
Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne
w ramach realizacji Umowy nr POIS.02.04.00-00-0026/17/10/2018/2019 

z dnia 19 lutego 2019 r.

Zakres tematyczny: przedstawienie kolejnych wyników prac zrealizowanych

w ramach drugiego etapu opracowania dokumentacji planistycznej, omówienie 

dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków ze szczególnym uwzględnieniem 

porozumienia w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego w obszarze 

gminy Smołdzino (porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku) oraz pisma Wójta Gminy 

Smołdzino od Głównego Konserwatora Przyrody (pismo z 23 stycznia 2015 roku), 

zebranie kolejnych uwag i wniosków

Rowy, 28 lutego 2020 r.



Przedstawienie tematyki i harmonogramu spotkania
Piotr Szczurek
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Przedstawienie aktualnego zaawansowania

realizacji projektu
Wojciech Romańczyk – Koordynator prac ze strony Wykonawcy



1 AKTUALNE ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Zaawansowanie prac w projekcie

Aktualnie realizujemy etap II prac
- jego zaawansowanie wynosi: 86%

86% 48%

Zaawansowanie całego projektu 
szacujemy na: 48%.



1 AKTUALNE ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

1. weryfikacja danych dotyczących urządzeń wodnych (zakres

prac ok. 800 kmb kanałów i rowów, ok. 76 kmb obwałowań,

13 przepompowni, 450 przepustów, 200 zastawek);

2. rozpoznanie gleb i typów siedliskowych lasu (zakres prac:

255 podstawowych powierzchni typologicznych, ok. 1800

powierzchni pomocniczych, skartowanie ok. 11 300 ha, w tym

ok. 6 200 ha powierzchni leśnej, na której poza identyfikacją

gleb przeprowadzono także rozpoznanie typologiczne siedlisk);

3. dokończenie inwentaryzacji zasobów leśnych – wykonanie

2 etapu prac inwentaryzacyjnych – założenie 975 powierzchni

kołowych, których celem było zinwentaryzowanie zasobów

drzewnych statystyczną metodą reprezentacyjną obowiązującą

w Lasach Państwowych; na podstawie pomiarów dokonanych

na tych powierzchniach oszacowano miąższość zasobów

drzewnych (zarówno drzew stojących – żywych, jaki i drewna

drzew martwych).

Od czasu poprzedniego spotkania informacyjno-konsultacyjnego (13 grudnia 2019 roku) zakończyliśmy

wszystkie prace inwentaryzacyjne (terenowe).



1 AKTUALNE ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Aktualnie trwają prace mające na celu opracowanie kameralne zebranych dotychczas danych w całym

zakresie prac przewidzianym dla 2 etapu realizacji dokumentacji planistycznej.



Przedstawienie wyników analizy walorów kulturowych
Piotr Rochowski



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Dziedzictwo i walory kulturowe

Dziedzictwo to dobra

kultury, nauki i sztuki

pozostawione przez

poprzednie pokolenia

Opracowano na podstawie materiałów NID



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Kluczowe wydarzenia historyczne

Oprac. własne



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Izolacja jako Leitmotiv historii regionu

Czynniki izolacji: warunki naturalne, granica na Łebie, poligon w Rąbce, strefa zamknięta po 1945,

jednostka rakietowa, SPN

Suche Łąki



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Kultura materialna - zabytki

Zabytek oznacza nieruchomość lub rzecz

ruchomą, ich części lub zespoły, będące

dziełem człowieka lub związane z jego

działalnością i stanowiące świadectwo

minionej epoki bądź zdarzenia, których

zachowanie leży w interesie społecznym ze

względu na posiadaną wartość historyczną,

artystyczną lub naukową.

(Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami)

Skansen w Klukach, znak obowiązkowego ubezpieczenia 
ogniowego, 1. poł. XX w.



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Waloryzacja obiektów

44 obiekty kultury materialnej, w tym:

- 17 zabytków architektury

- 11 obiektów militarnych

- 8 nieistniejących osad

- 5 miejsc pamięci

- 3 kapliczki i krzyże

Ochrona:

- 15 obiektów w rejestrze zabytków

- 3 obiekty w ewidencji wojewódzkiej

Skansen w Klukach, zagroda Keitschicków



Zabytki „reprezentacyjne”

wartość zabytkowa 

stan zachowania 

znaczenie 

2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Waloryzacja obiektów

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Latarnia morska w Czołpinie

Osada latarników, Muzeum SPN



Zabytki drugiego planu

wartość zabytkowa 

stan zachowania 

znaczenie 

2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Waloryzacja obiektów

Relikty osady Budziszcze

Dawna jednostka rakietowa w Czołpinie

Kapliczka św. Barbary w Rąbce Dawna pastorówka, ob. Dyrekcja SPN



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Waloryzacja obszarów – jak powstała i czemu służy

Rozmieszczenie obszarów o szczególnym znaczeniu kulturowym, oprac. własne



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Rowokół – góra o wielu obliczach

Oprac. własne

Przestrzeń
historyczna

Przestrzeń
duchowa i symboliczna

Rowokół



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Dokumentacja badań archeologicznych na Rowokole, WUOZ Słupsk

Rowokół – góra o wielu obliczach



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Rowokół – góra o wielu obliczach

Parowóz na stacji w Smołdzinie, wolneforumgdansk.pl Dworzec kolejowy w Smołdzinie, 1922, fotopolska.eu

Rozkład jazdy na linii Słupsk-Smołdzino, wolneforumgdansk.pl



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Rowokół – góra o wielu obliczach

Relikty dawnej 
linii kolejowej 
pomiędzy 
Smołdzinem
i Sieciem



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Kluki, czyli „problem Słowińców”

Carl Jost w swojej łodzi na jez. Gardno, 1938, 
prestizkoszalin.pl

Zdjęcie grupowe, Kluki lub Gardna Wielka, okres 
międzywojenny, trojmiasto.wyborcza.pl

Otto Priebe, Słowinka w stroju żałobnym, ok. 1938, 
muzeum.slupsk.pl



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Słowiński trójkąt w Klukach

Skansen

Dawny cmentarz Stare Kluki



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Boleniec – nadbałtycka Sicz

Zabawa na Boleńcu, okres międzywojenny, 
Stelmachowska 2013

Relikty osady Boleniec, 2019 r.

Relikty osady Boleniec, 2019 r.



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Babidół i Bolesławiec – smoki, zmory i wioski 

pośród bagien
Relikty osady Bolesławiec



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Babidół – wzorcowy dawny cmentarz ewangelicki
Przykładowe typy nagrobków na cmentarzu w Babimdole



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Czołpino – inwestycje za francuskie pieniądze

Latarnia morska w Czołpinie

Dom w osadzie latarników

Krzyż maltański - znak ratownictwa morskiego Czerwona Szopa – stacja ratownictwa morskiego



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Czołpino – współczesne militaria

Dawna jednostka wojskowa nr 2284



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Rąbka, czyli lotniczo-rakietowa historia Parku

Szkoła szybowcowa na wydmach, okres międzywojenny, 
fotopolska.eu



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Rąbka, czyli lotniczo-rakietowa historia Parku

Wszystkie 

przedstawione 

obiekty znajdują 

się na terenie 

Muzeum 

Wyrzutni Rakiet

w Rąbce

Rakieta typu Wołchow Model rakiety Rheinbote

Polskie rakiety meteorologiczne MeteorModel rakiety Rheintochter na wyrzutni



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Kultura niematerialna

Pięć domen dziedzictwa niematerialnego 

wg konwencji UNESCO:

1. Tradycje i przekazy ustne

2. Sztuki widowiskowe 

3. Zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne 

4. Wiedza i praktyki dotyczące przyrody

i wszechświata 

5. Umiejętności związane z rzemiosłem 

tradycyjnym



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Jak Słowińcy rozminęli się z etnografami

Oprac. własne



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Miejscowe tradycje i ich zanikanie

Oprac. własne



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Legendy – najbardziej znany element 

kultury niematerialnej

Mapa miejsc nawiedzonych, oprac. własne



2 ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH

Dziedzictwo kulturowe Parku – kierunki działań

• Ochrona

• Edukacja

• Udostępnianie

Tablica informacyjna w nieistniejącej osadzie Babidół



Przedstawienie analizy zagospodarowania 

przestrzennego w kontekście sporządzonej 

dokumentacji projektowej
Jakub Makarewicz



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Cele analizy:

- udokumentowanie aktualnego stanu zagospodarowania terenów SPN i jego otuliny

- ocena tendencji przyszłych zmian zagospodarowania przestrzennego na terenie SPN i jego otuliny

- ocena wpływu przyszłych zmian zagospodarowania przestrzennego na przedmiot ochrony SPN 

- określenie warunków kształtowania zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wymagań przedmiotów 

ochrony SPN na terenie SPN i w jego otulinie



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar SPN i obszar jego otuliny



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podział administracyjny SPN i otuliny na gminy



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Władztwo planistyczne gmin:

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego

i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest wiążący przy wydawaniu decyzji

administracyjnych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma charakter aktu kierownictwa

wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta przy sporządzaniu miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obecnej formie jest wydawana tylko dla

terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Warunki konieczne: - brak miejscowego planu, - sąsiedztwo



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ślady historyczne

Mapy pruskie messtischblatt  z przełomu XIX i XX wieku – mapy charakteryzują się doskonałą szczegółowością

i odwzorowaniem topografii



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydzielenie historycznej zabudowy istniejącej

i nieistniejącej, na podstawie interpretacji map 

topograficznych z przełomu XIX i XX wieku.



