Protokół łączny
z VI posiedzenia Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kadencji 2012-2016
oraz I posiedzenia Rady w kadencji 2017-2021
W dniu 28.02.2017r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w godz.11:00 14:00 odbyło się posiedzenie rady, w którym wzięli udział:
1) Dr inż. Feliks Pankau – przedstawiciel praktyki działający na rzecz ochrony przyrody
2) Dr Kazimierz Sumisławski – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, z-ca
dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa
3) Mgr Leszek Kuliński – gmina Kobylnica, wójt
4) Mgr Tadeusz Kobiela – gmina Sierakowice, wójt
5) Dr Elżbieta Gerstmann –Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Nauk Społecznych i
Humanistycznych
6) Dr hab. prof. UG Mariusz Kistowski – Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Fizycznej i
Kształtowania Środowiska
7) Dr Katarzyna Bociąg – przedstawiciel praktyki działający na rzecz ochrony przyrody
8) Mgr Iwona Beszczyńska – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, kier. Zespołu ds. Ochrony Przyrody, Informacji i Edukacji
Ekologicznej
9) Mgr Paweł Stępniewski – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, z-ca
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w
Gdańsku
10)Mgr Inż. Daniel Lemke – Nadleśnictwo Bytów, nadleśniczy
11)Dr hab. prof. UG Jarosław Czochański – Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w
Gdańsku
12)Mgr inż. Paweł Szymański – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, spec. ds. ochrony
przyrody
Nieobecni członkowie rady:
1) Mgr Bogumiła Błaszkowska – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
2) Dr Mateusz Ciechanowski – Uniwersytet Gdański , Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
Posiedzenie rozpoczął przewodniczący ustępującej kadencji rady PZPK Mariusz
Kistowski, powitał przybyłych członków oraz przedstawił nowo powołanych członków Rady
na kadencję 2017-2021: Pawła Stępniewskiego z-cę Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, Regionalnego Konserwatora Przyrody w Gdańsku, Daniela Lemke –
nadleśniczego Nadleśnictwa Bytów, Jarosława Czochańskiego , prof. UG .
Przewodniczący zaznaczył, iż kolejne lata rady i PZPK mogą być trudniejsze od
pozostałych m in. ze względu na przystąpienie jednocześnie do prac nad 7 planami ochrony

parków krajobrazowych, a także odniósł się do ogólnej sytuacji w kraju i nowelizacji ustawy o
ochronie przyrody.
Następnie omówiony został porządek obrad.
Głos zabrał wicemarszałek Krzysztof Trawicki, który podsumował działalność rady w
kadencji 2012-2016 oraz wręczył podziękowania wszystkim obecnym członkom.
W dalszej kolejności doszło do głosowania nad przyjęciem regulaminu rady PZPK, który został
przyjęty jednogłośnie. Następnie uczestnicy posiedzenia jednomyślnie zaproponowali na
stanowisko przewodniczącego dr hab. prof. nadzw. Mariusza Kistowskiego, natomiast na
stanowisko zastępcy przewodniczącego zaproponowano dwie kandydatury: mgr. inż. Daniela
Lemke – nadleśniczego Nadleśnictwa Bytów oraz dr inż. Feliksa Pankau – przedstawiciela
praktyki działający na rzecz ochrony przyrody.
Odbyły się głosowania w trybie tajnym zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rady.
W głosowaniu udział wzięło 12 obecnych na sali członków rady. Stosunkiem głosów 12
do 0 na przewodniczącego został wybrany dr hab. prof. UG Mariusz Kistowski, natomiast na
jego zastępcę stosunkiem głosów 9 do 3 został wybrany dr inż. Feliksa Pankau.
W dalszej kolejności Barbara Utracka-Minko z-ca dyrektora PZPK, przedstawiła
sprawozdanie z realizacji projektów i programu działalności PZPK w 2016 r. Podczas
wystąpienie został przedstawiony m.in. budżet PZPK w 2016 r. z podziałem na poszczególne
źródła finansowania, liczba zatrudnionych osób, ilość interwencji i wizji lokalnych oraz ilość
opiniowanych projektów budowlanych. Spośród omawianych kwestii szerzej zostały
omówione akcje edukacyjne „Bioróżnorodność – Poznaj by zachować” oraz zakończony
projekt „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych” – projekt finansowany ze środków MF EOG i samorządu województwa
pomorskiego.
