Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Opracowanie projektu planu ochrony
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
– podstawowe informacje, podstawy prawne, harmonogram prac, metody i procedury

Wstęp
Niniejsza broszura powstała w ramach procesu przygotowania
projektu planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Będzie on realizowany w latach 2019 – 2021 i zakończy się przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego ustanawiającej plan. W ramach podjętych prac zgromadzona zostanie dokumentacja podsumowująca wiedzę na temat
przyrody Parku i uwarunkowań jej ochrony oraz zagrożeń, niezbędna do właściwego zaplanowania celów i działań ochronnych.
Zgodnie z art. 16 obowiązującej ustawy o ochronie przyrody park
krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w
celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Plan ochrony to podstawowy dokument pozwalający na sprawną ochronę przyrody, który sporządza się i realizuje nie tylko dla parków krajobrazowych, ale także parków narodowych i rezerwatów
przyrody, a można sporządzić również dla obszaru Natura 2000 lub jego części.
Sporządzający projekt planu ochrony zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym procesie (tj.
ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia planu, przyjmuje i rozważa wnioski i uwagi, ogłasza o sporządzeniu planu). Projekt planu wymaga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opiniowany jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Plan ochrony sporządza się
na okres 20 lat. Może on być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.
Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych poprzez ogłoszenie w prasie oraz rozesłanie informacji do ponad 40 podmiotów zawiadomił o przystąpieniu do opracowania projektu planu
ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, informując o zakresie prac przewidzianych do realizacji, wykonawcy, którym jest Klub Przyrodników, z siedzibą w Świebodzinie, sposobach komunikacji z zainteresowanymi procesem przygotowania i ustanawiania planu, możliwości zapoznawania się z wynikami
prac oraz zgłaszania do nich uwag i wniosków i trybie ich rozpatrywania.
Broszura, prezentująca podstawy ochrony Parku oraz procesu planowania, jest elementem komunikacji z podmiotami i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w przygotowaniu planu.
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Trójmiejski Park Krajobrazowy
Trójmiejski Park Krajobrazowy powstał w roku 1979.
Obecną podstawę prawną funkcjonowania Parku
stanowi uchwała Nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r., zmieniona
uchwałą nr 263/XXIV/16 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r.
Park obejmuje obszar o powierzchni 19930 ha
położony na terenie następujących gmin województwa
pomorskiego: Szemud (powiat wejherowski),
Wejherowo (powiat wejherowski) oraz w miastach:
Gdańsk (powiat grodzki Gdańsk), Gdynia
(powiat grodzki Gdynia), Rumia (powiat wejherowski),
Reda (powiat wejherowski), Sopot (powiat grodzki
Sopot) i Wejherowo (powiat wejherowski)”.

Park składa się z dwóch części stanowiących dwa zwarte kompleksy leśne, rozdzielone pasem terenów zurbanizowanych.
Rozleglejszy kompleks północny obejmuje tereny Gdyni,
Rumi, Szemudu i Wejherowa, natomiast dwukrotnie mniejszy
kompleks południowy - fragmenty Gdyni, Sopotu i Gdańska.
W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami ze
wnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka poza jego
granicami, została wyznaczona otulina Parku o powierzchni
16542 ha położona na terenie gmin Luzino (powiat wejherowski), Przodkowo (powiat kartuski), Szemud (powiat wejherowski), Wejherowo (powiat wejherowski), Żukowo (powiat
kartuski) oraz w miastach: Gdańsk (powiat grodzki Gdańsk),
Gdynia (powiat grodzki Gdynia) i Wejherowo (powiat wejherowski).
2

Przyroda Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się
w skali nie tylko Polski ale i Europy.

darniową. Kilkanaście gatunków flory to gatunki podgórskie
bądź górskie.

