
KONFERENCJA KOŃCOWA PROJEKTU 
Nr POIŚ.02.04.00-00-0026/17 

„ Projekt planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: 
Ostoja Słowińska, Pobrzeże Słowińskie i Przybrzeżne Wody Bałtyku” 

Telekonferencja - 27 maja 2022 r. 

 „Wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla 
Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla 

obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, 
Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku.”

Ryszard Krynicki – Prezes Zarządu KRAMEKO sp. z o.o.
Wojciech Romańczyk – Koordynator prac ze strony Wykonawcy

Specjaliści zespołu Wykonawcy

WYKONAWCA



Kamienie milowe
 



1 KAMIENIE MILOWE

19 lutego 2019 roku - podpisanie umowy 



 1 kwietnia 2019 roku  - 

opublikowanie 
zawiadomienia o 

rozpoczęciu prac nad 
wykonaniem 

dokumentacji na potrzeby 
planu ochrony w gazecie 

„Głos Dziennika 
Pomorza” 

1 KAMIENIE MILOWE



5 marca 2019 roku - 

 pierwsze spotkanie robocze – wstępne/zapoznawcze 

1 KAMIENIE MILOWE



11 czerwca 2019 roku - pierwsze spotkanie z Komisją Planu 

1 KAMIENIE MILOWE



12 czerwca 2019 roku - spotkanie robocze - omówienie zagadnień 
dotyczących sposobów wykonania prac inwentaryzacyjnych 

28 czerwca 2019 roku  - ostateczne przekazania materiałów 
wynikowych prac etapu 1 

28 czerwca 2019 roku - pierwsze spotkanie informacyjno-
konsultacyjne 

1 KAMIENIE MILOWE



1-2 lipca 2019 roku - objazd terenowy w dniach, którego 
przedmiotem było szczegółowe uzgodnienie sposobu 

inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych 

1 KAMIENIE MILOWE



7 sierpnia 2019 roku - konsultacje terenowe dotyczące sposobu inwentaryzacji 
zbiorowisk roślinnych 

22 lipca 2019 roku - spotkanie robocze dotyczące uszczegółowienia zakresu prac 
do wykonania w ekosystemach wodnych 

1 KAMIENIE MILOWE



1 KAMIENIE MILOWE



29 sierpnia 2019 roku - spotkanie robocze – omówienie 
zagadnień dotyczących inwentaryzacji zasobów leśnych

30 sierpnia 2019 roku  - drugie spotkanie z Komisją Planu 

1 KAMIENIE MILOWE



24 września 2019 roku - spotkanie robocze dotyczące omówienia 
zakresu i sposobu weryfikacji danych dotyczących urządzeń 

wodnych 

25 września 2019 roku - spotkanie robocze dotyczące wyboru 
punktów monitoringowych do oceny stanu ochrony siedliska 

przyrodniczego Natura 2000 91D0 - bory i lasy bagienne 

1 KAMIENIE MILOWE



14 października 2019 roku - przedstawienie wyników prac 
inwentaryzacyjnych konserwatorowi obwodu ochronnego 

Smołdziński Las 

16 października 2019 roku - spotkanie robocze dotyczące 
wyników przeprowadzonych badań ichtiofauny 

1 KAMIENIE MILOWE



17 października 2019 roku - seminarium: „Ochrona ekosystemów 
torfowiskowych SPN” 

1 KAMIENIE MILOWE



18 października 2019 roku - trzecie spotkanie z Komisją Planu 

1 KAMIENIE MILOWE



6 listopada 2019 roku  -  przedstawienie wyników prac 
inwentaryzacyjnych konserwatorowi obwodu ochronnego Rowy 

1 KAMIENIE MILOWE



1 KAMIENIE MILOWE

6 listopada 2019 roku - przedstawienie wyników prac 
inwentaryzacyjnych konserwatorowi obwodu ochronnego 

Smołdzino 



28 listopada 2019 roku  - spotkanie robocze dotyczące koncepcji 
ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych związanych ze 

środowiskiem wodnym 

10 grudnia 2019 roku - przedstawienie wyników prac 
inwentaryzacyjnych konserwatorowi obwodu ochronnego Rąbka 

1 KAMIENIE MILOWE



11 grudnia 2019 roku  -  przedstawienie wyników prac 
inwentaryzacyjnych konserwatorowi obwodu ochronnego Kluki 

1 KAMIENIE MILOWE



11 grudnia 2019 roku - spotkanie robocze dotyczące przygotowania zimowych 
tropień wilka

12 grudnia 2019 roku - spotkanie robocze dotyczące diagnoz zbiorowisk 
roślinnych i siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w sporządzanej dokumentacji 

planistycznej

13 grudnia 2019 roku - drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne 

1 KAMIENIE MILOWE



13 grudnia 2019 roku - przedstawienie wyników prac 
inwentaryzacyjnych konserwatorowi obwodu ochronnego 

Żarnowska 

1 KAMIENIE MILOWE



19 lutego 2020 roku - spotkanie robocze 
podsumowujące inwentaryzację zasobów 

leśnych 

1 KAMIENIE MILOWE



19 lutego 2020 roku - spotkanie robocze dotyczące omówienia 
zagadnień związanych z działalnością edukacyjną Parku 

20 - 21 lutego 2020 roku - spotkanie robocze dotyczące koncepcji 
ochrony ichtiofauny oraz zakresu uwzględnienia w opracowywanej 
dokumentacji planistycznej porozumienia zawartego w 2003 roku 
pomiędzy Gminą Smołdzino, a Ministerstwem Środowiska oraz 

wniosków Gminy Smołdzino z 2015 roku do nowego porozumienia 

1 KAMIENIE MILOWE



28 lutego 2020 roku - trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne 

1 KAMIENIE MILOWE



28 sierpnia 2020 roku - spotkanie robocze dotyczące uwag do 
opracowanych danych GIS 

17, 19 listopada 2020 roku - spotkanie robocze dotyczące ustalenia 
sposobu ostatecznej redakcji ekspertyzy hydrotechnicznej 

25 listopada 2020 roku - spotkanie robocze dotyczące ustalenia 
sposobu ostatecznej redakcji ekspertyzy zagospodarowania 

przestrzennego 

10 grudnia 2020 roku - spotkanie robocze dotyczące zestawienia 
celów ochrony oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom ze 
strony zagospodarowania przestrzennego, a także zestawienia 

celów, zagrożeń i sposobów ich zapobieganiu pod kątem 
hydrotechnicznego sposobu ograniczania negatywnego wpływu 

na przedmioty ochrony 

1 KAMIENIE MILOWE



22 stycznia 2021 roku - ostateczne 
przekazania materiałów 

wynikowych prac etapu 2 

1 KAMIENIE MILOWE



26 marca 2021 roku - czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne 

1 KAMIENIE MILOWE



4040

1 KAMIENIE MILOWE



29 kwietnia 2021 roku - czwarte spotkanie z Komisją Planu 

1 KAMIENIE MILOWE



7 września 2021 roku - spotkanie robocze dotyczące odłowów 
kulturowych 

20 października 2021 roku - spotkanie robocze dotyczące 
ostatecznego ujęcia zagadnień dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego w projekcie rozporządzenia i w syntezie 

1 KAMIENIE MILOWE



31 stycznia 2022 roku  -  ostateczne 
przekazania materiałów 

wynikowych prac etapu 3 

1 KAMIENIE MILOWE

31 stycznia 2022 roku  -  spotkanie 
robocze dotyczące omówienia 

postulatów Gminy Smołdzino do 
projektu planu ochrony SPN 



11 marca 2022 roku - piąte 
spotkanie informacyjno-

konsultacyjne 

1 KAMIENIE MILOWE



1 KAMIENIE MILOWE



21 marca 2022 roku - spotkanie 
robocze dotyczące odłowów 

ichtiofauny w jeziorach Łebsko 
i Gardno 

23 marca 2022 roku  -  
ostateczne przekazania materiałów 

wynikowych prac etapu 4 
(manuskrypt) 

20 maja 2022 roku - szóste 
(ostatnie) spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne 

1 KAMIENIE MILOWE



sporządzono 12 sprawozdań kwartalnych 

1 KAMIENIE MILOWE



udzielono odpowiedzi na 21 wystąpień osób fizycznych i instytucji 
zawierających łącznie 75 wniosków, uwag, postulatów i zapytań 

1 KAMIENIE MILOWE



ustosunkowano się do 45 postulatów zawartych w porozumieniu 
zawartym w 2003 roku pomiędzy Gminą Smołdzino, 
a Ministerstwem Środowiska oraz wnioskach Gminy Smołdzino 
z 2015 roku do nowego porozumienia 

Łącznie odbyło się: 

● 6 spotkań informacyjno-konsultacyjnych 
● 4 spotkania z Komisją Planu 
● 21 spotkań roboczych 

1 KAMIENIE MILOWE



Zespół wykonawczy 

 



● Projekt zrealizował zespół 85 osób  – wyłącznie osoby bezpośrednio 
zaangażowane w realizację prac (nie licząc pracowników firmy bezpośrednio nie 
zaangażowanych, a bez których zrealizowanie prac nie byłoby możliwe – 
sekretariat, księgowość, itp.), w tym 43 pracowników etatowych KRAMEKO, 
17 pracowników podwykonawcy (Geofabryka) oraz 25 zatrudnionych 
przez KRAMEKO współpracowników – głównie naukowców specjalizujących się 
w różnych dziedzinach 

● Wszyscy członkowie zespołu wykonawczego posiadają wyższe kierunkowe 
wykształcenie, w tym osoby z tytułami naukowymi: 3 profesorów 
(„belwederskich”), 11 doktorów habilitowanych  oraz   10 doktorów  (28% 
udział osób z tytułami naukowymi w zespole wykonawczym) 

2 Zespół wykonawczy 



Zespół odbierający prace po stronie Słowińskiego Parku Narodowego – zespół 
38 osób, w tym: 

1. przedstawiciele dyrekcji Parku, 
2. koordynatorzy projektu ze strony Zamawiającego, 
3. recenzenci powołani przez SPN, 
4. członkowie Komisji Planu czuwającej nad poprawnością opracowywanej 

dokumentacji planistycznej, 
5. audytor danych przestrzennych GIS, 
6. specjaliści Parku z poszczególnych dziedzin - członkowie Zespołu ds. 

uzgodnień dokumentacji projektowej Słowińskiego PN oraz konserwatorzy 
obrębów i obwodów ochronnych 

2 Zespół wykonawczy 



Przebieg prac 



ETAP I 
(wstępny) 

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

zamówienia. 

Na tym etapie wykonano prace inwentaryzacyjne i dokonano zestawienia wszystkich 
niezbędnych do przygotowania planu ochrony danych. Zidentyfikowano zagrożenia, 
dokonano analizy i oceny skuteczności realizowanych w Parku działań ochronnych, 
sformułowano cele ochrony, zaprojektowano działania ochronne oraz zasady i metody 
monitoringu poszczególnych składników zasobów Parku. Wyniki prac stanowiły 
podstawę do opracowania projektu planu ochrony w etapie III. W ramach realizacji 
tego Etapu przygotowano w całości części 1-6 dokumentacji (podział na części za 
OPZ), a także opracowano wyniki prac inwentaryzacyjnych zasobów leśnych na 

potrzeby 7 części dokumentacji. 

ETAP II 

ETAP 

ZREALIZOWANY 

ETAP W TRAKCIE 

REALIZACJI 

Prace realizowane były zgodnie z ich podziałem wskazanym w opisie 
przedmiotu zamówienia (OPZ), który podzielił projekt na 4 etapy: 

3 PRZEBIEG PRAC



ETAP III 

Na tym etapie ostatecznie opracowano dane dotyczące zasobów leśnych kończąc 
realizację części 7 dokumentacji. 

Zasadniczym elementem etapu III było wypracowanie koncepcji ochrony Słowińskiego 
Parku Narodowego na podstawie wyników prac Etapu II. W tym etapie opracowano 
części 8 i 9 dokumentacji. 

W Etapie IV przygotowano manuskrypt publikacji „Przyroda Słowińskiego Parku 
Narodowego. Zasoby, zagrożenia, planowanie – materiały do planu ochrony”, który 
w syntetyczny i przystępny sposób prezentuje zagadnienia będące przedmiotem 
części 1-8 dokumentacji. Ponadto sporządzany jest raport z udziału społeczeństwa 
w procesie tworzenia planu ochrony SPN. 

Elementem prac etapu IV jest konferencja podsumowująca Projekt

ETAP IV 

3 PRZEBIEG PRAC



ETAP I – wstępny 

Przygotowanie, uzgodnienie z SPN 
i opublikowanie (1 kwietnia 2019 
roku) zawiadomienia o rozpoczęciu 
prac nad wykonaniem dokumentacji 
na potrzeby planu ochrony w gazecie 
„Głos Dziennika Pomorza” 

3 PRZEBIEG PRAC



ETAP I – wstępny 

Przygotowanie opisu założeń do sporządzenia dokumentacji 
zawierającego: 

1.  ogólny opis Parku i obszarów Natura 2000 wraz 
z wyszczególnieniem przedmiotów ochrony obszarów Natura 
2000, 

2.  podstawowe informacje dotyczące uwarunkowań prawnych 
sporządzania dokumentacji planistycznej, 

3.  wstępny harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych, 
4.  identyfikację i wstępną charakterystykę grup interesu, 
5.  wykaz materiałów pozyskanych (rejestr pozyskanych przez 

KRAMEKO materiałów źródłowych – bez danych i materiałów 
przekazanych przez SPN i bez uwzględnienia piśmiennictwa - 
zawiera 284 pozycje) 

3 PRZEBIEG PRAC



ETAP I – wstępny 

źródła: 

1) parki narodowe 
2) GDOŚ, RDOŚ 
3) GIOŚ 
4) jednostki samorządowe (gminy, powiaty, województwo) 
5) nadleśnictwa LP 
6) parki krajobrazowe 
7) PGW Wody Polskie 
8) Państwowy Instytut Geologiczny 
9) GUGiK 
10)IMGW 
11)Instytut Morski w Gdańsku 
12)Urząd Morski 
13)Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni 
14)WUOZ w Słupsku 
15)Muzeum Przyrodnicze Uniwersytet Wrocławski 
16)PTTK 
17)Polski Komitet Normalizacyjny 
18)podmioty i osoby fizyczne 
19)internet 

3 PRZEBIEG PRAC



6. analizę materiałów wskazanych w OPZ. 

