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727
UCHWA£A Nr XXIII/162/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Marszewie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126), art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce
reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
Przywidz uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1,2 i 6 w
zwi¹zku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126), art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzaj¹ce
reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) oraz
rt. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
Przywidz uchwala, co nastêpuje:

Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: Majdany, Michalin, Nowa Wie Przywidzka, Roztoka.

§1

§3

Przekszta³ca siê z dniem 1 wrzenia 2001 r. Szko³ê Podstawow¹ w Marszewie o strukturze organizacyjnej klas
I-VI w Szko³ê Podstawow¹ o strukturze organizacyjnej
klas I-III.

§1
Przekszta³ca siê z dniem 1 wrzenia 2001 r. Szko³ê Podstawow¹ w Nowej Wsi o strukturze organizacyjnej klas
I-VI w Szko³ê Podstawow¹ o strukturze organizacyjnej
klas I-III.
§2

Organizacjê szko³y okreli statut.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§2

§5

Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: Huta Dolna,
Jod³owno, Marszewo, Marszewska Góra, Marszewska
Kolonia, Z¹brsko Górne.

Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Przywidz Nr 35/VII/99
z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej w Nowej Wsi.

§3

§6

Organizacjê szko³y okreli statut.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

§5
Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Przywidz Nr 36/VII/99
z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej w Marszewie.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2001 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

728
UCHWA£A Nr XXIII/163/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Nowej Wsi.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1,2 i 6 w
zwi¹zku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o

729
UCHWA£A Nr XXIII/165/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 31/VII/ 99 z dnia 12 marca 1999r dotycz¹cej ustalenia planu sieci publicznych
szkó³ podstawowych oraz okrelenia ich obwodów.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 4 ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996
r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.
153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162,
poz. 1126) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r., o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552,
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Poz. 729, 730, 731
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Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95,
poz. 1041) Rada Gminy Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1

§3
Oznakowania terenów uznanych za u¿ytki ekologiczne
dokona wnioskodawca tj. Nadlenictwo Damnica.
§4

§ 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Szko³a Podstawowa w Trzepowie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: Bliziny, Borowina, Kierzkowo, Mi³owo, Olszanka, Piek³o Górne, Sucha
Huta, Trzepowo.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy Potêgowo.

§2

Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ od dnia 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

730
UCHWA£A Nr XXIV/167/2001
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 2 marca 2001 r.
w sprawie uznania za u¿ytki ekologiczne terenów Nadlenictwa Damnica po³o¿onych w gminie Potêgowo.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58,
poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz art. 13
ust. 1, pkt 6 lit. c oraz art. 30 ust. 1, art. 31 a i art. 34 ust. 1
ustawy z dnia 16 padziernika 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z pón. zm. ), Rada Gminy
Potêgowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uznaje siê za u¿ytki ekologiczne tereny Nadlenictwa
Damnica po³o¿one w gminie Potêgowo o ³¹cznej powierzchni 23,48 ha obejmuj¹ce wydzielenia w/g za³¹cznika nr 1* do niniejszej Uchwa³y zgodnie z map¹ gospodarczo-pogl¹dow¹ Nadlenictwa Damnica, stanowi¹c¹
za³¹cznik nr 2 do niniejszej Uchwa³y.
§2
Na obszarach o których mowa w § 1 zabrania siê:
1. Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza.
2. Zmiany stosunków wodnych  bezwzglêdnie nale¿y
utrzymaæ nadzór i konserwacjê istniej¹cych rowów melioracyjnych w tym obszarze.
3. Pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych rolin z wyj¹tkiem przypadków uzasadnionych potrzebami ochrony u¿ytku ekologicznego po uzgodnieniach z Urzêdem Gminy Potêgowo.
4. Wydobywania torfu.
5. Niszczenia gleby i zmiany sposobu u¿ytkowania.
6. Palenia ognisk.
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

§5

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Domaga³a

731
UCHWA£A Nr 93/65/2001
Zarz¹du Gminy Kobylnica
z dnia 2 marca 2001 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2000 r.
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pón. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Zarz¹d Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu, oraz
wykonania planu finansowego zadañ zleconych za
2000 rok.
§2
Sprawozdawczoæ zamyka siê nastêpuj¹cymi kwotami:
 dochody ogó³em: plan  13.246.086
wykonanie  12.928.134
 wydatki ogó³em: plan  17.016.309
wykonanie  16.452.605
W tym realizacja planu finansowego zadañ zleconych:
 dotacja planowania  1.304.221
 wydatki plan  1.304.221
 wykonanie  1.302.221
§3
Sprawozdanie wraz z czêci¹ opisow¹  przedk³ada siê:
Komisji Rewizyjnej, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdañsku.
§4
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy zostanie
udostêpnione mieszkañcom poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Kobylnicy.
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Poz. 731, 732
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2.

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Gminy
L. Kuliñski

732
UCHWA£A Nr XXVII/225/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 9 marca 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kêb³owo Nowowiejskie, zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska.

3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041), na
podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28 i art. 36 ust. 3
i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, z pón. zm.)
oraz na podstawie art. 53 ust. 6 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96,
z pón. zm.), Rada Gminy Nowa Wie Lêborska uchwala,
co nastêpuje:

5.

§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kêb³owo Nowowiejskie,
zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska, zwany
dalej planem, dla obszaru w Kêb³owie Nowowiejskim,
w granicach oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Przeznaczenia terenów rozgraniczonych
W obszarze objêtym uchwa³¹, tereny wydzielone na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, przeznacza siê:
1) teren PE  na eksploatacjê kruszywa naturalnego,
zgodnie z zasadami ustalonymi w § 3,
2) teren RP  na uprawy polowe, z mo¿liwoci¹ zalesienia, z zachowaniem przejazdu dla rodków transportu zak³adu górniczego;
teren, w miarê potrzeb, mo¿e byæ w czêci przeznaczony na cele nierolnicze, zwi¹zane z eksploatacj¹,
ale w przypadku gruntu kl R IV b, bez przekroczenia
powierzchni 1 ha na terenach PE i RP ³¹cznie.
3) teren RL  na las.
§3
Ustalenia dla terenu eksploatacji kruszywa
1. Eksploatacja z³o¿a i roboty zak³adu górniczego odbywaæ siê bêd¹ na podstawie wa¿nej koncesji na wydo-

4.

6.

7.

8.
9.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

bycie kopaliny ze z³o¿a, wydanej w trybie Prawa geologicznego i górniczego oraz na podstawie zgodnych
z niniejszym planem, projektem zagospodarowania z³o¿a i planem ruchu zak³adu górniczego.
Zagospodarowanie obszaru zwi¹zanego z eksploatacj¹ przyjmuje formê:
a) odkrywkowego wydobycia kopaliny, z sukcesywnym
powiêkszaniem powierzchni wydobycia, a¿ do wyeksploatowania zasobu,
b) zaplecza zak³adu górniczego z powierzchni¹ manewrow¹ i zapleczem techniczno-socjalnym w barakowozie lub kontenerze, z pomieszczeniami wyposa¿onymi w techniczne rodki ochrony ludzi przed
uci¹¿liwociami eksploatacji.
Z eksploatacji wy³¹cza siê, bezporednio do lasu przyleg³y pas terenu, o szerokoci co najmniej 6 m.
Zasiêg uci¹¿liwoci eksploatacji dla rodowiska nie
powinien przekraczaæ granic obszaru, do którego
przedsiêbiorca ma tytu³ prawny.
Dostêp do zak³adu górniczego i transport urobku odbywaæ siê bêd¹ z drogi powiatowej nr 39.325, stanowi¹cej przyleg³¹ dzia³kê nr 230, zjazdem gospodarczym,
z utwardzonym odcinkiem o d³ugoci minimum 10 m i
o spadku pod³u¿nym w kierunku zak³adu z wykorzystaniem drogi wewnêtrznej, stanowi¹cej dzia³kê nr 214.
Miejsce i sposób przechowywania paliw i smarów oraz
dokonywanie bie¿¹cych napraw i konserwacji sprzêtu
oraz uzupe³niania paliwa powinno byæ zabezpieczone
przed mo¿liwoci¹ zanieczyszczenia gruntu produktami ropopochodnymi.
W przypadku jednoczesnego zatrudniania w zak³adzie
górniczym ponad trzech osób, obowi¹zuje umieszczenie kontenerowego zaplecza sanitarnego, wyposa¿onego w zbiornik na nieczystoci, z wywo¿eniem do
oczyszczalni cieków w Lêborku.
Odpady sta³e gromadzone bêd¹ w szczelnym pojemniku i wywo¿one na gminne wysypisko.
Istniej¹ca napowietrzna linia telekomunikacyjna powinna byæ przesuniêta, w sposób umo¿liwiaj¹cy eksploatacjê i zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo linii.
§4

Na cele nierolnicze i nielene okrelone w § 2 przeznacza siê grunty orne klasy RIVb, 0,34 ha, RV, 0,74 ha i RVI,
0,45 ha, o ³¹cznej powierzchni 1,53 ha, wytworzone z gleb
pochodzenia mineralnego.
Do czasu podjêcia eksploatacji, grunty rolne mog¹ byæ
wykorzystywane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
§5
W granicach dzia³ki nale¿y wykonaæ archeologiczne badania sonda¿owo-weryfikacyjne w celu rozpoznania granic i stanu zachowania cmentarzyska ludnoci kultury
wschodniopomorskiej. Na podstawie wyników tych badañ zostanie ustalony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakres badañ ratowniczych, wyprzedzaj¹cych eksploatacjê kruszywa.
§6
Ustalenia zasad rekultywacji
Ustala siê rolniczy kierunek rekultywacji obszaru objêtego uchwa³¹ z uwzglêdnieniem:

Dziennik Urzêdowy
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 maksymalnego z³agodzenia krawêdzi wyrobiska,
 usuniêcia zwa³owisk i odk³adów dla przywrócenia pierwotnej rzeby terenu poza wyrobiskiem
 pokrycia wyrobiska warstw¹ gleby urodzajnej w iloci
niezbêdnej do uprawy.
Rekultywacja powinna byæ prowadzona sukcesywnie,
w miarê postêpu robót i wyczerpywania zasobów przemys³owych z³o¿a.
§7
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wie Lêborska, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr VI/29/94 Rady Gminy w Nowej Wsi Lêborskiej z 15 grudnia 1994 r. (Dz Urz. Woj. s³upskiego z
16 grudnia 1994 r. Nr 42, poz. 246).
§8
Ustala siê stawkê, w wysokoci 10%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Nowa Wie Lêborska.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska
Z. Korda

733
UCHWA£A Nr XXX/225/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 27/2 po³o¿onej we wsi Czaple w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) na
wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca)zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
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(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 26, poz. 188, z 1991 r. Nr 4,
poz. 28 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 27/2 we wsi Czaple o
pow. ok. 0.4 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego (fryzjer, szewc, krawiec, rzemios³o artystyczne, sklep, itp.)
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  2 dzia³ki. Powierzchnia zabudowy nie
wiêcej ni¿ 20% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 30% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji
naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do
kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci
zawartym w przedziale 45°-50°. Propozycja rzutu zbli¿ona do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,5 m powy¿ej poziomu
terenu. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek gospodarczy. Przy budowie fundamentów i budynku gospodarczego zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy
konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze winny byæ utrzymane w stylu i tradycji regionalnej. Budynki usytuowane kalenic¹
równolegle do drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 143/1.
Linie zabudowy jak na rys. planu 15,0 m od drogi gminnej relacji Go³ubie  Stare Czaple 10,0 m od nieu¿ytku
zlokalizowanego w zachodniej czêci dzia³ki, 4,0 m od
granicy dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 143/1.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 143/1.
Szerokoæ poszerzenia jak na rys. planu: 2,0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków czasowo do zbiorników
bezodp³ywowych monolitycznych szczelnych z wywo¿eniem przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo do
oczyszczalni cieków w Stê¿ycy  do czasu pod³¹czenia do gminnej kanalizacji sanitarnej.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez gestora
sieci.
 Odpady sta³e segregowaæ wed³ug grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
4. Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci pro-
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wadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 dzia³ka nr 27/2 zosta³a w³¹czona w obszar Kaszubskiego Parku Krajobrazowego gdzie obowi¹zuj¹ nakazy i
zakazy Rozporz¹dzenia Nr 11/98 i 12/98 Wojewody
Gdañskiego,
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej nie
dopuszcza siê lokalizacji us³ug wodoch³onnych i produkuj¹cych znaczne iloci cieków.
§2
Integralna czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej na czêci dzia³ki nr 27/2 we wsi Czaple w gminie Stê¿yca stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y
wykonany w skali 1:1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) linie podzia³u wewnêtrznego,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