Niewątpliwym unikatem jest zróżnicowany zespół form
ukształtowania terenu strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej złożony z wysokich kulminacji, stromych zboczy i
głęboko wciętych dolin oraz powiązane z nimi wody, szczególnie płynące, o charakterze podgórskich rzek i strumieni,
ale także skąpożywne jeziora, torfowiska i liczne wysięki wód.
Młodoglacjalna rzeźba terenu uformowana została przez procesy związane ze zlodowaceniem bałtyckim, a zwłaszcza z jego
ostatnim okresem, trwającym od 15 do 13 tysięcy lat temu, po
którym lądolód wycofał się z naszych ziem. W licznych zagłębieniach terenu powstały torfowiska oraz kilkanaście niewielkich jezior, z których część zachowała bardzo ubogi charakter
reprezentując zanikający bardzo szybko typ jezior lobeliowych.
Dnem głębokich dolin płyną wartkie potoki. Większość z nich
ma swoje źródła na terenie Parku, wypływając z licznych źródlisk także stanowiących unikatowy element przyrody nieożywionej. Większe cieki, jak Gościcina, Zagórska Struga, Kaczy
Potok, Potok Oliwski i Strzyża, przepływają przez Park, wypływając z obszarów położonych na wysoczyźnie. Charakterystycznym elementem Parku są także liczne głazy narzutowe.

Nieco słabiej rozpoznana jest flora innych grup roślin - mszaków oraz glonów. Spośród mszaków występują tu liczne gatunki o górskim typie rozmieszczenia oraz wiele gatunków
bardzo rzadkich, między innymi obserwowany na wielu stanowiskach bezlist okrywowy, gatunek zanikający w Europie,
związany z kompleksami naturalnych lasów, dla którego lasy
Parku stanowią jedną z najważniejszych ostoi w Polsce. W czystych strumieniach występuje rzadki na niżu krasnorost - hildenbrandia rzeczna.

Niezwykle bogata jest szata roślinna z różnorodnością flory i
regionalną specyfiką ekosystemów leśnych i nieleśnych. Ponad
90% powierzchni Parku zajmują lasy, a ponad połowa z nich
to dobrze wykształcone płaty chronionych siedlisk przyrodniczych. Największy udział powierzchniowy mają tu zbiorowiska kwaśnej buczyny niżowej, mniejszą powierzchnię zajmują
żyzna buczyna niżowa i kwaśne dąbrowy, grądy, łęgi, w tym
źródliskowe, bory i brzeziny bagienne. Spośród siedlisk nieleśnych cennymi siedliskami przyrodniczymi są jeziora lobeliowe, torfowiska przejściowe i wysokie, wilgotne łąki oraz kompleksy młak, ziołorośli i źródlisk.
Na terenie Parku stwierdzono około 850 gatunków roślin naczyniowych, z czego ponad 40 podlega ochronie gatunkowej,
a szereg innych to gatunki rzadkie i zagrożone, reliktowe, górskie itd. Spośród nich ponad 80 gatunków zaliczono do zagrożonych na Pomorzu, a ponad 20 do zagrożonych w kraju.
Wymienić tu można między innymi: brzeżycę jednokwiatową,
elismę wodną, fiołek torfowy, kosaćca syberyjskiego, lobelię
jeziorną, malinę moroszkę, podejźrzona marunowego, poryblina jeziornego, poryblina kolczastego, rosiczkę długolistną,
rosiczkę okrągłolistną, rzęśl wielkoowockową, salwinię pływającą, storczyka błotnego, turzycę bagienną i wełnianeczkę