Szczegółowej analizie pod kątem zawartości, oceny aktualności, a także 
wartości merytorycznej i formalnej poddane zostały materiały przekazane 
przez SPN, pozyskane przez KRAMEKO, a także 600 pozycji 
bibliograficznych (235 pozycji wskazanych przez SPN oraz 365 pozycji 
dodatkowo uwzględnionych przez Wykonawcę). 

3 PRZEBIEG PRAC

ETAP I – wstępny 



ETAP I – wstępny 

Opis, po jego kontroli i odbiorze 
przez Zamawiającego został 
przekazany 28 czerwca 2019 roku 

3 PRZEBIEG PRAC



ETAP II – szczegółowy 

W tym etapie OPZ przewidywał opracowanie w całości 6 z 10 części 
na jakie została podzielona dokumentacja planistyczne będąca 
przedmiotem umowy oraz prace inwentaryzacyjne części 7 
(„leśnej”): 

1.Część 1 (całość) - Stan prawny i administracyjny 
2.Część 2 (całość) - Charakterystyka przyrodnicza 
3.Część 3 (całość) - Walory krajobrazowe i kulturowe 
4.Część 4 (całość) - Zagospodarowanie przestrzenne 
5.Część 5 (całość) - Udostępnienie Parku i działania edukacyjne 
6.Część 6 (całość) - Uwarunkowania hydrotechniczne 
7.Część 7 (część) - Zasoby leśne – inwentaryzacja 

3 PRZEBIEG PRAC



ETAP II – szczegółowy 

Zgodnie z przyjętym za OPZ 
podziałem w ramach 
przywołanych części należało 
wykonać 33 precyzyjnie 
określonych zadań. 

3 PRZEBIEG PRAC



Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 
W ramach realizacji projektu, w oparciu o wskazania Zamawiającego, a także stwierdzone 
przez Wykonawcę potrzeby (wykraczające ponad wymogi opisu przedmiotu zamówienia), część zasobów 

Parku była badana w oparciu o przeprowadzone inwentaryzacyjne prace terenowe; 
Prace te były realizowane w ramach następujących zagadnień: 
1. rozpoznanie wód powierzchniowych wraz z wykonaniem pomiarów i pobraniem próbek wody do analiz 

laboratoryjnych; przeprowadzono 2 serie badań – letnie i jesienne; łącznie pobrano i przeanalizowano  
 39 próbek wody, 

ETAP II – szczegółowy 

3 PRZEBIEG PRAC



2. inwentaryzacja gleb (w tym pobór próbek gleby do analiz laboratoryjnych), a w lasach 

także siedliskowych typów lasu; założono 241 podstawowych powierzchni typologicznych  na których 
m.in. wykopano głębokie odkrywki glebowe z których pobrano i przeanalizowano 919 próbek gleby, 

skartowano zasięg poszczególnych wyróżnionych jednostek glebowych na powierzchni 11 615,50 ha  
 (w ramach kartowania założono ponad 1 500 pomocniczych powierzchni typologicznych ) 

Zakres wykonanych analiz laboratoryjnych: 
● pH w H2O i KCl – 919 próbek 
● skład granulometryczny – 612 próbek 
● kwasowość hydrolityczna – 365 próbek 
● zawartość kationów zasadowych: Ca, K, Mg, Na 

 – 365 próbek 
● wyliczenie sumy zasad, pojemności kompleksu 

sorpcyjnego oraz wysycenia kompleksu 

sorpcyjnego kationami zasadowymi – 365 próbek 
● zawartość węgla i azotu z wyliczeniem stosunku 

C/N – 165 próbek 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

ETAP II – szczegółowy 

3 PRZEBIEG PRAC



3. inwentaryzacje florystyczne, w tym wybranych gatunków inwazyjnych oraz stanowisk lnicy wonnej 

(przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska); zinwentaryzowano 160 stanowisk lnicy 
oraz 207 stanowisk 4 gatunków inwazyjnych, 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 
ETAP II – szczegółowy 

3 PRZEBIEG PRAC



4. inwentaryzacja roślinności (zbiorowisk roślinnych) oraz siedlisk przyrodniczych (w tym siedlisk 
wodnych) wraz z oceną stanu ich ochrony; inwentaryzację roślinności wykonano na powierzchni 
10 594 ha, założono 60 transektów  na których dokonano oceny stanu ochrony 18 siedlisk 
przyrodniczych  będących przedmiotami ochrony w obszarze Ostoja Słowińska, pomocniczo 
przeprowadzono ocenę na 87 płatach  wybranych 13 siedlisk przyrodniczych, wykonano 138 zdjęć 
fitosocjologicznych, 

ETAP II – szczegółowy 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

3 PRZEBIEG PRAC



5. ocena stanu ochrony trzepli zielonej – jednej z dwu ważek będących przedmiotami ochrony w Ostoi 

Słowińskiej (oceny dokonano odrębnie na stanowiskach zlokalizowanych na rzece Łupawie i Łebie), 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

ETAP II – szczegółowy 

3 PRZEBIEG PRAC



6. inwentaryzacja ichtiofauny Parku oraz ocena stanu ochrony ryb i minogów będących przedmiotami 
ochrony w Ostoi Słowińskiej (odłowy  nordyckim zestawem wontonów na jeziorach Dołgie Małe  
 i Smołdzińskie  oraz   elektropołów  agregatem spalinowym z przystawką na rzekach Łeba - 1 
stanowisko, Łupawa  - 3 stanowiska, Pustynka  - 2 stanowiska, Bagienica,  Grabownica,  Białynia  – 
po 1 stanowisku). 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 
ETAP II – szczegółowy 

3 PRZEBIEG PRAC



7. inwentaryzacja teriofauny, w tym ocena stanu ochrony bobra  i wydry  wykonana na   30 punktach 

monitoringowych, 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

ETAP II – szczegółowy 

3 PRZEBIEG PRAC



8. inwentaryzacja ptaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków będących przedmiotami ochrony 
 w obszarach ptasich: Pobrzeże Słowińskie oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku, 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

ETAP II – szczegółowy 

3 PRZEBIEG PRAC



9. inwentaryzacja krajobrazu (punkty, ciągi i osie widokowe), 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

ETAP II – szczegółowy 

3 PRZEBIEG PRAC



10. inwentaryzacja zasobów kulturowych w ramach których zidentyfikowano 53 obiekty zabytkowe, 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

ETAP II – szczegółowy 
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11. inwentaryzacja infrastruktury związanej z udostępnianiem i działalnością edukacyjną Parku, 
Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

ETAP II – szczegółowy 
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12. inwentaryzacja urządzeń hydrotechnicznych (rowy, kanały, wały, zastawki, przepusty, 
przepompownie), w tym inwentaryzacja blisko 800 kmb rowów i kanałów,  pond 66 kmb wałów, 

zidentyfikowano i opisano 506 przepustów oraz 203 zastawki, 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

ETAP II – szczegółowy 

3 PRZEBIEG PRAC



13. inwentaryzacja zasobów leśnych, w tym inwentaryzacja drewna martwego oraz drzew 
biocenotycznych; prace inwentaryzacyjne wykonano na powierzchni 6 606,15 ha ; w ramach realizacji 
prac wydzielono i opisano 4 527 pododdziałów (w tym na gruntach leśnych  2 958),  założono 972 
próbnych powierzchni kołowych  za pomocą których oszacowano zasoby drzewne, na 486 
powierzchniach dokonano pomiarów stwierdzonego drewna drzew martwych . 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

ETAP II – szczegółowy 
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Prace terenowe wykonywało łącznie 

48 osób, 

ogółem prace te trwały 1 039 

roboczo dni, 

osoby wykonujące prace terenowe  
wg ścieżek przejścia zapisanych 
w odbiornikach GPS przebyli łącznie 
w granicach Parku drogę długości 
12 430 km,  co daje 1,09 kmb/1 ha 

powierzchni lądowej Parku. 

Prace terenowe – realizowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celów projektu 

ETAP II – szczegółowy 
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ETAP II – szczegółowy 

Etap 2 – szczegółowy, w którym gruntownie, zgodnie z określonymi warunkami i zasadami, rozpoznano 

poszczególne zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Słowińskiego Parku Narodowego. 

Wydma biała - 2120 Oś widokowa Latarnia morska - Rowokół Kluki - cmentarz ewangelicki 

Schron SD/SNR Torfowisko wysokie - 7110 Ciąg widokowy – Wydma Czołpińska 
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ETAP II – szczegółowy     
Ponadto w ramach tego etapu dokonano analizy stanu prawnego  
 i administracyjnego Parku,  przeanalizowano zagadnienia związane 
z zagospodarowaniem przestrzennym  obszaru, na którym usytuowany 
jest SPN, a także szczegółowo rozpoznano uwarunkowania 
hydrotechniczne obszaru Parku, w tym możliwość regulacji 
gospodarowania wodą ukierunkowaną  na ochronę ekosystemów 
zależnych od wód z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych, 
gospodarczych i przeciwpowodziowych. 

Struktura własności gruntów w SPN Struktura użytków gruntowych w SPN 

Wykaz działek i użytków w granicach SPN 
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ETAP II – szczegółowy 

Mapa zaplanowanego zagospodarowania przestrzennego na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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                         ETAP II – szczegółowy 

Kierunki napływu wód spoza terenu Parku ze wskazaniem 
głównych cieków tranzytowych oraz przepompowni 

Mapa urządzeń wodnych uwzględniająca podział na urządzenia przeznaczone do
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 w rejonie Jeziora  Łebsko (napływ z części zachodniej) 

 likwidacji, utrzymania oraz ewentualnego zaprzestania użytkowania 



ETAP II – szczegółowy 

W ramach prac tego etapu dokonano także pierwszych analiz przekrojowych zebranego materiału, w tym 
wyróżniono i scharakteryzowano poszczególne typy ekosystemów, zidentyfikowano korytarze 
ekologiczne i szlaki migracyjne poszczególnych grup organizmów (w tym barier utrudniających 

lub uniemożliwiających migrację) oraz przedstawiono ocenę stanu ekologicznego wód. 

Mapa rozmieszczenia typów ekosystemów 

Próba oceny stanu ekologicznego i chemiczne wód 
jeziornych na obszarze Słowińskiego Parku 
Narodowego nie wydzielonych w ramach JCWP  (na 
podstawie badań własnych przeprowadzonych latem 
2019) 
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ETAP II – szczegółowy             

Mapa korytarzy i barier ekologicznych 

Przebieg korytarzy ekologicznych roślin w SPN 

Rozmieszczenie barier ekologicznych dla ptaków w SPN 
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ETAP II – szczegółowy 

Elementem podsumowującym prace wykonane w ramach etapu 2 było także scharakteryzowanie 
dotychczasowego udostępnienia Parku oraz prowadzonych działań edukacyjnych i wypracowania na ich bazie 

koncepcji udostępnienia SPN dla różnych celów . 