734
UCHWA£A Nr XXX/224/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
Nr 165/3 po³o¿onej we wsi Sikorzyno w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) na
wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca)zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 26, poz. 188, z 1991 r. Nr 4,
poz. 28 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 165/3 we wsi Sikorzyno
o pow. ok. 0,22 ha przeznacza siê na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug
i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej  1 dzia³ka. Powierzchnia zabudowy nie
wiêcej ni¿ 20% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y przeznaczyæ 25% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji
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naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do
kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci
zawartym w przedziale 22°-30° i 45°-50°. Proporcja rzutu zbli¿ona do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,5 m powy¿ej poziomu terenu. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek gospodarczy. Przy
budowie fundamentów i budynku gospodarczego zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno,
za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek
mieszkalny i budynki gospodarcze winny byæ utrzymane w stylu i tradycji regionalnej. Budynek usytuowane
kalenic¹ równolegle do drogi gminnej relacji Sikorzyno  droga wojewódzka 10249.
Zieleñ wysoka w po³udniowej czêci dzia³ki do bezwzglêdnego zachowania. Linie zabudowy jak na rys.
planu 4,0 m od granic dzia³ki, 10,0 m od terenu zadrzewionego.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi gminnej relacji Sikorzyno
 droga wojewódzka 10249.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi gminnej relacji jak wy¿ej. Szerokoæ poszerzenia
w liniach rozgraniczaj¹cych jak rys. planu: 4,0 m  5,5 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo przy³¹czem kanalizacyjnym do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do projektowanej oczyszczalni cieków w Go³ubiu. Czasowo do zbiornika bezodp³ywowego monolitycznego szczelnego z wywo¿eniem przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez gestora
sieci.
 Odpady sta³e segregowaæ wed³ug grup asortymentowych, winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
4. Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej winny byæ bezwzglêdnie ograniczone
do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo,

 osady z separatorów winny byæ zagospodarowywane
przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
nie dopuszcza siê lokalizacji us³ug wodoch³onnych i
produkuj¹cych znaczne iloci cieków,
 dzia³ka nr 165/3 zosta³a w³¹czona w obszar Kaszubskiego Parku Krajobrazowego gdzie obowi¹zuj¹ nakazy i zakazy Rozporz¹dzenia nr 11/98 i 12/98 Wojewody
Gdañskiego.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce nr 165/3 we wsi Sikorzyno
w gminie Stê¿yca stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y wykonany w skali 1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
d) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

 1629 

Poz. 735

735
UCHWA£A Nr XXX/226/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ki
nr 112/28 po³o¿onej we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) na
wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Stê¿yca zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXII/110/92 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 30 kwietnia
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14, poz. 76 z
pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
A  9 RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 112/28 o pow. ok.
0,78 ha przeznacza siê na cele us³ug rzemios³a  stolarnia.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
UR  przeznacza siê na cele us³ug rzemios³a  stolarni
z pe³nym procesem obróbki drewna. Powierzchni zabudowy nie okrela siê. Szczegó³owy program, koncepcja przestrzenna zagospodarowania terenu winna
wynikaæ z ustaleñ opracowañ specjalistycznych. Wysokoæ obiektów kubaturowych nie wiêcej ni¿ 12,0 m
od poziomu terenu do kalenicy. Nale¿y przeznaczyæ co
najmniej 20% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia zgodnie z typem siedliskowym.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 20,0 m od drogi powiatowej relacji Gostomie  Stê¿yca, 10,0 m od po³udniowej i zachodniej granicy dzia³ki, 8,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi o numerze ewidencyjnym gruntu
112/15.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 112/15.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogowego
drogi powiatowej relacji Gostomie  Stê¿yca. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys.
planu: 3,0 m.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków do kanalizacji sanitarnej a
nastêpnie do oczyszczalni cieków w Stê¿ycy. Nie
dopuszcza siê zastosowania rozwi¹zañ tymczasowych w zakresie gospodarki ciekowej.
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 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez gestora
sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo.
 Wody opadowe z terenów utwardzonych, parkingów
przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
nale¿y podczyszczaæ w separatorach ropopochodnych i piasku w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Ustalenia inne:
 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do
granic w³asnoci,
 Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 Osady z separatorów winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
 Dzia³ka nr 112/28 zosta³a w³¹czona w obszar Kaszubskiego Parku Krajobrazowego gdzie obowi¹zuj¹ nakazy i zakazy Rozporz¹dzenia Nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu us³ug
rzemios³a  stolarni na dzia³ce nr 112/28 we wsi Stê¿yca
w gminie Stê¿yca stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y wykonany w skali 1:500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny us³ug rzemios³a UR,
d) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wy-
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dawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

736
UCHWA£A Nr XXX/227/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 29/28 po³o¿onej we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) na
wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Stê¿yca zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XXII/110/92 Rady Gminy Stê¿yca z dnia 30 kwietnia
1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1992 r. Nr 14, poz. 76 z
pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
B-2 RP, obejmuj¹cy dzia³kê nr 29/28 o pow. ok. 0,18 ha
przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a
nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  1 dzia³ka. Powierzchnia zabudowy ograniczona w wyznaczonych planem liniach za-
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budowy. Nale¿y przeznaczyæ 25% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹ tylko na bazie rolinnoci rodzimej
wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8,5 m od
poziomu terenu do kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°.
Propozycje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5,
poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0.5 m
powy¿ej poziomu terenu. Przy budowie fundamentów
zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek
mieszkalny winien byæ utrzymany w stylu i tradycji regionalnej. Budynek usytuowany kalenic¹ równolegle
do drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 46.
Linie zabudowy jak na rys. planu 30,0 m  28,0m od
granicy terenu lenego, 19,0 m od pó³nocno  wschodniej granicy dzia³ki, 4,0 m od drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym gruntu 46, 6,0 m od drogi gminnej o
numerze ewidencyjnym 29/17.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z dróg dojazdowych gminnych o
numerze ewidencyjnym gruntu 29/17 i 46.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków
w Stê¿ycy. Nie dopuszcza siê tymczasowych rozwi¹zañ w zakresie gospodarki ciekowej.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki, po podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
4. Ustalenia inne:
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwociami,
 zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
 cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem
do kanalizacji,
 odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne,
koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
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 osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane
przedsiêbiorstwo,
 dzia³ka nr 29/28 zosta³a w³¹czona w granice Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i obowi¹zuj¹ na niej zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach
nr 11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki
nr 29/28 we wsi Stê¿yca w gminie Stê¿yca w skali 1: 500.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski
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UCHWA£A Nr XXX/229/2001
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki nr 99 po³o¿onej we wsi Sikorzyno w gminie Stê¿yca.
Na podstawie art. 26, art. 7-11, art. 18 ust. 3 i art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) na
wniosek Zarz¹du Gminy Rada Gminy Stê¿yca uchwala,
co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca)zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1989 r. Nr 26, poz. 188, z 1991 r. Nr 4,
poz. 28 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 99 we wsi Sikorzyno o pow. ok. 2,4 ha przeznacza siê na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  8 dzia³ek. Powierzchnia zabudowy nie wiêcej ni¿ 20% pow. ca³kowitej dzia³ki. Nale¿y
przeznaczyæ 30% pow. dzia³ki na zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i zieleñce. Zagospodarowanie zieleni¹
tylko na bazie rolinnoci rodzimej wystêpuj¹cej w otaczaj¹cym terenie. Gabaryt budynku 1,5 kondygnacji
naziemnej, nie wiêcej ni¿ 8.5 m od poziomu terenu do
kalenicy. Dach dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci
zawartym w przedziale 45°-50°. Propozycje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5 do 1:2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0,5 m powy¿ej poziomu
terenu. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿, budynek gospodarczy. Przy budowie fundamentów i budynku gospodarczego zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy
konstrukcji i wykoñczeniu elewacji  drewno, za pokrycie dachu ceramiczne lub gont. Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze winny byæ utrzymane w stylu i tradycji regionalnej. Budynki usytuowane kalenic¹
równolegle do drogi gminne o numerze ewidencyjnym
gruntu 98.
Linie zabudowy jak na rys. planu: 8,0 m od dróg, 4,0 m
od granicy dzia³ki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

MN2  przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  10 dzia³ek.
Pozosta³e ustalenia jak dla MN1.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
Dojazd do lokalizacji z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 98.
KD  przeznacza siê na poszerzenie pasa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 98. Szerokoæ poszerzenia jak na rys. planu: 4,0 m.
KD1  przeznacza siê na projektowany dojazd do projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rys. planu: 10,0 m. Projektowane pêtelki zawrotowe w ci¹gu
drogi KD1 o wymiarach jak na rys. planu.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego na
warunkach okrelonych przez gestora sieci.
 Odprowadzenie cieków docelowo do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni cieków
w Stê¿ycy. Tymczasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem cieków przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo po udokumentowaniu ich odbioru i wywozu. Po wybudowaniu kanalizacji bezwzglêdnie wszystkie obiekty
budowlane pod³¹czyæ do niej.
 Zaopatrzenie w ciep³o indywidualnie z wykorzystaniem niskoemisyjnego ród³a ciep³a.
 Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci SN i NN na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci.
 Odpady nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane
przedsiêbiorstwo.
 Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki.
3. Ustalenia inne:
 dzia³ka nr 99 zosta³a w³¹czona w obszar otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowi¹zuj¹
nakazy i zakazy Rozporz¹dzenia nr 11/98 i 12/98
Wojewody Gdañskiego.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej na czêci dzia³ki nr 99 we wsi Sikorzyno w gminie Stê¿yca stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y wykonany w skali 1:1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) drogi w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 15%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:

Poz. 737, 738
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1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z póniejszymi zmianami wymienionymi w § 1.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
F. Kiedrowski

738
UCHWA£A Nr XXIX/ 316 /2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 4 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego stanowi¹cego za³¹cznik do Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdañski.
Na podstawie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) i art. 4
ust 1, art. 13 pkt 2 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 62, poz. 718) oraz art. 13 ust 1 pkt 1 Statutu Gminy
Miejskiej Starogard Gdañski (uchwa³a Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego Nr IX/109/1999 z dnia 16 czerwca
1999 r.)  Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zmienia siê zapis § 17 pkt 1 Regulaminu Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego nadaj¹c mu brzmienie:
W porz¹dku obrad, na pocz¹tku ka¿dej sesji Przewodnicz¹cy Rady sk³ada krótk¹ informacjê o dzia³aniach
podejmowanych w okresie miêdzy sesyjnym.
2. Zmienia siê zapis § 17 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: W porz¹dku obrad przed punktem Dyskusja 
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wolne wnioskiumieszcza siê punkt  Interpelacje i zapytania radnych. Interpelacje sk³ada siê w istotnych
sprawach wspólnoty samorz¹dowej, przy czym winne
one byæ sformu³owane jasno i zwiêle.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ od dnia 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

§2
Pozosta³e zapisy Regulaminu Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego pozostaj¹ bez zmian.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu.
§4
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

739
UCHWA£A Nr XXIV/179/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 31/VII/99 Rady Gminy
Przywidz z dnia 12 marca 1999 r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 4 ustawy z
dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (j.t. Dz. U. z
1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.:
Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985,
Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy Przywidz
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 31/VII/99 Rady Gminy Przywidz z dnia
12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz okrelenia ich obwodów
dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
§ 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Szko³a Podstawowa w Przywidzu.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci:
 dla dzieci uczêszczaj¹cych do klas I-III  Czarna Huta,
Gromadzin, Huta Górna, Katarynki, Klonowo Dolne,
Klonowo Górne, Piek³o Dolne, Przywidz, Stara Huta,
 dla dzieci uczêszczaj¹cych do klas IV-VI  Czarna Huta,
Gromadzin, Huta Dolna, Huta Górna, Jod³owno, Katarynki, Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Majdany, Marszewo, Marszewska Góra, Marszewska Kolonia, Michalin, Nowa Wie Przywidzka, Piek³o Dolne, Przywidz,
Roztoka, Stara Huta, Z¹brsko Górne.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w

740
UCHWA£A Nr XXIV/180/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 32/VII/99 Rady Gminy
Przywidz z dnia 12 marca 1999 r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6
w zwi¹zku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 117,. poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239) art. 2 ust. 1 ustawy z
dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹cej reformê
ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z pón. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.
679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 32/VII/99 Rady Gminy Przywidz z dnia
12 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Przywidzu dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci:
 dla dzieci uczêszczaj¹cych do klas I-III  Czarna Huta,
Gromadzin, Huta Górna, Katarynki, Klonowo Dolne,
Klonowo Górne, Piek³o Dolne, Przywidz, Stara Huta,
 dla dzieci uczêszczaj¹cych do klas IV-VI  Czarna Huta,
Gromadzin, Huta Dolna, Huta Górna, Jod³owno, Katarynki, Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Majdany, Marszewo, Marszewska Góra, Marszewska Kolonia, Michalin, Nowa Wie Przywidzka, Piek³o Dolne, Przywidz,
Roztoka, Stara Huta, Z¹brsko Górne.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ od dnia 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

741
UCHWA£A Nr XXIV/181/2001
Rady Gminy Przywidz
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 33/VII/99 Rady Gminy
Przywidz z dnia 12 marca 1999 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6
w zwi¹zku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 117,. poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239), art. 2 ust. 1 ustawy z
dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹cej reformê
ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z pón. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,
zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z
1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Gminy
Przywidz uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr 33/VII/99 Rady Gminy Przywidz z dnia
12 marca 1999 r. dotycz¹cej przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Trzepowie dokonuje siê nastêpuj¹cych
zmian:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci:
 Bliziny, Borowina, Kierzkowo, Mi³owo, Olszanka, Piek³o Górne, Sucha Huta, Trzepowo.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z
moc¹ od dnia 1 wrzenia 2001 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Kalinowski

742
UCHWA£A Nr 209/XXI/III/2001
Rady Gminy Linia
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla czêci dzia³ki
nr ew. 544/1 we wsi Strzepcz.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w zwi¹zku z art.
7-12, art. 18 -25, art. 27  29 i art. 36, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz.139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261,
Nr 89, poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997
r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz.
1009, Nr 95, poz. 1041) na wniosek Zarz¹du Gminy, Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr V/19/90 Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1990 r. Nr 23, poz. 213) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