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

1. Gmina Łeba – uchwała z dnia 12 października 2018 r.

2. Gmina Główczyce – uchwała z dnia 30 listopada 2017 r.

3. Gmina Smołdzino – nie podjęła uchwały

4. Gmina Ustka – uchwała z dnia 22 maja 2019 r.

5. Gmina Wicko – uchwała z dnia 31 maja 2016 r.



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Kompozycja analizowanych rysunków Studiów uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Tereny rozwojowe zawarte w Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gmin SPN i otuliny



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Tereny rozwojowe w miejscowości Rowy,

gmina Ustka na podstawie obowiązującego

Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Tereny rozwojowe w miejscowościach Smołdzino, Gardna, Smołdziński Las na podstawie

obowiązującego Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Tereny rozwojowe w okolicy Łeby na podstawie 

obowiązującego Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 5 gmin

Zestawienie zbiorcze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego

w miejscowości Rowy



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego

w miejscowości 

Smołdzino



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego

w miejscowości 

Gardna



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego

w miejscowości 

Izbica



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego

w miejscowości 

Żarnowska



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 5 gmin



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Decyzje WZ – Smołdzino, gmina Smołdzino



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Decyzje WZ – gmina Smołdzino – miejscowość Smołdziński Las



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Decyzje WZ – gmina Smołdzino – miejscowość Kluki



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Decyzje WZ – gmina Smołdzino – miejscowość Gardna



3 ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stopień zapełnienia planów – analiza chłonności objętych 

- przystąpienia do sporządzenia planów – jednostka F w Łebie w 2021 – 2022 roku

- rozwój w miejscowości Żarnowska

- utrzymania terenów rozwojowych w Izbica

- rozwój miejscowości Smołdzino i Smołdziński Las, Kluki, Gardna

Łącznie pozyskano:

- 978 decyzji o warunkach zabudowy

- 3034 terenów planistycznych 



Przedstawienie charakterystyki i koncepcji 

udostępniania Parku
Aleksandra Graboś



4 CHARAKTERYSTYKA I KONCEPCJA UDOSTĘPNIANIA PARKU

I. Charakterystyka udostępniania Parku

A. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN

1. podstawy prawne

2. zbiór płodów runa leśnego 

3. amatorski połów ryb w wodach śródlądowych

4. amatorski połów ryb w wodach morskich

5. rybołówstwo kulturowe

6. plażowanie

7. badania naukowe, fotografowanie/ filmowanie

8. szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze

9. obiekty infrastruktury służące turystyce i rekreacji

B. Obiekty infrastruktury służące turystyce i rekreacji



4 CHARAKTERYSTYKA I KONCEPCJA UDOSTĘPNIANIA PARKU

1. Charakterystyka udostępniania Parku:

podstawy prawne

udostępnianie – umożliwianie korzystania z parku narodowego, rezerwatu przyrody lub niektórych ich

obszarów i obiektów w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych,

filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych;



4 CHARAKTERYSTYKA I KONCEPCJA UDOSTĘPNIANIA PARKU

1. Charakterystyka udostępniania Parku:

podstawy prawne



4 CHARAKTERYSTYKA I KONCEPCJA UDOSTĘPNIANIA PARKU

2. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN: 

zbiór płodów runa leśnego 

• Uroczysko Karłowo w Obwodzie 

Ochronnym Smołdzino

(oddziały: 85, 86, 86A, 86B, 87-91, 92-

100, 101-105, 105A, 105B),

• Uroczysko Żelazo w Obwodzie 

Ochronnym Smołdzino

(oddziały: 106-107, 109-111, 117-123, 

128, 128A, 129, 129A,130, 135, 136),

• Uroczysko Rowokół w Obwodzie 

Ochronnym Smołdzino 

(oddziały: 108, 112-116, 124-127, 131-

134, 137-140).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2012 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wyznaczania obszarów do zbioru płodów runa leśnego. 

- zbiór owocników grzybów jadalnych

- ręczny zbiór owoców borówki brusznicy i czernicy



4 CHARAKTERYSTYKA I KONCEPCJA UDOSTĘPNIANIA PARKU

3. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN:

amatorski połów ryb w wodach śródlądowych

1. Łowisko Łebsko (możliwość połowu z łodzi i z brzegu),

2. Łowisko Gardno (możliwość połowu z łodzi i z brzegu),

3. Łowisko Pustynka (możliwość połowu z brzegu),

4. Łowisko Rowokół (możliwość połowu z brzegu).

Zgodnie z Regulaminem amatorskiego połowu ryb w śródlądowych wodach SPN stanowiący załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 46/2019 Dyrektora SPN z dnia 11 grudnia 2019 r.

Ryc. Obszary udostępnione do wędkowania w wodach śródlądowych SPN 



4 CHARAKTERYSTYKA I KONCEPCJA UDOSTĘPNIANIA PARKU

4. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN:

amatorski połów ryb w wodach morskich

Połów w pasie Bałtyku może odbywać się jedynie z brzegu

(łowienie z plaży lub brodzenie) na odcinku plaży pomiędzy

słupkami 201-211 km brzegu morskiego, w miejscach

udostępnionych w celach rekreacyjnych, z wykluczeniem

miejsc wyznaczonych do kąpieli.

Zgodnie z Regulaminem amatorskiego połowu ryb w wodach morskich SPN stanowiący załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 46/2019 Dyrektora SPN z dnia 11 grudnia 2019 r.

Ryc. Obszary udostępnione do amatorskiego połowu ryb w wodach morskich SPN 
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5. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN:  

rybołówstwo kulturowe

Ryc. Obszar morski udostępniony do rybołówstwa kulturowego 

• Jednostki, których właścicielami lub armatorami

są mieszkańcy gmin leżących na terenie SPN,

• Portami macierzystymi są Rowy lub Łeba,

• Zezwolenia do połowu wydawane są przez

Dyrektora SPN na podstawie wcześniej

złożonego wniosku zawierającego podstawowe

parametry techniczne oraz dane dotyczące ilości

sprzętu połowowego. Zezwolenie ważne jest rok

od momentu wystawienia,

• Do połowu możliwe jest wykorzystywanie

wyłącznie sieci stawnych w odległości nie

mniejszej niż 200 metrów od brzegu morskiego,

• Wszystkie narzędzia użyte do połowów powinny

być odpowiednio oznakowane,

• Nie jest możliwy połów z wędki.

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 17 lutego 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Słowińskiego 

Parku Narodowego z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad udostępniania wód morskich w granicach SPN w celu prowadzenia rybołówstwa kulturowego
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6. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN: plażowanie

Ryc. Obszary udostępnione do plażowania

• plaża na odcinku od granicy Parku w Rowach

do słupka 200 km brzegu morskiego,

• plaża na odcinku brzegu między granicą Parku

od strony miejscowości Łeba a miejscem

oznakowanym, położonym 300 m na zachód od

zejścia szlaku czarnego do plaży w oddziale

2 (część zachodnia 185 kilometra wybrzeża

i cały 186 kilometr),

• odcinek strefy przybrzeżnej jez. Gardno

w miejscowości Gardna Wielka w Obwodzie

Ochronnym Rowy (wydzielenie 143 p),

• odcinek strefy przybrzeżnej jez. Łebsko przy

miejscowości Żarnowska, Obwód Ochronny

Żarnowska (oddział 36At).

• Zarządzenie Nr 22/2019 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 08 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Dyrektora SPN nr 8/2019 z dnia 

12.03.2019 r. w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych 

oraz do fotografowania/ filmowania.

• Bezpieczeństwo osób przebywających w wodach jest zapewnione z oparciu o Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających

na obszarach wodnych (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1482, z 2019 r. poz. 730.).
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6. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN: plażowanie
• Zarządzenie Nr 22/2019 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 08 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Dyrektora SPN nr 8/2019 z dnia 

12.03.2019 r. w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych 

oraz do fotografowania/ filmowania.

• Bezpieczeństwo osób przebywających w wodach jest zapewnione z oparciu o Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających

na obszarach wodnych (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1482, z 2019 r. poz. 730.).

Ryc. Tablice informacyjne przy kąpielisku morskim „Rowy Wschód Słowińskie II”

1. Kąpielisko Rowy Wschód – Słowińskie II

2. Kąpielisko Czołpino
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7. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN:  badania 

naukowe, fotografowanie/ filmowanie

• Zarządzenie Nr 22/2019 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 08 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie 

Dyrektora SPN nr 8/2019 z dnia 12.03.2019 r. w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego 

w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz do fotografowania/ filmowania.

• Regulamin udostępnienia SPN dla działalności naukowej

• Cały Park na podstawie pisemnego wniosku
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8. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN:

szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze 

• Szlaki lądowe

(szlaki piesze i rowerowe)

• Szlaki wodne

(szlaki kajakowe, trasa żeglugi pasażerskiej)

ok. 250 km w granicach SPN

ok. 36 km na granicy SPN

Ryc. Szlaki/ trasy udostępnione na terenie SPN

• Zarządzenie Nr 22/2019 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 08 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Dyrektora SPN nr 8/2019 z dnia 

12.03.2019 r. w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych 

oraz do fotografowania/ filmowania.
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9. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN: 

ścieżki przyrodnicze

Ryc. Przebieg ścieżek przyrodniczych w SPN

• Zarządzenie Nr 22/2019 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 08 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Dyrektora SPN nr 8/2019 z dnia 

12.03.2019 r. w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych 

oraz do fotografowania/ filmowania.

7 ścieżek przyrodniczych:

ścieżka przyrodnicza długość

„Rowy” ok. 7 km

„Rąbka” ok. 6 km

„Gardnieńskie Lęgi” ok. 5,6 km

„Rowokół ok. 5 km

„Światło Latarni” I wariant ok. 5,7 km;
II wariant 5,4 km 

„Klucki Las” ok. 5,6 km

„Żarnowska” ok. 10 km

Razem ok. 45,7 km
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10. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN: szlaki 

turystyczne piesze i rowerowe

Lp. Nazwa Typ szlaku kolor
Długość w SPN 

[km]

Długość w otulinie

[km]

Długość szlaku na 

granicy SPN [km]

1
Szlak „Nadmorski” (Szlak Nadmorski Bałtycki) (E9 

część Europejskiego Szlaku Dalekobieżnego)
pieszy czerwony 40,35 17,11 -

2 Szlak Doliny Łupawy pieszy niebieski 8,13 5,48 -

3 Szlak „Słowińców” pieszy żółty 16,79 11,48 9,06

4 Pomorski Szlak św. Jakuba pieszy - 10,03 49,10 7,23

5 Szlak Łeba-Rąbka-Wydma Łącka-Łeba pieszy zielony 13,35 2,61 -

6

Szlak „Mierzeja Gardnieńska”

(Rowy-SPN-Jezioro Gardno-Jezioro Dołgie Małe-

brzeg morza-Rowy)

pieszy zielony 16,27 0,35 -

7 Szlak Czołpino-plaża-Latarnia-Czołpino pieszy niebieski 5,67 - -

8 Szlak Krajobrazów Młodoglacjalnych pieszy niebieski - 13.97 -

9 Plaża-Rąbka łącznikowy czarny 1,02 - -
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10. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN: szlaki 

turystyczne piesze i rowerowe

Lp. Nazwa Typ szlaku kolor
Długość w SPN

[km]
Długość w otulinie [km]

Długość szlaku na 

granicy SPN [km]

