę i funkcję analizowanych przez zespół  
siedlisk przyrodniczych poprzez scharakteryzowanie kształtowania się i waloryzacji poszczególnych, 
zdefiniowanych w odpowiednich przewodnikach metodycznych, wskaźników opisujących stan danego 
siedliska.  W  podsumowaniu  omawiania  każdego  z  siedlisk  prelegent  wskazał  na  najważniejsze 
jego cechy  charakterystyczne,  a  także  wymienił  najistotniejsze  zagrożenia  i  założenia  do  ochrony 
analizowanych siedlisk w Parku.

W końcowej fazie pierwszej części  spotkania kolejny przedstawiciel  Wykonawcy, kierownik 
kolejnego  zespołu  wykonawczego,  przedstawił  zagadnienia  dotyczące  aktualnego zaawansowania 
prac związanych z analizą wód powierzchniowych i  podziemnych. W trakcie  swojego wystąpienia 
prelegent  omówił  przyjęte  cele  do  wykonania  prac  terenowych,  wymienił  analizowane  cechy 
jakościowe wody,  wskazał  miejsca poboru prób,  po czym przedstawił  wstępną analizę  stosunków 
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wodnych  Parku.  Następnie  prelegent  przedstawił  wyniki  wybranych  parametrów fizyko-chemiczne 
pobranych  próbek  wody,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  sezonowej  zmienności  przewodności 
elektrolitycznej  występującej  w  pięciu  jeziorach  położonych  w  granicach  SPN.  W  podsumowaniu 
swojej prezentacji  omówił uwarunkowania ewentualnych działań zmierzających do poprawy jakości 
wód, wskazując, że ich zakres winien wykraczać poza granice Parku (działania powinny obejmować 
granice całych zlewni najważniejszych cieków) oraz wymagać dłuższej perspektywy czasowej.

Po tym wystąpieniu zaplanowana była przerwa.
Po zakończeniu przerwy, na początku tej części spotkania kolejny Wykonawca przedstawił 

prezentację  dotyczącą  wstępnych  wyników analizy  entomofauny ze  szczególnym uwzględnieniem 
ważek,  będących  przedmiotami  ochrony  w  obszarze  Natura  2000  Ostoja  Słowińska.  Najpierw 
prelegent  wymienił  wstępnie  zidentyfikowane  przedmioty  ochrony,  po  czym  wskazał  dwie  ważki 
będące  przedmiotami  ochrony  w  Ostoi  Słowińskiej.  Następnie  omówił  sposób  przeprowadzenia 
weryfikacji przedmiotów ochrony oraz zidentyfikowane cele ochrony, po czym przeszedł do omówienia 
prac terenowych ukierunkowanych, zgodnie z zapisami OPZ, na ocenę stanu ochrony trzepli zielonej 
(Ophiogomphus cecilia). W tej części prelegent przedstawił waloryzację wskaźników poszczególnych 
parametrów określonych  w przewodniku  metodycznym,  a  także  wyjaśnił  sposób przeprowadzenia 
oceny ogólnej stanu ochrony gatunku i jej końcowy wynik.

Następnie  kierownik  zespołu  wykonawczego  badającego  ichtiofaunę  omówił  zagadnienia 
dotyczące wstępnych wyników inwentaryzacji tej grupy zwierząt. Na wstępie prelegent wskazał zakres 
i termin wykonania prac wraz z przedstawieniem rozmieszczenia stanowisk badawczych. Następnie 
wymienił  zinwentaryzowane  w  trakcie  prac  gatunki  oraz  zaprezentował  bogatą  dokumentację 
fotograficzną zarejestrowaną w trakcie wykonywania odłowów. W tej części prezentacji przedstawiciel 
Wykonawcy kolejno wymieniał zarejestrowane na poszczególnych stanowiskach badawczych gatunki. 
W podsumowaniu została przedstawiona lista gatunków ryb i minogów występujących w Parku (wyniki 
inwentaryzacji  uzupełnione  o  inne  pozyskane  dane  o  ichtiofaunie  SPN)  wraz  ze  wskazaniem 
gatunków  wymienionych  w  załączniku  II  Dyrektywy  Siedliskowej.  Syntetycznym  zamknięciem 
tej części prezentacji było wyszczególnienie celów ochrony i występujących zagrożeń.