Poz. 741, 742

1. Czêæ dzia³ki nr ew. 544/1 we wsi Strzepcz o ³¹cznej
powierzchni 0,942 ha, przeznaczona dotychczas w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia na funkcjê upraw rolnych 
przeznacza siê na funkcje obs³ugi komunikacji ko³owej
 stacjê benzynow¹ (symbol na za³¹czniku graficznym KK).
1.1.Szczegó³owe ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 15m
od lini rozgraniczaj¹cej teren KK od drogi dz. nr
ew. 14, to jest 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi powiatowej;
b) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê, do
projektu budowlanego nale¿y do³¹czyæ studium
krajobrazowe ukazuj¹ce nowe zagospodarowanie
terenu dz. nr ew. 544/1 w harmonijnej relacji do
otoczenia widzianego z drogi dz. nr ew. 14 oraz od
strony sk³onu terenu w kierunku pó³nocno-zachodnim; projekt architektoniczno-budowlany nale¿y
uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o drogê
dz. nr ew. 14;
b) wjazd i wyjazd na teren dz. nr ew. 14 w miejscach
oznaczonych na za³¹czniku graficznym do uchwa³y;
c) lokalizacja miejsc postojowych w jednostce w obrêbie dzia³ek w³asnych w iloci odpowiadaj¹cej
programowi inwestycji;
d) na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê projekt zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z
Zarz¹dem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Pucku.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  ze zbiorczego wodoci¹gu
komunalnego, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  cieki odprowadzane do lokalnej sieci kanalizacyjnej; do
czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê gromadzenie cieków w szczelnych, monolitycznych zbiornikach bezodp³ywowych. cieki winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwo. Po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y bezzw³ocznie pod³¹czyæ obiekty budowlane do uk³adu zbiorczego, a zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ; do
projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê ze specjalistycznym przedsiêbiorstwem na odbiór cieków ze wskazaniem miejsca
zrzutu (punktu zlewnego oczyszczalni);
c) na terenie posesji nale¿y przewidzieæ punkt poboru cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
d) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ki z ca³kowitym ich zabezpieczeniem przed
wymieszaniem z wodami opadowymi z dróg dojazdowych stacji paliw i parkingów; w przypadku
zanieczyszczenia wód przed odprowadzeniem ich
do gruntu nale¿y podczyszczaæ w separatorach
ropopochodnych i piasku,

Poz. 742
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e) ca³kowite odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do lokalnego
systemu kanalizacji deszczowej powinny byæ podczyszczane w separatorach ropopochodnych i piasku,
f) osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych i piasku okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo,
posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i
utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
g) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê sieci; na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowê opracowaæ
koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru
uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci przystosowania istniej¹cej sieci elektroenergetycznej do planowanego
zagospodarowania i uzgodniæ z zarz¹dc¹ sieci;
h) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych;
i) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wg
grup asortymentowych winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo przy
czym: odpady komunalne gromadziæ nale¿y w
osobnych, oznaczonych pojemnikach ni¿ inne odpady, odpady zanieczyszczone ropopochodnymi
substancjami nale¿y gromadziæ w szczelnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach, które winny
byæ zagospodarowywane przez koncesjonowane
specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce odpowiedni sprzêt i urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów; zu¿yte akumulatory nale¿y gromadziæ w zamkniêtych pomieszczeniach,
wydzielonych boksach o utwardzonym szczelnym
pod³o¿u. zagospodarowanie akumulatorów nale¿y zlecaæ koncesjonowanemu specjalistycznemu
przedsiêbiorstwu,
j) stopieñ wykorzystania, modernizacji i rozbudowy
oraz zakres ewentualnej likwidacji wewnêtrznych
sieci uzbrojenia i urz¹dzeñ in¿ynieryjnych, znajduj¹cych siê na obszarze planu, okreliæ nale¿y, stosownie do programu inwestycji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegó³owe rozwi¹zania projektowe, wynikaj¹ce z technicznych warunków realizacji inwestycji na koszt i ryzyko inwestora;
k) dopuszcza siê realizacjê towarzysz¹cych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, wynikaj¹cych z technicznych warunków realizacji inwestycji;
l) elementy infrastruktury technicznej zwi¹zanej z planowan¹ zabudow¹ powinny znajdowaæ siê poza
granicami pasa drogowego drogi dz. nr ew. 14.
1.4.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska:
a) teren le¿y w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina £ebyoraz otuliny Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego, na którym obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w przepisach szczególnych;
b) teren le¿y w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 114;
c) na etapie uzyskaniem przez inwestora pozwolenia
na budowê nale¿y sporz¹dziæ szczegó³ow¹ ocenê
warunków hydrogeologicznych dla inwestycji mo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

g¹cej zanieczyciæ wody oraz ocenê warunków
geologiczno in¿ynierskich;
d) uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny bezwzglêdnie ograniczyæ siê do granic
w³asnoci,
e) obszar le¿y przy drodze krajobrazowej obsadzonej
starodrzewiem podlegaj¹cym ochronie;
f) na obszarze dz. nr ew. 544/1 od strony pó³nocnowschodniej nale¿y wprowadziæ zadrzewienia i zakrzewienia zgodnie z warunkami siedliskowymi stanowi¹ce strefê ochrony krajobrazowej na co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.5.Ustalenia inne:
a) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê nale¿y dokonaæ faktycznego wy³¹czenia
dzia³ki z u¿ytkowania rolniczego;
b) obszar znajduje siê w obszarze podlegaj¹cym obserwacji archeologicznej podczas prac ziemnych
zwi¹zanych z inwestycjami w tej strefie. W wypadku odkrycia obiektów lub warstw kulturowych o
znaczeniu historycznym ustala siê koniecznoæ
przeprowadzenia badañ archeologicznych w zakresie okrelonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
c) nie dopuszcza siê podzia³u dzia³ki;
d) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki uzgodnionej z zarz¹dc¹ sieci energetycznej, niezbêdnej do lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi sieci energetycznej;
e) nale¿y zachowaæ wymagania dotycz¹ce ochrony
interesów osób trzecich.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500
bêd¹cy jednoczenie za³¹cznikiem graficznym niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
§3
Ustalenia niniejszego planu nie okrelaj¹ nastêpuj¹cego punktu zawartego w § 2 pkt 2 uchwa³y Nr 42/VI/III/99
Rady Gminy w Linia z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmian w planie ogólnym:
a) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny o ró¿nych funkcjach  nie zaznaczono linii rozgraniczaj¹cych terenów o ró¿nych funkcjach;
b) na terenie objêtym zakresem opracowania nie wystêpuj¹ tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych  nie zaznaczono lini rozgraniczaj¹cych
tych terenów.
§4
1. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania jednorazowej op³aty w stosunku do wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci przez
obecnego w³aciciela.
2. Objête planem grunty rolne o powierzchni 0.942ha
przeznacza siê na cele nierolnicze, zgodnie z powy¿szymi ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy Linia do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomor-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 742, 743, 744

 1636 

Traci moc:
 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/19/90
Rady Gminy Linia z dnia 18 wrzenia 1990 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 23, poz. 213) w zakresie dotycz¹cym opracowania planu.

z wy³¹czeniem dzia³alnoci w zakresie handlu  8%
ceny nieruchomoci gruntowej okrelonej zgodnie
z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomociami,
b) na cele dzia³alnoci gospodarczej w zakresie handlu  10% ceny nieruchomoci gruntowej, okrelonej zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomociami,
2) za nieruchomoci gruntowe oddane w u¿ytkowanie
wieczyste osobom prawnym i osobom fizycznym na
cele inne ni¿ wymienione w pkt 1  8% ceny nieruchomoci gruntowej, okrelonej zgodnie z art. 67 ustawy
o gospodarce nieruchomociami,
3) za nieruchomoci gruntowe oddane w u¿ytkowanie
wieczyste osobom prawnym i osobom fizycznym na
cele budowy gara¿y lub oddane w u¿ytkowanie wieczyste pod gara¿ami wybudowanymi ze rodków w³asnych tych osób z wy³¹czeniem gminnych osób prawnych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie kultury  w wysokoci 10% ceny nieruchomoci
gruntowej, okrelonej zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomociami.

§7

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt a, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.

Traci moc uchwa³a Nr XLIX/369/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie
podwy¿szenia op³at za nieruchomoci gruntowe oddawane w u¿ytkowanie wieczyste oraz trwa³y zarz¹d.

skiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Lini;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) odpowiedniego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§6

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
K. Krzewicki

743
UCHWA£A Nr XXXI/331/2001
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie podwy¿szenia stawki procentowej op³aty
rocznej za nieruchomoci oddawane w u¿ytkowanie
wieczyste.
Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (j.t. Dz. U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543) oraz art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89,
poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48,
poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Starogardzie Gdañskim uchwala, co nastêpuje:
§1
Podwy¿sza siê stawkê procentow¹ op³aty rocznej za
nieruchomoci gruntowe, o których mowa w art. 72 ust. 3
pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami w nastêpuj¹cy sposób:
1) za nieruchomoci gruntowe oddane w u¿ytkowanie
wieczyste osobom prawnym i osobom fizycznym, z
wy³¹czeniem gminnych osób prawnych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie kultury z
zastrze¿eniem w pkt 3:
a) na cele prowadzenia dzia³alnoci gosopdarczej,

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

744
UCHWA£A Nr /VII/41/2001
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 26 lipca 2001 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania w Areszcie
ledczym  Oddzia³ Zewnêtrzny w Ustce.
Na podstawie art. 30, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:
§1
Tworzy siê zamkniêty obwód g³osowania Nr 8 w Areszcie ledczym  Oddzia³ Zewnêtrzny w Ustce, z siedzib¹
w Ustce ul. Dar³owska 1 b dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 23 wrzenia 2001 r.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Ustce
T. wieboda
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Województwa Pomorskiego

 1637 

Poz. 745, 746, 747

745

§2

UCHWA£A Nr XXXI/227/2001
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 27 lipca 2001 r.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.

w sprawie utworzenia obwodu g³osowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 401,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr113, poz. 734, Nr 123,
poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041) oraz
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) Rada
Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeñ na terenie Miasta i Gminy Miastko.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy w Miastku
Z. Batko
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 64/III/2001
Rada Miasta i Gminy Miastko
z dnia 3 sierpnia 2001 r.

§1
Tworzy siê obwód g³osowania nr 4 z siedzib¹ obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Cisewiu. Obwód obejmuje uprawnionych do g³osowania pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej w Cisewiu.
§2
Z obwodu nr 1 w Karsinie wy³¹cza siê pensjonariuszy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Cisewiu.

Numer
Obwodu
15

Granica obwodu

Siedziba Komisji

Obwód Zamkniêty

Szpital w Miastku

§3

747

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

UCHWA£A Nr XXX\158\01
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 6 sierpnia 2001 r.

§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon

746
UCHWA£A Nr 64/III/2001
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 3 sierpnia 2001 r.
w sprawie utworzenia obwodu, granic, numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46 poz. 499) Rady Miasta i Gminy Miastko
uchwala, co nastêpuje:

w sprawie utworzenia obwodów g³osowania.
Na podstawie art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46 poz. 499) na wniosek Burmistrza Gminy Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarz¹dzonych na dzieñ 23 wrzenia 2001 r.dla wyborców
przebywaj¹cych w Zak³adzie Karnym w Czarnem oraz
Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem tworzy obwody
g³osowania ustalaj¹c ich numery, granice oraz siedzibê
obwodowych komisji wyborczych j.n.
Nr
obwodu

siedziba obwodowej
Komisji wyborczej

10

Dom Pomocy Spo- Dom Pomocy Spo³ecz³ecznej Czarne
nej w Czarnem
ul. Zamkowa 15,19,23

11

Zak³ad Karny
w Czarnem

§1
W celu przeprowadzenia w dniu 23 wrzenia 2001 r.
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tworzy siê obwód g³osowania w Szpitalu w Miastku, którego numer i granice ustalone s¹ w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Granice obwodu

Zak³ad Karny w Czarnem ul. Pomorska 1

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Sa³adziak

748
ROZPORZ¥DZENIE Nr 6/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustanowienia Planu ochrony Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego.
Na podstawie art. 13a ust. 1 i 6 oraz art. 13b ust. 1 i 3
ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492; z 1992 r. Nr 54, poz. 254; z
1994 r. Nr 89, poz. 415; z 1995 r. Nr 147, poz. 713; z 1996 r.
Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 14, poz. 72; Nr 43, poz. 272;
Nr 54, poz. 349; Nr 88, poz. 554; Nr 133, poz. 885; z 1998 r.
Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 3, poz. 21) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1
1. Ustanawia siê Plan ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zwany dalej Planem, w sk³ad którego
wchodz¹:
1) ustalenia planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia,
2) rysunek planu w skali 1:10.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia.
2. Zobowi¹zuje siê Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdañsku i Dyrektora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego do wdro¿enia i kontroli realizacji ustaleñ
planu.
§2
1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
daty og³oszenia jego tekstu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kocierzynie, w³aciwych urzêdów gmin oraz w³aciwych so³tysów  przez okres co najmniej 1 miesi¹ca.
Wojewoda Pomorski
T. Sowiñski
I Wicewojewoda
K. Pusz