10 Plaża-”Wyrzutnia Rakiet” łącznikowy czarny 0,71 - -

11 Plaża-fragment ścieżki przyrodniczej Rowy łącznikowy czarny 1,24 - -

12 Plaża-zielony szlak "Mierzeja Gardnieńska" łącznikowy czarny 0,48 - -

13 Gardna Wielka-Szlak Nadmorski łącznikowy czarny 1,95 1,08 2,20

14 Szlak Smołdzino-Szlak Nadmorski łącznikowy czarny 4,45 2,66 -

15 Szlak Czołpino, Parking- Smołdziński Las łącznikowy czarny 0,48 1,97 -

16

Brzeg morza – łącznik pomiędzy szlakami 

Smołdzino-Szlakiem Nadmorskim i Szlakiem 

„Mierzeja Gardnieńska”
łącznikowy czarny 4,05 - -

17

Brzeg morza – łącznik między niebieskim 

Szlakiem Czołpino-plaża-Latarnia-Czołpino 

i Szlakiem "Nadmorskim"(E9)

łącznikowy czarny 1,91 - -

18

Łącznik między niebieskim szlakiem przy 

parkingu na terenie byłej jednostki wojskowej w 

Czołpinie z platformą widokową

łącznikowy czarny 1,16 - -
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10. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN: szlaki 

turystyczne piesze i rowerowe

Lp. Nazwa Typ szlaku kolor Długość w SPN [km]
Długość w 

otulinie [km]

Długość szlaku na 

granicy SPN [km]

19 Gardno-Smołdzino szlak rowerowy zielony 9,86 6,02 -

20 Szlak Kolejowy szlak rowerowy niebieski 2,07 17,84 -

21
R10 (EuroVelo 10 – Szlak Rowerowy Morza 

Bałtyckiego – część Polska 2)
szlak rowerowy - 13,36 34,55 9,69

22 Szlak Zwiniętych Torów szlak rowerowy czerwony 0,41 5,88 -

23 Złote Piaski szlak rowerowy - 9,38 13,98 2,36

24 Szlak zielony szlak pieszy zielony 13,35 2,61 -

Razem 176,47 186,69 30,54
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11. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN:

szlaki i trasy wodne

Lp. Nazwa Typ szlaku
Długość w SPN

[km]

Długość w otulinie 

[km]

Długość szlaku na 

granicy SPN [km]

1

Szlak kajakowy na Łupawie od wypływu z jez. 

Gardno (od rozwidlenia w miejscu delty wstecznej) 

do granicy Parku

szlak kajakowy 1,20 0,12 -

2 Rąbka-Wyrzutnia Rakiet- Rąbka 
trasa 

żeglugi pasażerskiej
3,25 - -

3 Rąbka-Kluki-Rąbka
trasa 

żeglugi pasażerskiej
12,77 - -

4 Szlak kajakowy na Łebie szlak kajakowy 3,38 3,55 -

5
Szlak kajakowy od miejscowości Czarny Młyn do 

jez. Gardno, do przystani PTTK w Gardnie Wielkiej
szlak kajakowy 5,81 8,22 1,76

Razem 26,41 11,89 1,76

12. Miejsca i obszary udostępnione na terenie SPN: 

rekreacja konna
• Zarządzenie Nr 22/2019 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 08 marca 2019 roku 
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13. Obiekty infrastruktury służące 

turystyce i rekreacji

Lp. typ obiektu liczba

1 stojak na rowery 14

2 tablica 92

3 toaleta/ sanitariat ( w tym przenośne) 13

4 ławka 65

5 ławostół 11

6 stół 11

7 wiata 38

8 miejsce odpoczynku 7

9 kierunkowskaz 41

10 drogowskaz 10

11 mapa 33

12 regulamin 31

13 witacz 16

14 most 3

15 parking i miejsce postoju 13

16 platforma widokowa 2

17 podejście/ schody 3

18 pomost 10

19 punkt obsługi / punkt poboru opłat 11

20 latarnia morska 1

21 kładka 19

22 miejsce ogniska 2

23 wypożyczalnia rowerów 1

razem 447

Fot.: Parking w Czołpinie

Fot.: Latarnia morska w Czołpinie

Fot.: Punkt obsługi „Czerwona Szopa” Fot.: Kładka



4 CHARAKTERYSTYKA I KONCEPCJA UDOSTĘPNIANIA PARKU

13. Obiekty infrastruktury służące turystyce, rekreacji

i edukacji

Regulaminy udostępnianych obiektów turystycznych i edukacyjnych na terenie SPN :

1. Regulamin udostępniania wieży Rowokół

3. Regulamin udostępniania latarni morskiej w Czołpinie

4. Regulamin udostępniania Muzeum SPN w Czołpinie

5. Regulamin udostępniania Filii Muzeum SPN w Rąbce

6. Regulamin udostępniania Filii Muzeum SPN w Rowach

Regulaminy udostępnianych obiektów turystycznych i edukacyjnych zawierają informacje o:

1. Czasie/ okresie udostępnienia,

2. Zasadach pobierania opłat,

3. Liczba osób które mogą korzystać z danego obiektu,

4. Zasady udostępnienia np. zakazy, porządek zwiedzania, zasady bezpieczeństwa, określenie sytuacji w których nie

udostępnia się obiektu itp.
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12. Obiekty infrastruktury służące turystyce i rekreacji

Fot.: Drogowskazy

Fot.: Mapa

Fot.: Wiata „grzybek” Fot.: Ławostół

Fot.: Punkt poboru opłat
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12. Obiekty infrastruktury służące turystyce i rekreacji

Fot.: Infrastruktura turystyczna w Rąbce Fot.: Parking meleksów Fot.: Miejsce postojowe przy Wydmie Łąckiej 



4 CHARAKTERYSTYKA I KONCEPCJA UDOSTĘPNIANIA PARKU

- Ekspozycja historyczna, wystawa militarna 

Wyrzutnia Rakiet w Rąbce

- Żegluga pasażerska na jez. Łebsko 

13. Atrakcje turystyczne
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13. Atrakcje turystyczne

- Muzeum Wsi Słowińskiej 

w Klukach

- Przewozy wózkami elektrycznymi na trasie 

Rąbka-Wydma Łącka
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II. Koncepcja udostępniania Parku
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II. Koncepcja udostępniania Parku

plaża

• szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze,

• miejsca udostępnione do plażowania

Wydma Łącka

• szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze

obszary leśne, łąkowe, bagienne
i torfowiskowe

• szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze,

• obiekty infrastruktury (schody, kładki, 
miejsca wypoczynku, wieże widokowe itp.)

wody śródlądowe

• amatorski połów ryb w wodach 
śródlądowych,

• sport i rekreacja np. żeglowanie

• trasa żeglugi pasażerskiej,

• trasa kajakowa,

• obiekty infrastruktury np. pomosty

obszary leśne

• zbiór płodów runa leśnego

wody morskie

• amatorski połów ryb w wodach morskich,

• rybołówstwo kulturowe



Przedstawienie analizy dotychczasowej działalności 

edukacyjnej Parku wraz z koncepcją działań przyszłych
Rudolf Suchanek
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1. Edukacja w Słowińskim Parku Narodowym

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92 z 2004 r poz. 880) Art. 8b.1.3.

nakłada obowiązek prowadzenia działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Edukację w P.N można podzielić na:

1. Dotyczącą przyrody ożywionej i nieożywionej;

2. Ochrony przyrody (w tym zrozumienie potrzeby ochrony i kształtowania postaw prośrodowiskowych);

3. Poznania wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych SPN.



5 ANALIZA DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ PARKU

2. Grupy objęte edukacją w SPN

1. Społeczność lokalna (tworząca tzw. „otulinę społeczną Parku”); 5 gmin – Ustka, Smołdzino,

Główczyce, Łeba, Wicko),

2. Turyści odwiedzający SPN (w tym również, którzy przechodzą przez Park idąc do innego celu –

plaży, itp.),

3. Grupy przyjeżdżające do Parku w celu uzupełnienia wiedzy przyrodniczej i poznania przyrody

w terenie oraz w celu poznania wartości przyrodniczych w SPN (uczniowie, studenci i inne grupy

hobbystyczne i poznawcze - np.: ornitolodzy, miłośnicy ptaków).
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3. Obiekty, w których SPN prowadzi edukację
1. Ścieżki edukacyjne

Lp. Nazwa Typ szlaku Cel udostępnienia
Długość w SPN 

[km]
Długość w 

otulinie [km]
Długość szlaku na 
granicy SPN [km]

Maksymalna 
liczba osób 

korzystających

Zasady 
udostępniania

1 „Gardnieńskie Łęgi”

specjalistyczny, 
ścieżka przyrodnicza

przyrodniczy 
(ornitologiczny, 

ekologiczny)
2,97 0,43 2,20

grupa 
edukacyjna 

30 os.

wymagana 
rejestracja i 

opłata

2 „Rowy” przyrodniczy 6,95 0,22 -

3 "Rowokół" przyrodniczy 4,23 0,66 -

4

„Światło latarni” I 
wariant

przyrodniczy

5,67

- -
„Światło latarni” II 

wariant
5,40

5 "Klucki Las"
ekologiczno-

kulturowy
5,62 - -

6

„Żarnowska” I wariant

przyrodniczy

7,26 - -

„Żarnowska” II wariant
(nieudostępniony stan 

na 2019 r.)
3,09 - 1,27

7 „Rąbka” przyrodniczy 6,19 - -
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1. Ścieżki edukacyjne cd.

Fot. Oznaczenie ścieżki przyrodniczej „Rąbka”, 
autor. Krameko Sp. z.o.o

Fot. Tablica informacyjna przy ścieżce przyrodniczej „Gardnieńskie Łęgi” , autor. Krameko 
Sp. z.o.o



2. Obiekty kubaturowe:

a) Muzeum SPN w Czołpinie

-

Nowoczesna ekspozycja i duża oferta 

edukacyjna

Oferta edukacyjna dotyczy pojedynczych osób oraz

grup zorganizowanych i nie zorganizowanych.

Na potrzeby zajęć edukacyjnych obiekt może

pomieścić do 200 osób. Przy Muzeum utworzono

zaplecze edukacyjne, z którego jednorazowo może

korzystać do 30 osób. Obiekty są dostępne przez

cały rok, stan obiektów jest bardzo dobry.