Następnie głos zabrała Dyrektor PZPK Bożena Sikora, nawiązując do projektu „Edukacja
dla przyrody”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
Podczas wystąpienia P. Dyrektor przedstawiła postępy w realizowanym projekcie,
wspominając m.in o zatwierdzonym pierwszym wniosku o płatność za dokumentację
przygotowawczą oraz zakończonych pierwszych przetargach budowlanych. W dalszym ciągu
przedstawione zostały plany związane z przystąpieniem PZPK do konkursu na plany ochrony
wszystkich parków krajobrazowych wchodzących w skład zespołu, a także zaistniałych z tego
faktu problemów. Przekazane zostały informacje o wysokości środków finansowych, o które
można się starać w ramach konkursu - 4 505 823 PLN oraz terminie do którego musi być
złożona dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie. P. Dyrektor nawiązała do sytuacji
problematycznej, jakimi są obszary natura 2000 pokrywające z obszarami parków
krajobrazowych, a jednocześnie które nie posiadają planów zadań ochronnych lub planów
ochrony. Wspomniano równocześnie o piśmie skierowanym do Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, z pytaniami i nadzieją o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Kolejną poruszoną
kwestią były trudności wynikające z koordynacji prac jednocześnie nad 7 planami ochrony.
P. Dyrektor poprosiła Radę o pomoc w pracach przygotowujących do przystąpienia do

konkursu. Następnie wywiązała się dyskusja, w wyniku której zaproponowano utworzenie
komisji dotyczącej planów ochrony składającej się z członków Rady.
W dalszej kolejności z-ca dyrektora PZPK Barbara Utracka–Minko przedstawiła pozostałe
zadania z zakresu ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji oraz plan działalności w
2017 r. Spośród nich szerzej został omówiony wyjazd do Brukseli na Green Week , 29 maja –
2 czerwca 2017 r. oraz Bioblitz – Nowy Dwór Gdański, 19-20 czerwca. Został również
przedstawiony budżet na 2017 r. z podziałem na poszczególne źródła finansowania.
Następnie głos zabrała P. Dyrektor Bożena Sikora w sprawie uchwał sejmiku
województwa dotyczących parków krajobrazowych. P. Dyrektor przedstawiła obecną
sytuację wynikająca z nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i obowiązku dostosowania do
niej zapisów uchwał parkowych. Zaznaczyła, iż tylko 5 z 7 parków ma zaktualizowane
uchwały, co wynika z braku ich uzgodnienia przez rady gmin - uchwała Rady Miejskiej
Jastarni w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego oraz uchwała Rady Gminy Stężyca w sprawie odmowy uzgodnienia projektu
uchwały Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W związku z brakiem podjęcia uchwał przez
gminy zostało wystosowane pismo do Wojewody Pomorskiego o stwierdzenie ich
nieważności jako aktów prawnych sprzecznych z prawem w ramach posiadanych przez
Wojewodę uprawnień nadzorczych.
Zgodnie z porządkiem obrad, Sebastian Nowakowski - starszy specjalista ds. ochrony
przyrody PKMW, omówił propozycję powiększenia Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana.
Przeanalizowane zostały najważniejsze przesłanki dla powiększenia PKMW: nieścisłości w
przebiegu obecnej granicy zachodniej, rozdzielającej sztucznie zwarty kompleks
przyrodniczo-krajobrazowy i tym samym nie objęcie pełną ochroną nie mniej cennej części
Mierzei Wiślanej. Powody te zostały zilustrowane graficznie i ukazane na tle wartości
przyrodniczych i krajobrazowych Parku w obecnych granicach, jak i obszaru proponowanego
do włączenia. Streszczone zostały również aspekty prawne przedsięwzięcia, zakres i skala
dotychczasowej współpracy z Gminą Stegna oraz przebieg wstępnych konsultacji
społecznych z Radami Gmin Stegna i Sztutowo oraz mieszkańcami miejscowości Stegna,
Jantar, Mikoszewo. Na koniec odbyła się krótka dyskusja, której tematem była zarówno treść
samego wystąpienia, jak również możliwe trudności w dalszym przebiegu procedury korekty
granic Parku. Członkowie Rady wstępnie odnieśli się pozytywnie do idei powiększenia Parku
Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.
Wobec braku uwag, przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom łącznego
posiedzenia i je zakończył.
Nagranie audio z przebiegu posiedzenia Rady archiwizowane jest w sekretariacie Rady i
może zostać udostępnione na prośbę członka Rady PZPK.