Latarnia morska Czołpino 

Czerwona Szopa 

Wieża widokowa na Rowokole Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego 
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ETAP II – szczegółowy 

1. Charakterystyka stanu prawnego i administracyjnego Parku 
2. Charakterystyka warunków klimatycznych Parku 
3. Opis geologii,  geomorfologii,  gleb  Parku wraz z identyfikacją zagrożeń i koncepcją 
celów ochrony, działań ochronnych i monitoringu 
4. Analiza specyfiki abiotycznej wód  podziemnych  i powierzchniowych  wraz  
 z identyfikacją zagrożeń, koncepcją celów ochrony, działań ochronnych oraz monitoringu 
5. Ekspertyza ochrony flory  Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 
Ostoja Słowińska PLH 220023 w granicach Parku 
6. Roślinność i siedliska przyrodnicze Natura 2000 
7. Analiza fauny bezkręgowej oraz przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja 
Słowińska PLH 220023 
8. Ekspertyza ochrony ryb i minogów  Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 
2000 Ostoja Słowińska PLH 220023 w granicach Parku 
9. Herpetofauna  – analiza specyfiki i zasobów, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja 
celów ochrony, działań ochronnych i monitoringu 
10. Ekspertyza ochrony ornitofauny Słowińskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 
2000 Pobrzeże Słowińskie PLB 220003 oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002  
 w granicach Parku 
11. Ekspertyza ochrony teriofauny  Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem 
gatunków ssaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja 
Słowińska PLH 220023 w granicach Parku 
12. Ocena stanu ekologicznego wód 

Ostatecznie w ramach prac etapu 2 sporządzono 21 ekspertyz tematycznych: 
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ETAP II – szczegółowy 

17. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń 
związanych z zagospodarowaniem przestrzennym 
oraz opracowanie wytycznych do zmian w dokumentach 
planistycznych 
18. Charakterystyka i koncepcja udostępniania 
Słowińskiego Parku Narodowego 
19. Analiza dotychczasowej działalności edukacyjnej 
Parku oraz identyfikacja potrzeb w jej zakresie,  
 w kontekście istniejących i potencjalnych zagrożeń 
zasobów przyrodniczych Parku oraz koncepcja przyszłych 
działań edukacyjnych 
20. Uwarunkowania hydrotechniczne 
21. Zasoby leśne – inwentaryzacja 

Ostatecznie w ramach prac etapu 2 sporządzono 21 ekspertyz tematycznych: 
13. Charakterystyka i ocena stanu typów ekosystemów, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja celów ochrony, działań 
ochronnych i monitoringu 
14. Korytarze ekologiczne, szlaki migracyjne 
15. Charakterystyka walorów krajobrazowych  Parku, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja celów ochrony, działań 
ochronnych i monitoringu 
16. Charakterystyka wartości kulturowych  Parku, identyfikacja zagrożeń oraz koncepcja celów ochrony, działań 
ochronnych i monitoringu 

Źródło: http://www.planochrony.slowinskipn.pl/aktualnosci 
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ETAP II – szczegółowy 

● 31 załączników do ekspertyz (w tym 13 załączników odrębnie wydrukowanych i oprawionych), 
● 132 warstwy GIS, 
● 26 tabel relacyjnie powiązanych z warstwami GIS, 
● 53 mapy (w tym 41 map przygotowanych w formatach A0 oraz 12 map przygotowanych w formatach 

A3 – te mapy zebrane w 2 załączniki mapowe – do ekspertyz: ssaki i krajobraz), 

Ponadto wraz z ekspertyzami przygotowano i przekazano: 
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ETAP II – szczegółowy 

● 8  dokumentacji fotograficznych (dołączonych do 8 ekspertyz tematycznych) – łącznie 2 337  fotografii 
(z ogólnej liczby wykonanych: 15 153), 

● 3 geobazy zawierające komplet danych przestrzennych, 
● 53 projekty map, 
● wykaz zmian i rozszerzeń w geobazach „sdgis_3_03” oraz „DanePrzeOchrPrzy”, zawierający opis zmian 

i uzupełnień w danych przestrzennych w stosunku do wytycznych technicznych określonych w OPZ, 
● szczegółowy wykaz materiałów przygotowanych do przekazania i przekazanych. 

Ponadto wraz z ekspertyzami przygotowano i przekazano: 
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ETAP II – szczegółowy 

● wszystkie ekspertyzy łącznie z załącznikami (licząc tylko te załączniki, które były wydrukowane) zajmują 

5 774 strony maszynopisu 
● w ekspertyzach zamieszczono 670 tabel 
● 128 wykresów 
● 391 rycin i fotografii 

Parametry pokazujące zakres wykonanych prac: 
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ETAP II – szczegółowy 

● dane GIS: 
● 3 geobazy zawierające komplet danych przestrzennych, w tym 2 geobazy z danymi źródłowymi oraz 1 

geobaza z danymi niezbędnymi do poprawnego wyświetlenia projektów map (dane do podkładów do 

map tematycznych), 
● 132 warstwy  źródłowe, w tym 55 warstw poligonowych (powierzchniowych), 28 liniowych 

oraz 49 punktowych, 

Parametry pokazujące zakres wykonanych prac: 
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ETAP II – szczegółowy 

● dane GIS: 
● łączna ilość obiektów na warstwach: 104 732 
● łączna ilość pól atrybutowych na warstwach: 1 173 
● łączna ilość atrybutów na warstwach: 122 850 636 
● łączna powierzchnia wszystkich obiektów powierzchniowych: 18 554 km² 

 czyli blisko 57 krotność powierzchni 
 Słowińskiego Parku Narodowego 

● łączna długość wszystkich obiektów liniowych: 8 154 km 
 czyli długość odpowiadająca odległości 
 Smołdzina od Denver (Kolorado, USA) 

Parametry pokazujące zakres wykonanych prac: 
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ETAP II – szczegółowy 

● dane GIS: 
● 26 tabel  relacyjnie powiązanych z warstwami GIS w których łącznie wprowadzono 62 953 wiersze, 

znajduje się 236 kolumn, co daje łączną ilość wprowadzonych do tabel danych: 14 856 908 
● Wszystkie dane wynikowe prac etapu 2 zostały także przekazane w postaci elektronicznej; 
● łącznie przekazano 5 055 plików o łącznym rozmiarze: 30,31 GB 

Parametry pokazujące zakres wykonanych prac: 
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● Pierwszym elementem realizacji prac etapu 3 było opracowanie  wyników uzyskanych 

przy inwentaryzacji zasobów leśnych, czyli dokończenie części 7 dokumentacji;  zadanie to swym 
zakresem nawiązuje do prac etapu 2 – szczegółowego, polegającego na odrębnym, a nie 

syntetycznym rozpatrywaniu zasobów Parku. 
● Zasadniczym celem prac etapu 3 było wypracowanie strategii ochrony Słowińskiego Parku 

Narodowego. 
W ramach realizacji tego zamierzenia opracowano w całości 2 części projektu (część 8 i 9) wg 

podziału zastosowanego w OPZ: 
● Część 8 (całość) - Strategia i zasady ochrony 
● Część 9 (całość) - Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego – będący syntetycznym 

efektem realizowanej dokumentacji planistycznej 

ETAP III – syntetyczny 
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     ETAP III – syntetyczny 

Zasadniczym materiałem wynikowym tej części prac jest ekspertyza: 
Zasoby leśne – Analiza i planowanie 

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

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

ochronnych – 7 tomów 

``
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     ETAP III – syntetyczny 
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Ekspertyza: Zasoby leśne – Analiza i planowanie 
Załącznik: Mapy 

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

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

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

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

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

1:50 000 

     ETAP III – syntetyczny 
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Ekspertyza: Zasoby leśne – Analiza i planowanie 
Załącznik: Źródłowe dane opisowe i geometryczne 

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

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

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

     ETAP III – syntetyczny 
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  ETAP III – syntetyczny 

Część 8: Strategia i zasady ochrony polegała na zrealizowaniu następujących zadań: 

1. Określenie strategicznych i operacyjnych (szczegółowych) celów ochrony 
2. Zestawienie zagrożeń i sposobów ich eliminacji lub ograniczania 
3. Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 

2000 w granicach Parku, warunków jego utrzymania lub odtworzenia oraz określenie warunków 

zachowania integralności tych obszarów i ogólnej spójności sieci obszarów Natura 2000 
4. Określenie potrzeb i uwarunkowań stosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej oraz 

wskazanie obszarów realizacji ww. sposobów ochrony (stref ochronnych) 
5. Opracowanie wykazu projektowanych działań ochronnych 
6. Sformułowanie zasad udostępniania Parku dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie wykazu działań 

związanych z udostępnianiem Parku i edukacją 
7. Projekt monitoringu realizacji działań ochronnych i ich skutków oraz stanu cennych elementów 

przyrodniczych i kulturowych SPN, w tym przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 

w granicach Parku 
8. Wskazania do dokumentów planistycznych oraz wskazania do zmiany granic Park i/lub jego 

otuliny 
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Ekspertyza: Strategia i zasady ochrony 

     ETAP III – syntetyczny 

Wynikiem realizacji tej części prac jest ekspertyza licząca 325 stron i 23 tabele. 
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     ETAP III – syntetyczny 

Ekspertyza: Strategia i zasady ochrony 
Załącznik: Dane przestrzenne w postaci warstw 

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

również podział obszarów objętych ochroną czynną na podobszary 
● Podział obszaru ochrony krajobrazowej na strefy funkcjonalno-

przestrzenne, 
● Zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych (istniejących i potencjalnych) – 

odrębne warstwy dla zagrożeń o charakterze punktowym, liniowym 
i obszarowym 

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

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

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

● Zaktualizowane warstwy opracowane w ramach prac etapu 2. 
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     ETAP III – syntetyczny 

Ekspertyza: Strategia i zasady ochrony 
Załącznik: Dane przestrzenne w postaci warstw 

Dane sporządzone zgodnie z przyjętymi instrukcjami technicznymi 
standaryzującymi sposób opracowania danych przestrzennych dla potrzeb 
zarządzania obszarami chronionymi. 
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     ETAP III – syntetyczny 

Ekspertyza: Strategia i zasady ochrony 
Załącznik: Mapy 

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

przestrzenne. 
● mapa planowanych działań ochronnych. 
● mapa proponowanych zmian granicy Parku i otuliny. 
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     ETAP III – syntetyczny 

Dane źródłowe prac etapu 3 

W skład danych źródłowych wchodzą: 
● dwie podstawowe geobazy 

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

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

● projekty przygotowanych w ramach 
prac etapu 3 map. 
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     ETAP III – syntetyczny 

Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony 
dla Słowińskiego Parku Narodowego (część 9 prac wg OPZ)

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

W ramach prac nad projektem rozporządzenia opracowano także zgodne 
z obowiązującymi regulacjami uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji. 
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Syntetycznym efektem prac wykonanych w projekcie jest przygotowany projekt 
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, zgodnie z delegacją ustawową 
sformułowaną w art. 19 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody 

Fragment ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody 
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Zawartość 
przygotowanego projektu 
koresponduje z wymogami 
ustawowymi zawartymi 
w art. 20 ust. 3 ustawy 
o ochronie przyrody 
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Słowiński Park Narodowy zlecając wykonanie 
dokumentacji planistycznej zdecydował także, że 
zgodnie z właściwą delegacją ustawową (art. 20 
ust. 5 ustawy o ochronie przyrody), sporządzany 
projekt ma również uwzględniać zakres planów 
ochrony dla obszarów Natura 2000 w ich 
częściach pokrywających się z granicami Parku. 
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Obszary Natura 2000 

W granicach SPN znajdują się 3 obszary Natura 2000; jeden siedliskowy”: Ostoja Słowińska 
PLH220023 oraz 2 „ptasie”: Pobrzeże Słowińskie PLB220003 oraz Przybrzeżne Wody Bałtyku 
PLB990002. 

98%  powierzchni dwóch obszarów (Ostoja Słowińska oraz Pobrzeże Słowińskie) znajduje się 

w granicach Słowińskiego Parku Narodowego. 
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Obszary Natura 2000 

Natomiast jedynie 6% powierzchni obszaru trzeciego obszaru naturowego, pokrywa się z powierzchnią 

morskiej części SPN. 
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Analogicznie do delegacji ustawowej 
stanowiącej, że: 

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

art. 29 ust. 3 wprowadza także regułę, iż 
plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub 
jego części ustanawiany jest w drodze 
rozporządzenia 
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Także zawartość planu ochrony dla obszaru Natura 2000 została określona ustawowo (art. 29 
ust. 8 ustawy o ochronie przyrody) 
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Z uwagi na przytoczone delegacje ustawowe 
zawartość przygotowanego projektu rozporządzenia 
ustanawiającego plan ochrony dla Słowińskiego 
Parku Narodowego w całości z nimi koresponduje. 

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

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

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

Załącznik ten stanowi zasadniczą część 
przygotowanego projektu. 
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Pozostałe załączniki są de facto załącznikami do Załącznika nr 1: 
● Załącznik nr 2 - Mapa obszaru Natura 2000 Ostoja Słowińska PLH220023 w części 

pokrywającej się z obszarem Parku 
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● Załącznik nr 3 - Mapa obszaru Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003 w części 
pokrywającej się z obszarem Parku 
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● Załącznik nr 4 - Mapa obszaru Natura 2000 Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w części 
pokrywającej się z obszarem Parku 

3 PRZEBIEG PRAC



3 PRZEBIEG PRAC

● Załącznik nr 5 - Mapa korytarzy ekologicznych 



Nieformalnym, dodatkowym załącznikiem do projektu rozporządzenia (Załącznika nr 1) jest 
udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej SPN mapa przeglądowa podziału obszaru 
Słowińskiego Parku Narodowego na oddziały i pododdziały 
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Zdecydowano o udostępnieniu takiej mapy, gdyż zasadniczym sposobem wskazywania 
lokalizacji fragmentów Parku w projekcie rozporządzenia są adresy będące złożeniem nr 
oddziału i litery wydzielenia w obrębie oddziału. 

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

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

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

ich realizacji 
● Rozdział 2 Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej 
● Rozdział 3 Opis granic i mapy obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże 
Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002, w częściach pokrywających się 

z obszarem Parku 
● Rozdział 4  Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących 
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla obszaru Parku, w tym 
identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, będących przedmiotami 

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

tych obszarów oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 
● Rozdział 6  Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin 
i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 w częściach 

pokrywających się z granicami Parku 
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● Rozdział 7  Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, w tym 
monitoringu stanu przyrody i skuteczności jej ochrony oraz działań związanych z udostępnianiem 
terenu Parku i edukacją, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań oraz określenie 
działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów 

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

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

pokrywających się z obszarem Parku 
● Rozdział 10 Obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz sposoby ich udostępniania 
● Rozdział 11 Miejsca, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza 
● Rozdział 12  Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego, planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, dotyczące eliminacji albo 
ograniczania zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych oraz wskazania do zmian w istniejących 
dokumentach planistycznych, niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony 

obszarów Natura 2000 
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ETAP IV – podsumowanie prac 

Etap podsumowujący przebieg procesu planistycznego, którego głównym 
zadaniem jest prezentacja wyników wykonanych prac poprzez zrealizowanie 
3 zadań przewidzianych w OPZ: 

●  przygotowanie manuskryptu publikacji - zrealizowany 
● udział w konferencji podsumowującej Projekt – właśnie      realizowany 
● sporządzenie raportu z udziału społeczeństwa w procesie tworzenia 

planu ochrony SPN – na ukończeniu. 
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ETAP IV – podsumowanie prac 
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Manuskrypt publikacji pt.: „Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. Zasoby, zagrożenia, 
planowanie – materiały do planu ochrony”. 