Ekosystemy przekształcone, szczególnie leśne, podlegają dynamicznym procesom spontanicznej i ukierunkowanej renaturyzacji zbiorowisk roślinnych, zarówno pod względem
składu gatunkowego jak i struktury wiekowej i przestrzennej
drzewostanów.
Jednym z celów dla których utworzono Park jest także utrzymanie różnorodności siedlisk i mikrosiedlisk warunkujących
bogactwo mykoflory (bioty grzybów) i fauny.
Dzięki kilkudziesięcioletniemu zaangażowaniu grupy przyrodników amatorów jedną z najlepiej poznanych na terenie
Parku grup organizmów są grzyby. Odnaleziono ich tu dotychczas około 800 gatunków i co roku do listy tej dochodzą
nowe. Kilkadziesiąt z nich figuruje na czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce, wiele to gatunki znane z pojedynczych stanowisk w kraju.
Dość dobrze rozpoznane jest także występowanie porostów.
Ponad 50 z nich to gatunki chronione lub zaliczone w kraju do
rzadkich i zagrożonych. O zróżnicowaniu tej grupy świadczyć
może fakt, że w wyniku przebadania na terenie Parku zaledwie
30 wybranych głazów narzutowych znaleziono 50 gatunków
porostów naskalnych, w tym kilkanaście rzadkich i bardzo
rzadkich na niżu.
Spośród fauny kręgowców grupą najlepiej poznaną są ptaki.
W granicach Parku stwierdzono około 150 gatunków, z tego
ponad 120 to gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe.
Gniazdują tu miedzy innymi: bielik, kania ruda, trzmielojad,
samotnik, żuraw, sóweczka, włochatka, dzięcioł czarny i zielony, siniak, orzechówka, pluszcz, zimorodek, pliszka górska,
wójcik i muchołówka mała.
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Wśród zasiedlających Park płazów i gadów do rzadszych i
bardziej zagrożonych należą: traszka grzebieniasta, traszka
górska i żmija zygzakowata. W ichtiofaunie na uwagę zasługuje obecność w kilku ciekach minoga strumieniowego oraz
liczne występowanie pstrąga potokowego.
Najsłabiej zbadaną grupą kręgowców są ssaki. Wśród ponad
30 stwierdzonych dotychczas gatunków na uwagę zasługuje
zasiedlająca większe cieki wydra oraz licznie wykorzystujące
Park, zarówno w okresie rozrodczym jak i podczas migracji,
nietoperze.
W faunie bezkręgowców grupą najlepiej poznaną są owady, a
wśród nich chrząszcze, motyle i ważki. Spośród rzadszych gatunków wymienić tu można pachnicę dębową oraz związaną z
torfowiskami niepozorną ważkę – iglicę małą. Wśród innych
grup na uwagę zasługują mięczaki, z bardzo rzadkim na niżu,
typowym dla naturalnych lasów ślimakiem ostrokrawędzistym i kilkoma gatunkami świdrzyków. Na uwagę zasługuje
stwierdzenie na terenie Parku kilku gatunków bardzo rzadkich
muchówek i błonkówek, w tym jednego gatunku nowego dla
Polski.
Park jest ze wszystkich stron otoczony oraz w kilku miejscach
przecięty terenami zurbanizowanymi, dlatego jednym z celów
jego powołania jest zapewnienie warunków dla migracji fauny
w obrębie jego granic oraz między Parkiem, a jego regionalnym otocze
niem oraz przeciwdziałanie fragmentacji kompleksów leśnych.
Oprócz ochrony walorów przyrodniczych – ekosystemów
i gatunków, istotnym elementem jego funkcjonowania jest
ochrona dziedzictwa kulturowego, w szczególności zachowanie historycznej sieci dróg o charakterze komunikacyjnym i
rekreacyjnym, układów urbanistycz
nych i ruralistycznych
oraz zespołów architektoniczno - przyrodniczych, a także niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
Najcenniejszym zabytkiem leżącym na obszarze Parku jest tak
zwana Kalwaria Wejherowska; najstarsze, obok Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej sanktuarium Męki Pańskiej w Polsce.
Fundatorem Kalwarii był Jakub Wejher (założyciel Wejherowa). Składa się ona z 25 kaplic, z których część jest wyposażona w cenne dzieła sztuki. Założenie wykonano w latach 16491665. Kalwaria położona jest na trzech wzgórzach o biblijnych
nazwach: Góra Oliwna, Syjon oraz Golgota. W pobliżu przepływa (podobnie jak w Jerozolimie) potok Cedron (dawniej
rzeka Biała). Długość Drogi Krzyżowej wynosi 4,5 km.