Obowiązuje opłata za wstęp. Obiekt jest

przystosowany do zwiedzania przez osoby

niepełnosprawne. Do rozważenia pozostaje kwestia

lepszego oznakowania Muzeum.
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Fot. Ekspozycja w Muzeum SPN w Czołpinie, autor. Krameko Sp. z.o.o
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a) Muzeum SPN w Czołpinie

Oferta edukacyjna Muzeum SPN powstała w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0008/16 „Nawigacja w Przyszłość – Muzeum Latarnictwa i Ochrony

Wartości Przyrodniczo – Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego jako nowoczesne narzędzie programu edukacji ekologicznej Słowińskiego Parku

Narodowego”. Celem projektu było utworzenie bazy edukacyjnej (MLiOWPKWS) dla realizacji programu ośrodka edukacji ekologicznej Słowińskiego

Parku Narodowego (SPN) uzupełnionego o treści programowe w zakresie ochrony wartości kulturowych obszaru Parku oraz kształtowania postaw

prośrodowiskowych. Cele poboczne osiągnięte z ramach projektu to:

- ochrona przed antropopresją siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym, 

- zapewnienie dostępu do oferty edukacji ekologicznej osobom niepełnosprawnym,

- zwiększenie liczby osób korzystających z oferty edukacyjnej SPN,

- wprowadzenie nowoczesnych metod i technik prezentacji informacji o zasobach naturalnych,

- wzbogacenie oferty edukacyjnej w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i sympozjów dedykowanym aspektom 

środowiskowym,

- kształtowanie postaw prośrodowiskowych mieszkańców otuliny Parku oraz zwiedzających SPN w zakresie: 

 podejmowania świadomego działania służącego poprawie stanu środowiska, wzrostu jakości usług edukacyjnych i turystycznych,

 akceptacji ograniczeń w działalności człowieka, wynikających z zachowania trwałości ekosystemów,

 wzrostu przekonania o konieczności ochrony i poprawy stanu Bałtyku oraz inwestowania w odnawialne źródła energii,

 zwiększenie odpowiedzialności za negatywne skutki niewłaściwego wykorzystywania przyrodniczo – kulturowego dziedzictwa województwa

pomorskiego,

 wykorzystanie potencjału lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego dla realizacji celów statutowych parku narodowego,

 ochrona wartości kulturowych,

 realizacja strategii aktywizacji społeczno-gospodarczej Regionu poprzez promocję dziedzictwa kulturowego związanego z nawigacją

i ratownictwem morskim – Szlak Latarń Morskich



b) Filia Muzeum SPN w Rowach
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Fot. Ekspozycja w Filii Muzeum SPN w Rowach, zaplecze edukacyjne przy Filii Muzeum SPN w Rowach, autor. Krameko Sp. z.o.o



c) Filia Muzeum SPN w Rąbce 

5 ANALIZA DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ PARKU

Fot. Ekspozycja w Filii Muzeum SPN w Rąbce, zaplecze edukacyjne przy Filii Muzeum SPN w Rąbce, autor. Krameko Sp. z.o.o



d) Ekspozycja historyczna – wyrzutnia rakiet
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Fot. Ekspozycja historyczna „Wyrzutnia Rakiet”, autor. Krameko Sp. z.o.o



4. Wybrane obiekty infrastruktury turystycznej

i edukacyjnej SPN
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Lp. Obiekt Lokalizacja 
Typ miejsca/ 

obszaru
Cel 

udostępnienia
Stan

obiektu
Zasady udostępniania 

Maksymalna liczba osób mogąca 
przebywać w danym miejscu/ 

obszarze*

1 Wieża Rowokół

Gmina: 
Smołdzino, obr. 
ewid. Żelazo, dz. 

113

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ 
turystyka

b. dobry

•Obiekt dostępny całorocznie
•od 1 X do 30 IV, w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku (z 

wyjątkiem świąt oraz dni wolnych w oparciu o wewnętrzne 
regulacje dyrektora Parku); 

•od 1 V do 30 VI w godz. 9.00 – 18.00;
•od 11 VII do 31 VIII w godz. 9.00 – 20.00;

•od 1 IX do 30 IX w godz. 9.00 – 18.00;
•zakończenie sprzedaży biletów - na 15 min. przed zamknięciem.

•Od 1 X do 30 IV wyłącznie dla grup 
co najmniej 10 osobowych, po 

uprzednim uzgodnieniu
•terminu z minimum 3-dniowym 

wyprzedzeniem;
•maksymalna liczba osób biorących 

udział w zajęciach edukacyjnych – 10 
os. 

2
Latarnia Morska 

w Czołpinie 

Gmina: 
Smołdzino, obr. 
ewid. Smołdzino 

Wydmy, dz. 2

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ 
turystyka

b. dobry

•Obiekt dostępny całorocznie
•od 1 X do 30 IV, w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku (z 

wyjątkiem świąt oraz dni wolnych w oparciu o wewnętrzne 
regulacje dyrektora Parku); 

•od 1 V do 15 VI w godz. 9.00 – 18.00;
•od 16 VI do 31 VIII w godz. 9.00 – 20.00;

•od 1 IX do 30 IX w godz. 9.00 – 18.00;
•zakończenie sprzedaży biletów - na 15 min. przed zamknięciem.

•Od 1 X do 30 IV wyłącznie dla grup 
co najmniej 10 osobowych, po 

uprzednim uzgodnieniu
•terminu z minimum 3-dniowym 

wyprzedzeniem;
•maksymalna liczba osób biorących 

udział w zajęciach edukacyjnych – 10 
os. 

3
Kompleks 

Muzeum SPN w 
Czołpinie

Gmina: 
Smołdzino, obr. 
ewid. Smołdzino 
Wydmy, dz. 20

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ 
turystyka

b. dobry

•Obiekt dostępny całorocznie
•od 1 X do 31 III, od wtorku do piątku oraz w co drugą sobotę, w 

godz. 10.00-14.00 (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych w oparciu o 
wewnętrzne regulacje dyrektora Parku);

•od 1 IV do 30 IV, od wtorku do soboty, w godz. 10.00-14.00 (z 
wyjątkiem świąt oraz dni wolnych w oparciu o wewnętrzne 

regulacje dyrektora Parku);
•od 1 V do 30 IX - codziennie, w godz. 9.00 – 17.00;

•Zakończenie sprzedaży biletów - na 60 min przed zamknięciem.

•Od 1 V do 16 VI 2019 r. wyłącznie 
grupy co najmniej 10 osobowe, po 

dokonaniu rezerwacji drogą 
elektroniczną;

•liczebność grupy edukacyjnej wynosi 
30 osób. Na każdą grupę, liczącą 30 

uczestników, powinien przypadać, co 
najmniej 1 opiekun (na każde 15 

osób do lat 18 powinien przypadać 
co najmniej 1 opiekun).

•Maksymalna liczba osób biorących 
udział w zajęciach edukacyjnych –

200 os. 



Lp. Obiekt Lokalizacja 
Typ miejsca/ 

obszaru
Cel udostępnienia

Stan
obiektu

Zasady udostępniania 
Maksymalna liczba osób mogąca 

przebywać w danym miejscu/ 
obszarze*

4 Filia Muzeum SPN w Rąbce
Gmina: Łeba, obr. 
ewid. Łeba, obr 2, 

dz. 2/4 L

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ 
turystyka

Obiekt jest w 
dobrym stanie.

(zalecana 
rewitalizacja)

•Obiekt dostępny całorocznie
•od 1 I do 31 XII, w godz. 9.00 – 14.00, od 

poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt oraz 
dni wolnych w oparciu o wewnętrzne regulacje 

dyrektora Parku);
•obiekt jest częściowo przystosowany dla osób z 

dysfunkcją ruchu;
•zakończenie sprzedaży biletów - na 30 min. 

przed zamknięciem.

•Wyłącznie dla grup 50-osobowych z 
opiekunem 

5

Zaplecze edukacyjne Filii 
Muzeum SPN w Rąbce 

"Przyrodnicza układanka –
Piasek i wiatr"

Gmina: Łeba, obr. 
ewid. Łeba, obr 2, 

dz. 2/4 L

zaplecze 
edukacyjne

•Liczebność grupy edukacyjnej 
wynosi 30 osób z opiekunem 

(na każde 15 osób do lat 18 powinien 
przypadać co najmniej 1 opiekun).

6 Filia Muzeum SPN w Rowach
Gmina: Ustka, obr. 

ewid. Rowy, dz. 
253

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ 
turystyka

Obiekt jest w 
dobrym stanie.

Ekspozycja 
wymaga 

rewitalizacji

•Obiekt dostępny całorocznie
•od 1 IX do 30 VI, od poniedziałku do piątku, w 

godz. 9.00 – 14.00 (za wyjątkiem świąt oraz 
innych dni wolnych wprowadzonych 

wewnętrznymi regulacjami dyrektora Parku);
•• od 1 VII do 31 VIII – codziennie w godz. 9. –

17.00;
•• biletów nie sprzedaje się na pół godz. Przed 

zamknięciem obiektu;
•obiekt jest częściowo przystosowany dla osób z 

dysfunkcją ruchu.

•Od 1 IX do 30 VI wyłącznie dla grup 
co najmniej 10 osobowych, po 

uprzednim uzgodnieniu terminu z 
minimum 3-dniowym 

wyprzedzeniem;
•liczebność grupy edukacyjnej wynosi 

30 osób. Na każdą grupę, liczącą 30 
uczestników, powinien przypadać, co 
najmniej 1 opiekun (na każde 15 osób 

do lat 18 powinien przypadać co 
najmniej 1 opiekun);

•maksymalna liczba osób biorących 
udział w zajęciach edukacyjnych – 50 

os. 

7

Zaplecze edukacyjne Filii 
Muzeum SPN w Rowach 

"Przyrodnicza układanka –
Piasek i wiatr"

Gmina: Ustka, obr. 
ewid. Rowy, dz. 

253

zaplecze 
edukacyjne

•Maksymalna liczba osób biorących 
udział w zajęciach edukacyjnych – 30 

os. 

8
Muzeum Przyrodnicze SPN w 

Smołdzinie 

Gmina: Smołdzino, 
obr. ewid. 

Smołdzino, dz. 20

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja 
obiekt 

nieudostępniony

obiekt nieczynny nie dotyczy

9

Zaplecze edukacyjne 
Muzeum Przyrodniczego SPN 
w Smołdzinie "Przyrodnicza 
układanka – Piasek i wiatr

Gmina: Smołdzino, 
obr. ewid. 

Smołdzino, dz. 
111/6

zaplecze 
edukacyjne

obiekt nieczynny nie dotyczy
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Lp. Obiekt Lokalizacja 
Typ miejsca/ 

obszaru
Cel 

udostępnienia
Stan

obiektu
Zasady udostępniania 

Maksymalna liczba osób mogąca przebywać w danym 
miejscu/ obszarze*

10

Ekspozycja historyczna wraz 
z wieżą widokową na 

wyrzutni rakiet, Obwód 
Ochronny Rąbka

Gmina: Łeba, obr. 
ewid. Łeba obr. 2, 

dz. 2/1L

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ 
turystyka

b. dobry

•Obiekt dostępny sezonowo;
•W miesiącach V, VI, IX w godz. 