Manuskrypt jest zasadniczym materiałem wynikowym etapu 4. 
Podsumowuje on prace zrealizowane na wcześniejszych etapach prac. 
Został ostatecznie przekazany 23 marca 2022 roku i jego pełny nakład znajduje się już 
w posiadaniu SPN. 



  Manuskrypt 

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

powierzchniowych 
6. Uwarunkowania hydrotechniczne i kierunki 

gospodarowania wodą w systemach 
melioracyjnych 

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

Manuskrypt składa się z 25 rozdziałów, w których prezentowane są zagadnienia szczegółowo 
opracowane w ekspertyzach będących wynikiem prac etapu 2 i 3 projektu: 
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11.Wodne siedliska przyrodnicze Natura 2000 
12.Bezkręgowce 
13.Ryby i minogi 
14.Herpetofauna 
15.Ptaki 
16.Ssaki 
17.Problemy ochrony ekosystemów SPN 
18.Korytarze ekologiczne 
19.Walory krajobrazowe 
20.Dziedzictwo kulturowe 
21.Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne 
22.Charakterystyka i koncepcja udostępniania Parku 
23.Edukacja 
24.Strategia i zasady ochrony 

  Manuskrypt 
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Koncepcja ochrony 



Strategia ochrony SPN uwzględnia dotychczasowe kierunki i rezultaty ochrony 
Parku wypracowane na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Przy jej opracowaniu korzystano ze zdobytych doświadczeń, w tym między 
innymi z analizy skuteczności działań ochronnych realizowanych w ostatnich 
kilkunastu latach.

Jako, że ogólna ocena dotychczas realizowanej w SPN ochrony wypadła 
pozytywnie zdecydowano w znacznej mierze o jej kontynuacji.

Zaprojektowana koncepcja ochrony uwzględnia także fakt częściowego 
pokrywania się terenu Parku z trzema obszarami Natura 2000.
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Opracowując koncepcję ochrony SPN starano się uzyskać kompromis 
pomiędzy czasami przeciwstawnymi celami. 

Zasadniczym przyjętym celem ochrony przyrody Parku jest utrzymanie  lub 
przywrócenie naturalnych procesów ekologicznych.
 

Już samo zestawienie utrzymania  i przywrócenia  procesów wskazuje na 
konieczność zróżnicowanego podejścia do ochrony zasobów Parku w różnych 
jego fragmentach. Genezą tego zróżnicowania jest najczęściej różny sposób 
wykorzystania danego obszaru Parku w przeszłości. 

We fragmentach SPN, które od dłuższego czasu były objęte ochroną bierną 
(mierzeja), celem będzie ochrona procesów stanowiących o unikalnych 
walorach Parku jakimi są przykładowo procesy eoliczne obserwowane 
w obrębie pól wydmowych, powodujące transport piasku i przesuwanie wydm – 
charakterystyczne dla Parku wydmy ruchome. Stąd doprecyzowaniem 
zasadniczego celu strategicznego w tym przypadku jest zachowanie wydm 
i naturalnych procesów je kształtujących  (jeden z głównych celów ochrony 
przyrody nieożywionej). 
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Z drugiej strony na znaczną część obszaru Parku od kilkuset lat oddziałuje 
sukcesywny rozwój sieci melioracyjnej. Pierwsza sieć kanałów i rowów 
odwadniających powstała na tym terenie już pod koniec XVII w., a początek 
intensywnych prac melioracyjnych datuje się na lata 70. i 80. XVIII w. Ich 
celem z jednej strony była chęć pozyskiwania torfu, a z drugiej umożliwienie 
prowadzenia gospodarki rolnej na terenach podmokłych. Rozwój sieci 
obiektów hydrotechnicznych związany był także z koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi osiedlających się w pobliżu jezior. 
Funkcjonowanie systemu melioracyjnego oraz obiektów hydrotechnicznych 
istotnie przemodelował warunki panujące na obszarze dzisiejszego Parku. 
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3. Kluki – ok  250 km kanałów i rowów



Stąd istotnym celem ochrony jest przywrócenie naturalnych warunków 
siedliskowych (wodnych) dotyczące przede wszystkim odwadnianych 
ekosystemów torfowiskowych i bagiennych (leśnych i nieleśnych), 
realizowany poprzez zmniejszenie odpływu wód. 

4 KONCEPCJA OCHRONY 



4 KONCEPCJA OCHRONY 



4 KONCEPCJA OCHRONY 



Elementem unaturalniania warunków przekształconych w wyniku istnienia obiektów 

hydrotechnicznych jest także dążenie do odtworzenia naturalnych procesów 

brzegowych na obwałowanych fragmentach stref przybrzeżnych jeziora Gardno oraz 

przywrócenie rzekom stanu charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących 

(w tym odtworzenie starorzeczy), poprzez znoszenie części obwałowań. 

4 KONCEPCJA OCHRONY 



Jednak funkcjonowanie na obszarze SPN od długiego czasu systemu melioracyjnego spowodował 

wykształcenie specyficznego krajobrazu naturalno-kulturowego z półnaturalnymi zbiorowiskami łąkowymi 

(w tym zbiorowisk o walorach wybitnych - murawy halofilne), którego zachowanie jest jednym z celów 

ochrony krajobrazu. Elementem niezbędnym do utrzymania zróżnicowania zbiorowisk półnaturalnych 

tworzących te układy jest przeciwdziałanie ich ujednolicaniu się dzięki realizowanym zabiegom ochrony 

czynnej – koszenie, wypas. Aby były one jednak możliwe z technicznego punktu widzenia, w okresach 

wysokiego stanu wód koniecznym jest okresowe odpompowanie wody, a następnie, po zrealizowaniu 

zabiegu – ponowny powrót do optymalnego, wysokiego poziomu wód. Realizację tych celów umożliwia 

utrzymanie systemu melioracyjnego. 

Ewentualne zaniechanie realizacji tych zabiegów ochrony czynnej prowadzi do ekspansji gatunków 

szuwarowych, zwłaszcza trzciny. Wkracza ona na wilgotne łąki, turzycowiska i torfowiska, stopniowo 

wypierając występujące tam fitocenozy. Powoduje to spadek mozaikowości całych układów oraz 

zmniejszenie różnorodności gatunkowej. 
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Utrzymywanie łąk jest także istotne z punktu widzenia ochrony ptaków, które w tych 
specyficznych warunkach związanych z działalnością człowieka (użytkowanie łąk 
i gospodarowanie wodą) znalazły dogodne dla siebie siedliska - ptaki wodno-błotne 
(siewkowce, kaczkowate). Gatunki te preferują łąki na zalewowych polderach, a także 
tworzące się na nich płytkie rozlewiska. 

Takie warunki panują na obszarach polderów na których z uwagi na istniejący tam 
system melioracyjny istnieje możliwość gospodarowania wodą. 
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Istnienie dogodnych siedlisk dla ptaków w SPN związane jest z występowaniem terenów 
otwartych (podmokłych łąk), które dzięki istnieniu systemu melioracyjnego (system rowów, 
kanałów i przepompowni) mogą być utrzymywane we właściwym stanie poprzez regularne ich 
wykaszanie, przy jednoczesnej możliwości wpływania na stopień ich nawodnienia 
(gospodarowanie wodą), i stwarzania optymalnych dla ptaków warunków do żerowania oraz 
założenia gniazd. 
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Stąd definiując warunki utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Pobrzeże Słowińskie PLB220003 w jego części pokrywającej się z obszarem 

Parku, dla 8 gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w tym obszarze wskazano, że 

jest nim odpowiednie gospodarowanie wodą na polderach w sąsiedztwie jezior Gardno 

i Łebsko. 

Są nimi: 
● gęś białoczelna ( Anser albifrons ) – A041 
● gęś zbożowa ( Anser fabalis ) – A039 
● ohar ( Tadorna tadorna ) – A048 
● głowienka ( Aythya ferina ) – A059 
● łabędź krzykliwy ( Cygnus cygnus ) – A038 
● łabędź czarnodzioby ( Cygnus columbianus ) – A037 
● żuraw ( Grus grus ) – A127 
● pliszka cytrynowa ( Motacilla citreola ) - A607 
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Wybiórczość siedliskowa wielu gatunków ptaków wodno-błotnych sprawia, że nie są one 

w stanie dostosować się do zmian środowiska. Stąd konieczność aktywnego utrzymywania 

siedlisk sprzyjających tej grupie ptaków, a ewentualne zaniechanie działań, może spowodować 

zanik siedlisk i wyparcie wielu cennych gatunków ptaków przez gatunki pospolite. 

Pod tym kątem szczególnie siewkowate należą do gatunków bardzo wrażliwych, więc 

ewentualna zmiana w środowisku niesie za sobą możliwość uszczuplenia ich populacji. 
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Cel ochrony przyrody SPN 

W efekcie przeprowadzonych analiz sformułowano ogólny cel ochrony przyrody Słowińskiego Parku 

Narodowego, którym jest: 
zachowanie swoistego krajobrazu morskiego i nadmorskiego z wydmami, jeziorami przybrzeżnymi 
i obszarami podmokłymi, z jego zróżnicowaniem siedliskowym oraz gatunkowym ekosystemów 
lądowych i wodnych (w tym morskich), pozostającym w związku z procesami ekologicznymi 
zarówno naturalnymi, jak i kształtowanymi od kilkuset lat przez działalność człowieka, strukturami 
geomorfologicznymi i hydrologicznymi oraz z historią przemian siedlisk, flor, biot i fauny. Celem 
równorzędnym jest zachowanie wartości kulturowych, w tym krajobrazu kulturowego i naturalno-
kulturowego, walorów krajobrazowych oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec 

przyrody. 
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Sformułowano także 9 celów strategicznych: 

1. utrzymanie lub przywrócenie naturalnych procesów ekologicznych, 
2. zachowanie różnorodności biologicznej, 
3. utrzymanie lub odtworzenie właściwych, naturalnych warunków siedliskowych, 
4. utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu zasobów przyrodniczych, 
5. zachowanie lub odtworzenie ekosystemów o unikatowych walorach przyrodniczych, 
6. zachowanie zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej, 
7. zachowanie lokalnej i regionalnej specyfiki ekosystemów, 
8. zachowanie walorów krajobrazowych i kulturowych, 
9. kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. 
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Cele strategiczne uszczegółowiono odnosząc je do poszczególnych komponentów 
zasobów (walorów) Parku, określając:

1.11 celów ochrony przyrody nieożywionej,
2.11 celów ochrony ekosystemów leśnych,
3.9 celów ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych,
4.7 celów ochrony ekosystemów wodnych,
5.3 cele ochrony gatunków roślin, grzybów i ich siedlisk,
6.8 celów ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk,
7.5 celów ochrony krajobrazu,
8.9 celów ochrony wartości kulturowych.
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Ze specyficznych dla Słowińskiego Parku Narodowego celów ochrony można wymienić: 

1. zmniejszenie odpływu wód z obszarów torfowiskowych Parku. Utrzymanie pożądanego 
zasobu wód opadowych i przepływowych dzięki modernizacji obiektów 
hydrotechnicznych 

2. odtworzenie naturalnych procesów brzegowych na obwałowanych fragmentach stref 
przybrzeżnych jezior oraz przywrócenie rzekom stanu charakterystycznego dla rzek 
swobodnie płynących (w tym odtworzenie starorzeczy) 

3. zachowanie zróżnicowania zbiorowisk nieleśnych w krajobrazie naturalno-kulturowym, 
przeciwdziałanie ujednolicaniu się zbiorowisk łąkowych, w tym zachowanie 
zróżnicowania zbiorowisk półnaturalnych jako elementu szaty roślinnej 

4. zachowanie wydm i naturalnych procesów je kształtujących 
5. zachowanie naturalnych procesów abrazyjnych i sedymentacyjnych związanych 

z działalnością morza 
6. zachowanie naturalnych procesów sedymentacyjnych, które są odpowiedzialne za 

zmiany zachodzące w deltach rzek Łupawy i Łeby oraz za naturalną sukcesję jezior 
przybrzeżnych 

7. zachowanie ekosystemów jezior o unikatowych walorach przyrodniczych 
8. zachowanie potencjału biologicznego oraz walorów przyrodniczych Głazowiska Rowy 
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Ostoja Słowińska PLH220023 

W obszarze Ostoja Słowińska przedmiotami ochrony są: 
● 18 siedlisk przyrodniczych, 
● 12 gatunków roślin i zwierząt, w tym: 

● 1 gatunek rośliny, 
● 2 gatunki ważek, 
● 6 gatunków ryb i minogów, 
● 3 gatunki ssaków. 