Interesującym elementem kultury materialnej są pozostałości
wiejskiego tradycyjnego budownictwa kaszubskiego, w tym
budynków o konstrukcji szkieletowo ryglowej. Wśród wsi o
najlepiej zachowanym układzie przestrzennym i historycznej
zabudowie wyróżniają się Reszki, leżąca na wschodnim krańcu tak zwanej Wielkiej Polany.
Najcenniejszym zabytkiem architektury w bezpośrednim sąsiedztwie Parku jest niewątpliwie położony nad Potokiem
Oliwskim zespół dawnego klasztoru oo. Cystersów w Oliwie.
Południowy kompleks leśny parku graniczy także z jedną z
najciekawszych ulic Oliwy – ulicą Polanki, z licznymi pozostałościami dawnej zabudowy patrycjuszowskiej.
Celem utworzenia Parku jest także ochrona szczególnych wartości krajobrazowych, a zwłaszcza głęboko wciętych, częściowo bezleśnych dolin, unikatowej ekspozycji strefy krawędziowej oraz obszarów współistnienia krajobrazu naturalnego i
kulturowego. Ochrona ta jest szczególnie istotna w kontekście
sąsiedztwa aglomeracji miejskiej i powiązanych z nim presji.
W uchwale Nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. powołującej Park określono
szczególne cele jego ochrony:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

zachowanie zespołu form ukształtowania terenu strefy
krawędziowej wysoczyzny morenowej, stanowiącej unikat morfologiczny w skali europejskiej,
zachowanie szczególnych walorów środowiska wodnego
parku, zwłaszcza jezior lobeliowych i cieków o podgórskim charakterze,
utrzymanie pozytywnego wpływu lasów parku na wa
runki klimatyczne aglomeracji gdańskiej,
zachowanie bogactwa szaty roślinnej z jej różnorodnością
botaniczną i regionalną specyfiką ekosystemów leśnych i
nieleśnych, zwłaszcza fitocenoz źródliskowych, torfowiskowych, łąkowych i polnych,
dążenie do renaturalizacji zbiorowisk leśnych pod względem składu gatunkowego oraz struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów,
utrzymanie różnorodności siedlisk i mikrosiedlisk wa
runkujących bogactwo mykoflory i fauny,
zapewnienie warunków dla migracji fauny w obrębie parku oraz między parkiem a jego regionalnym otoczeniem
oraz przeciwdziałanie fragmentacji kompleksów leśnych,
ochrona dziedzictwa kulturowego parku, w szczególności
zachowanie historycznej sieci dróg o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym, układów urbanistycznych i
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9)

ruralistycznych oraz zespołów architektoniczno - przyrodniczych, a także niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
ochrona i rewaloryzacja szczególnych wartości krajo
brazowych parku, a zwłaszcza bezleśnych dolin, uni
katowej ekspozycji strefy krawędziowej oraz obszarów
współistnienia krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Na terenie Parku obowiązują obecnie następujące zakazy:
1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009
r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700);
umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;
pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu,
oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i
zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpie
czeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany
te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: a) linii brzegów rzek, jezior i innych
naturalnych zbiorników wodnych, b) zasięgu lustra wody
w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na
wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia
określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001

8)
9)
10)
11)
12)
13)

r. – Prawo wodne – z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych
gruntów rolnych;
prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bez
ściółkową;
utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbior
ników ściekowych;
organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
używania łodzi motorowych i innego sprzętu motoro
wego na otwartych zbiornikach wodnych.

Od kilku spośród wymienionych zakazów wprowadzono wyjątki.
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Co to jest plan ochrony?
Plan ochrony parku krajobrazowego
to zatwierdzony uchwałą Sejmiku
Województwa dokument stanowiący podstawę
jego skutecznej ochrony. Jest on syntezą
obszernej dokumentacji gromadzonej
w oparciu o istniejące dane
oraz inwentaryzacje terenowe i analizowanej
pod kątem zaprojektowania skutecznej
ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych
i krajobrazowych Parku przed presją
zewnętrzną i wewnętrzną.