W kolejnej części kolejny Wykonawca przedstawił prezentację dotyczącą wstępnych wyników 
inwentaryzacji i charakterystyki herpetofauny i ornitofauny Parku. Na wstępie prelegent krótko omówił 
zakres przewidzianych w OPZ dla omawianych grup zwierząt prac, a następnie przedstawił aktualne 
ich zaawansowanie.  W dalszej  części  scharakteryzował  przebieg dotychczas zrealizowanych prac 
inwentaryzacyjnych oraz przedstawił ich wyniki. Następnie omówił zagadnienia związane z częścią 
projektu  dotyczącą  obszarów wchodzących  w  skład  europejskiej  sieci  Natura  2000.  W tej  części 
prelegent wymienił przedmioty ochrony w poszczególnych obszarach naturowych, wskazując na typ 
populacji jaki jest obserwowany w SPN oraz ocenę obszaru pod kątem poszczególnych gatunków.  
W podsumowaniu tej części wystąpienia wymieniono najważniejsze zagrożenia oraz cele ochrony.

W trakcie prezentacji prelegent odniósł się także do stanowiska przedstawiciela PTTK Oddział 
w Słupsku wyrażonego na wstępie spotkania. Przedstawiciel Wykonawcy stwierdził, iż właśnie środek 
akwenu wodnego jest szczególnie istotny dla ptaków przelotnych.

Następnie ten sam prelegent przedstawił wstępne wyniki oceny stanu populacji bobra i wydry, 
będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska.  Wskazał,  że badania 
omawianych  gatunków  przeprowadzono  zgodnie  z  zalecaniami  zawartymi  w  przewodnikach 
metodycznych GIOŚ. Przedstawił stanowisko i punkty monitoringowe oraz scharakteryzował sposób 
ich  wytypowania  i  rozmieszczenia.  Dalej  przedstawił  przebieg  realizacji  prac  terenowych 
oraz uzyskane  wyniki.  W  podsumowaniu  dokonał  wstępnej  oceny  stanu  ochrony  obu  gatunków 
przeprowadzonej  wg metodyki  zalecanej przy monitoringu wykonywanym w ramach Państwowego 
Monitoringu  Środowiska  (PMŚ).  Na  zakończenie  zostały  wymienione  najważniejsze 
zinwentaryzowane zagrożenia oraz wstępnie zaprojektowane działania ochronne.

Strona 52



Po tej prezentacji Koordynator prac z ze strony Wykonawcy, w zastępstwie Wykonawcy, który 
nie  mógł  przybyć  na  spotkanie,  zaprezentował  wstępne  wyniki  analizy  walorów  krajobrazowych. 
Na wstępie prelegent ogólnie przedstawił realizowany schemat analizy prezentowanego zagadnienia, 
po czym wymienił najważniejsze przedmioty badań. Zilustrował rozmieszczenie punktów widokowych 
i ich podział, a także omówił zakres wykonanych prac na poszczególnych punktach oraz przedstawił  
najważniejsze uzyskane wyniki. Następnie zaprezentował metody analizy zebranego w trakcie prac 
terenowych materiału oraz sposób wnioskowania.  Analogicznie zostały zaprezentowane informacje 
dotyczące ciągów widokowych. W podsumowaniu prelegent wymienił najważniejsze zidentyfikowane 
zagrożenia oraz przedstawił projektowane działania ochronne wraz z wariantową propozycją realizacji  
jednego z nich.

Ostatnim akcentem tej części spotkania było omówienie wstępnych wyników inwentaryzacji 
zasobów leśnych Parku, które zaprezentował kolejny kierownik zespołu wykonawczego. Na wstępie 
prelegent  szczegółowo  przedstawił  aktualne  zaawansowanie  prac  z  podziałem  na  poszczególne 
obwody ochronne. Następnie omówił najważniejsze uzyskane w trakcie dotychczas zrealizowanych 
prac  informacje  i  uwarunkowania.  Na  zakończenie  przedstawił  przyjętą  procedurę  informowania 
administracji  SPN  o  wynikach  prac  taksacyjnych,  a  także  sposób  kameralnego  opracowywania 
uzyskiwanych efektów prac inwentaryzacyjnych.