Za³¹cznik Nr 1
do rozporz¹dzenia nr 6/2001
Wojewody Pomorskiego
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
USTALENIA PLANU OCHRONY
WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Dzia³ I WPROWADZENIE
Wdzydzki Park Krajobrazowy (WPK) jest obszarem
chronionym ze wzglêdu na wystêpuj¹ce na jego obszarze du¿e wartoci przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe. Dzia³alnoæ gospodarcza i ¿ycie spo³eczne rozwijane
s¹ na obszarze Parku zgodnie z zasadami rozwoju zrównowa¿onego i nie mog¹ powodowaæ pomniejszenia lub
utraty wartoci Parku. Poszczególne rodzaje dzia³alnoci
gospodarczej musz¹ byæ nieuci¹¿liwe dla przyrody oraz
zharmonizowane ze rodowiskiem kulturowym i krajobrazem, a jednoczenie musz¹ umo¿liwiaæ odpowiednie
warunki ¿ycia mieszkañców Parku i podnoszenie ogólnego poziomu cywilizacyjnego. Mieszkañcy Parku nie mog¹
doznawaæ ograniczeñ standardu ¿ycia z powodu re¿imów
ochronnych wartoci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Powinni oni czerpaæ wielorakie korzyci z
walorów obszaru i z ich ochrony w formie parku krajobrazowego.
Na obszarze WPK preferowane s¹ rodzaje dzia³alnoci
gospodarczej i aktywnoci spo³ecznej o ugruntowanej
regionalnej tradycji, wykorzystuj¹ce specyfikê dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i umiejêtnoci miejscowej
ludnoci. S¹ to przede wszystkim:
1) lenictwo ukierunkowane na naturalizacjê lasów w
warunkach ich gospodarczej eksploatacji,
2) rolnictwo ekologiczne,
3) turystyka krajoznawcza i kwalifikowana oraz agroturystyka,
4) nieuci¹¿liwe dla rodowiska przetwórstwo lokalnych
zasobów.
Dzia³aniami szczególnie po¿¹danymi w WPK s¹:
1) wzrost efektywnoci ochrony przyrody przez wprowadzenie nowych jej form i rozwój form istniej¹cych,
2) poszanowanie i adaptacja dziedzictwa kulturowego,
3) rewaloryzacja krajobrazu,
4) uporz¹dkowanie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, gospodarczej i rekreacyjnej,
5) rozwój infrastruktury technicznej, zw³aszcza proekologicznej, poprawiaj¹cej warunki ¿ycia ludzi.
Dzia³alnoæ gospodarcza i spo³eczna na obszarze WPK
powinna byæ prowadzona zgodnie z ide¹ trójochrony. Istot¹ trójochrony jest integralne traktowanie ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Parku. Plan ochrony jest form¹ planu zarz¹dzania na obszarze Parku i jego otuliny, zarz¹dzania skierowanego na realizacjê trójochrony, przy umo¿liwieniu koegzystencji ró¿nych funkcji spo³eczno-gospodarczych, co powinno zapewniæ racjonalnoæ gospodarowania i efektywnoæ funkcji ochronnych Parku.
G³ówne regu³y trójochrony to:
1) gospodarowanie w przestrzeni w nawi¹zaniu do przenikaj¹cych siê i warunkuj¹cych wzajemnie procesów
przyrodniczych i kulturowych, których odzwierciedleniem jest krajobraz;
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2) ca³ociowe ujmowanie dope³niaj¹cych siê zagadnieñ
ochrony rodowiska przyrodniczego, wartoci kulturowych i krajobrazu;
3) równorzêdne traktowanie materialnych i niematerialnych wartoci Parku;
4) uzyskanie akceptowanej spo³ecznie koegzystencji dzia³añ ochronnych i aktywnoci gospodarczej na obszarze Parku.
Dzia³ II CELE TRÓJOCHRONY
Rozdzia³ 1 Cele ochrony przyrody
1. Okrela siê cele ogólne ochrony przyrody:
1) zachowanie szeroko ujmowanej bioró¿norodnoci
na poziomie ekosystemów, gatunków i genotypów,
2) zachowanie pe³nych mo¿liwoci funkcjonowania
ekosystemów,
3) przywracanie zasobów i walorów przyrodniczych
utraconych lub naruszonych w wyniku gospodarki
cz³owieka, o ile jeszcze istniej¹ teoretyczne i praktyczne mo¿liwoci takiego dzia³ania,
4) wzrost efektywnoci ochrony przyrody przez wprowadzenie nowych jej form i rozwój form istniej¹cych,
5) optymalizacja zasad korzystania z zasobów przyrody w warunkach gospodarczego u¿ytkowania terenu, z zapewnieniem jego trwa³oci,
6) zachowanie istniej¹cych walorów botanicznych wyra¿aj¹cych siê zarówno w ró¿norodnoci, jak i w regionalnej specyfice poszczególnych ekosystemów,
7) zachowanie dotychczasowych proporcji powierzchniowych miêdzy obszarem lenym a obszarami nielenymi, a w obrêbie tych ostatnich bezwzglêdne
utrzymanie ekosystemów bagiennych i torfowiskowych oraz ³¹kowych i innych pó³naturalnych,
8) stymulowanie utrzymania ró¿norodnoci biologicznej przez stwarzanie warunków ostojowych dla jak
najwiêkszej liczby gatunków zwierz¹t adekwatnych
geograficznie.
2. Okrela siê cele szczegó³owe ochrony przyrody:
2.1.Ochrona litosfery i pedosfery:
1) zachowanie zespo³ów form ukszta³towania terenu
reprezentuj¹cych zestawy cech charakterystycznych dla typów morfogenetycznych,
2) zachowanie form ukszta³towania terenu o unikatowych kszta³tach,
3) utrzymanie na wybranych terenach dynamiki procesów geomorfologicznych, prowadz¹cych do
ewolucji litosfery,
4) zachowanie struktur litogenicznych warunkuj¹cych
istnienie ekosystemów istotnych przyrodniczo lub
gospodarczo,
5) rekultywacja struktur litogenicznych zdegradowanych antropogenicznie.
6) ochrona wszystkich gleb organogenicznych,
7) ochrona wszystkich gleb lenych,
8) ochrona gleb przed niepo¿¹danymi zmianami ich
w³aciwoci fizykochemicznych, w tym ochrona
przeciwerozyjna,
9) ochrona stanowisk z typowymi lub unikatowymi
profilami gleb dla potrzeb naukowo-dydaktycznych,
2.2.Ochrona hydrosfery:
1) zachowanie naturalnych warunków cyrkulacji wody
w elementarnych jednostkach hydrograficznych,
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2) dostosowywanie lokalizacji ujêæ wody oraz rozmiarów eksploatacji do wielkoci przyrodniczo okrelonych zasobów dyspozycyjnych,
3) utrzymanie lub przywracanie warunków hydrograficznych umo¿liwiaj¹cych rozwój naturalnych siedlisk rolinnych poprzez odpowiednie ukierunkowanie melioracji,
4) powstrzymanie nasilaj¹cej siê eutrofizacji jezior oraz
uzyskanie trwa³ej poprawy stanu czystoci wód
obiektów zdegradowanych,
5) dostosowywanie wielkoci antropopresji do poziomu naturalnej tolerancji systemów rzecznych i jeziornych,
2.3.Ochrona atmosfery:
1) utrzymanie lub przywracanie stanu fizyko-chemicznego atmosfery zapewniaj¹cego w³aciwe warunki ¿ycia ludzi, korzystne warunki funkcjonowania
przyrody o¿ywionej i przetrwanie dóbr kultury
materialnej,
2) utrzymanie lub przywracanie warunków akustycznych zapewniaj¹cych w³aciwe warunki ¿ycia ludzi i korzystne warunki ¿ycia fauny,
3) utrzymanie lub przywracanie warunków topoklimatycznych po¿¹danych dla restytucji ekosystemów,
2.4.Ochrona biosfery  flora:
1) utrzymanie pe³nej ró¿norodnoci gatunków na ich
naturalnych stanowiskach, w typowych dla nich fitocenozach,
2) zachowanie lub odtwarzenie liczebnoci populacji
wszystkich gatunków na poziomie pe³nej odnawialnoci tych populacji,
3) zachowanie pe³nej puli genowej wszystkich gatunków WPK, w ca³ej zmiennoci genetycznej taksonów ni¿szych rang¹ od gatunku, zwi¹zanych ze
zró¿nicowaniem lokalno-siedliskowym,
4) ograniczanie gwa³townego rozprzestrzeniania siê
szeregu antropofitów,
5) zachowanie wszystkich typów siedlisk wystêpuj¹cych na terenie WPK dla utrzymania ró¿norodnoci biologicznej flory,
6) zabezpieczanie poprzez prawn¹ ochronê konserwatorsk¹ mo¿liwie najwiêkszej gamy siedlisk, wyró¿niaj¹cych siê wystêpowaniem du¿ej liczby gatunków chronionych, zagro¿onych i rzadkich, na odpowiednio rozleg³ych powierzchniach,
7) utrzymywanie, poza terenami obiektów chronionych, lokalnej mozaiki siedlisk oraz specyficznych
stref ekotonowych, dla zapewnienia dalszego bytowania gatunków, których populacje nie zosta³y
objête powierzchniow¹ ochron¹ konserwatorsk¹
(dotyczy to zw³aszcza rolin synantropijnych),
8) restytucja gatunków na siedliska i stanowiska, na
których w przesz³oci wystêpowa³y wg danych historycznych,
2.5.Ochrona biosfery  zbiorowiska rolinne:
1) zachowanie pe³nej ró¿norodnoci zbiorowisk rolinnych, bez wzglêdu na ich genezê,
2) zachowanie i podtrzymanie pe³nych mo¿liwoci
funkcjonowania zbiorowisk,
3) przywracanie walorów przyrodniczych zbiorowiskom w sytuacjach gdy zosta³y one czêciowo
utracone lub naruszone w wyniku dzia³alnoci
gospodarczej,
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4) optymalizacja zasad korzystania z zasobów szaty
rolinnej w warunkach rolniczego, lenego i rekreacyjnego u¿ytkowania terenu,
5) wprowadzanie ochrony konserwatorskiej najcenniejszych i najlepiej zachowanych fitocenoz naturalnych i pó³naturalnch oraz ich siedlisk,
6) odtwarzanie naturalnego charakteru ekosystemów lenych, a zw³aszcza przebudowa zniekszta³conych drzewostanów i przywracanie naturalnych
stosunków wodnych,
7) utrzymanie ci¹g³oci przestrzennej ekosystemów
lenych,
8) renaturalizacja zmienionych siedlisk, g³ównie mokrad³owych, w tym zw³aszcza torfowisk,
9) aktywna ochrona fitocenoz pó³naturalnych i zniekszta³conych, przez sterowanie kierunkiem i przebiegiem sukcesji,
10) opracowanie i wdra¿anie zasad u¿ytkowania fitocenoz jako sposobu ich ochrony (dotyczy to g³ównie zbiorowisk lenych, ³¹kowych, pastwiskowych
i polnych),
2.6.Ochrona biosfery  fauna:
1) utrzymanie naturalnej ró¿norodnoci gatunków
zwierz¹t w ich siedliskach,
2) utrzymanie lub przywracanie liczebnoci populacji
wszystkich gatunków na poziomie zapewniaj¹cym
ich odnawialnoæ (reprodukcjê),
3) koncentracja dzia³añ ochronnych i restytucyjnych
w odniesieniu do populacji troci jeziorowej i szlachara (tracza d³ugodziobego),
4) nie wprowadzanie gatunków obcych geograficznie
na obszarze WPK,
5) ochrona ró¿norodnoci siedlisk warunkuj¹cych bogactwo fauny,
6) renaturalizacja siedlisk zniekszta³conych, zw³aszcza
w zakresie przywracania naturalnych lub seminaturalnych stosunków wodnych,
7) odtwarzenie siedlisk zniszczonych, wa¿nych dla
przebywania fauny,
8) wzrost zakresu i skutecznoci ochrony konserwatorskiej miejsc rozrodu i regularnego przebywania
gatunków chronionych.
Rozdzia³ 2 Cele ochrony rodowiska kulturowego
1. Okrela siê cele ogólne ochrony rodowiska kulturowego:
1) ochrona i wyeksponowanie zachowanych wartociowych zasobów dziedzictwa kulturowego jako
nonika pamiêci zbiorowej i wartoci wspólnych.
2) ochrona to¿samoci kulturowej miejsca (miejscowoci i regionu)  istotnymi czynnikami s¹ zasoby zwi¹zane ze specyficznymi formami:
a) kultury organizacji struktur osadniczych i sieci
dróg,
b) kultury organizacji przestrzennej struktur wewnêtrznych jednostek osadniczych,
c) kultury organizacji przestrzennej zabudowy niw
siedliskowych i u¿ytkowania gruntów w obrêbie
siedlisk.
3) ochrona procesu przemian rodowiska kulturowego jako wartoci samej w sobie  obszar WPK jest
przyk³adem ci¹g³oci procesu dziejowego budowania struktury rodowiska kulturowego i stosowania
przez setki lat zasady dobrej kontynuacji,
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4) kultywowanie i kontynuowanie elementów kultury
duchowej i materialnej zwi¹zanych z przestrzeni¹
¿yciow¹ cz³owieka, z jej u¿ytkowaniem i kszta³towaniem obecnie i w przysz³oci.
2. Okrela siê cele szczegó³owe ochrony rodowiska kulturowego:
1) zachowanie i pielêgnowanie charakterystycznych antropogenicznych sk³adników przestrzeni w postaci
roz³ogów pól i lasów, sieci dro¿nej, sieci osadniczej
i jej uk³adów, historycznej struktury w³asnoci, w
tym:
a) typowych dla przestrzeni WPK wsi rednich (Kalisz, Górki, Borsk)i ma³ych (B¹k, Grzybowo, P³ocice, Szenajda, Schodno),
b) przysió³ków sk³adaj¹cych siê przewa¿nie z dwóch,
trzech lub kilku zagród (Szludron, Belfort, Wyrówno, ¯ebrowo, Dêbina),
c) wybudowañ sk³adaj¹cych siê z jednego lub dwóch
gospodarstw (Le¿uchowo, Parowa, Kloc, Kruszyna, Krzy¿ itd.),
d) wystêpuj¹cych form tzw. wsi podwójnej (Jastrzêbie-Czarne, Rów-P³êsy),
2) konserwacja i adaptacja obiektów kultury materialnej od przedmiotów codziennego u¿ytku po budowle
in¿ynierskie, w tym:
a) tradycyjnej zagrody Kaszub Po³udniowych  wielobudynkowej z domem mieszkalnym i osobnymi budynkami dla ka¿dej funkcji (dom mieszkalny, obora, stodo³a) lub czêciej (na obszarach
s³abszych gospodarczo i wród ubo¿szej ludnoci) dwubudynkowej z domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym stanowi¹cym po³¹czenie
obory i stodo³y),
b) zagród szlacheckich lokalizowanych w eksponowanym miejscu wród wysokiej zieleni,
c) zagród samotniczych (osad jednodworczych)
z ich bogatym programem u¿ytkowym i zabudow¹ towarzysz¹c¹ (piwniczka, piec chlebowy, szopy na sprzêt),
d) tradycyjnych domów mieszkalnych sytuowanych
szczytem do drogi (Borsk),
e) tradycyjnych materia³ów i konstrukcji (drewniane w konstrukcji zrêbowej lub sumikowo-³¹tkowej, wype³niane ceg³¹, ceglane typowe tzw. budynki pañstwowe  szko³y, lenictwa, kamienne
budynki gospodarcze, budynki z dwuspadowym
dachem krytym strzech¹ s³omian¹, budynki mieszkalne o dachu pó³p³askim i podwy¿szonej ciance kolankowej; zajazd, kunie, kapliczki i krzy¿e
sytuowane na rozdro¿u,
f) tradycyjnych przegród w postaci p³otów sztachetowych oraz p³otów z ¿erdzi poziomych,
g) zieleni wysokiej na dzia³ce w rodku wsi, na wybudowaniach i w zagrodach szlacheckich,
3) ochrona szczególnych materialnych cech wyró¿niaj¹cych rodowisko kulturowe terenu WPK i stanowi¹cych o jego to¿samoci kulturowej:
a) wysoki stopieñ zachowania pierwotnych, tradycyjnych uk³adów osadniczych,
b) wynikaj¹cy z uwarunkowañ gospodarczych i funkcjonalnych przestrzenny zwi¹zek tych uk³adów z
atrakcyjnymi obszarami przyrodniczymi (jeziora,
doliny rzeczne, podmok³e obni¿enia terenu, oczka
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wodne) stanowi¹cy o wysokich wartociach krajobrazowych wystêpuj¹cych form osadniczych;
c) wystêpowanie na terenie WPK wsi ma³ych i bardzo
ma³ych oraz wystêpowanie licznych przysió³ków i
osad jednodworcznych (zagród samotniczych),
d) wystêpowanie jako typowej zagrody dwubudynkowej z budynkiem mieszkalnym usytuowanym szerokofrontowo i z budynkiem gospodarczym usytuowanym szczytowo, z wysuniêciem przed lico budynku mieszkalnego, czêsto w pierzei ulicy (tradycja dawnego, szczytowego usytuowania budynku
mieszkalnego),
e) wystêpowanie du¿ej zagrody wielobudynkowej jako
zagrody najbogatszych gburów, jako zagrody szlacheckiej we wsi b¹d jako zagrody na wybudowaniu,
f) wystêpowanie jako typowego drewnianego, zrêbowego budynku mieszkalnego za³o¿onego na planie
wyd³u¿onego prostok¹ta, przykrytego wysokim dachem dwuspadowym o nachyleniu po³aci 45  50o,
g) wystêpowanie w zagrodzie dwubudynkowej budynku gospodarczego pierwotnie drewnianego, nastêpnie murowano-drewnianego o po³¹czonej funkcji
stodo³y i budynku inwentarskiego,
h) wystêpowanie zieleni wysokiej w powi¹zaniu z siedliskami du¿ych zagród zw³aszcza o tradycji w³asnoci szlacheckiej i gburskiej,
i) stosowanie ogrodzeñ siedlisk w postaci drewnianych parkanów sztachetowych (pierwotnie z ga³êzi)
oraz p³otów z ¿erdzi,
j) liczne krzy¿e i kapliczki na rozwidleniach dróg prowadz¹cych do wsi i wybudowañ,
k) miejsca pamiêci i tablice, pomniki upamiêtniaj¹ce
zwi¹zane z tradycj¹ martyrologii z okresu II wojny
wiatowej,
4) ochrona szczególnych niematerialnych czynników
wyró¿niaj¹cych rodowisko kulturowe terenu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i stanowi¹cych o jego to¿samoci kulturowej:
a) wysoki stopieñ samowiadomoci etnicznej i wiadomoæ odrêbnoci kulturowej, powszechnej wród
mieszkañców obszaru WPK,
b) tradycja podnoszenia poziomu tej wiadomoci i jej
kultywowania,
c) istnienie oddzia³ów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (Lipusz, Dziemiany),
d) istnienie orodków o wybitnym znaczeniu dla tradycji kulturowej materialnej i duchowej ca³ego regionu Kaszub, a zw³aszcza Kaszub Po³udniowych
oraz Zaborni,
e) wysoka ranga w skali regionalnej i krajowej obszaru
jezior wdzydzkich jako elementu identyfikuj¹cego region kaszubski,
f) utrwalenie Jezior Wdzydzkich i jego otoczenia w wysokiej rangi tradycji literackiej regionu,
g) liczne zwi¹zki tradycji miejsca z wybitnymi dla regionu postaciami historycznymi (Derdowski, Gulgowscy, Sêdzicki, Mokwa i inni) i literackimi (np.
Remus, Czarliñski ),
h) kalwaria wielewska jako centrum kultowe i cel licznych pielgrzymek, w tym zw³aszcza z obszaru WPK,
i) kulturotwórcze oddzia³ywanie muzeum Kaszubski
Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich 
edukacyjne i wspieraj¹ce dla dzia³alnoci twórców
ludowych.
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Rozdzia³ 3 Cele ochrony krajobrazu