Podstawę opracowania planu ochrony parku krajobrazowego
stanowią trzy akty prawne:
-

-

ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1614),
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku
narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego,
dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów,
tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005, Nr 94, poz.
794),
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Art. 20. cytowanej ustawy o ochronie przyrody określa, że plan
ochrony dla parku krajobrazowego sporządza się na okres 20
lat, z uwzględnieniem:
1) charakterystyki i oceny stanu przyrody;
2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego;
6) wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art.
38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Prace przy sporządzaniu planu ochrony polegają na:
1) ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych
opisów;
2) opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
3) wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.
Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera:
1) cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji;
2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3) wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych;
4) określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i
kształtowaniem krajobrazu;
5) wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania
oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów;
6) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych,
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych;
7) określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących
w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe,
punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w
obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych
w ramach audytu krajobrazowego, o którym mowa w art.
38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istotnych dla zachowania
walorów krajobrazowych parku krajobrazowego, wraz ze
wskazaniem które z zakazów, wymienionych w art. 17 ust.
1a, obowiązują w danej strefie;
8) wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym.
Plan ochrony dla parku krajobrazowego, w części dotyczącej
określenia granic stref, o których mowa w pkt 7 poprzedniego
akapitu, wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym
i kulturowym, o których mowa w pkt 8 oraz wprowadzenia
zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o ochronie
przyrody, jest aktem prawa miejscowego.
Zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody w parku krajobrazowym określono w rozdz. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie
sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania
zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005, Nr 94, poz. 794), Obejmuje on w
szczególności:
1) krajobraz wraz z jego składnikami, walorami fizjonomicznymi i powiązaniami ekologicznymi;
2) różnorodność biologiczną na poziomie gatunkowym, ekosystemowym i krajobrazowym;
3) charakterystyczne dla danego obszaru formy gospodarki
rolnej, leśnej i rybackiej służące zrównoważonemu użytkowaniu ekosystemów i zachowaniu ich różnorodności biologicznej.
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Natomiast określone w cytowanym rozporządzeniu możliwe
do ujęcia w planie sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody obejmują w szczególności:
1) eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, przez:
a) usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych,
b) kształtowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej,
c) eliminowanie lub zapobieganie skażeniom oraz erozji
gleb przez promowanie takich sposobów gospodarowania gruntami, aby ograniczać rozmiary erozji gleb,
d) ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin przez promowanie ograniczania stosowania
tych środków;
2) zachowanie lub poprawę stosunków wodnych przez:
a) ograniczanie nadmiernego odpływu wód,
b) zachowanie lub odtwarzanie zbiorników i cieków wodnych oraz ekosystemów wodno-błotnych, w szczególności oczek wodnych i torfowisk,
c) gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób
uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych i
wodno-błotnych,
d) zachowanie naturalnego charakteru cieków wodnych,
e) zachowanie lub przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód, w tym różnorodności biologicznej zbiorników i cieków wodnych;
3) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób
umożliwiający zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w szczególności
przez:
a) ochronę otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową,
b) kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony
różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych,
c) ochronę punktów, osi i przedpoli widokowych,
d) zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych i niewprowadzanie barier ekologicznych;