9:00-17:00
W miesiącach VII, VIII w godz. 

9:00-18:00
Opłata zgodna z cennikiem.

Maksymalna liczba osób biorących udział w zajęciach 
edukacyjnych – 150 os. 

11
Wieża widokowa w nad 

jeziorem Łebsko w
Klukach

Gmina: 
Smołdzino, obr. 
ewid. Kluki, dz. 8

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ 
turystyka

zły/ obiekt 
wyłączony z 
użytkowania

obiekt dostępny całorocznie maksymalnie 20 osób

12
Wieża widokowa w Klukach 

przy ścieżce edukacyjnej 
"Klucki Las"

Gmina: 
Smołdzino, obr. 
ewid. Smołdzino 
leśnictwo, dz. 67

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ 
turystyka

b. dobry
•Obiekt dostępny całorocznie;

•Grupy edukacyjne na podstawie 
pisemnego wniosku.

•Zgodnie z atestem;
•W ramach zajęć edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej 

"Klucki Las": liczba uczestników jednej grupy edukacyjnej 
jest ograniczona do 30 osób, w przypadku grup 

zorganizowanych liczących pow. 10 osób zwiedzanie jest 
możliwe wyłącznie z przewodnikiem).

13
Wieża widokowa przy ścieżce 

edukacyjnej "Gardnieńskie 
Łęgi"

Gmina: 
Smołdzino, obr. 

ewid. Gardna 
Wielka, dz. 63

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ 
turystyka

b. dobry
•Obiekt dostępny całorocznie;

•Grupy edukacyjne na podstawie 
pisemnego wniosku.

•Zgodnie z atestem;
•W ramach zajęć edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej 
"Gardnieńskie Łęgi": liczba uczestników jednej grupy 

edukacyjnej jest ograniczona do 30 osób).

14
Pomost nad jeziorem Łebsko 

na ścieżce edukacyjnej 
"Żarnowska"

Gmina: 
Smołdzino, obr. 

ewid. Jezioro 
Łeba, dz. 1/1

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ 
turystyka

obiekt 
niedostępny, 

remont

•Obiekt jest niedostępny z uwagi 
•na remont (2019 r.)

•zwykle jest dostępny całorocznie;
•Grupy edukacyjne na podstawie 

pisemnego wniosku.

•Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 
grudnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zadań 
ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 16 

lutego 2017 r., załącznikiem 5: maksymalna liczba osób 
biorąca udział w zajęciach edukacyjnych wynosi 50;

•W ramach zajęć edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej 
"Gardnieńskie Łęgi": liczba uczestników jednej grupy 

edukacyjnej jest ograniczona do 30 osób.

15
Pomost nad Jeziorem Łebsko 

w Klukach

Gmina: 
Smołdzino, obr. 
ewid. Smołdzino 
Wydmy, dz. 19

obiekt 
edukacyjno-
turystyczny -
rekreacyjny

edukacja/ 
turystyka/ 
rekreacja

b. dobry

•Obiekt dostępny całorocznie;
•Cumowanie łodzi do przewozów 

pasażerskich od 1 lipca do 30 
września;

•Krótkotrwałe cumowanie sprzętu 
pływającego używanego na 
udostępnionej części jeziora 

Łebsko;
•Wędkowanie

maksymalnie 50 osób
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Lp. Obiekt Lokalizacja 
Typ miejsca/ 

obszaru
Cel udostepnienia

Stan
obiektu

Zasady udostępniania 
Maksymalna liczba osób 

mogąca przebywać w danym 
miejscu/ obszarze*

16
Pomost nad jeziorem Łebsko 

przy "Wyrzutni Rakiet"

Gmina: Smołdzino, obr. 
ewid. Jezioro Łeba, dz. 

1/1; 
obr. ewid. Smołdzino 

Wydmy, dz. 5/2

obiekt edukacyjno-
turystyczny -
rekreacyjny

edukacja/ turystyka/ 
rekreacja

b. dobry

•Cumowania łodzi do przewozów 
pasażerskich od 1 maja do 30 września;

•obiekt dostępny całorocznie;
•od 1 maja do 30 września opłata za wejście 

do Obwodu Ochronnego Rąbka.

maksymalnie 50 osób

17 Pomost nad Jeziorem Gardno
Gmina: Smołdzino, obr. 

ewid. Gardna Jezioro, dz. 
1/3

obiekt edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ turystyka b. dobry
•Obiekt dostępny całorocznie;

•od 1 lipca do 31 sierpnia opłata za wejście 
do Obwodu Ochronnego Rowy.

maksymalnie 30 osób

18
Pomost nad jeziorem Dołgie 

Wielkie

Gmina: Smołdzino, obr. 
ewid. Smołdzino 
Wydmy, dz. 214

obiekt edukacyjno-
turystyczny -
rekreacyjny

edukacja/ turystyka/ 
rekreacja

dobry
•Obiekt dostępny całorocznie;

•od 1 lipca do 31 sierpnia opłata za wejście 
do Obwodu Ochronnego Rowy.

maksymalnie 50 osób

19
Platforma widokowa w 

Czołpinie

Gmina: Smołdzino, obr. 
ewid. Smołdzino 
Leśnictwo, dz. 69

obiekt edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ turystyka b. dobry
•Obiekt dostępny całorocznie;

•od 1 maja do 30 września opłata za wejście 
do Obwodu Ochronnego Smołdziński Las.

maksymalnie 15 osób

20

Punkt poboru opłat, 
informacyjny, dydaktyczny w 

Obwodzie Ochronnym 
Smołdziński Las

Gmina: Smołdzino, obr. 
ewid. Smołdziński Las, 

dz. 20/3

obiekt edukacyjno-
turystyczny/ 
rekreacyjny

edukacja/ turystyka/ 
rekreacja

b. dobry
•Obiekt dostępny sezonowo

•od 1 maja do 30 września opłata za wejście 
do Obwodu Ochronnego Smołdziński Las.

maksymalnie 80 osób

21

Punkt poboru opłat, 
informacyjny, dydaktyczny w 

Obwodzie Ochronnym 
Smołdziński Las, Smołdzino, 

Kluki

Gmina: Smołdzino, obr. 
ewid. Żelazo, dz. 113; 
obr. ewid. Smołdzino 

Wydmy, dz. 21/8; obr. 
ewid. Smołdziński Las, 

dz. 23/6; obr. ewid. 
Kluki, dz. 77;
Gmina Ustka

obr. ewid. Rowy
613

obiekt edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ turystyka dobry

•Obiekt dostępny sezonowo;
•od 1 maja do 30 września opłata za wejście 

do Obwodu Ochronnego Smołdziński Las.
•Punkt poboru opłat w Klukach jest 

nieczynny

maksymalnie 10 osób w obiekcie

22

128_pft
Punkt poboru opłat, 

informacyjny, dydaktyczny w 
Obwodzie Ochronnym Rąbka

Gmina: Łeba, obr. ewid. 
Łeba obr 2, dz. 2/1L

obiekt edukacyjno-
turystyczny

edukacja/ turystyka dobry
•Obiekt dostępny całorocznie;

•od 1 maja do 30 września opłata za wejście 
do Obwodu Ochronnego Rąbka.

maksymalnie 10 osób w obiekcie
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5. Liczba zwiedzających obiekty edukacyjne

a) Liczba zwiedzających Muzeum w Smołdzinie
(obecnie nie udostępniane) w okresie 2009-
2018.

b) Liczba zwiedzających Filię Muzeum SPN
w Rąbce, w okresie 2009-2018.

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

os. 29147 26276 24600 20240 15414 16336 13999 14199 15962 12375

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Os.
18339 8712 3502 11 1986 2263 2181 1629 962 1133



5 ANALIZA DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ PARKU

5. Liczba zwiedzających obiekty edukacyjne cd.

a) Liczba zwiedzających Filię Muzeum SPN
w Rowach w okresie 2009-2018.

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Os. 2418 1305 1092 426 789 654 1112 391 644 760

a) Liczba zwiedzających Filię Muzeum SPN w Rowach w okresie 2009-2018.

Około 314 km tras turystycznych (w tym ścieżek przyrodniczych)

6. Szlaki turystyczne przebiegające przez SPN
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7. Oferta edukacyjna Słowińskiego Parku Narodowego 

Oferta edukacyjna Słowińskiego Parku Narodowego opiera się o różne obiekty, środki i charakteryzuje się

dużą różnorodnością tematyczną. Przyszłe działania edukacyjne w Parku powinny obejmować

dotychczasowe, wypracowane przez pracowników SPN działania rozszerzone o modernizację niektórych

obiektów.

Nowe treści i sposoby

służące kształtowaniu

pozytywnego stosunku

do parku i poznanie

jego wartości ważne

w zasadzie dla całego

kraju.

Fot. Ofert edukacyjna SPN, źródło: www.slowinskipn.pl
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6 DANE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ WODNYCH / ANALIZA UWARUNKOWAŃ HYDROTECHNICZNYCH

Cele pracy: 

1. Inwentaryzacja terenowa urządzeń wodnych na terenie SPN

A.1.1. Mapa istniejących urządzeń wodnych na obszarze SPN

A.1.2. Mapa zlewni elementarnych i obszarów oddziaływania obiektów hydrotechnicznych na obszarze SPN

2. OPIS UWARUNKOWAŃ HYDROTECHNICZNYCH OCHRONY EKOSYSTEMÓW ZALEŻNYCH OD WÓD

3. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI WODNYMI

A.3.1. Obszary obecnego oddziaływania urządzeń wodnych, z uwzględnieniem terenów położonych poza

granicami Parku i wskazaniem obszarów konfliktowych (istniejących i potencjalnych)

A.3.2. Lokalizacja urządzeń wodnych uwzględniająca podział na urządzenia przeznaczone do likwidacji,

utrzymania lub zaprzestania użytkowania

A.3.3. Obszary planowanego oddziaływania urządzeń wodnych (będącego skutkiem zaplanowanych

w koncepcji działań), z uwzględnieniem terenów położonych poza granicami Parku i wskazaniem obszarów

konfliktowych (istniejących i potencjalnych).
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Na potrzeby opracowania wydzielono 7 obszarów inwentaryzacyjnych:

1. Gać – ok  200 km kanałów i rowów
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2. Łeba – ok  25 km kanałów i rowów
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3. Kluki – ok  250 km kanałów i rowów
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4. Smołdziński Las – ok  190 km kanałów i rowów
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5. Gardna – ok  60 km kanałów i rowów
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6. Smołdzino – ok  40 km kanałów i rowów
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7. Rowy – ok  40 km kanałów i rowów
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8. Dodatkowo w opracowaniu ujęto pomniejsze systemy leżące poza granicami SPN, 

ale mogące oddziaływać na system zarządzania wodami w Parku
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Prace kameralne – przygotowanie danych do prac terenowych

Każdy zespół otrzymuje do dyspozycji drukowaną mapę sytuacyjną w formacie A2 zawierającą schemat

sieci rowów melioracyjnych, prawdopodobnych przepustów oraz urządzeń piętrzących. Jednocześnie

przygotowana jest wersja elektroniczna na urządzenia mobilne, aby pozyskiwać informacje o bieżącej

lokalizacji w terenie. Wszystkie obiekty których lokalizacja została wcześniej pozyskana w wyniku prac

kameralnych uzyskają unikalną nazwę dla danego obszaru.