1. Okrela siê cele ogólne ochrony krajobrazu:
1) ochrona specyficznych i unikatowych wartoci przyrodniczych, kulturowych i kompozycyjnych, decyduj¹cych o pozytywnych wra¿eniach i prze¿yciach
estetycznych oraz obrazuj¹cych cenne wartoci poznawcze krajobrazu,
2) zachowanie i ochrona zespo³ów krajobrazu otwartego ukazuj¹cych harmonijne pod wzglêdem walorów wizualnych wspó³istnienie gospodarki cz³owieka z naturalnymi zasobami rodowiska,
3) zabezpieczenie przed degradacj¹ i ochrona zachowanych enklaw rodzimego krajobrazu kultury osadniczej kaszubskich wsi,
4) wieloaspektowe dzia³ania naprawcze niweluj¹ce powsta³e w ostatnich dziesi¹tkach lat niekorzystne przekszta³cenia krajobrazu, powoduj¹ce obni¿enie jego
wartoci estetycznych i poznawczych,
5) promocja walorów krajobrazu Parku dla umieszczenia w niej nowych funkcji niesprzecznych z podstawowymi celami, daj¹cych podstawy ekonomiczne
mieszkañcom i zbli¿onych krajobrazowo do tradycyjnych,
6) propagowanie i kontynuacja wzorców architektury i
zagospodarowania charakterystycznych dla regionu i stymulowanie korzystania z nich przy wszelkich
nowych dzia³aniach kszta³tuj¹cych przestrzeñ Parku,
7) wykorzystanie estetycznych walorów krajobrazu dla
regeneracji si³ psychicznych uczestników rekreacji i
mieszkañców oraz w dzia³alnoci edukacyjnej.
2. Okrela siê cele szczegó³owe ochrony krajobrazu:
1) ochrona czynna i bierna podstawowych, szczególnych cech i wartoci krajobrazu Parku decyduj¹cych
o pozytywnych wra¿eniach estetycznych i zwi¹zanych z jego poznawaniem, takich jak:
a) najwartociowsze, nieliczne, ma³o przekszta³cone a dobrze eksponowane otwarte przestrzenie,
w szczególnoci jeziorne, buduj¹ce specyfikê krajobrazow¹ Parku,
b) rozleg³e krajobrazy lene,
c) ciekawe, zró¿nicowane ukszta³towanie terenu,
d) rodzaj naturalnych i kulturowych elementów
kszta³tuj¹cych wnêtrza krajobrazowe,
e) dobre warunki eksponowania ca³ych miejscowoci i zespo³ów zabudowy zagrodowej zharmonizowanych ze rodowiskiem przyrodniczym,
f) zachowane siedliska samotnicze,
g) dobre warunki ekspozycyjne, pozwalaj¹ce na dalekie wgl¹dy w krajobraz,
h) skala i materia³ charakterystycznej zabudowy regionalnej,
i) formy zieleni wprowadzanej przez cz³owieka,
ukszta³towanej z gatunków rodzimych.
2) naprawa i przekszta³canie krajobrazów dysharmonijnych, w tym:
a) krajobrazowe uporz¹dkowanie przestrzeni, zagospodarowanej kulturowo,
b) estetyzacja istniej¹cych jednostek osadniczych 
wsi, w kierunku eksponowania rodzimych form
regionalnych i harmonijnego ich kontynuowania
w nowym zainwestowaniu,
c) likwidacja lub istotne ograniczenie negatywnego
oddzia³ywania osiedli rekreacyjnych,
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d) kompleksowa restylizacja istniej¹cych orodków wypoczynkowych w kierunku zharmonizowania ich formy z otoczeniem,
3) okrelenie i wdro¿enie zasad dobrej kontynuacji kszta³towania przestrzeni gwarantuj¹cej zachowanie cennych
wartoci krajobrazu przy realizacji nowych elementów:
a) propagowanie wzorców architektury i zagospodarowania charakterystycznych dla regionu i stymulowanie korzystania z nich przy wszelkich nowych dzia³aniach kszta³tuj¹cych przestrzeñ WPK,
b) przekszta³canie oryginalnych du¿ych siedlisk rolniczych na funkcjê rekreacyjn¹,
c) promocja prawid³owych form, materia³ów i sposobów zagospodarowania dzia³ki siedliskowej dla wsi
przekszta³caj¹cych siê we wsie letniskowe,
4) promowanie i udostêpnienie walorów krajobrazowych
przez:
a) propagowanie agroturyzmu, ekoturyzmu oraz ró¿nych form turystyki wykorzystuj¹cych walory krajobrazowe,
b) przywrócenie i ochrona ekspozycji krajobrazu z ci¹gów i punktów widokowych, w tym przywrócenie i
wyeksponowanie mo¿liwoci poznawania krajobrazu z miejsc, które utraci³y swe walory ekspozycyjne
z powodu przypadkowego przes³oniêcia,
c) zagospodarowanie punktów i ci¹gów widokowych,
d) rozbudowa sieci znakowanych szlaków turystycznych ³¹cz¹cych atrakcje krajobrazowe,
e) zwiêkszenie informacji o wartociach wizualnych Parku w rodkach komunikacji spo³ecznej (film, telewizja, internet).

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Dzia³ III FORMY I ZASADY TRÓJOCHRONY W WPK
Rozdzia³ 1 Ochrona przyrody
A. Rezerwat przyrody ustanowiony
1. Dla zwiêkszenia skutecznoci ochrony przyrody w ustanowionym rezerwacie Krwawe Do³y (rezerwat florystyczno-leny, gm. czêciowo Stara Kiszewa, czêciowo Kocierzyna, Nadl. Kocierzyna, Len. Ciêgard³o,
Obrêb B¹k, pododdzia³ 572 b.) postuluje siê powiêkszenie rezerwatu o s¹siednie tereny poroniête starodrzewem (pododdzia³y 572 c, d, f oraz pododdzia³ 557a
tereny poroniête starodrzewem (pododdzia³y 572 c,d,f
oraz 557a fragment na po³udnie od drogi).
B. Rezerwaty przyrody planowane
1. Postuluje siê objêcie ochron¹ rezerwatow¹ nastêpuj¹cych obszarów:
1) dolina Wdy i Trzebiochy wraz z zespo³em jezior Bielawy, Osty i Wyrówno, z jeziorem Schodno i
wschodnim krañcem jeziora S³upinko (gm. Lipusz,
Dziemiany i Kocierzyna)  w celu ochrony:
 siedlisk rzadkich gatunków rolin;
 wartociowych zbiorowisk rolinnych, przede
wszystkim torfowiskowych;
 tarlisk troci jeziorowej Salmo lacustris;
 bogatej fauny ptaków lenych i nadwodnych,
2) jezioro G³êboczko (gm. Kocierzyna)  wystêpuje
tu lub mo¿na spodziewaæ siê odnalezienia szeregu
cennych gatunków tj.: poryblin jeziorny Iso'tes lacustris, lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, elisma
wodna Luronium natans, wid³aczek torfowy Lycopodiella inundata,
3) zespó³ ródlenych torfowisk i oczek wodnych z
otaczaj¹cym pasem lasu wraz z jeziorem Wa³achy

13)

14)

15)

16)