6) ochronę czynną zasobów, tworów i składników przyrody
w warunkach zrównoważonego rozwoju i w uzgodnieniu z
właścicielami gruntów, w szczególności przez:
a) zachowanie lub odtwarzanie różnorodnych siedlisk
przyrodniczych, w tym w razie potrzeby, wykonywanie
zabiegów ochronnych,
b) wzbogacanie zieleni i zadrzewień,
c) wprowadzanie gatunków zagrożonych wyginięciem,
z uwzględnieniem konieczności ochrony ich zasobów
genowych,
d) eliminowanie obcych gatunków roślin, zwierząt lub
grzybów zagrażających rodzimym gatunkom, w tym
ograniczanie możliwości ich rozprzestrzeniania,
e) obejmowanie szczególnymi formami ochrony obszarów i obiektów cennych pod względem przyrodniczym,
f) zachowanie lub odtwarzanie korytarzy ekologicznych,
g) budowę podziemnych i nadziemnych przejść dla zwierząt oraz przepławek dla ryb,
h) konserwację lub przywracanie walorów zieleni zabytkowej;
7) ochronę wartości kulturowych, w szczególności przez:
a) sprawowanie opieki nad zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, w tym prowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytkach,
b) dostosowywanie istniejących i nowo budowanych budynków i budowli do form architektonicznych charakterystycznych dla obszaru objętego ochroną;
8) edukację ekologiczną społeczeństwa;
9) ochronę walorów przyrodniczych obszarów produkcji rolniczej i leśnej przez:
a) stosowanie dobrych praktyk rolniczych,
b) uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce leśnej,
c) wdrażanie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i rozwój rolnictwa ekologicznego.

4) nie wznoszenie obiektów zmniejszających walory przyrodnicze i krajobrazowe;
5) uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce
człowieka, w tym w gospodarce rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce;
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Harmonogram przygotowania projektu planu ochrony
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Prace nad projektem planu ochrony podzielono na 6 etapów.
W pierwszym etapie, do końca maja 2019 zaplanowano: poinformowanie o przystąpieniu do przygotowania planu; zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań
publikowanych przydatnych do sporządzenia projektu planu
oraz ich analizę; wyszczególnienie wód; opis granic Parku i
otuliny; wydanie broszury informacyjnej i zorganizowanie
pierwszego warsztatu (spotkania konsultacyjnego) w ramach
procesu konsultacji społecznych.
Etap drugi, przewidziany do 15 listopada 2019, obejmie inwentaryzację zasobów, tworów i składników
przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych
zmian.
W etapie trzecim, do końca marca 2020, wskazane zostaną istniejące i projektowane formy ochrony przyrody leżące w granicach Parku oraz przeprowadzona zostanie
analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony.
Etap czwarty, którego zakończenie zaplanowano na
koniec października 2020, obejmie dokonanie ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych; wykonanie
ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;
charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych, charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania

przestrzennego; opracowanie wyników audytu krajobrazowego oraz przeprowadzenie drugiego warsztatu w ramach procesu konsultacji społecznych.
W etapie piątym, do końca kwietnia 2021, opracowana zostanie koncepcja ochrony zasobów, tworów
i składników przyrody oraz wartości kulturowych; wskazane
zostaną zadania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i
lokalizacji; dokonana zostanie ocena przewidywanych skutków wprowadzenia planu, w tym oszacowanie kosztów jego
realizacji; zaproponowane zostaną ustalenia do dokumentów
planistycznych; opracowane zostaną mapy tematyczne w formie cyfrowej oraz przeprowadzony zostanie trzeci warsztat w
ramach procesu konsultacji społecznych.
W ostatnim etapie, do końca września 2021, wykonane zostanie opracowanie planu zadań ochronnych
obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z parkiem krajobrazowym; nastąpi weryfikacja obowiązujących zakazów na
terenie parku wynikających z aktualnych uchwał sejmiku województwa pomorskiego; przedstawiony zostanie ewentualny
projekt korekty granicy parku wraz z uzasadnieniem; opracowany zostanie projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony wraz z załącznikami mapowymi oraz przeprowadzona procedura związana z
zaopiniowaniem i uzgodnieniem projektu planu ochrony.
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Udział społeczny w procesie opracowania
planu ochrony
Elementem procesu przygotowywania projektu planu
jest zapewnienie udziału społeczeństwa,
W tym celu zaplanowano przeprowadzenie warsztatów,
konsultacji i spotkań grup interesariuszy,
a następnie analizę i wykorzystanie,
w uzgodnieniu z dyrektorem
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
zgłoszonych uwag i wniosków.