Wśród siedlisk przyrodniczych stan 8 z nich określono jako właściwy, więc celem będzie jego utrzymanie; 

dla pozostałych 10 siedlisk celem jest odtworzenie właściwego stanu ochrony. 
Spośród 12 gatunków będących przedmiotami ochrony w Ostoi Słowińskiej celem ochrony lnicy wonnej 

i zalotki większej jest utrzymanie stanu ich ochrony. 
Celem dla pozostałych gatunków jest odtworzenie właściwego stanu ich ochrony. 
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Pobrzeże Słowińskie PLB220003 

W obszarze Pobrzeże Słowińskie  przedmiotami ochrony jest 15 gatunków ptaków,  z których stan 

ochrony 10 oceniono jako właściwy – cel utrzymanie stanu. 
Celem ochrony dla pozostałych 5 gatunków będzie odtworzenie właściwego stanu ich ochrony. 
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Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 

W obszarze Przybrzeżne Wody Bałtyku przedmiotami ochrony jest 6 gatunków ptaków, z których stan 

ochrony 1 (mewa srebrzysta) oceniono jako właściwy – cel utrzymanie stanu. 
Celem ochrony dla pozostałych 5 gatunków będzie odtworzenie właściwego stanu ich ochrony. 
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Zagrożenia 

Po zestawieniu i przeanalizowaniu zagrożeń zidentyfikowanych w trakcie opracowywania ekspertyz 

szczegółowych ostatecznie w projekcie rozporządzenia wskazano: 
● 39 zagrożeń wewnętrznych istniejących, 
● 21 zagrożeń wewnętrznych potencjalnych, 
● 23 zagrożenia zewnętrzne istniejące, 
● 12 zagrożeń zewnętrznych potencjalnych. 
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Zagrożenia 

Do najistotniejszych zagrożeń zaliczono: 

● Liniowa zabudowa hydrotechniczna rzek oraz prostowanie koryt rzecznych, 
● Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód powierzchniowych wskutek braku lub niewydolności 

systemów oczyszczania ścieków, 
● Zmiany stosunków wodnych w ekosystemach torfowiskowych i bagiennych (leśnych 

i nieleśnych), w tym nasilenie procesów pobagiennych (murszenie gleb torfowych) oraz 

towarzyszące przesuszeniu zarastanie torfowisk otwartych, 
● Zmiany stosunków wodnych w leśnych ekosystemach niemokradłowych (głównie borach 

bażynowych wilgotnych) związane z istnieniem sieci melioracyjnej, 
● Nadmierna dostawa materii mineralnej i organicznej (w tym związków fosforu i azotu oraz 

rozpuszczonej materii organicznej) do stref brzeżnych jeziora Łebsko i Gardno poprzez 

drożną sieć rowów odwadniających z torfowisk, których wody wpływają do tych zbiorników, 
● Ekspansja trzciny, 
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Zagrożenia 

7. Silna presja ruchu turystycznego na obszary udostępnione 
i miejsca przyległe, w tym wydeptywanie pokrywy roślinnej, 
niszczenie roślin, pokrywy glebowej i siedlisk, płoszenie 
i niepokojenie zwierząt oraz zanieczyszczanie powierzchni ziemi 

odpadami stałymi, 
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8. Presja zwierząt domowych, w tym wprowadzanie psów na obszary do tego nieudostępnione        

    (np. plażę), 

Zagrożenia 
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9. Presja osadnicza, mogąca skutkować wzrostem ilości lokowanej zabudowy rozproszonej, 

10. Występowanie obcych i inwazyjnych gatunków roślin i grzybów. 

Zagrożenia 
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Po przeanalizowaniu potrzeb i uwarunkowań stosowania różnych form ochrony 
uwzględniając przy tym dotychczasowy sposób realizowania ochrony przyrody w SPN, 
opracowano podział Parku na obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, 
wyróżniając jednocześnie dla obszaru ochrony czynnej podobszary zależne od 
zasadniczych celów jakie mają być osiągnięte w konkretnym fragmencie Parku. 

Obszary ochrony 
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Obszary ochrony 
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Założenia jakimi kierowano się projektując podział Parku na obszary objęte różnymi reżimami 
ochronnymi:

1. nie będzie uszczuplony obszar ochrony ścisłej, 
2. utrzymanie istniejących obszarów objętych ochroną bierną oraz objęcie ochroną bierną 

obszarów wykazujących cechy naturalności, które dotychczas były objęte innym sposobem 
ochrony, 

3. nie projektowano ochrony ścisłej w obszarach o jakie Park został powiększony w roku 2004, 
4. utrzymanie obszarów ochrony czynnej w miejscach, gdzie stosowana obecnie ochrona czynna 

znacząco wpływa na różnorodność biologiczną Parku lub ma znaczny wpływ na ochronę zasobów 
zbiorowisk o walorach co najmniej wysokich, 

5. utrzymanie obszarów ochrony czynnej gdzie umożliwia ona realizację priorytetów ochrony, 
6. utrzymanie obszarów ochrony czynnej gdzie stosowane zabiegi stymulują regenerację 

lub unaturalnianie się zbiorowisk roślinnych, 
7. utrzymanie obszarów ochrony czynnej gdzie ochrona czynna może doprowadzić do zwiększanie 

się zasobów zbiorowisk szczególnie cennych przyrodniczo (np. muraw halofilnych), 
8. utrzymanie ochrony czynnej obszarów gdzie eliminacja zagrożeń cennych zbiorowisk  

 oraz przebiegu procesów przyrodniczych wymaga podejmowania zabiegów ochrony czynnej  
 (np. usuwania gatunków inwazyjnych), 

9. utrzymanie istniejących obszarów ochrony krajobrazowej zapewniających zachowanie cech 
charakterystycznych dla krajobrazu Parku z uwzględnieniem pewnych modyfikacji wynikających  
 ze względów praktycznych. 
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Strategia ochrony została podporządkowana zasadzie jak najmniejszej ingerencji 
w środowisko przyrodnicze (korespondencja z zasadniczym celem ochrony polegającym 
na utrzymaniu naturalnych procesów ekologicznych), z zastrzeżeniem że reguła ta 
dotyczy obszarów o charakterze naturalnym lub przekształconym przez człowieka, ale na 
tyle stabilnym, że ich regenerację można powierzyć samoistnym siłom przyrody. Taki 
sposób ochrony obejmuje ponad połowę powierzchni Parku (58% powierzchni SPN) 
i obejmuje obszar ochrony ścisłej (17,2% powierzchni) oraz czynnej zachowawczej 

(40,2% powierzchni). 
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Zasadą w tych obszarach jest ochrona bierna, a celem ochrony jest zachowanie 
naturalnych procesów oraz dynamiki ekosystemów, co umożliwia ich przebieg w sposób 
niezakłócony.

Tą formą ochrony objęta jest mierzeja z występującymi w jej obrębie wydmami i lasami 
(zdecydowanie przeważająca część mierzei objęta jest ochrona ścisłą), obszar morski 
wraz z plażą (ochrona czynna zachowawcza; 8 kilometrowy pas plaży objęty jest ochroną 
ścisłą), w całości jeziora Dołgie Wielkie i Małe oraz Smołdzińskie, część jezior Gardno 
i Łebsko wraz z pasem szuwarów od ujścia Łeby po Żarnowską, stanowiący ważne 
miejsce ochrony ptasich lęgów (ochrona ścisła), centralna (leśna) część torfowiska Kluki 
(ochrona ścisła), a także duża część lasów położonych poza mierzeją (ochrona czynna 

zachowawcza). 

Ochroną bierną zdecydowano się objąć większość lasów Parku, pomimo tego, że 
drzewostany przekształcone przez człowieka zajmują blisko 39% powierzchni leśnej 
Parku. Odznaczają się one jednak w dużej mierze stabilnością, podlegają procesom 

samoregeneracji i pozostawienie ich bez ingerencji nie stanowi zagrożenia. 
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Zasadą w obszarach objętych ochroną bierną jest brak ingerencji człowieka za wyjątkiem 
działań mających na celu monitorowanie zasobów oraz zachodzących procesów, a także 
mających na celu eliminację czynników mogących wpływać na niezakłócone 
funkcjonowanie ekosystemów (ochrona przed nielegalnym przebywaniem ludzi 
i szkodnictwem, regulacja liczebności obcych, inwazyjnych gatunków roślin i ssaków 
drapieżnych, odłów wałęsających się kotów i psów).

W bierną ochronę mierzei wpisuje się także zaniechanie konserwacji rowów 
odwadniających do ich samoczynnego zarośnięcia/zamulenia, zmierzające do 

przywrócenia pierwotnych stosunków wodnych w ekosystemach leśnych. 
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Ochroną czynną renaturyzującą objęty jest obszar, gdzie strategia ochrony 
podporządkowana została przywróceniu w możliwie dużym stopniu warunków 
naturalnych. Celem ochrony jest tu przywrócenie wcześniejszego stanu oraz warunków 
funkcjonowania ekosystemów naturalnych, mające zapewnić odtworzenie właściwego 
stanu zasobów przyrodniczych. 

Obejmuje tereny najbardziej przekształcone w wyniku działań człowieka, które częściowo 
utraciły swoje walory i bez podjęcia działań ochrony czynnej nie mają szans na 
odwrócenie niekorzystnych tendencji oddalających je od układów naturalnych. 
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Tą formą ochrony objęto obszar zajmujący 34,3% powierzchni Parku. 

Obejmuje ona 3 grupy ekosystemów: 
● większa część jezior Łebsko i Gardno, 
● leśne i nieleśne ekosystemy torfowiskowe i bagienne (wraz z 3 dużymi 

torfowiskami Parku: Kluki, Ciemińskie Błota, Wielkie Bagno), 
● niewielka część porolnych drzewostanów sosnowych występujących na 

siedliskach lasowych. 
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Działania mające na celu unaturalnienie jezior przymorskich: 
● zapewnienie dopływu wód morskich do jezior, 
● minimalizację eutrofizacji i zanieczyszczenia wód (modernizacja infrastruktury 

odprowadzającej ścieki bytowe, wykorzystywanie piasku zamiast soli do 
zimowego utrzymania dróg, działania promujące prowadzenie gospodarki rolnej 
w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przyrody – m.in. dostosowanie 
nawożenia do rzeczywistych potrzeb), 

● ograniczenie antropogenicznego dopływu biogenów do jezior poprzez likwidację 
jak największej części rowów odprowadzających wody do jezior, 

● usunięcie lub rozszczelnienie fragmentów obwałowania jeziora Gardno, 
● prowadzenie zarybień jezior, 

● likwidacja jak największej części progów wodnych sieci rzecznej zlewni Łeby 
i Łupawy (ewentualnie budowa lub modernizacja przepławek), 

● pozostawienie do naturalnej sukcesji fragmentów teras zalewowych rzek w zlewni 
Łeby i Łupawy. 

a także pośrednio: 
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Część działań (m.in. minimalizacja eutrofizacji i zanieczyszczenia wód), aby była skuteczna 
musi być realizowana nie tylko w granicach Parku, ale w zlewniach rzek niosących wody do 
jezior Gardno i Łebsko, a więc odpowiednio w zlewniach Łupawy i Łeby.

Zaprojektowanie stosownych działań wykraczających poza granice SPN od strony formalnej 
umożliwiło opracowanie dokumentacji planistycznej nie tylko dla parku narodowego, ale także 
uwzględniającej zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000 w granicach Parku. 

Jako, że zidentyfikowana zagrożenia zewnętrzne (zlokalizowane w zlewniach rzek) oddziałują 
na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, możliwym było zaprojektowanie działań 
zmierzających do eliminacji tych zagrożeń zewnętrznych. 
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Działania mające na celu renaturyzację ekosystemów torfowiskowych i bagiennych 

podzielono na 2 grupy: 

● zabieg bardziej aktywny określony jako: zablokowanie rowów odwadniających 
systemem przegród lub likwidacja rowów – projektowany w obszarach, gdzie 

celem jest intensywniejsza poprawa uwodnienia, 

● zabieg pasywny, którego celem jest mniej intensywne wpływanie na zmianę 
stosunków wodnych, sformułowany jako: pozostawienie istniejących rowów 
odwadniających ekosystemy leśne do ich samoczynnego zarośnięcia/zamulenia 

(brak konserwacji) 

● usuwanie drzew i krzewów występujących na torfowiskach zmierzające do 
poprawy uwodnienia terenu i przywrócenia pierwotnych warunków kształtujących 

obszary bagienne. 

a także uzupełniająco: 
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Unaturalnienie porolnych drzewostanów sosnowych występujących na siedliskach 
lasowych także zostało podzielone na 2 grupy zadań: 

● działania intensywne, zajmujące obszar (28,13 ha), 
● przebudowę ekstensywną, która swym charakterem odpowiada cięciom 

pielęgnacyjnym w drzewostanach, z towarzyszącym im inicjowaniem 
odnowienia. 
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Zaproponowanymi w projekcie rozporządzenia działaniami, których celem jest 
dostosowanie składu gatunkowego, budowy i struktury drzewostanów do układów 
właściwych potencjalnym zbiorowiskom roślinnym, są: 

● popieranie spontanicznego, naturalnego wkraczania gatunków typowych dla 
potencjalnej roślinności naturalnej, 

● regulacja składu gatunkowego i struktury drzewostanów - usuwanie gatunków 
niezgodnych z potencjalną roślinnością naturalną, 

● wprowadzanie podsadzeń złożonych z gatunków drzew i krzewów zgodnych 
z potencjalną roślinnością naturalną, 

● odsłanianie podrostu złożonego z gatunków docelowych, 
● ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków drzew i krzewów (w tym 

inwazyjnych) poprzez ich usuwanie z drzewostanów na obszarze całego Parku. 
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Obszar utrzymania równowagi obecnych układów przyrodniczych (podobszar ochrony 
czynnej stabilizującej). Celem ochrony jest w tym przypadku utrzymanie istniejących 
warunków, kształtowanych (modyfikowanych) przez zamierzoną działalność człowieka. 
Obejmuje tereny, gdzie występowanie procesów sukcesyjnych może doprowadzić do 
utraty stanowisk cennych roślin i zbiorowisk (łąki wilgotne, solniska nadmorskie, murawy 
zalewowe, pastwiska, szuwary, torfowiska niskie i przejściowe), a także siedlisk ptasich 
lub - w przypadku lasów - do destabilizacji drzewostanów (niewielka część, często 
przegęszczonych, drzewostanów ze składem gatunkowym odbiegającym od typowego 
dla naturalnej roślinności potencjalnej). Ochronę stabilizującą zaprojektowano na 6,5% 
powierzchni Parku.
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Ponad 98% powierzchni Parku objętej ochroną stabilizującą, to obszar utrzymania 
półnaturalnych zbiorowiskami łąkowych wymagających realizacji zabiegów ochrony 
czynnej – koszenie, wypas. 