17)
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(gm. Kocierzyna)  zespó³ 11 ródlenych torfowisk
o szczególnej wartoci, naturalnym sk³adzie, z licznymi gatunkami chronionymi,
jeziora Lipno i Lipionko (gm. Dziemiany)  w celu
ochrony ornitofauny (28 gatunków lêgowych ptaków
i 15 gatunków nielêgowych) oraz warunkuj¹cej jej lokalne bogactwo rolinnoci wodno-bagiennej i szuwarowej, szeregu rzadkich i interesuj¹cych gatunków
torfowiskowych i prawnie chronionych,
torfowisko G³uchy Bór (gm. Dziemiany)  obszar torfowiskowy po³o¿ony wród ³¹k, w centralnej czêci
ródlenej polany, posiadaj¹cy cenny zestaw gatunków torfowiskowych oraz warunki do pe³nego odtworzenia bogatego torfowiska wysokiego,
zatoki Plêskie (gm. Dziemiany)  dwie zatoki jeziora
Wdzydze, usytuowane na pó³nocno-zachodnim brzegu, w pobli¿u Plês wraz z przyleg³ymi moczarami,
obejmuj¹ce liczne gatunki wodne, torfowiskowe, szuwarowe i ³¹kowe, w tym wiele rzadkich we florze WPK
oraz lêgowisko rzadkich i chronionych gatunków ptaków wodno-b³otnych, w tym szlachara (tracza d³ugodziobego Mergus serrator),
7-12) wyspy jeziora Wdzydze:
Ostrów Wielki (czêæ) i Mielnica (gm. Karsin i Dziemiany)  wraz z przylegaj¹c¹ do nich stref¹ p³ycizn o
szerokoci do 150 m
Ceram (gm. Dziemiany),
Sid³y (gm. Karsin i Dziemiany),
Przerost (gm. Karsin),
Glonek (gm. Karsin),
Ma³y Ostrów (gm. Karsin)
w celu ochrony gniazdowisk szlachara (tracza d³ugodziobego Mergus serrator) oraz innych rzadkich i chronionych gatunków ptaków wodno-b³otnych,
Motowê¿e (gm. Karsin i Dziemiany)  kompleks omiu
mezo- i oligotroficznych torfowisk mszarnych w bezodp³ywowych zag³êbieniach terenu, w celu ochrony
szaty rolinnej torfowisk i wystêpuj¹cych w ich obrêbie zbiorników wodnych  naturalnych oraz powsta³ych w wyniku eksploatacji torfu, nielenej i lenej
rolinnoci organiczno-mineralnych obrze¿y, a tak¿e
procesów naturalnej i wtórnej sukcesji rolinnoci
torfotwórczej,
Polgoszcz (gm. Karsin)  obejmuj¹cy l¹dowiej¹ce jezioro, otoczone unikatowo wykszta³conym pasem rolinnoci szuwarowej i bagiennej, wraz z cenn¹, zagro¿on¹ wyginiêciem w skali kraju skalnic¹ torfowiskow¹ Saxifraga hirculus,
torfowisko Strupino (gm. Kocierzyna)  torfowisko
przejciowe, miejscami przechodz¹ce w torfowisko
wysokie otaczaj¹ce jeziorko o cechach zbiornika dystroficznego, odznaczaj¹ce siê m. in. regularnym uk³adem strefowym rolinnoci i wystêpowaniem rzadkich i zagro¿onych gatunków oraz du¿ych p³atów typowych zespo³ów rolinnych,
torfowisko Kotel (gm. Kocierzyna)  torfowisko po³o¿one wzd³u¿ cieku uchodz¹cego do jeziora Kotel, w
jego pó³nocno-zachodniej czêci, z interesuj¹c¹ flor¹
zbiorowisk szuwarowych, zio³oroli i namulisk brzegu jeziora oraz zbiorowisk torfowiskowych i ³¹kowych,
zatoka Kr¹g (gm. Kocierzyna)  zatoka Kr¹g wraz z
przyleg³ym do niej pasem boru, stanowi¹ca obszar
lêgowisk szlachara (tracza d³ugodziobego Mergus
serrator), nurogêsi Mergus merganser, g¹go³a Buce-