Po ostatniej prezentacji  części merytorycznej,  Mediator zaprosił  uczestników do zadawania 
pytań.  Jednocześnie  podkreślił,  iż  odnotowane  zostały  składane  na  wstępie  pytania  dotyczące 
rozpoznania  treści  porozumienia  z  2003  r.,  zawartego  pomiędzy  Gminą  Smołdzino,  a  Ministrem 
Środowiska oraz uwagi (Wody Polskie).

Przedstawiciel  SMIOUG,  odnosząc  się  do  przedstawionej  prezentacji  zapytał,  czy  okres 
siedmiu dni jest wystarczający dla badania ichtiofauny.

Kierownik zespołu wykonawczego badającego ichtiofaunę wskazał, iż zgodnie z OPZ, część 
badań  prowadzona  jest  przez  Wykonawcę  w  terenie,  zgodnie  z  metodyką  PMŚ,  natomiast 
w pozostałym zakresie Wykonawca został zobowiązany do korzystania z istniejących materiałów.

Przedstawiciel SMIOUG, następnie także odnosząc się do przedstawionej prezentacji zapytał, 
czy Wykonawca jest pewien, że na przedstawionej uczestnikom fotografii uwieczniony został minóg 
strumieniowy, a nie rzeczny.

Kierownik  zespołu  wykonawczego  badającego  ichtiofaunę  odpowiedział,  iż  właściwe 
oznaczenie  gatunku  minoga  strumieniowego  potwierdzają  również  wyniki  prac  przeprowadzonych 
w górnych odcinkach cieku.

Przedstawiciel  SMIOUG dalej  odnosząc  się  do  przedstawionej  prezentacji  (tym  razem 
w części dotyczącej omówienia walorów krajobrazowych Parku) zapytał, czy Wykonawca jest pewien, 
że usuwanie trzciny stanowi dobry zabieg z perspektywy ochrony krajobrazu.

Koordynator  prac  z  ze  strony  Wykonawcy  odpowiedział,  iż  chodzi  o  usuwanie  wyłącznie 
pojedynczych  osobników w  zakresie  w  jakim  doprowadzi  to  do  oczyszczenia  przedpola  punktów 
widokowych  (poszerzenia  panoram  widoczności).  Odpowiedź  swoją  poparł  analizą  widoczności 
zaprezentowaną na jednym z wcześniej prezentowanych slajdów.

Przedstawiciel  SMIOUG zapytał,  czy  materiały  oraz uwagi  i  wnioski  są  dostępne zdalnie, 
na przykład na stronie internetowej.

Koordynator  prac  z  ze  strony  Wykonawcy  wyjaśnił,  iż  powstała  dedykowana  podstrona, 
ze strony  Słowińskiego  Parku  Narodowego,  na  której  zamieszczane  są  materiały  i  bieżące 
sprawozdania dotyczące realizowanej dokumentacji planistycznej.

Z-ca dyrektora SPN wyjaśnił, iż na wspomnianej podstronie nie ma dedykowanego formularza 
do zgłaszania uwag, ale jest  kontakt  do osób odpowiedzialnych za realizację projektu,  do których 
można składać uwagi i wnioski.
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Koordynator  projektu  ze  strony  SPN  przedstawił  raz  jeszcze  procedurę  składania  uwag 
i wniosków.

Z-ca dyrektora SPN wyjaśnił krótko zebranym historię budzącego kontrowersje porozumienia 
z 2003 roku wskazując, iż zapisy, które Park zgodnie ze swoimi kompetencjami mógł zrealizować, 
zostały zrealizowane.

Wobec  braku  dalszych  pytań  i  wniosków  dyskusję  zakończono,  a  Z-ca  dyrektora  SPN 
oraz Prezesowi Zarządu KRAMEKO podziękowali wszystkim za udział w spotkaniu, a także zaprosili  
na spotkanie kolejne i po pożegnaniu gości zamknęli spotkanie.