Pozostała część SPN objęta ochroną stabilizującą (obszar 9,5 ha) obejmuje drzewostany 
wymagające regulacji zagęszczenia i składu gatunkowego mającemu na celu ich 
uodpornienie na niszczącą działalność wiatru i okiści. Zaprojektowaną ją 
w przegęszczonych drzewostanach średnich klas wieku, w których ewentualne 
wystąpienie gwałtownego przerwania zwarcie w wyniku przywołanych czynników może 
doprowadzić do rozwoju niepożądanego runa z dużym udziałem jeżyny. 
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Strefową ochronę SPN uzupełnia obszar ochrony krajobrazowej, gdzie koncepcja 
ochrony podporządkowana została ochronie krajobrazu. Ta forma ochrony obejmuje 1,2% 
powierzchni Parku i została zaprojektowana głównie w terenach zurbanizowanych 
(zabudowania i drogi) - miejscowości Kluki, Gać, Rąbka, inne tereny zabudowane 
w granicach SPN (w tym infrastruktura turystyczna), a także ze względów praktycznych, 
zaprojektowano ją na obszarze nielicznych działek nie będących własnością Skarbu 
Państwa.

4 KONCEPCJA OCHRONY 



Podsumowanie udziału społeczeństwa w procesie 
tworzenia planu ochrony SPN 



Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz określonymi w OPZ warunkami realizacji 
projektu udział społeczeństwa w procesie tworzenia dokumentacji planistycznej został zapewniony 
poprzez: 

● przygotowanie i opublikowanie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu 
ochrony, 

● organizację spotkań informacyjno-konsultacyjnych, 
● umożliwienie zgłaszania wniosków, uwag i zapytań dotyczących dokumentacji 

przygotowywanej na potrzeby planu ochrony i udzielanie na nie odpowiedzi, 
● przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań z postępów 

w realizacji zamówienia zawierające pełną informację o przebiegu procesu planistycznego, 
● publikowanie bieżących informacji o postępach realizacji na stronie internetowej Projektu. 
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Ogłoszenie o przystąpieniu do 
sporządzenia projektu planu ochrony, 
zawierającego informacje o sposobie 
zapewnienia zainteresowanym osobom 
i podmiotom możliwości zapoznawania się 
z wynikami realizowanych prac 
i z projektem planu oraz o możliwości 
zgłaszania do nich wniosków i uwag, 
a także o sposobie, w jaki nastąpi 
ustosunkowanie się do zgłoszonych 
wniosków i uwag – zadanie zrealizowane 
1 kwietnia 2019 roku – opublikowanie 
właściwego zawiadomienia w gazecie „Głos 

Dziennika Pomorza” 
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Zgodnie z przyjętym w I etapie prac harmonogramem zorganizowano 6 spotkań, które 
odbyły się w następujących terminach: 

1. pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne  -  Smołdzino, 28 czerwca 2019 r. 
2. drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne  -  Smołdziński Las, 13 grudnia      

                                                                                        2019 r. 
3. trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne  -  Rowy, 28 lutego 2020 r. 
4. czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne  -  telekonferencja, 26 marca  

                 2021 r. 
5. piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne   -     telekonferencja, 11 marca  

           2022 r. 
6. szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne  - telekonferencja, 20 maja 2022 r. 

Spotkania informacyjno-konsultacyjnych w trakcie, których informowano osoby 
zainteresowane o przebiegu procesu planistycznego, a także udzielano wyjaśnień 

i informacji oraz odpowiadano na pytania uczestników spotkań. 
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Interesariusze 

Zgodnie z zakresem prac przewidzianym w etapie 
1 realizacji projektu zidentyfikowano grupy interesu 
oraz ich znaczenie dla procesu planowania 
ochrony przyrody SPN, wynikające z położenia 

i specyfiki Parku oraz obszarów Natura 2000. 
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Interesariusze 

Na tym etapie zidentyfikowano 63 interesariuszy obejmujących jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostki PGW Wody Polskie, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, 
Urząd Morski, Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, jednostki naukowe 
i badawcze, Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, organy, instytucje i agencje 
państwowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, stowarzyszenia działające na obszarze i na 
rzecz Parku, organizacji wędkarskich, turystycznych, sportowych, łowieckich, Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, powiatowe zespoły doradztwa rolniczego, jednostki zajmujące się 
dziedzictwem kulturowym, Państwową Straż Pożarną, Stację Ratownictwa Morskiego, 
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Parku (głównie zajmujących się rybactwem 
i świadczeniem usług turystycznych). 

Ponadto zdefiniowano grupowego interesariusza - właścicieli gruntów w granicach SPN, który 
z uwagi na ówczesny zakres posiadanych danych nie mógł być doprecyzowany poprze 
wskazanie konkretnych osób i podmiotów. 
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Lista interesariuszy była na bieżąco aktualizowana;

łącznie w całym okresie realizacji projektu zidentyfikowano 203 interesariuszy 
(125 osób fizycznych oraz 78 podmiotów) i obejmowała:

1. właścicieli (dzierżawców, użytkowników wieczystych) gruntów w granicach 
SPN 125 osób fizycznych oraz 1 podmiot

2. Administracja rządowa - 5 podmiotów
3. Organ administracji rządowej - 2 organy
4. Jednostka organizacyjna organu administracji rządowej - 1 jednostka
5. Jednostka pomocnicza organu administracji rządowej - 2 jednostki
6. Organ pomocniczy organu administracji rządowej - 1 organ
7. Jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe - 5 jednostek



        8. PGW Wody Polskie - 4 jednostki
9. Państwowa jednostka administracyjna - 3 jednostki
10. Państwowa jednostka budżetowa - 3 jednostki
11. Państwowa osoba prawna - 2 podmioty
12. Administracja samorządowa - 8 podmiotów
13. Organ administracji samorządowej - 1 organ
14. Jednostka naukowo-dydaktyczna - 5 jednostek
15. Instytucja kultury - 1 podmiot
16. Organizacje i stowarzyszenia - 22 podmioty
17. Przedsiębiorca - 12 podmiotów

Obecnie aktualna lista interesariuszy obejmuje 106 osób fizycznych i 70 podmiotów.
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Zgodnie z przyjętą procedurą każdorazowo na 30 dni przed planowanym spotkaniem Wykonawca przesyłał 
Zamawiającemu informację o terminie, zakresie tematycznym i programie spotkania. 

Nie później niż 21 dni przed planowanym spotkaniem Wykonawca przesyłał Zamawiającemu przygotowane 
zaproszenia dla interesariuszy wraz z listą adresatów. 

Na każde spotkanie została przygotowana prezentacja multimedialna, która każdorazowo stanowi załącznik do 
protokołu ze spotkania. 

Spotkania były prowadzone przez mediatora, w obecności koordynatorów projektu ze strony Wykonawcy oraz 
specjalistów zespołu wykonującego dokumentację. 

Z każdego spotkania sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu ze spotkania. 

Po każdym ze spotkań sporządzony został protokół. Wszystkie spotkania były rejestrowane. 

Wykonawca sukcesywnie, w sprawozdaniach kwartalnych przygotowywał informacje dotyczące przebiegu 
spotkań do publikacji na stronę internetową Projektu. 
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Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne  -  Smołdzino, 28 czerwca 2019 r. 

tematyka:  poinformowanie o przystąpieniu do 
sporządzania dokumentacji oraz 
zaprezentowanie harmonogramu prac nad 
projektem, przedstawienie podstaw 
i uwarunkowań prawnych sporządzania 
dokumentacji na potrzeby planu ochrony, 
przedstawienie zasad organizacji procesu 

komunikacji w toku realizacji prac 
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ilość zaproszonych interesariuszy:  63 podmioty; z uwagi na brak listy właścicieli gruntów 
na terenie Parku na ówczesnym etapie opracowywania dokumentacji, do zaproszeń do 
gmin położonych na terenie Parku dodano prośbę o zawiadomienie osób fizycznych 
będących właścicielami gruntów położonych w granicach Słowińskiego Parku Narodowego 
o planowanym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, celem dołączenia 

zainteresowanych osób do grupy uczestników spotkania 

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne  -  Smołdzino, 28 czerwca 2019 r. 
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uczestnicy:   36 osób, w tym poza przedstawicielami SPN 
i KRAMEKO w zdecydowanej przewadze przedstawiciele 
samorządów – 14 osób (gmina Smołdzino – 8 osób oraz 
z gmin Główczyce, Ustka i miasta Łeba – po 2 osoby), 
2 przedstawicieli Morskiego Instytutu Rybackiego (MIR), 
3 przedstawicieli Lasów Państwowych (LP), przedstawiciel 
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni (RZI), 
przedstawiciel Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 
z Gdyni (MSPiR), 2 przedstawicieli fundacji WWF, 
2 przedstawicieli PGW Wody Polskie, przedstawiciel 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 
i przedstawiciel PTTK 

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne  -  Smołdzino, 28 czerwca 2019 r. 
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przebieg spotkania:  W trakcie spotkania przedstawiciele MIR, WWF i samorządu zadali 
łącznie 6 pytań na które uzyskali odpowiedzi. Pytania dotyczyły rodzaju opracowywanej 

dokumentacji, metodyki i organizacji prac, statusu ssaków morskich w projekcie. 

Ponadto przedstawiciele MIR i samorządu przedstawili postulaty dotyczące sposobu 
wykonania badań ichtiofauny oraz zorganizowania dedykowanych spotkań roboczych 

z przedstawicielami gminy Smołdzino. 

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne  -  Smołdzino, 28 czerwca 2019 r. 

Na zakończenie spotkania 
przedstawiciel gminy Smołdzino złożył 
do protokołu kopię dwóch pism - 
porozumienia w sprawie 
funkcjonowania Słowińskiego Parku 
Narodowego w obszarze Gminy 
Smołdzino (porozumienie z 2 sierpnia 
2003 roku) oraz pisma Wójta Gminy 
Smołdzino do Głównego Konserwatora 
Przyrody (pismo z 23 stycznia 2015 

roku). 
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Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 r. 

tematyka:   przedstawienie wyników dotychczas 
zrealizowanych prac, wstępnie zidentyfikowane 
przedmioty i cele ochrony, a także zagrożenia, 
omówienie dotychczas zgłoszonych uwag 

i wniosków, zebranie kolejnych uwag i wniosków 
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ilość zaproszonych interesariuszy:  195, w tym 70 podmiotów i 125 osób fizycznych 

uczestnicy:  46 osób, w tym poza przedstawicielami SPN i KRAMEKO przedstawiciele 
samorządów – 7 osób (gmina Smołdzino – 2 osoby, gmina Główczyce – 3 osoby, miasto 
Łeba – 1 osoba, powiat Słupsk – 1 osoba), 3 przedstawicieli Urzędu Morskiego w Słupsku, 
2 przedstawicieli Lasów Państwowych (LP), przedstawiciel Rejonowego Zarządu 
Infrastruktury w Gdyni (RZI), przedstawiciel Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego, 2 przedstawicieli IMGW, 2 przedstawicieli fundacji WWF, 
2 przedstawicieli PGW Wody Polskie, przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), przedstawiciel PTTK, przedstawiciel stowarzyszenia 
zainteresowanego ochroną obszaru na którym położony jest SPN, przedsiębiorca 
świadczący usługi turystyczne na terenie Parku, 3 właścicieli gruntów zlokalizowanych 

w granicach SPN oraz recenzent dokumentacji planistycznej. 

Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 r. 
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przebieg spotkania  :   Przedstawiono wstępne stanowisko Wykonawcy 
dotyczące wniosków Grupy inicjatywnej miłośników turystyki 
i wędkarstwa jeziora Łebsko, gminy Ustka, Regionalnego oddziału PTTK 
w Słupsku, które wpłynęły od ostatniego spotkania. Udzielono także 
odpowiedzi na pytania związane z przedstawionym stanowiskiem.

Odbyła się dyskusja dotycząca pism złożonych na pierwszym spotkaniu 
przez przedstawicieli gminy Smołdzino, w konkluzji której 
zapowiedziano, że przedmiotem kolejnego spotkania będzie 
szczegółowe omówienie postulatów zawartych w tych pismach. 