DEM - ekstrakcja rzeczywistych

elementów liniowych 
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Pomiary parametrów obiektów melioracyjnych w terenie

Pomiary dokonywane są na podstawie wcześniej przygotowanej tabeli

Każda z tabel zawiera kolumnę z uwagami, w której zamieszczane są wszystkie istotne spostrzeżenia

i uwagi osób inwentaryzujących.

Wszystkie fotografie wykonywane w terenie wykonywane są urządzeniami mobilnymi, pozwalającymi na

dołączenie do nich informacji o geolokalizacji zdjęcia, co pomaga w późniejszym przetwarzaniu danych

do formy bazy danych.
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Schemat pomiarów urządzeń

Przybliżona głębokość

mierzona od dna rowu do krawędzi maksymalnej wysokości skarpy rowu

Przybliżona szerokość

mierzona pomiędzy maksymalnymi szerokościami skarp rowu

Rowy melioracyjne:

Przepusty:

Wysokość od dna

pomiar dokonywany od wyczuwalnego dna przepustu do maksymalnej możliwej wysokości 

przepływu

Długość

odległość między wlotem i wylotem przepustu

Średnica przepustu

średnica przepływu
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Zastawki:

Wały:

Światło zastawki

średnica przepływu

Wysokość zastawki

wysokość ile maksymalnie da się piętrzyć

Szerokość wału

mierzona u nasady wału

Wysokość wału

wysokość od nasady do korony
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Na potrzeby opracowania i poprawnej prezentacji danych przyjęto następującą typologię hydromorfologiczna:

RZ – rzeki naturalne
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RG-A - rowy główne (prowadzą wodę) 
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RG-P - rowy główne (pasywne, zarośnięte mchem + zanieczyszczenia) 
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RD-P - rowy drugorzędne pasywne

(pasywne, zarośnięte mchem + zanieczyszczenia)  

RS - rowy stare – niefunkcjonujące

BR - bruzdy
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B - bruzdy
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Ocena stanu zachowania i funkcji

Podczas inwentaryzacji dokonywano oceny stany zachowania i funkcjonalności obiektów, na podstawie

wcześniej przygotowanego, zunifikowanego arkusza:

1. Dla rowów melioracyjnych

2. Dla przepustów

3. Dla zastawek

4. Dla przepompowni

5. Dla wałów



* Funkcja urządzenia:

Rów odwadniający rów przebiegający przez użytek zielony, którego zadaniem jest odbieranie wód powierzchniowych i roztopowych z terenów 

bezpośrednio przylegających

Rów zbiorczy rów będący odbiornikiem rowów odwadniających

Rów odsiąkowy rów przebiegający wzdłuż obwałowania lub ogroblowania, za który trwale lub okresowo występuje wyższy poziom wód niż na 

terenie zawala

** Drożność:

Drożny rów, który nie wykazuje trwałych przetamowań uniemożliwiających lub istotnie ograniczających przepływ wód (zarwane lub 

zasypane przepusty, odcinkowe zasypanie koryta, przetamowań roślinnych lub innych itp.)

Drożność 

utrudniona

rów, który nie wykazuje trwałych przetamowań uniemożliwiających lub istotnie ograniczających przepływ wód, jednakże jest 

bardzo silnie porośnięty, lub posiada przetamowania, przez który przepływ wody jest możliwy w ograniczonym stopniu

Niedrożny rów, który posiada trwałe przetamowania uniemożliwiających lub istotnie ograniczające przepływ wód (do zjawiska filtracji), takie 

jak zarwane lub zasypane przepusty, odcinkowe zasypania itp.

*** Stan techniczny:

Dobry rów, którego koryto jest drożne, posiada wyraźne parametry fizyczne je określające i nie jest nadmiernie porośnięte roślinnością

Dostateczny rów, którego koryto jest drożne, lecz może  posiadać zniekształcone parametry fizyczne i jest silnie porośnięte roślinnością

Zły / 

niedostateczny

rów, który jest niedrożny, lub jest bardzo silnie porośnięty roślinnością do stopnia uniemożliwiającego identyfikację cech 

fizycznych

**** Skuteczność:

Skuteczny rów posiadający drożność i stan techniczny pozwalające na zachowanie jego funkcji

Nieskuteczny rów nie posiadający drożności, lub jego stan techniczny nie pozwala na zachowanie jego funkcji

***** Zasięg:

rów wewnętrzny rów prowadzący wody wyłącznie z terenów Parku

rów tranzytowy rów prowadzący wody również z terenów zewnętrznych
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Dla rowów melioracyjnych
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Dla przepustów
* Funkcja urządzenia:

Przepust drogowy przepust służący do przeprowadzania rowu pod drogą

Przepust  rolniczy przepust służący do przeprowadzania rowu pod wjazdem na łąkę lub pole

Przepust techniczny przepust pełniący inną funkcję, np. do przeprowadzania wód w rowie z pominięciem części zlewni

** Drożność:

Drożny przepust, w którym przepływ wody może odbywać się swobodnie

Drożność utrudniona przepust istotnie zamulony, jednakże taki, w który woda nie musi przefiltrowywać przez nagromadzony materiał

Niedrożny przepust zarwany lub całkowicie zamulony

*** Stan techniczny:

Dobry przepust, w którym następuje swobodny przepływ, wlot i wylot są w dobrym stanie

Dostateczny przepust, w którym następuje swobodny przepływ wody, jednakże przewód przepustu, wlot lub wylot wykazują uszkodzenia, 

oraz przepust mocno zamulony

Zły / niedostateczny przepust niedrożny, całkowicie zamulony lub zarwany

**** Skuteczność:

Skuteczny przepust zapewniający przepływ wody

Nieskuteczny przepust nie zapewniający przepływu wód

Typ urządzenia

P przepust

PP przepusto-piętrzenie

Rodzaj przyczułku

B betonowy

D darniowy
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Dla zastawek

* Funkcja urządzenia:

Zastawka do nawodnień 

rolniczych

zastawka służąca do zatrzymania odpływu wód na obszarach użytków zielonych

Zastawka leśna zastawka służąca do zatrzymania odpływu wód na obszarach leśnych

Zastawka regulacyjna zastawka służąca do kierowania przepływem wód w określone rowy lub kanały

** Sposób użytkowania:

Piętrzenie zastawki, na których utrzymywane jest piętrzenie

Brak piętrzenia zastawki otwarte

*** Stan techniczny:

Dobry zastawka, która umożliwia piętrzenie/zatrzymywanie wód po założeniu zamknięć, bez wyraźnych uszkodzeń konstrukcji i 

prowadnic.

Dostateczny zastawka posiadająca ograniczone możliwości piętrzenia/zatrzymywania wód

Zły / niedostateczny zastawka, wymagająca remontu w celu przywrócenia piętrzenia/zatrzymywania wód, lub posiadająca istotne uszkodzenia 

konstrukcji

**** Skuteczność:

Skuteczna zastawka piętrząca/zatrzymująca  wodę na dzień dzisiejszy w zakresie odpowiadającym jej funkcji

Nieskuteczny zastawka nie piętrząca obecnie wody

***** Ogólna możliwość 

piętrzenia:

określenie możliwości w sposób czysto techniczny, tj, np. wysokość prowadnic szandorowych lub wysokość zasuwy, bez 

analizy możliwości piętrzenia pod kątem terenów powyżej urządzenia i dostępności wody

****** Rodzaj zastawki: zastawka szandorowa, zastawka z zasuwą i mechanizmem śrubowym, przepustozastawka itp., materiał
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Dla przepompowni

* Funkcja urządzenia:

Przepompownia p.powodziowa przepompownia odwadniająca tereny narażone na powódź i nie posiadające grawitacyjnego odpływu

Przepompownia rolnicza przepompownia do nawodnień rolniczych

** Sposób użytkowania:

Pracująca okresowo

Pracująca w trybie ciągłym

*** Stan techniczny (ocena stanu technicznego wyłącznie ogólna, na podstawie oględzin zewnętrznych):

Dobry przepompownia, której konstrukcja, wlot i wylot nie wykazują istotnych uszkodzeń

Dostateczny przepompownia, która jest czynna, jednakże jej konstrukcja, wlot lub wylot wykazują istotne uszkodzenia

Zły / niedostateczny przepompownia, która nie pracuje, lub posiada widoczne uszkodzenia zagrażające jej pracy

**** Skuteczność:

Skuteczna pompownia, której wydajność pozwala utrzymywać poziom wód powyżej wlotu na 

dopuszczalnych/akceptowalnych poziomach

Nieskuteczna przepompownia niepracująca, lub niezdolna utrzymywać poziomów wód w wymaganym zakresie
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Dla wałów

* Funkcja urządzenia: (do dyskusji - zasadniczo wszystkie są przeciwpowodziowe):

Wały p. powodziowe wały wzdłuż rzek i chroniące tereny najniżej położone

Wały p. cofkowe wały chroniące przed wzniosem poziomu wód wskutek cofki sztormowej

** Stan techniczny (ocena stanu technicznego wyłącznie ogólna, na podstawie oględzin korpusu obwałowań. Brak możliwości oceny zgodnie z 

wytycznymi technicznymi dla obwałowań, brak możliwości oceny zjawisk filtracyjnych itp.):

Dobry wały bez wyraźnej deformacji korpusu, nie posiadające uszkodzeń i wymyć

Dostateczny wały wizualnie wyglądające na stabilne, jednakże wykazujące ślady osiadań lub deformacji/uszkodzeń skarp

Zły / niedostateczny wały wykazujące ślady dużych osiadań korpusu, posiadające wyrwy lub uszkodzenia, które mogą zagrażać ich 

stateczności

*** Skuteczność:

Skuteczne wały, których stan techniczny określono jako dobry lub dostateczny

Nieskuteczne wały, których stan techniczny określono jako niedostateczny
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Rowy melioracyjne:

około 7 tys. obiektów o sumarycznej długości ok 800 km

Przepusty:

około 450 obiektów

Zastawki:

około 200 obiektów

Przepompownie:

13 obiektów

Wały:

koło 32 obiekty



Omówienie zakresu uwzględnienia w opracowywanej 

dokumentacji porozumienia w sprawie funkcjonowania 

Słowińskiego Parku Narodowego w obszarze Smołdzino 

(porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku) oraz pisma 

Wójta Gminy Smołdzino do Głównego Konserwatora Przyrody 

(pismo z 23 stycznia 2015 roku)
Ryszard Krynicki

Piotr Szczurek

Wojciech Romańczyk

Marcin Czerny

Specjaliści zespołu Wykonawcy



ZAKRES UWZGLĘDNIENIA W OPRACOWYWANEJ DOKUMENTACJI POROZUMIENIA ORAZ PISMA

Dokumenty, w oparciu o które analizowano możliwość uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji

planistycznej postulatów gminy Smołdzino:

1. Porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego

w obszarze gminy Smołdzino;

2. Pismo Wójta Gminy Smołdzino z 23 stycznia 2015 roku do Głównego Konserwatora Przyrody – to pismo

traktowane jest jako zbiorczy wniosek gminy Smołdzino do przygotowywanej dokumentacji projektowej.