Poz. 748

 1643 

phala clangula, ¿urawia Grus grus, dziêcio³a zielonego Picus viridis oraz innych rzadkich i chronionych
gatunków ptaków wodno-b³otnych,
18) wyspa Trupczyn (gm. Kocierzyna)  wyspa na jeziorze Go³uñ bêd¹ca miejscem lêgowym szlachara (tracza d³ugodziobego Mergus serrator) i brodca piskliwego, celem utworzenia rezerwatu jest ochrona gniazdowisk szlachara,
19) jez. G³uchówko (gm. Karsin)  niewielki zbiornik zarastaj¹cy woko³o p³em torfowiskowym, z zestawem
gatunków wysokotorfowiskowych,
20) kompleks leny Zarole (gm. Dziemiany)  obszar cenny ze wzglêdu na florê naczyniow¹, stanowiska rzadkich w WPK gatunków lasów liciastych; rezerwat
wymaga przeprowadzenia badañ botanicznych i ucilenia granic z uwzglêdnieniem kryteriów florystycznych, drzewostanowych i fizjograficznych.
C. Ochrona gatunkowa rolin naczyniowych
1. Zgodnie z zasadami ochrony ró¿norodnoci biologicznej, wprowadza siê ochronê stanowisk ni¿ej wymienionych gatunków rolin naczyniowych, w tym objêtych ochron¹ prawn¹ cis³¹ () i czêciow¹ (cz), uznanych za zagro¿one wymarciem w skali Polski (1) lub
Pomorza Zachodniego (2):
bagnica torfowa Scheuchzeria palustris (2)
bagno zwyczajne Ledum palustre (cz)
brze¿yca jednokwiatowa Littorella uniflora (2)
centuria pospolita Centaurium erythraea (cz)
czyciec polny Stachys arvensis (2)
driakiew go³êbia Scabiosa columbaria (2)
elisma wodna Luronium natans (1,2)
fio³ek torfowy Viola epipsila (1,2)
gnidosz b³otny Pedicularis palustris (2)
gnidosz rozes³any Pedicularis sylvatica () (2)
godzik piaskowy Dianthus arenarius ()
godzik pyszny D. superbus ()
gr¹¿el drobny Nuphar pumila () (2)
gr¹¿el ¿ó³ty N. lutea ()
gruszyczka rednia Pyrola media (2)
gruszycznik (gruszyczka) jednokwiatowy Moneses
uni flora (2)
grzybienie bia³e Nymphaea alba ()
grzybienie pó³nocne N. candida ()
grzybieñczyk wodny Nymphoides peltata () (1,2)
gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia (1,2)
jeskier le¿¹cy Ranunculus reptans (2)
je¿og³ówka najmniejsza Sparganium. minimum (2)
je¿og³ówka pokrewna S. angustifolium (1,2)
kalina koralowa Viburnum opulus (cz)
kanianka macierzankowa Cuscuta epithymum (2)
kocanki piaskowe Helichrysum arenarium (cz)
konietlica ³¹kowa Trisetum flavescens (2)
konwalia majowa Convallaria majalis (cz)
kruszczyk b³otny Epipactis palustris () (1,2)
kruszyna pospolita Frangula alnus (cz)
kuku³ka (storczyk) krwista Dactylorhiza incarnata ()
kuku³ka (storczyk) plamista D. maculata () (1,2)
kuku³ka (storczyk) szerokolistna D. majalis ()
lenek stoziarn Radiola linoides (2)
lilia z³otog³ów Lilium martagon () (2)
lipiennik Loesela Liparis loeseli () (1,2)
listera jajowata Listera ovata ()
lobelia jeziorna Lobelia dortmanna () (1,2)
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m¹cznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi (cz)
modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia (2)
nasiêrza³ pospolity Ophioglossum vulgatum (2)
nawrot lekarski Lithospermum officinale (2)
nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata (1,2)
oman szorstki Inula hirta (2)
ostro³ódka kosmata Oxytropis pilosa () (2)
ostrzew rudy Blysmus rufus (1,2)
paprotka zwyczajna Polypodium vulgare (cz)
pierwiosnek lekarski Primula veris (cz)
piêciornik norweski Potentilla norvegica (2)
p³ywacz drobny Utricularia minor (2)
p³ywacz krótkoostrogowy U. ochroleuca (1,2)
p³ywacz redni U. intermedia (2)
p³ywacz zachodni U. australis (2)
pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata ()
ponik³o sk¹pokwiatowe Eleocharis quinqueflora (2)
poryblin jeziorny Iso'tes lacustris () (1,2)
porzeczka czarna Ribes nigrum (cz)
przygie³ka bia³a Rhynchospora alba (2)
przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum (cz)
rdestnica alpejska Potamogeton alpinus (2)
rdestnica b³yszcz¹ca P. rutilus (2)
rdestnica nitkowata P. filiformis (2)
rdestnica ostrolistna P. acutifolius (2)
rdestnica pod³ugowata P. polygonifolius (1,2)
rdestnica stêpiona P. obtusifolius (2)
rdestnica szczeciolistna P. fresii (2)
rdestnica w³osowata P. trichoides (2)
rdestnica wyd³u¿ona P. praelongus (2)
rogatek krótkoszyjkowy Ceratophyllum submersum (2)
rokitnik zwyczajny Hippopha' rhamnoides ()
rosiczka d³ugolistna Drosera anglica () (1, 2)
rosiczka okr¹g³olistna D. rotundifolia ()
rosiczka owalna D. x obovata ()
rosiczka porednia D. intermedia () (1,2)
sit alpejski Juncus alpino-articulatus (2)
skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus (1,2)
ostro¿eñ ³¹kowy Cirsium rivulare (2)
starzec bagienny Senecio paludosus (2)
stok³osa ¿ytnia Bromus secalinus (2)
szczaw wodny Rumex aquaticus (2)
niedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum ()
topola czarna Populus nigra (2)
turzyca bagienna Carex limosa (1,2)
turzyca dwustronna C. disticha (2)
turzyca ³uszczkowata C. lepidocarpa (2)
turzyca piaskowa C. arenaria (cz)
turzyca strunowa C. chordorrhiza (1,2)
ukwap dwupienny Antennaria dioica (2)
wawrzynek wilcze³yko Daphne mezereum ()
we³nianka szerokolistna Eriophorum latifolium (2)
widlicz (wid³ak) sp³aszczony Diphasium complanatum
() (2)
widlicz (wid³ak) Zeillera D. zeilleri ()
wid³aczek (wid³ak) torfowy Lycopodiella inundata () (1,2)
wid³ak godzisty L. clavatum ()
wid³ak ja³owcowaty L. annotinum ()
wil¿yna ciernista Ononis spinosa (cz)
wil¿yna roz³ogowa O. repens (2)
wroniec widlasty (wid³ak wroniec) Huperzia selago () (2)
zimozió³ pó³nocny Linnaea borealis () (2)
¿urawina drobnolistkowa Oxycoccus microcarpus (1,2)
¿ywiec cebulkowy Dentaria bulbifera (2)
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2. Nale¿y systematycznie prowadziæ inwentaryzacjê stanowisk gatunków rolin wymienionych w p.1. oraz
opracowaæ i wdra¿aæ indywidualne zasady ich ochrony.
D. Ochrona gatunkowa zwierz¹t
1. Zgodnie z zasadami ochrony ró¿norodnoci biologicznej, wprowadza siê ochronê stanowisk (poza gatunkami wymienionymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z
dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierz¹t (Dz. U. Nr 13, poz. 61) ni¿ej wymienionych
gatunków chronionych:
1) ichtiofauna:
minog strumieniowy Lampetra planeri
strzebla b³otna Phoxinus percnurus
strzebla potokowa Phoxinus phoxinus
ró¿anka Rodeus sericeus amarus
koza Cobitis taenia
liz Orthias barbatulus
piskorz Misgumus fossilis grupa syst.
troæ jeziorowa Salmo trutta morpha lacustris  endemiczny gatunek
2) p³azy:
traszka zwyczajna Triturus vulgaris
traszka grzebieniasta Triturus cristatus
kumak nizinny Bombina bombina
ropucha szara Bufo bufo
ropucha zielona Bufo viridis
¿aba jeziorkowa Rana lessonae*
¿aba wodna Rana esculenta*
¿aba mieszka Rana ridibunda*
¿aba moczarowa Rana arvalis
¿aba trawna Rana temporaria
*gatunki chronione tylko w okresie od dnia 1 marca
do dnia 31 maja.
3) gady:
jaszczurka zwinka Lacerta agilis
jaszczurka ¿yworodna Lacerta vivipara
padalec Angulis fragilis
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
¿mija zygzakowata Vipera berus
4) ptaki lêgowe (uznane za: gatunki skrajnie zagro¿one
(1), gatunki silnie zagro¿one (2), gatunki zagro¿one
(3) wyginiêciem w Polsce):
b¹k Botaurus stellaris (3)
b³otniak stawowy Circus aeroginosus (3)
cyranka Anas querquedula (3)
drodzik Turdus iliacus (3)
dudek Upupa epops (3)
dziêcio³ zielony Picus viridis (3)
g¹go³ Bucephala clangula (3)
jastrz¹b Accipiter gentilis (3)
kokoszka Gallinula chloropus (3)
krêtog³ów Jynx torquilla (3)
krogulec Accipiter nisus (3)
kropiatka Porzana porzana (3)
kruk Corvus corax (3)
lelek Caprimulgus europaeus (3)
mucho³ówka ma³a Ficedula parva (3)
nurogê Mergus merganser (2)
piskliwiec Actitis hypoleucos (3)
pluszcz Cinclus cinclus (2)
samotnik Tringa ochropus (3)
szlachar Mergus serrator (1)
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wiergotek polny Anthus campestris (3)
w³ochatka Aegolius funereus (1)
wójcik Phylloscopus trochiloides (1)
zimorodek Alcedo atthis (3)
¿uraw Grus grus (3)
5) ssaki
borowiec wielki Nyctalus noctula
bóbr europejski Castor fiber
gacek wielkouch Plecotus auritus
je¿ wschodni Erinaceus europaeus
karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
karlik wiêkszy Pipistrellus nathusii
kret Talpa europaea
³asica Mustela nivalis
mroczek póny Eptesicus serotinus
ryjówka aksamitna Sorex araneus
ryjówka malutka Sorex minutus
rzêsorek rzeczek Neomys fodiens
rzêsorek mniejszy Neomys anomalus
wiewiórka Sciurus vulgaris
wydra Lutra lutra
Nale¿y systematycznie prowadziæ inwentaryzacjê stanowisk gatunków zwierz¹t wymienionych w p.1. oraz opracowaæ i wdra¿aæ indywidualne zasady ich ochrony.
Nale¿y systematycznie prowadziæ pe³n¹ inwentaryzacjê stanowisk zwierz¹t, nale¿¹cych do gatunków objêtych ochron¹ miejsc sta³ego ich przebywania, zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 6 stycznia
1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz¹t (Dz.U.
Nr 13, poz. 61).
Nale¿y d¹¿yæ do restytucji na terenie WPK gatunków
szczególnie cennych i rzadkich  troci jeziorowej Salmo trutta morpha lacustris, szlachara (tracza d³ugodziobego) Mergus serrator, bobra Castor fiber, rodzimych
gatunków raków. Z uwagi na brak danych na temat
wystêpowania rodzimych gatunków raków na terenie
WPK, istnieje potrzeba ewidencji ich potencjalnych siedlisk, oraz zbadania mo¿liwoci restytucji.
Nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoæ wprowadzenia ochrony
gatunkowej troci jeziorowej Salmo trutta morpha lacustris na obszarze ca³ego WPK i jego otuliny.
W celu skutecznej ochrony zwierz¹t nale¿y zapewniæ
ochronê i w³aciwe kszta³towanie ich siedlisk, zw³aszcza poprzez:
1) zaniechanie gospodarczego pozyskiwania trzciny na
jeziorach WPK,
2) przywracanie optymalnego poziomu wód jezior,
3) renaturalizacjê wyprostowanych, zniszczonych przez
melioracjê cieków i zaniechanie ich regulacji,
4) pozostawianie w korytach cieków czêci naturalnych
zatamowañ (zwalonych pni) w celu ochrony siedlisk
ryb,
5) trwa³¹ poprawê stanu czystoci wód powierzchniowych,
6) rezygnacjê z chowu i hodowli ryb w sadzach jeziorowych i w przegrodach rzecznych,
7) utrzymanie przep³ywów biologicznych na istniej¹cych jazach,
8) ochronê drzew i krzewów nadbrze¿nych,
9) wprowadzanie zabudowy biologicznej rolinnoci¹
drzewiast¹, krzewiast¹, szuwarow¹ lub ³¹kow¹ brzegów cieków i zbiorników wodnych,
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10) ochronê istniej¹cych oraz zak³adanie nowych zadrzewieñ ródpolnych,
11) ochronê wszystkich siedlisk hydrogenicznych,
12) podjêcie prac nad restytucj¹ torfowisk.
E. Pomniki przyrody istniej¹ce
1. W WPK znajduje siê osiem pomników przyrody (numeracja wed³ug rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdañsku):
315 d¹b szypu³kowy  gm. Kocierzyna, Nadl. Kocierzyna, Grzybowski M³yn, oddz. 344 f;
856 d¹b szypu³kowy  gm. Kocierzyna, Nadl. Kocierzyna, Grzybowski M³yn, oddz. 353 g;
857 klon zwyczajny  gm. Kocierzyna, Loryniec;
863 d¹b szypu³kowy  gm. Kocierzyna, Czarlina;
873 ja³owiec pospolity  grupa  gm. Dziemiany, Piechowice;
921 buk zwyczajny  gm. Dziemiany, ko³o jeziora
Brzezionko;
984 trzy brzozy  gm. Karsin, przy drodze Rów  Przytarnia;
1078 stanowisko wid³aka sp³aszczonego  gm. Dziemiany (pomnik powierzchniowy 0,2 ha).
F. Pomniki przyrody planowane
1. Postuluje siê objêcie ochron¹ nastêpuj¹cych drzew
pomnikowych:
Brzoza Betula sp. div. 1) brzeg Jeziora Czystego w pobli¿u leniczówki 
leny pas wzd³u¿ brzegu  pojedynczy starszy
okaz o pochylonym pniu  obwód 2,09 m,
2) przy SE brzegu Jeziora Czystego  ko³o gospodarstwa  na lenej skarpie brzoza o obwodzie
1,83 m,
3) przy drodze z Kalisza do Loryñca  pobocze drogi  dwie stare brzozy,
4) na prawym brzegu cieku ³¹cz¹cego Jeziora S³upino i S³upinko  za mostem  przy lenej drodze, okaz o obwodzie 2,30 m,
5) przy S brzegu Jeziora S³upinko  przy lenej drodze odchodz¹cej od jeziora  okaz o dwóch
pniach,
6) nad Jeziorem S³upinko  brzeg przed du¿ym cyplem  nieopodal s³upka oddzia³owego 195/196
 brzoza o obwodzie 1,83 m,
7) brzeg Jeziora S³upinko na du¿ym cyplu  okaz
brzozy o dwu pniach, forma o silnie spêkanej
korze,
8) przy drodze lenej do Schodna od strony Belfortu  za skrzy¿owaniem dróg  pojedynczy okaz
o obwodzie 2,72 m,
9) przy drodze do Schodna od strony Belfortu  w
pobli¿u oczyszczalni cieków  pojedynczy okaz
o obwodzie 2,57 m,
10) przy E krañcu Jeziora S³upino  skraj lasu przy
³¹kach  okaz o obwodzie 1,94 m,
11) przy rynnie z ciekiem na S od P³ês  przy lenej
drodze  okaz o obwodzie 2,62 m,
12) P³êsy  przy skrzy¿owaniu dróg k. gospodarstwa
 okaz o obwodzie 2,56 m,
13) brzeg Jeziora Wdzydze na NE od Wygody  pojedynczy okaz,
14) przy drodze wzd³u¿ Jeziora Wdzydze  na S od
Wygody, przy polach  dwa okazy.
Buk zwyczajny Fagus sylvatica 1) pó³wysep Zabrody  zbocze rynny przecinaj¹cej pó³-
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wysep  po stronie E  trzy buki, w tym jeden o dwu
pniach (obwody 3,30 i 1,65 m), drugi o obwodzie
2,15 m,
2) pó³wysep Zabrody  zbocze rynny przecinaj¹cej pó³wysep  po stronie W  grupa drzew w bukowym drzewostanie na sk³onie, m.in. o obwodach pni 2,23 i 2,00 m,
3) u nasady Pó³wyspu Zabrody po stronie S  skarpa
lena przy drodze wzd³u¿ jeziora  grupa buków, w
tym okaz o obwodzie 3,00 m.
4) Loryniec  na prawym brzegu Wdy za mostem, przy
gospodarstwie  okaz odmiany czerwonolistnej,
5) na N brzegu Jeziora Schodno naprzeciwko Schodna,
zbocze lene  grupa buków, m.in. o obwodzie 2,47 m,
6) na N brzegu Jeziora Schodno  na E od ww. stanowiska  grupa buków, m.in. okaz o obwodzie 2,28 m,
7) zbocze doliny Wdy na E od Jeziora Schodno  drzewostan bukowy  w tym grupa okazów, m.in. o obwodzie 3,50 (dwa pnie),
8) przy E brzegu Jeziora Bielawy  zbocze lene  okaz
buka o omiu zroniêtych do³em pniach,
9) na S brzegu jeziora S³upinko, w po³owie odleg³oci
do du¿ego cypla, zbocze lene  grupa buków, m.in.
okaz o trzech pniach,
10) na S brzegu jeziora S³upinko, przy du¿ym cyplu  grupa buków w tym okaz o trzech pniach,
11) Lipuska Huta  samotny okaz przy polnej drodze na
skarpie ko³o gospodarstwa, o obwodzie 3,76 m,
12) przy leniczówce G³uchy Bór  grupa okazów  przy
drodze (obwód 2,98 m) i za leniczówk¹  kilka okazów, w tym o obwodzie 3,30 m,
13) wyspa Wielki Ostrów  kraniec N  zbocze lene 
grupa buków, w tym m.in. o obwodzie 2,58 m,
14) na W od Dêbiny  przy drodze biegn¹cej skrajem lasu,.
Dêby  bezszypu³kowy, szypu³kowy i czerwony Quercus petraea, Q. robur i Q. rubra 1) przy Wdzydzach Tucholskich  przy drodze na pó³wysep za jeziorem Pomarczyn  skarpa ko³o gospodarstwa  okaz Q. petraea  obwód 3,00 m.
2) zbocze doliny Wdy za Jeziorem Schodno  skarpa
lena nad przekopem odp³ywu od Trzebiochy  okaz
Q. robur o obwodzie 3,20 m,
3) pó³wysep Szwedzki Ostrów miêdzy jeziorami Osty i
Bielawy  k. ostatniego gospodarstwa  poj. Q. robur
przy ³¹kach  obwód 2,69 m,
4) Kula  przy drodze do P³ocic za samotnym gospodarstwem  dwa okazy Q. robur  o dwóch pniach (1,74
i 1,50 m obwodu) i pojedynczym (2,27 m obwodu),
5) na S od S³upinka  przy drodze  na skarpie doliny
³¹cz¹cej jeziora S³upino i S³upinko  szpaler dêbów 
Q. petraea,
6) polana Rów  przy polnej drodze ko³o pierwszego gospodarstwa od strony W  dwa okazy dêbu  o obwodach 3,24 m i 2,80 m,
7) polana P³êsy  pojedynczy okaz dêbu na ³¹kach,
8) przy drodze wzd³u¿ brzegu Jeziora Wdzydze na NE
od Wygody  szpaler dêbów  zarówno Q. petraea
jak i Q. robur, a tak¿e buki i graby,
9) na W od Dêbiny  przy drodze biegn¹cej skrajem lasu
 Q. robur razem z bukami,
10) D¹brówka  Q. robur,
11) przy p³ocie leniczówki G³uchy Bór  poj. okaz dêbu
Q. rubra,
12) grupa drzew  dêbów i klonów  nad brzegiem Jeziora Schodno w czêci SW zbiornika,
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G³ogi Crataegus sp. div. 1) grupa g³ogów na W brzegu jeziora Pomarczyn przy
Wdzydzach Tucholskich,
2) grupa g³ogów (w tym okazy z jemio³¹) przy polnej drodze na wysokiej skarpie nad zatok¹ Jeziora Wdzydze 
na E od Przytarni.
Grab zwyczajny Carpinus betulus
1) przy drodze i zabudowaniach Le¿uchowa w grupie innych okaza³ych drzew (lipy, klonu, wierka),
2) przy E brzegu jeziora Bielawy  skarpa lena  okaz o
dwóch zroniêtych do³em pniach  obwody 1,80 i
1,16 m,
3) Wyspa Wielki Ostrów  nad brzegiem zatoki ko³o gospodarstwa  obwód 1,70 m.
Ja³owiec pospolity Juniperus communis 
1) pó³wysep Koz³owiec  w nasadowej czêci  zgrupowanie okazów przy drodze i wzd³u¿ brzegu jeziora,
2) brzeg Jeziora Wdzydze na NE od Wygody  grupa okazów nad brzegiem.
3) knieja (na NEE od Przytarni)  przy polnej drodze do
domków letniskowych  pojedynczy okaz,
4) polana Rów  na rozleg³ych ³¹kach  pojedynczy rozga³êziony okaz rosn¹cy razem z jarzêbin¹,
5) Robaczkowo  poza granica WPK  nad jeziorami proponowanymi na u¿ytek ekologiczny w obszarze wskazywanym do w³¹czenia do Parku,
Jarzêbina Sorbus aucuparia 
1) przy S brzegu jeziora Osty, od strony Schodna, trzy
okazy (obwody  1,20, 1,20 i 0,80 m),
2) polana Rów  na rozleg³ych ³¹kach  stary okaz rosn¹cy z pomnikowym ja³owcem,
Jawor Acer pseudoplatanus 1) droga od lenictwa P³ocice do mostu na Wdzie  szpaler drzew,
2) przy szosie do Dziemian  przed wiaduktem kolejowym
po prawej stronie  dwa okazy, w tym drzewo o obwodzie 3,00 m,
Jedlica (daglezja)zielona Pseudostuga taxifolia 
1) na prawym brzegu Wdy  las za mostem i gospodarstwem w Loryñcu  grupa okazów obok egzemplarzy
Pinus strobus,
Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 1) na N od Piechowic  w w¹wozie biegn¹cym do jeziora
Cheb,
2) ko³o jeziora Zatur  przy drodze do lenictwa ³owieckiego, razem z kasztanowcami.
Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum 1) Przytarnia  przy szosie  przed skrzy¿owaniem  od
strony wsi Kliczkowy,
2) Loryniec  przy gospodarstwie nad Wd¹  za mostem,
3) ko³o jeziora Zatur  przy drodze do lenictwa ³owieckiego, razem z jesionami.
Klon zwyczajny Acer platanoides 1) Wyrówno  przy drodze od szosy  grupa okazów 
m.in. przy krzy¿u i przy gospodarstwach,
2) na W od Robaczkowa  przy samotnym gospodarstwie
w lesie  dwa potê¿ne okazy drzew,
3) Kalisz  przy szosie  grupa okazów w szpalerze z lipami, kilka pomnikowych okazów równie¿ przy szosie za
wsi¹ w stronê Dziemian,
4) przy drodze polnej od Lipuskiej Huty w stronê lenictwa P³ocice  pojedynczy okaz o obwodzie 3,25 m,
5) osada Rów  przy gospodarstwie  grupa okaza³ych
klonów,
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6) Kloc  przy S brzegu Jeziora S³upino  okaz przy gospodarstwie,
7) po prawej stronie drogi z Kalisza do Loryñca, przed
Syberi¹, dwa okazy przy kapliczce.
Lipy  drobnolistna i szerokolistna Tilia cordata i T. platyphyllos 1) Kalisz  przy szosie  szpaler lip (dwa gatunki) razem z
klonami, w tym szereg okazów o pomnikowych rozmiarach,
2) przy gospodarstwie na W krañcu Jeziora Schodno 
trzy okaza³e lipy,
3) Le¿uchowo  przy gospodarstwie  w grupie okaza³ych drzew.
Olsza czarna Alnus glutinosa 
1) Schodno  przy polnej drodze na W od zabudowañ 
pojedynczy okaz olszy,
2) lewy brzeg Wdy poni¿ej Jeziora Schodno  grupa starych okazów o wielu pniach,
3) skraj N rynny miêdzy jeziorami S³upino i S³upinko 
ko³o drogi od S³upinka  dwa okazy olszy, w tym o
obwodzie 1,87 m,
4) brzeg Jeziora Radolnego u nasady pó³wyspu Koz³owiec  grupa pomnikowych okazów,
5) na NE od Wygody  brzeg Jeziora Wdzydze  grupa
okazów przy brzegu.
Sosny  zwyczajna oraz Banksa i wejmutka Pinus sylvestris oraz P. banksiana i P. strobus 1) po S stronie jeziora Kotel  przy lenej drodze  grupa okazów, w tym m.in. o obwodzie 2,57 m,
2) brzeg SW jeziora Ch¹dzie  ko³o s³upka oddzia³owego 547/557  skarpa lena  grupa sosen, m.in. o obwodzie 1,90 m,
3) brzeg Jeziora Go³uñ  róg SE zbiornika  lene zbocze  kilka okaza³ych sosen, w tym okaz o obwodzie
3,55 m,
4) oddzia³ 583  grupa starych sosen, którym towarzyszy Empetrum nigrum.
5) zbocze doliny Wdy za Krugliñcem  ko³o s³upka oddzia³owego 237/238/247  grupa sosen, w tym np. o
obwodzie 2,10 m,
6) przy drodze od lenictwa P³ocice przyleg³ej do lasu i
pól  okaz sosny przy zakrêcie drogi,
7) przy drodze lenej przy N brzegu Jeziora Schodno 
grupa okazów,
8) przy lenej drodze  zaraz za mostem na cieku ³¹cz¹cym jeziora S³upino i S³upinko  pojedynczy okaz,
9) zbocze strome na S brzegu Jeziora S³upinko (od strony W)  grupa okazów, w tym o obwodzie 2,75 m,
10) brzeg S Jeziora S³upinko  przed du¿ym cyplem  grupa okazów, w tym o obwodzie 2,23 m,
11) rynna z ciekiem na E od jeziora Jelenie  strona N w pobli¿u szosy  szpaler starych, wy¿ywicowanych sosen,
12) rynna z ciekiem na E od jeziora Jelenie  strona N 
przy s³upku oddzia³owym 473/474  3 okaza³e sosny,.
13) Ma³e Joniny  przy drodze ko³o samotnego gospodarstwa  grupa starych sosen,
14) za Ma³ymi Joninami na S  brzeg Jeziora Wdzydze
ko³o rowu przekopanego od torfowiska  grupa okazów, w tym np. o obwodach 2,26 i 2,16 m,
15) brzeg W Jeziora Wdzydze naprzeciwko wyspy Glonek  skarpa lena  liczne okazy starych sosen,
16) pó³wysep Koz³owiec  brzeg jeziora i przy drodze ko³o
przewê¿enia pó³wyspu  grupa okazów, m.in. o obwodach 3,00 i 2,70 m,
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17) przy lenej drodze z Kloca w stronê leniczówki G³uchy Bór  pojedynczy okaz starej sosny,
18) Czajkowo  okaz sosny o obwodzie 3,20 m,
19) oddzia³ 531 d/f  pas starego nasadzenia Pinus banksiana wokó³ torfowiska oraz liczny samosiew tego gatunku,
20) na prawym brzegu Wdy  las za mostem i gospodarstwem w Loryñcu  grupa okazów Pinus strobus obok
okazów Pseudotsuga taxifolia.
wierk pospolity Picea abies 
1) droga od leniczówki P³ocice  szpaler wierków, w
tym m.in. o obwodzie 2,67 m,
2) Le¿uchowo  przy gospodarstwie  w grupie okaza³ych drzew,
Wi¹zy  górski i szypu³kowy Ulmus glabra i U. leavis 
1) wyspa Wielki Ostrów  skraj N wyspy  brzeg jeziora
ko³o gospodarstwa  okaz Ulmus glabra,
2) na NE od Wygody  brzeg Jeziora Wdzydze  przy drodze w szpalerze dêbów  dwa okazy Ulmus laevis o
obwodach 2,65 i 1,45 m,
3) przy szosie ko³o Lipuskiej Huty  pojedynczy du¿y okaz
wi¹zu.
Wierzby  bia³a i krucha Salix alba i S. fragilis 
1) Przytarnia  przy szosie od strony wsi Kliczkowy  pojedynczy okaz Salix alba o obwodzie pnia 5,30 m,
2) przy drodze z Kalisza do Loryñca  przed Syberi¹  pojedynczy okaz Salix fragilis,
3) brzeg Jeziora Wdzydze  pó³wysep na wysokoci
Wdzydz Tucholskich  przy stronie S p³ytkiej zatoki 
podstawa skarpy lenej nad brzegiem  pojedynczy
okaz Salix fragilis.
G. U¿ytki ekologiczne postulowane
Ustala siê listê obszarów predysponowanych do objêcia ochron¹ przez uznanie za u¿ytki ekologiczne, ze
wzglêdu na ich walory przyrodnicze i znaczenie ekologiczne:
1) ³¹ki k. Kalisza (gm. Dziemiany),
2) ³¹ki przy jez. Bielawy (gm. Dziemiany),
3) ³¹ki Belfort  Schodno (gm. Dziemiany),
4) uroczysko na E od Belfortu (gm. Dziemiany),
5) jeziorko na W od Loryñca (gm. Kocierzyna),
6) torfowisko na NW od D¹brówki (gm. Dziemiany),
7) ³¹ki przy jez. Cheb (gm. Dziemiany),
8) Czajkowo (gm. Dziemiany),
9) ³¹ki miêdzy jez. Cheb i S³upino (gm. Dziemiany),
10) ³¹ki miêdzy jez. S³upino i S³upinko (gm. Dziemiany),
11) uroczysko na E od jez. S³upino (gm. Dziemiany),
12) torfowisko na S od jez. S³upinko (gm. Dziemiany),
13) jezioro Zatur (gm. Dziemiany),
14) stanowisko widlicza Zeillera Diphasium zeilleri
na S od Kloca (gm. Dziemiany, Nadl. Lipusz, Oddzia³ 211 b),
15) torfowisko na E od Dziemian (gm. Dziemiany),
16) stanowisko zimozio³u pó³nocnego Linnaea borealis
na NE od Dziemian (gm. Dziemiany, Nadl. Lipusz,
Oddzia³ 184 f),
17) ³¹ki wokó³ torfowiska G³uchy Bór (gm. Dziemiany),
18) ³¹ki torfowiskowe ko³o leniczówki G³uchy Bór (gm.
Dziemiany),
19) torfowiska w rynnie na S od Plês (gm. Dziemiany),
20) torfowiska i ³¹ki ko³o osady Rów (gm. Dziemiany),
21) ³¹ki torfowiskowe ko³o Jastrzêbia (gm. Dziemiany),
22) ³¹ki i potorfia na NW od Szablewa (gm. Dziemiany),
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23) ³¹ki ko³o jez. Piaseczno (gm. Karsin),
24) dolina Strugi (gm. Karsin),
25) W brzeg jez. Wdzydze na po³udnie od Jonin Wielkich
(gm. Karsin),
26) torfowisko ko³o Kniei (gm. Karsin),
27) miedza na S od Kniei (gm. Karsin),
28) Jezioro Bia³e i przyleg³e torfowiska (gm. Kocierzyna),
29) jezioro Wielkie Oczko (gm. Kocierzyna),
30) jezioro ko³o Juszek (gm. Kocierzyna),
31) obrze¿a jez. Strupino (gm. Kocierzyna),
32) torfowiska ko³o Szenajdy (gm. Kocierzyna),
33) rynna jez. Jelenie (gm. Kocierzyna),
34) jeziora Niedwiadek i Jeziorko (gm. Kocierzyna),
35) torfowisko na pó³nocnym brzegu jez. Go³uñ (gm. Kocierzyna),
36) obrze¿a jezior Kotel i Stryjec (gm. Kocierzyna),
37) stanowisko widlicza sp³aszczonego Diphasium complanatum na N od jez. Kotel (gm. Stara Kiszewa, Nadl.
Kocierzyna, Pododdzia³y 479 f/ 480 j),
38) torfowiska na E od jez. Go³uñ (gm. Kocierzyna),
39) torfowisko ko³o Olpucha (gm. Kocierzyna),
40) rynna na pó³wyspie Zabrody (gm. Kocierzyna),
41) turzycowisko na pó³wyspie Zabrody (gm. Kocierzyna),
42) rynna z torfowiskami oligotroficznymi na pó³wyspie
Zabrody (gm. Kocierzyna, Karsin),
43) torfowisko nr 1 na S od jez. Go³uñ (gm. Kocierzyna,
Karsin),
44) torfowisko nr 2 na S od jez. Go³uñ (gm. Kocierzyna,
Karsin),
45) torfowisko nr 3 na S od jez. Go³uñ (gm. Kocierzyna,
Karsin),
46) torfowisko nr 4 na S od jez. Go³uñ (gm. Kocierzyna),
47) torfowiska przy S E brzegu jez. Go³uñ (gm. Kocierzyna),
48) obrze¿a jez. Ch¹dzie (gm. Kocierzyna, Stara Kiszewa),
49) cypel pó³wyspu Lipa (gm. Karsin),
50) obrze¿a jez. Wdzydze i Pomarczyn k. Wdzydz Tucholskich (gm. Karsin),
51) Jezioro Krzywe (gm. Karsin),
52) torfowisko na E od Jez. Krzywego (gm. Karsin),
53) torfowiska i ³¹ki przy jez. Grzybna (gm. Karsin),
54) ³¹ki torfowiskowe i olszyny ko³o Jasnochówki (gm.
Karsin),
55) torfowiska i ³¹ki na E od Jasnochówki (gm. Karsin),
56) torfowisko na S W od Jez. Czystego (gm. Karsin),
57) torfowiska i ³¹ki przy Jez. Czyste (gm. Karsin),
58) dolina Czarnej Wody (gm. Karsin).
H. Zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe postulowane
Postuluje siê objêcie ochron¹ przez uznanie za zespo³y
przyrodniczo-krajobrazowe nastêpuj¹cych obszarów:
1) Wdzydzki Pó³nocny (gm. Dziemiany, Kocierzyna,
Karsin) obejmuj¹cy:
a) pó³wysep Koz³owiec i rejon osady Plêsy;
b) pó³wysep Zabrody;
c) nielen¹ czêæ wyspy Wielki Ostrów;
d) przyleg³e akweny jez. Wdzydze.
2) Wdzydzki Po³udniowy (gm. Karsin), obejmuj¹cy zatokê na po³udniowym krañcu jeziora Wdzydze, zbocza rynny z g³êbokimi jarami i przyleg³e tereny rolnicze w rejonie wsi Przytarnia i Kliczkowy.
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Rozdzia³ 2 Ochrona rodowiska kulturowego