Drugie spotkanie odbędzie się po uzupełnieniu wiedzy (po
zakończeniu prac terenowych przeprowadzonych w zakresie
przewidzianym w procesie planowania). Jego celem będzie
umożliwienie przedyskutowania wizji optymalnego funkcjonowania parku krajobrazowego i określenie listy celów do
osiągnięcia, ustalenie, co z tej wizji jest osiągalne w okresie
realizacji planu ochrony, ustalenie listy zagrożeń dla osiągnięcia celów ochrony oraz działań, które należy przeprowadzić,
aby te cele osiągnąć. Na tym etapie ustalony zostanie także
niezbędny system i sposoby monitoringu oraz wskazówki do
planowania ochrony w dłuższej perspektywie czasowej - kolejnym podejściu planistycznym.

Zakres i tryb udziału społeczeństwa określa ustawa z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016
poz. 353).

Trzecie spotkanie będzie poświęcone omówieniu i przedyskutowaniu wypracowanej koncepcji ochrony i zarządzania parkiem krajobrazowym. Na tym etapie zostanie zaprezentowany
projekt uchwały ustanawiającej plan.

Jako najważniejszy element konsultacji przyjęto organizację w
toku prac nad planem cyklu spotkań dyskusyjnych, na które
zapraszane będą przedstawiciele kluczowych grup interesu.
Planuje się zorganizować co najmniej 3 wskazane w poprzednim rozdziale spotkania o charakterze warsztatów.

Na końcowym etapie przygotowywania projektu planu ochrony zorganizowane zostaną także spotkania informacyjne z
właściwymi terytorialnie radami gmin, w ramach których
przedstawione zostaną najważniejsze ustalenia zawarte w projekcie planu ochrony, w tym ustalenia do studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego.

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter informacyjny i
odbędzie się na początku procesu prac nad planem ochrony.
Jego celem jest wyjaśnienie celu sporządzenia planu ochrony,
wyjaśnienie co jest „nienegocjowalne” a co będzie przedmiotem dyskusji, umożliwienie uzyskania wspólnej wiedzy na
temat konkretnych interesów i planów zaproszonych stron,
umożliwienie podsumowania dotychczasowego stanu rozpoznania obszaru, ustalenie jaka wiedza wymaga uzupełnienia
oraz umożliwienie złożenia pierwszych wniosków, postulatów i propozycji do rozważenia w trakcie prac nad planami
ochrony.

Na wszystkich spotkaniach będzie możliwość złożenia wniosków, postulatów i propozycji do rozważenia w trakcie prac.
Przedmiotem dyskusji będą wszelkie propozycje mieszczące
się w opisanym wcześniej zakresie planu ochrony i możliwe z
uwagi na uwarunkowania prawne i formalne do ujęcia w zapisach planu. Plan ochrony parku krajobrazowego jest jednak
dokumentem o ograniczonym zakresie formalnoprawnym
i określonym stopniu szczegółowości, nie rozstrzygnie więc
z pewnością wielu kwestii związanych z funkcjonowaniem
leżących w granicach Parku obszarów. Nie zastąpi także powszechnie obowiązujących dokumentów i procedur, jak plan
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urządzania lasu, dokumenty z zakresu planowania przestrzennego, plany ochrony rezerwatów przyrody, pozwolenia wodnoprawne czy oceny oddziaływania inwestycji i przedsięwzięć
na środowisko.
Wykonawca projektu planu sporządzi raport z przebiegu
konsultacji społecznych i dołączy go do projektu uchwał sejmiku województwa w sprawie planu ochrony parku krajobrazowego.

Przez cały okres przygotowywania projektu planu ochrony
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych prowadził będzie
na swojej stronie internetowej zakładkę dedykowaną planom
ochrony - www.pomorskieparki.pl/planyochrony/, w której
zostanie umieszczony m.in. formularz uczestnika konsultacji
społecznych oraz dedykowany adres poczty elektronicznej.
Uwagi, wnioski oraz zapytania, należy kierować do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ul. Polanki 51, 80-308
Gdańsk, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres
tpk.planochrony@pomorskieparki.pl.
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