POROZUMIENIE Z 2.08.2003 ROKU

Porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku

Narodowego w obszarze gminy Smołdzino – podstawowy analizowany dokument.

W tym dokumencie najważniejszymi punktami dotyczącymi sporządzanej na potrzeby planu

ochrony dokumentacji są punkty 1 oraz 6 porozumienia.



POROZUMIENIE Z 2.08.2003 ROKU

Punkt 1 porozumienia:

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

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

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

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

1. poinformowanie o rozpoczęciu prac nad

wykonaniem dokumentacji na potrzeby planu

ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego

z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla

obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska

PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003,

Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002

w granicach Parku – stosowne ogłoszenie zostało

opublikowane w „Głosie Pomorza” 1 kwietnia 2019

roku;



POROZUMIENIE Z 2.08.2003 ROKU

Punkt 1 porozumienia cd.:

2. publikowanie na specjalnie dedykowanej stronie internetowej aktualnych informacji

o przebiegu i stanie zaawansowania prac;

www.planochrony.slowinskipn.pl

Na stronie tej znajdują się:

1. opis projektu;

2. aktualności;

3. kwartalne sprawozdania z przebiegu prac opracowywane przez Wykonawcę;

4. informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych wraz ze szczegółowymi

relacjami z odbytych spotkań konsultacyjno-informacyjnych.

do tej pory odbyły się dwa spotkania:

1. wstępne, które odbyło się 28 czerwca 2019 roku - poinformowanie o rozpoczęciu

prac nad projektem planu, zaprezentowanie harmonogramu prac i ich procedury,

przedstawienie możliwości zapoznawania się z bieżącym stanem prac oraz sposobem

zgłaszania uwag i wniosków podczas całego procesu planistycznego;

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

zrealizowanych prac;

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

w maju i wrześniu 2020 roku oraz w styczniu roku 2021.



POROZUMIENIE Z 2.08.2003 ROKU

Punkt 1 porozumienia cd.:

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

4. ponadto:

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

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

zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni.



POROZUMIENIE Z 2.08.2003 ROKU

Punkt 1 porozumienia jest realizowany zgodnie ze stosowną delegacją ustawową, gdyż

Dyrektor Parku sporządzając projekt planu ochrony zapewnia możliwość udziału społeczeństwa,

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

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

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

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

zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział

w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.

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

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

literami od A do J.

Podpunkt A:

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

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

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

rozważą celowość odtworzenia przystani rybackiej w Klukach.

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

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

tradycyjny, rzadko już spotykany w Polsce.

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

kulturowych i jako taka winna być kontynuowana, także w zakresie wskazania akwenu rybaczenia oraz jego limitów.



POROZUMIENIE Z 2.08.2003 ROKU

Podpunkt B – załącznik 4:

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

w miejscowości Kluki - w sąsiedztwie przystani żeglugi pasażerskiej…

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

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

wnioskowano o obszar linii

brzegowej długości około 220

mb, rzeczywiście udostępniono

(w sąsiedniej lokalizacji) obszar

linii brzegowej Łebska długości

1572 mb.

Zmiana lokalizacji wynika

z usytuowania przy ujściu

Pustynki do jeziora Łebsko

tarliska ryb.
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Podpunkt B – załącznik 5:

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

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

Łebsko.

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

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

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

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

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

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

zachowane.

Ten podpunkt porozumienia nie zostanie uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

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

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

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

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

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

i gęś białoczelna);

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

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

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

przemieszczające się wiosną na lęgowiska położone w północnej Europie;



1.

2.

3. dodatkowo, w odniesieniu do turystyki kajakowej, na wskazanym w porozumieniu szlaku istotnym przeciwwskazaniem jest

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

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

powiększenia.
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Uzasadnienie cd:
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Podpunkt D:

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

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

szlakiem na nadmorską plażę w sąsiedztwie jeziora Dołgie Małe.

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

Postulat jest spełniony w zakresie

całorocznego dostępu ludności do brzegu

morza.

Jesteśmy jednak przeciwni umożliwieniu

wejścia na plażę (oraz przebywania

w granicach Parku) nocą z uwagi na ochronę

siedlisk bytowania cennych gatunków ptaków

m.in. sieweczki obrożnej (przedmiot ochrony

w obszarze Natura 2000 Pobrzeże

Słowińskie PLB220003), ograniczenie nocnej

penetracji obszaru (niepokojenia zwierząt),

a także z uwagi na bezpieczeństwo turystów.

Obecny sposób udostępnienia plaż od świtu

do zmierzchu (czyli na godzinę przed

wschodem słońca oraz godzinę po

zachodzie) jest wystarczający i zostanie

utrzymany.
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Podpunkt E:

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

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

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

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udostępnienia

trasa Rąbka - wyrzutnia rakiet jest udostępniona dla

ruchu wózków elektrycznych (meleksów) i ten

sposób przewozu turystów zostanie utrzymany.

Wykonawca negatywnie opiniuje jednak koncepcję

udostępnienia trasy w celu przewozu turystów do

Czerwonej Szopy. Aby spełnić wymogi bezpiecznego

transportu trasa ta wymagałaby gruntownej

przebudowy, w tym jej poszerzeniem oraz

rozdzielenia ruchu pieszego i kołowego,

co wymagało by ingerencji w obszar ochrony ścisłej

oraz uszczuplenie zasobu cennego siedliska

przyrodniczego Natura 2000 – 2180

reprezentowanego na tym obszarze przez

zbiorowiska borów bażynowych (Empetro nigri-

Pinetum) – przedmiot ochrony w obszarze Natura

2000 Ostoja Słowińska PLH220023 – to siedlisko

występuje na praktycznie całej długości szlaku od

parkingu leśnego do Czerwonej Szopy.

Fot. Bór bażynowy przy dojściu do Czerwonej Szopy. Autor. Krameko
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Podpunkt F:

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

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

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

Fot. Czerwona Szopa. Autor: Krameko Sp. z o.o.

Ten podpunkt porozumienia

jest i zostanie uwzględniony

w całości w opracowywanej

dokumentacji projektowej.
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Podpunkt G:

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

SPN.

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

mapce.
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Podpunkt H:

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

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

Ten podpunkt porozumienia jest i zostanie uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej

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

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

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

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

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

natężeniu ruchu turystycznego – zasada: turysta zabiera swoje śmieci.

Fot. Proponowana lokalizacja 
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Podpunkt I:

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

Ten podpunkt porozumienia jest i zostanie uwzględniony w całości w opracowywanej dokumentacji projektowej.

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

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

Ten podpunkt porozumienia nie zostanie uwzględniony w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

Analogicznie do uzasadnienia podpunktu D;

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

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

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

turystów;

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

jest wystarczający i zostanie utrzymany.
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Podsumowanie postulatów dotyczących planu ochrony znajdujących się w porozumieniu z roku 2003

1. w porozumieniu znajdują się ogółem 11 postulatów związanych z opracowywaną dokumentacją

projektową;

2. 7 z postulatów zostanie spełnionych;

3. 2 dalsze postulaty zostaną uwzględnione częściowo;

4. 2 postulaty nie zostaną uwzględnione.
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Pismo Wójta Gminy Smołdzino z 23 stycznia 2015 roku do Głównego Konserwatora

Przyrody.

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

porozumienia z Ministerstwem Środowiska.

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

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

Wykonawca nie będzie się do nich odnosił

takich postulatów w piśmie jest 9:

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

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

i innych obszarów prawnie chronionych,

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

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

niezrealizowanego punktu z porozumienia z 2003 r.,

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

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

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

populacji bobrów na terenie Gminy Smołdzino,

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

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

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

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

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

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

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

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

dokumentacji.

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

wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego i wędkowanie,

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

muzeów, za wędkowanie w miejscach do tego wyznaczonych,

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

przetargowych,

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

będą podejmowali wspólne działania w celu ochrony przyrody,

9. punkt 30 pisma: uregulowanie,

z każdą ze stron, przy współudziale

Słowińskiego Parku Narodowego,

kwestii dojazdu do miejscowości

Człuchy.
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Punkt 4 pisma:

całodobowy i całoroczny dostęp do brzegu morskiego i zapewnienie

swobodnego plażowania na całej długości plaży od Rowów do Łeby,

Ten punkt pisma (wniosku) nie zostanie uwzględniony

w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

uzasadnienie dotyczące całodobowego dostępu do brzegu morskiego

analogiczne jak w prezentowanym już stanowisku dotyczącym

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

wejścia na plażę nocą z uwagi na ochronę siedlisk bytowania cennych

gatunków ptaków m.in. sieweczki obrożnej (przedmiot ochrony

w obszarze Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003),

niepokojenia zwierząt z uwagi na nocną penetrację obszaru, a także

z uwagi na bezpieczeństwo turystów nie powinno być dozwolone.

Obecny sposób udostępnienia plaż od świtu do zmierzchu (czyli na

godzinę przed wschodem słońca oraz godzinę po zachodzie) jest

wystarczający i zostanie utrzymany.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

udostępniony do rekreacji i zamierzamy te zasady utrzymać.

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

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

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

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

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

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

wodnym-sopot/

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

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

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

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

biegnącej przez oddział 21.