Spotkanie było rejestrowane (nagrywane) i protokołowane. Nagrania i protokół są dostępne 
w siedzibie SPN. Protokół oraz prezentacja Wykonawcy są także dostępne na stronie internetowej 
projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach 
Parku – http://www.planochrony.slowinskipn.pl/.

8.2. Zgłaszane wnioski i uwagi do dokumentacji

W  sprawozdawanym  okresie  wpłynęły  następujące  wnioski,  uwagi  i  zapytania 
do opracowywanej dokumentacji:
1. Zgłaszający  : Wójt gminy Ustka

1.1. rodzaj zgłoszenia: wniosek
1.2. data zgłoszenia: 3 października 2019 roku
1.3. data wpłynięcia zgłoszenia do Wykonawcy: 8 października 2019 roku
1.4. przedmiot zgłoszenia: umożliwienie  ręcznego  zbioru  runa  leśnego 

w skład,  którego  wchodzą  m.in.  grzyby,  krzewinki  i  ich  owoce  oraz  rośliny  zielne 
przez mieszkańców  gminy  Ustka  (szczególnie  miejscowości  sąsiadujących  z  Parkiem 
i jego otuliną). Zbiór runa będzie odbywał się na potrzeby własne, nie w celach zarobkowych 
i handlowych.

1.5. data przesłania wstępnej odpowiedzi do SPN: 9 października 2019 roku
1.6. informacja dot. treści odpowiedzi: odpowiedź wstępna, informująca, że wniosek 

został  zarejestrowany  oraz  zostanie  szczegółowo  przeanalizowany  po  zrealizowaniu 
niezbędnych  prac  (w  tym  inwentaryzacji  terenowych)  pozwalających  na  merytoryczne 
rozpoznanie.  W odpowiedzi  jednocześnie wskazano, że indywidualne ustosunkowanie się 
do wniosku zostanie sporządzone niezwłocznie po skompletowaniu niezbędnych informacji 
i wyników.
Niezależnie  od powyższego wstępne ustosunkowanie się  do wniosku nastąpiło  w trakcie 
II spotkania  informacyjno-konsultacyjnego;  informacja  na  ten  temat  została  zamieszczona 
w relacji ze spotkania znajdująca się w poprzednim podrozdziale niniejszego sprawozdania.

2. Zgłaszający  : Urząd gminy Ustka/Wójt gminy Ustka
2.1. rodzaj zgłoszenia: prośba i zapytanie
2.2. data zgłoszenia: 10 października 2019 roku
2.3. data wpłynięcia zgłoszenia do Wykonawcy: 14 października 2019 roku
2.4. przedmiot zgłoszenia: prośba dotycząca regulacji bądź uprawnienia 

mieszkańców  gminy  Ustka  do  nieodpłatnego,  całorocznego  wjazdu  na  teren  SPN 
oraz zapytanie  dotyczące  możliwości  ujęcia  w opracowywanej  dokumentacji  planistycznej 
zapisów obejmujących organizację dwóch kąpielisk morskich na działce 218/6, na obszarze 
SPN.
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2.5. data przesłania wstępnej odpowiedzi do SPN: 15 października 2019 roku
2.6. informacja dot. treści odpowiedzi: odpowiedź  wstępna,  informująca, 

że stanowisko gminy zostało  zarejestrowane oraz zostanie  szczegółowo przeanalizowane 
po zrealizowaniu  niezbędnych  prac  (w  tym  inwentaryzacji  terenowych)  pozwalających 
na merytoryczne  rozpoznanie.  W  odpowiedzi  jednocześnie  wskazano,  że  indywidualne 
ustosunkowanie  się  do  stanowiska  gminy  zostanie  sporządzone  niezwłocznie 
po skompletowaniu niezbędnych informacji i wyników.
Niezależnie  od  powyższego  wstępne ustosunkowanie  się  do  stanowiska  gminy  nastąpiło 
w trakcie  II  spotkania  informacyjno-konsultacyjnego;  informacja  na  ten  temat  została 
zamieszczona w relacji ze spotkania znajdująca się w poprzednim podrozdziale niniejszego 
sprawozdania.

Sprawozdanie przygotował: Wojciech Romańczyk
Kraków, 15 stycznia 2020 roku
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