Po prezentacji dotyczącej zrealizowanych prac przeprowadzono 
dyskusję w trakcie której udzielono odpowiedzi na pytania reprezentanta 
Stacji Morskiej dotyczące zakresu badań ichtiofauny, przedstawionych 
wyników badań ichtiofauny oraz walorów krajobrazowych, a także 
procedury składania wniosków. 

Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Smołdziński Las, 13 grudnia 2019 r. 
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Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Rowy, 28 lutego 2020 r. 

tematyka:  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 2013 
roku) oraz pisma Wójta Gminy Smołdzino do 
Głównego Konserwatora Przyrody (pismo 
z 23 stycznia 2015 roku), zebranie kolejnych 

uwag i wniosków 
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ilość zaproszonych interesariuszy:  185, w tym 70 podmiotów i 115 osób fizycznych 

uczestnicy:   60 osób, w tym poza przedstawicielami SPN i KRAMEKO, recenzent 
dokumentacji planistycznej, 7 przedstawicieli gminy Smołdzino, 1 – gminy Główczyce, 1 – 
miasta Łeba, 1 – Starostwa Powiatowego w Słupsku, dwóch sołtysów wsi, 2 - PGW Wody 
Polskie, 2   Urzędu Morskiego w Słupsku, przedstawiciel Rejonowego Zarządu ‑
Infrastruktury w Gdyni, przedstawiciel Lasów Państwowych, przedstawiciel Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, 2 przedstawicieli Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, przedstawiciel Akademii Pomorskiej w Słupsku, przedstawiciel Stacji 
Morskiej w Helu, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciel Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego, 2 przedstawicieli Morskiego Instytut Rybackiego, 
2 przedstawicieli Fundacji WWF Polska, przedstawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego, 
2 przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Smołdzino „Słowińskie Gniazdo”, dwóch 
przedstawicieli Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz przedsiębiorca 

prowadzący działalność rybacką w Parku 

Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Rowy, 28 lutego 2020 r. 
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przebieg spotkania:   Po omówieniu kolejnych (nie omawianych na drugim spotkaniu) 
wyników prac zrealizowanych w ramach drugiego etapu opracowania dokumentacji 
planistycznej, szczegółowo przedstawiono zakres uwzględnienia w opracowywanej 
dokumentacji porozumienia w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego 
w obszarze Gminy Smołdzino (porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku) oraz pisma Wójta 
Gminy Smołdzino do Głównego Konserwatora Przyrody (pismo z 23 stycznia 2015 roku) – 
pisma złożone na pierwszym spotkaniu. Kolejno omawiano poszczególne punktu obu pism 
wskazując czy dany postulat został uwzględniony czy nie, przedstawiając jednocześnie 

argumentację. 

Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Rowy, 28 lutego 2020 r. 
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Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Rowy, 28 lutego 2020 r. 
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Po prezentacji odbyła się dyskusja w trakcie której przedstawiciele gminy 
Smołdzino przedstawili swoje stanowisko w sprawie pism i okoliczności 
ich powstania. Następnie dyskutowano na temat wybranych punktów; 
każdorazowo Wykonawca udzielał odpowiedzi wskazujących na przyjęte 
rozwiązania, popierając je argumentami. 

Przedstawiciel Stacji Morskiej zadał pytania dotyczące rybactwa 
kulturowego oraz udostępnienia Parku dla wędkarstwa i rybołówstwa. 
W odpowiedzi przedstawiciele Wykonawcy udzielili odpowiedzi 
przedstawiając argumenty za przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi. 

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupsku powtórzył podniesiony 
na pierwszym spotkaniu postulat zorganizowania dedykowanych spotkań 
roboczych z przedstawicielami gminy Smołdzino, na co przedstawiciele 
Wykonawcy udzielili odpowiedzi. 

Na zakończenie odbyła się dyskusja pomiędzy przedstawicielem Stacji 
Morskiej, gminy Smołdzino i Wykonawcy prac dotycząca organizacji 
bezpieczeństwa plażowiczów na terenie SPN. 

Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Rowy, 28 lutego 2020 r. 
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Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 26 marca 2021 r. 

tematyka:   poinformowanie o zakresie dotychczas 
wykonanych prac, z wyspecyfikowaniem materiałów 
wynikowych wykonanych w ramach realizacji prac etapu 
2 projektu, informacja na temat bieżącego zaawansowania 
realizacji projektu, poinformowanie o zakresie i sposobie 
realizacji prac w etapie 3, przedstawienie wyników prac 
analitycznych i syntetycznych dotyczących części 
7 (zasoby leśne), wstępne przedstawienie strategicznych 
i operacyjnych (szczegółowych) celów ochrony, 
zestawienie zagrożeń i sposobów ich eliminacji lub 
ograniczania, określenie wskaźników właściwego stanu 
ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 
w granicach Parku, przedstawienie koncepcji podziału 
Parku na obszary ochronne, omówienie dotychczas 
zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych uwag 
i wniosków 
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ilość zaproszonych interesariuszy:  188, w tym 73 podmioty i 115 osób fizycznych 

uczestnicy:   46 osób, w tym poza przedstawicielami SPN i KRAMEKO, recenzent 
dokumentacji planistycznej, 2 przedstawicieli gminy Smołdzino, po 1 przedstawicielu gmin 
Główczyce, Ustka oraz miasta Łeba, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lęborku, 
2 przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przedstawiciel 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Urzędu Morskiego 
w Gdyni, przedstawiciel Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 4 przedstawicieli 
Lasów Państwowych, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Gdańsku, po 1 przedstawicielu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Słupsku, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej 
w Słupsku, 2 przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, po 
1 przedstawicielu Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz Morskiego Instytutu Rybackiego, 
przedstawiciel Fundacji WWF Polska, po 1 przedstawicielu Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Regionu Słowińskiego, oraz Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, 
a także osoba reprezentująca właściciela gruntu położonego w granicach Słowińskiego 
Parku Narodowego.

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 26 marca 2021 r. 
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przebieg spotkania:   Po prezentacji zakresu realizowanych prac odbyła się dyskusja w trakcie 
której udzielono odpowiedzi na wniosek złożony przez gminę Ustka dotyczący możliwości korzystania 
z runa leśnego na terenie SPN przez mieszkańców miejscowości Rowy sąsiadującej z Parkiem. 
W dalszej części dyskusji przedstawiciele gminy Smołdzino pytali o możliwość rozszerzenia obszaru 
udostępnionego dla zbioru runa, wyznaczenia szlaku do żeglugi pasażerskiej i kajakowej na jeziorze 
Gardno w celu połączenia z Rowami, zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości dojazdu do 
Czerwonej Szopy oraz budowy parkingu dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenia dróg 
przeciwpożarowych na terenie SPN, udzielenia zgody na budowę kaplicy na Rowokole, oddania 
w ramach porozumienia części gruntów na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego i Gminy, 
umożliwienia rybactwa kulturowego na jeziorach Gardno i Łebsko na zasadach określonych w planie 
ochrony Parku. 

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 26 marca 2021 r. 
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Udzielając odpowiedzi, przedstawiciel Wykonawcy 
powtórzył argumenty prezentowane na analogiczne 
zagadnienia z poprzedniego spotkania. Odnośnie 
dopuszczenia rybactwa kulturowego poinformował, że 
jest ono przewidziane w zapisach projektu planu. 
Dodatkowo wyjaśnił, że projektowanie dróg 
przeciwpożarowych nie jest przedmiotem projektu 
planu ochrony Parku. Poinformował również, że drogi 
w projekcie planu objęte będą najniższym reżimem 
ochronnym, tj. ochroną krajobrazową i zapewniają 
tym samym największą możliwą elastyczność 
w ewentualnych działaniach podejmowanych później. 

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 26 marca 2021 r. 

Podsumowanie udziału społeczeństwa w procesie tworzenia planu 
ochrony SPN 

5



Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 11 marca 2022 r. 

tematyka:   informacja na temat bieżącego zaawansowania 
realizacji projektu, poinformowanie o zakresie dotychczas 
wykonanych prac, z wyspecyfikowaniem materiałów 
wynikowych wykonanych w ramach realizacji prac etapów 
3 i 4 projektu ze szczególnym uwzględnieniem projektu 
rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
Słowińskiego Parku Narodowego, poinformowanie o zakresie 
i sposobie realizacji dalszych prac w projekcie, omówienie 
dotychczas zgłoszonych uwag i wniosków, zebranie kolejnych 

uwag i wniosków 
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ilość zaproszonych interesariuszy: 183, w tym 73 podmioty i 110 osób fizycznych

uczestnicy:  41 osób, w tym poza przedstawicielami SPN i KRAMEKO, recenzent dokumentacji 
planistycznej, 2 przedstawicieli Gminy Smołdzino, po 1 przedstawicielu gmin Główczyce oraz 
Ustka, 2 przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 2 przedstawicieli 
Urzędu Morskiego w Gdyni, przedstawiciel Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 
przedstawiciel Lasów Państwowych, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Gdańsku, po 1 przedstawicielu Morskiego Instytutu Rybackiego, Muzeum Wsi Słowińskiej 
w Klukach, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Gminy 
Smołdzino „Słowińskie Gniazdo”, 2 przedstawicieli Fundacji WWF Polska 

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 11 marca 2022 r. 
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przebieg spotkania:  Na wstępie przedstawiciel SPN poinformował uczestników spotkania 

o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na stronie BIP SPN. 

W trakcie prezentacji zawartości projektu rozporządzenia przedstawiciele WWF zapytali 
o przyczyny braku ujęcia w projekcie planu foki i morświna, gatunków będących, zgodnie 
z aktualnym standardowym formularzem danych (SDF), przedmiotami ochrony w obszarze 
siedliskowym. Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego przedstawili powody ujęcia 
w opracowanej dokumentacji zaprezentowanego katalogu przedmiotów ochrony 

w obszarach Natura 2000. 

Następnie szczegółowo ustosunkowano się do wszystkich dotychczas złożonych uwag 
i wniosków do opracowanej dokumentacji. Kolejno szczegółowo zaprezentowano 
stanowisko Wykonawcy w sprawie wniosków złożonych przez: Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, PGW Wody Polskie, PTTK Regionalny oddział 
w Słupsku, Grupę inicjatywną miłośników turystyki i wędkarstwa jeziora Łebsko, Wójta 
gminy Ustka, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, Słowińskie Gniazdo – 
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Smołdzino, Urząd Morski w Gdyni oraz Biuro Turystyczne 
„DAJA”. 

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 11 marca 2022 r. 
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W trakcie omawiania wniosku Wójta gminy Ustka przedstawiciele gminy Smołdzino wyrazili 
swoje niezadowolenie z faktu, iż obszary udostępnione do zbioru runa w planie obejmują 
jedynie tereny, które były już dotychczas udostępnione, brak natomiast nowych obszarów 
udostępnionych dla mieszkańców. W odpowiedzi przedstawiciel Wykonawcy przypomniał 
prezentowane wcześniej argumenty przemawiające za przyjęciem takiego rozwiązania. 

Analogicznie przedstawiciele gminy Smołdzino powtórzyli swoje zastrzeżenia dotyczące 
zakazu przebywania na terenie Parku nocą obejmującego również wędkarzy, a także 
udostępnienia drogi do Czerwonej Szopy, zwłaszcza w kontekście dostępności plaży dla 
osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi przedstawiciel Wykonawcy przypomniał 
prezentowane wcześniej argumenty dotyczące przyjętych rozwiązań. 

W trakcie prezentacji odpowiedzi na wniosek PGW Wody Polskie wywiązała się dyskusja 
dotycząca kwestii szczegółowych zapisów jednego z zaprojektowanych działań 
ochronnych, w związku z czym Wykonawca zadeklarował jego doprecyzowanie. 

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 11 marca 2022 r. 
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W dalszej kolejności przypomniano prezentowane na 
trzecim spotkaniu stanowisko Wykonawcy w sprawie 
zakresu uwzględnienia w opracowanej dokumentacji 
porozumienia w sprawie funkcjonowania Słowińskiego 
Parku Narodowego w obszarze Gminy Smołdzino 
(porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku) oraz pisma 
Wójta Gminy Smołdzino do Głównego Konserwatora 
Przyrody (pismo z 23 stycznia 2015 roku), uzupełniając 
je o informację w sprawie 2 zagadnień ujętych w pkt. 23 
pisma Wójta Gminy Smołdzino do Głównego 
Konserwatora Przyrody, które poprzednio, z uwagi na 
zakres rozpoznania sprawy, nie mogły być rozpatrzone. 

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 11 marca 2022 r. 
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Poinformowano także, że przedstawiciele Parku 
i Wykonawcy, zgodnie z wcześniejszymi postulatami, spotkali 
się z przedstawicielami Gminy Smołdzino celem 
szczegółowego omówienia postulatów Gminy. 

Po tej części spotkania odbyła się dyskusja w trakcie której 
udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu 
i sposobu ujęcia w dokumentacji planistycznej zaleceń 
dotyczących otuliny Parku. W tej części wskazano także na 
instrumenty prawne pozwalające dyrektorowi Parku na 
wpływanie na kształt zapisów planistycznych z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego otuliny. 

Następnie udzielono odpowiedzi przedstawicielowi WWF 
Polska na prośbę o sprecyzowanie sformułowania zapisów 
dla wilka odnośnie działań zlokalizowanych poza obszarem 
Parku. 

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 11 marca 2022 r. 



Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 20 maja 2022 r. 

tematyka:   podsumowanie prac, omówienie udziału 
społeczeństwa w procesie tworzenia projektu planu 
ochrony SPN, omówienie uwag i wniosków zgłoszonych 
w ramach wyłożenia projektu planu ochrony Słowińskiego 

Parku Narodowego do publicznego wglądu 
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ilość zaproszonych interesariuszy:  178, w tym 72 podmioty i 106 osób fizycznych 

uczestnicy:  40 osób, w tym poza przedstawicielami SPN i KRAMEKO, 2 przedstawicieli 
Gminy Smołdzino (Wójt i Sekretarz Gminy), 2 przedstawicieli Gminy Główczyce (w tym 
Przewodniczący Rady Gminy), 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łebie, przedstawiciel 
Gminy Ustka, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lęborku, przedstawiciel 
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 3 przedstawicieli Lasów Państwowych 
(po 1 z nadleśnictw Damnica, Lębork i Ustka), przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, przedstawiciel Zakładu Ekologii Wód w Instytucie 
Morskim Uniwersytetu Morskiego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Smołdzino 
„Słowińskie Gniazdo”, przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, przedstawiciel Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz pełnomocnik Spółki 
Rybackiej Sandacz. 

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 20 maja 2022 r. 
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przebieg spotkania: Na wstępie przedstawiono aktualny stopień zaawansowania prac w projekcie, zapowiedziano 
planowaną konferencję podsumowującą projekt, sporządzenie raportu prezentującego udział społeczeństwa 
w procesie tworzenia dokumentacji planistycznej oraz termin zakończenia całego projekt.

Następnie przypomniano, że od 10 do 30 marca 2022 roku trwał ustawowy okres 21 dni wyłożenia projektu planu 
do publicznego wglądu wraz z możliwością składania wniosków i uwag do planu.

Dalej omówiono wniesione w ramach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wnioski. Łącznie w okresie 
wyłożenia wpłynęło 10 różnych wystąpień zawierających 57 uwag, wniosków, postulatów i propozycji zmian 
odnoszących się głównie do projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego 
Parku Narodowego. Wnioskodawcami były zarówno osoby fizyczne (pojedyncze lub reprezentujące grupę osób 
zainteresowanych problematyką ochrony SPN), jak i następujące podmioty i instytucje: Zrzeszenie Emerytów 
Wędkarzy – Słupsk, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Grupa miłośników jeziora Gardno, Klub Żeglarski 
ProSport, Wójt Gminy Główczyce, Fundacja WWF Polska, PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku.  

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 20 maja 2022 r. 
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W trakcie dyskusji poruszono następujące zagadnienia:

1. jak należy rozumieć zakaz zabudowy na terenie 
korytarzy ekologicznych,

2. wyjaśnienie terminu „obszar wezbrań rzek”, o którym 
mowa w projekcie,

3. konsekwencji zmian prawa w odniesieniu do 
sporządzonej dokumentacji,

4. zarybiania w ramach działań ochronnych,
5. zakresu udostępnienia do żeglugi jeziora Łebsko oraz 

możliwości uprawiania kajakarstwa w ujściowym do 
morza odcinku Łupawy,

6. perspektywy pozytywnego zaopiniowania przez SPN 
wydobycia torfu na cele uzdrowiskowe w otulinie 
Parku.

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne - telekonferencja, 20 maja 2022 r. 
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W trakcie realizacji projektu do Wykonawcy zostały przesłane wnioski, zapytania, prośby 
różnych podmiotów zgodnie z informacją zamieszczoną w opublikowanym zawiadomieniu 
Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego o rozpoczęciu prac nad wykonaniem dokumentacji 
na potrzeby planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu 
planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie 
PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. 

Ważnym elementem konsultacji społecznych była możliwość zgłaszania wniosków, uwag 
i zapytań dotyczących dokumentacji przygotowywanej na potrzeby planu ochrony 
i przygotowywanie na nie odpowiedzi. 

Wnioski, uwagi i zapytania dotyczące dokumentacji planistycznej 
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Wnioski, uwagi i zapytania dotyczące dokumentacji planistycznej 

W okresie realizacji projektu do Wykonawcy wpłynęło łącznie 21 pism zawierających ogółem 75 

wniosków, uwag, postulatów i zapytań. 

Ponadto zgodnie z ustaleniami podjętymi na drugim spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym 
analogicznie potraktowano 45 postulatów zawarte w porozumieniu zawartym w 2003 roku 
pomiędzy Gminą Smołdzino a Ministerstwem Środowiska oraz wniosku Gminy Smołdzino 

z 2015 roku do nowego porozumienia. 

Ogółem rozpatrzono 120 zagadnień. 
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Wnioski, uwagi i zapytania dotyczące dokumentacji planistycznej 

Wnioski można podzielić na 3 grupy: 

1. postulaty sprzed rozpoczęcia realizacji projektu - porozumienie w sprawie funkcjonowania 
Słowińskiego Parku Narodowego w obszarze Gminy Smołdzino (porozumienie z 2 sierpnia 
2003 roku) oraz pismo Wójta Gminy Smołdzino do Głównego Konserwatora Przyrody 
(pismo z 23 stycznia 2015 roku) – 45 postulatów (11 w porozumieniu + 34 w piśmie z 2015 

roku) 
2. wnioski jakie wpłynęły w trakcie sporządzania dokumentacji planistycznej – 11 pism  

zawierających 18 zagadnień 
3. wnioski jakie wpłynęły po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony SPN - 

11 pism (w tym 2 identyczne w swej treści) zawierających 57 zagadnień 
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Łącznie do Wykonawcy dotarło 11 pism zawierających uwagi, wnioski i zapytania dotyczące 
przygotowywanej dokumentacji, których autorami byli: 
1. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
2. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku 
3. PTTK Regionalny oddział w Słupsku 
4. Grupa inicjatywna miłośników turystyki i wędkarstwa jeziora Łebsko 
5. Wójt gminy Ustka 
6. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni 
7. Słowińskie Gniazdo – Stowarzyszenie na rzecz Gminy Smołdzino 
8. Biuro Turystyczne „DAJA” 
9. Urząd Morski w Gdyni 

Ponadto Gmina Smołdzino złożyła dwa dokumenty: 

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

11. pismo Wójta Gminy Smołdzino do Głównego Konserwatora Przyrody (pismo z 23 stycznia 2015 
roku) 

zgodnie z ustaleniami podjętymi na drugim spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, jakie 
odbyło się 13 grudnia 2019 roku w Smołdzińskim Lesie, zostały potraktowane jako wnioski. 

Wnioski jakie wpłynęły przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu 
ochrony SPN – czyli wnioski grup 1 i 2 
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Jako zasadę Wykonawca przyjął, że wiążąca odpowiedź na poszczególne wnioski zostanie 
udzielona po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac, informując o tym pisemnie. 

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

Kluczowe pod tym względem były dwa spotkania: 

● drugie, jakie odbyło się 13 grudnia 2019 roku 
w Smołdzińskim Lesie, na którym 
przedstawiono wstępne odpowiedzi na wnioski: 

● Grupy inicjatywnej miłośników turystyki         
       i wędkarstwa jeziora Łebsko, 

● Gminy Ustka, 
● Regionalnego oddziału PTTK w Słupsku. 

Wnioski jakie wpłynęły przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu 

ochrony SPN – czyli wnioski grup 1 i 2 

Podsumowanie udziału społeczeństwa w procesie tworzenia planu 
ochrony SPN 

5



oraz 

● trzecie spotkanie, jakie odbyło się 28 lutego 2020 roku w Rowach, którego 
znaczącą częścią było omówienie zakresu uwzględnienia w opracowywanej 
dokumentacji porozumienia w sprawie funkcjonowania SPN w obszarze gminy 
Smołdzino (porozumienie z 2 sierpnia 2003 roku) oraz pismo Wójta Gminy 
Smołdzino do Głównego Konserwatora Przyrody (pismo z 23 stycznia 2015 roku). 

Wnioski jakie wpłynęły przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu 

ochrony SPN – czyli wnioski grup 1 i 2 
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Pisma z odpowiedziami na złożone wnioski zostały, zgodnie z przyjętą 
procedurą, przesłane do Zamawiającego 3 marca br. Ponadto 31 stycznia 
Wykonawca spotkał się z przedstawicielami Gminy Smołdzino celem 
szczegółowego omówienia postulatów Gminy.

Sposób rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych przed rozpoczęciem 
procedury wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu został szczegółowo 
zaprezentowany na V spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym.
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Zgodnie z przedstawioną procedurą wyłożenia, 
w terminie przewidzianym w przepisach prawa 
wpłynęło do SPN łącznie 11 pism zawierających uwagi 
i wnioski do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu planu ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego. 

Wnioski jakie wpłynęły po wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu planu ochrony SPN 
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Wnioskodawcami były zarówno osoby fizyczne (pojedyncze lub reprezentujące grupę 
osób zainteresowanych problematyką ochrony SPN), jak i podmioty i instytucje: 

1. Zrzeszenie Emerytów Wędkarzy – Słupsk 
2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
3. Grupa miłośników jeziora Gardno oraz Klub Żeglarski ProSport, które złożyły identyczne 
     w swej treści wnioski 
4. Wójt Gminy Główczyce 
5. Fundacji WWF Polska 
6. PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Wnioski jakie wpłynęły po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 

ochrony SPN 
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Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych Zamawiającemu (SPN) 
i przesłanych Wykonawcy (KRAMEKO) wniosków i uwag zostały 
przygotowane, zgodnie z przyjętą w projekcie procedurą, pisemne 
odpowiedzi, które zostały przesłane Zamawiającemu w okresie od 
29 marca 2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku (oraz pismo 
uzupełniające do jednej z odpowiedzi przesłane 6 maja 2022 
roku). 

Wnioski jakie wpłynęły po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 

ochrony SPN 
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Sposób rozpatrzenia wszystkich 
wniosków złożonych po wyłożeniu 
projektu planu do publicznego wglądu 
został szczegółowo zaprezentowany 
na VI spotkaniu informacyjno-
konsultacyjnym. 



postulaty sprzed rozpoczęcia realizacji projektu - porozumienie z 2003 roku oraz pismo 
Wójta Gminy Smołdzino z 2015 roku – 45 postulatów: 

Syntetyczne zestawienie udzielonych odpowiedzi 

● postulaty uwzględnione – 15 (33%) 
● postulaty częściowo uwzględnione – 9 (20%) 
● postulaty nieuwzględnione – 12 (27%) 
● postulaty zawarte w dokumentach, które nie 

dotyczą  zagadnień związanych 
z opracowanie dokumentacji planistycznej – 9 
(20%) 

33%

20%

27%

20%
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wnioski jakie wpłynęły w trakcie sporządzania dokumentacji planistycznej – 11 pism 
zawierających 18 zagadnień: 

Syntetyczne zestawienie udzielonych odpowiedzi 

● wnioski uwzględnione – 5 (28%) 
● wnioski częściowo uwzględnione – 6 (33%) 
● wnioski nieuwzględnione – 4 (22%) 
● wyjaśnienia – 3 (17%) 
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26%

14%

34%

26%

wnioski jakie wpłynęły po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony SPN - 
11 pism (w tym 2 identyczne w swej treści) zawierających 57 zagadnień: 

Syntetyczne zestawienie udzielonych odpowiedzi 

● wnioski uwzględnione – 15 (26%) 
● wnioski częściowo uwzględnione – 8 (14%) 
● wnioski nieuwzględnione – 19 (34%) 
● wyjaśnienia – 15 (26%) 
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Ogółem – 120 zagadnień: 

Syntetyczne zestawienie udzielonych odpowiedzi 

● wnioski (postulaty) uwzględnione – 35 (29%) 
● wnioski (postulaty) częściowo uwzględnione – 23 

(19%) 
● wnioski (postulaty) nieuwzględnione – 35 (29%) 
● wyjaśnienia – 18 (15%) 
● postulaty zawarte w dokumentach, które nie dotyczą 

zagadnień związanych z opracowanie dokumentacji 
planistycznej – 9 (8%) 
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przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań z postępów 
w realizacji zamówienia zawierające pełną informację o przebiegu procesu planistycznego, 
aktualnego na koniec danego okresu sprawozdawczego zaawansowania prac, kalendarium 
najważniejszych zdarzeń w projekcie, informację o pozyskanych danych, sprawozdanie ze 
spotkań informacyjno-konsultacyjnych zawierające odpowiedzi na pytania jego uczestników, 
sprawozdanie ze spotkań z Komisją Planu oraz roboczych, informacje dotyczące 
komunikacji ze społeczeństwem obejmujące wykaz przedłożonych wniosków i uwag wraz 
informacją o udzielonej odpowiedzi 

Sprawozdania z postępów w realizacji zamówienia 
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Do tej pory przygotowano 11 sprawozdań (dwa z nich za zgodą SPN obejmowały okres 
półroczny). 

Ostatnie 12 sprawozdanie jest na ukończeniu. Zawierać ono będzie informacje dotyczące 
okresu od 1 kwietnia 2022 do końca realizacji projektu (31 maja 2022 roku). 

Sprawozdania z postępów w realizacji zamówienia 
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Strona internetowa Projektu 
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Głównym źródłem informacji o przebiegu procesu planistycznego, poza bieżącymi 
kontaktami, były sprawozdania zawierające dane i informacje publikowane na 
dedykowanej stronie internetowej Projektu 
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PYTANIA, KOMENTARZE 
UCZESTNIKÓW 



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

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

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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