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

ustalenie na okres przynajmniej 5 lat limitów połowowych uwzględniających opłacalność prowadzenia

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

bądź zwiększenie limitów połowowych),

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

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

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

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

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

ich zwiększenie.
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Punkt 9 pisma:

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

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

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

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

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

część 2 wniosku jest i zostanie uwzględniona w opracowywanej dokumentacji projektowej

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

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

projektowej

Uzasadnienie:

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

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

poszerzenie strefy do wędkarstwa morskiego brzegowego (szczególnie

latem),

Ten punkt pisma (wniosku) nie zostanie uwzględniony w opracowywanej

dokumentacji projektowej.

W naszej ocenie obecny obszar udostępniony do morskiego wędkarstwa

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

i nie wymaga poszerzenia.

Obszar ten jest zlokalizowany w centralnej części Parku, co jest

korzystne. Tego typu wędkarstwa nie można uprawiać w sąsiedztwie

plaż szczególnie chętnie odwiedzanych. Dotyczy to w warunkach SPN

przede wszystkim Łeby i Rowów (tam nie jest dopuszczone

wędkowanie), ale także odcinka plaży (gdzie jest możliwość

wędkowania) w okolicach Czerwonej Szopy.

Trzeba pamiętać, że wędkarstwo plażowe opiera się w głównej mierze

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

powinno być uprawiane w miejscach koncentracji plażowiczów. Z tego

tytułu z udostępnienia planujemy dodatkowo wyłączyć 150 m odcinki

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

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

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

Uzasadnienie:

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

z następujących przyczyn:

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

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

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

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

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

2. ewentualne wyznaczenie szlaku i zamknięcie go na czas sezonu

lęgowego wydaje się być mało ekonomiczne, gdyż koliduje z właściwą

Parkowi sezonowością turystyki (przede wszystkim turystyki letniej). Poza

tym, ewentualna żegluga poza sezonem lęgowym będzie miała negatywny

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

przemieszczające się wiosną na lęgowiska położone w północnej Europie

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

w porozumieniu szlaku istotnym przeciwwskazaniem jest brak możliwości

zapewnienia bezpieczeństwa, na tym trudnym i specyficznym akwenie

4. obecnie wyznaczona strefa jeziora udostępniona do celów turystyki jest

wystarczająca i będzie utrzymana bez jej powiększenia
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Punkt 12 pisma:

umożliwienie przewozu turystów środkami

wyposażonymi w silniki ekologiczne drogą do

Czerwonej Szopy oraz utrzymanie ich na trasie

Rąbka dawna Wyrzutnia Rakiet,

Ten punkt pisma (wniosku) zostanie częściowo

uwzględniony w opracowywanej dokumentacji

projektowej.

Tak jak zaznaczono przy analizie punktu 6E

porozumienia z 2003 roku, wniosek ten jest

spełniony w części dotyczącej trasy trasie

Rąbka dawna Wyrzutnia Rakiet.

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

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

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

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

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

od parkingu leśnego do Czerwonej Szopy.
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Punkt 13 pisma:

utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia wykorzystania Czerwonej Szopy jako punktu ratownictwa,

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

Ten punkt pisma (wniosku), tak jak

zaznaczono przy analizie punktu

6F porozumienia z 2003 roku, jest

i zostanie uwzględniony

w opracowywanej dokumentacji

projektowej
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Punkt 14 pisma:

rozszerzenie obszarów udostępnionych

do zbioru runa leśnego o obszary objęte

ochroną czynną wskazane przez SPN,

Ten punkt pisma (wniosku) nie zostanie

uwzględniony w opracowywanej

dokumentacji projektowej.

Tak jak zaznaczono przy analizie punktu

6G porozumienia z 2003 roku, w ocenie

Wykonawcy dokumentacji projektowej,

aktualnie udostępniony obszar do zbioru

grzybów i jagód jest wystarczający i nie

ma potrzeby jego rozszerzania.

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

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

kanalizowania ruchu turystycznego do udostępnionych szlaków byłaby fikcją.

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

granicami).

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

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

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

czynnej).
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Punkt 15 pisma:

utrzymanie wskazanego miejsca do wypoczynku - dotyczy zagospodarowania turystycznego około

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

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

śmieci),

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

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

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

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

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

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

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

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

turysta zabiera swoje śmieci.
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Punkt 16 pisma:

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

o które został powiększony SPN,

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

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

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

udostępnienie Jeziora Dołgie Duże do wędkowania,

Ten punkt pisma (wniosku) nie zostanie uwzględniony

w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie:

Jezioro znajduje się od dłuższego czasu w obszarze ochrony

ścisłej, która została ustanowiona do obserwacji procesów

naturalnych. Przerwane tej koncepcji ochrony byłoby bardzo

niekorzystne, stracono by wiele lat obserwacji naturalnych

procesów, w tym regeneracyjnych.



PISMO Z 23.01.2015 ROKU

Punkt 18 pisma:

możliwość slipowania łodzi w Przybyninie oraz stworzenia łowiska w Przybyninie,

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

Uzasadnienie:

Nie widzimy jakiejkolwiek

możliwości ingerencji w strefę

brzeżną jeziora w okolicach

miejscowości Przybynin, ponieważ

jest to miejsce koncentracji

naturalnych tarlisk ryb jeziora

Łebsko. Z tego względu także nie

może być mowy o utworzeniu

łowiska w Przybyninie,

Ponadto to jest obszar ochrony

ścisłej.
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Punkt 19 pisma:

poszerzenie łowiska na Jeziorze Gardno,

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

Uzasadnienie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o poszerzenie łowiska na tym akwenie.
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Punkt 21 pisma:

udrożnienie kanału Łebsko-Gardno,

Ten punkt pisma (wniosku) jest i zostanie częściowo uwzględniony

w opracowywanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie

(brak wskazania we wniosku celu udrożnienia):

1. aktualnie kanał jest drożny do celów melioracyjnych – nawadniania

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

spełnia swoją rolę melioracyjną),

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

możliwości - są przepompownie na ewentualnej trasie, mosty są zbyt

niskie,

3. w ramach działań ochronnych nie przewiduje się zablokowania

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

przeprowadzenie melioracji gruntów rolnych na terenie SPN,

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

podporządkowanym celom przyrodniczym.

Na pewno nie będą meliorowane

wszystkie grunty rolne na terenie SPN,

ale jedynie te, które z uwagi np. na

konieczność wjazdu sprzętu do

koszenia zmeliorowane być muszą.

Jednak termin i lokalizacja

meliorowania tych gruntów będą

uzależnione celami przyrodniczymi –

czyli dotyczyć będą jedynie tych

cennych zbiorowisk roślinnych (siedlisk

przyrodniczych), które wymagają tego

typu zabiegu.

Orientacyjny obszar, który objęty

będzie koszeniami (melioracjami)

ilustruje mapka:
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Punkt 24 pisma:

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

przeciwpożarowej,

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

projektowej.

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

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

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

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

osób niepełnosprawnych,

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

Uzasadnienie:

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

roku ewentualne zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpiecznego dojazdu do Czerwonej Szopy

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

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

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

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

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

długości szlaku od parkingu leśnego do Czerwonej Szopy.



PISMO Z 23.01.2015 ROKU

Punkt 29 pisma (drugi z dwóch punktów 29):

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

całej gminy,

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

Uzasadnienie:

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

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

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

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

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

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

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

wymuszone unikaniem przez ptaki farmy wiatrowej.

Taka inwestycja może w konsekwencji zaburzyć istniejące (w tej

chwili korzystne) warunki dla awifauny lęgowej i przelotnej, dlatego

też nie jest wskazana jej realizacja.

Aktualne rozmieszczenie farm wiatrowych w okolicach Parku

ilustruje mapka:

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

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

w instalacjach grzewczych na terenie całej gminy Smołdzino,

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

Nie planujemy wprowadzenia takiego zakazu.
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Punkt 32 pisma:

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

możliwości swobodnego decydowania o grodzeniu obszarów,

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

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

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

Ewentualne wyrażenie zgody na

swobodne grodzenie całych działek,

często wąskich i długich – nie rzadko

długości kilkuset metrów,

powodowałoby przerwanie korytarzy

ekologicznych. Grodzenie takich

działek (w całości) nie jest także

korzystne z uwagi na ochronę

walorów krajobrazowych.

Przykładową ilustrację działek,

których grodzenie byłoby

niekorzystne z uwagi na przerwanie

korytarzy ekologicznych przedstawia

mapka:
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Punkt 33 pisma:

wyznaczenie dróg przeciwpożarowych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, które umożliwią

ochronę całego obszaru Słowińskiego Parku Narodowego i gminy Smołdzino.

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

projektowej w zakresie ochrony lasów.

Zgodnie ze zleconym zakresem prac przygotowywana dokumentacja projektowa obejmuje

sporządzenie planu ochrony przeciwpożarowej, jednak WYŁĄCZNIE w odniesieniu do ochrony

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

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

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

3 niezbędnych prac.



PISMO Z 23.01.2015 ROKU

Punkt 23 pisma:

umożliwienie budowy kaplicy na górze Rowokół jako elementu szlaku Św. Jakuba w celu

organizowania pielgrzymek na G. Rowokół oraz szlaku edukacyjno-turystycznego prowadzącego trasą

od stacji paliw do cmentarza w Smołdzinie,

Aktualnie nie jesteśmy w stanie udzielić na dzień dzisiejszy wiążącej odpowiedzi odnośnie tego punktu.

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy istotne dokumenty dotyczące tej planowanej inwestycji i obecnie

dokumenty te i uwarunkowania prawne są analizowane.



Podsumowanie postulatów dotyczących planu ochrony znajdujących się w piśmie Wójta Gminy

Smołdzino z 23 stycznia 2015 roku do Głównego Konserwatora Przyrody

1. w piśmie sformułowano łącznie 35 postulatów,

2. 7 wniosków zostanie spełnionych w całości

3. 7 dalszych postulatów zostanie uwzględnionych częściowo

łącznie w całości bądź częściowo zostanie spełnionych 14 postulatów

4. 9 wniosków nie zostanie uwzględnionych

5. 9 postulatów nie dotyczy sporządzanej dokumentacji projektowej

6. 2 wnioski nie zostały na razie rozpatrzone

– będą rozpatrzone w terminie późniejszym
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PYTANIA UCZESTNIKÓW 

SPOTKANIA

ZBIERANIE UWAG I WNIOSKÓW



Fot. Krameko

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Fot. Krameko Fot. Krameko

Fot. Krameko Fot. Krameko Fot. Krameko