A. Zasoby dziedzictwa kulturowego wpisane do rejestru zabytków nieruchomych
1. Do rejestru zabytków wpisano dotychczas nastêpuj¹ce obiekty archeologiczne:
1) gmina Dziemiany:
I.1 Kalisz  cmentarzysko p³askie datowane na wczesn¹ epokê ¿elaza, po³o¿one na N od tej wsi i na E
od szosy Kalisz-Dziemiany (Ark. 7 Kalisz, dz.
ewid.889), dec. 201/A z dnia 1.12.1972 r.
2) gmina Kocierzyna:
II. W¹glikowice-Czarlina  cmentarzysko p³askie datowane na wczesn¹ epokê ¿elaza i okres wp³ywów rzymskich, zlokalizowane na N od wsi Czarlina, miêdzy szos¹ do W¹glikowic a Jeziorem Jelenie (Ark. 5 W¹glikowice, dz. ewid. 584, dec. nr
219/A z dnia 1.12.1972 r.
3) gmina Lipusz:
III. P³ocice (Szwedzki Ostrów)  osada otwarta datowana na m³odsz¹ epokê kamienia, po³o¿ona na
SW od tej wsi, miêdzy rzek¹ Wd¹ a Jeziorem Osty
(Ark. 2 P³ocice, dz. ewid. 119), dec. nr 227/A
z dnia 5.12.1972.
2. Na terenie WPK wystêpuj¹ ponadto chronione obszary planowanych badañ archeologicznych. Ich zasiêg
podano na za³¹czniku kartograficznym wg wskazañ Muzeum Archeologicznego w Gdañsku. Poniewa¿ dla terenu WPK nie wykonane zosta³y arkusze tzw. Zdjêcia
Archeologicznego Polski (ZAP) ustalenia dotycz¹ce
zasobów i obszarów ochrony archeologicznej mog¹
w przysz³oci ulec zmianie.
3. Do rejestru zabytków nieruchomych wpisano dotychczas obiekty i zespo³y architektoniczne wymienione w
tabeli 1.
Tabela 1.
Obiekty i zespo³y architektoniczne wpisane do rejestru
zabytków
Lp

Miejscowoæ

Nazwa obiektu

1. Gmina Karsin
1.1. Przytarnia
zespó³ ruralistyczny
Wdzydze
1.2.
zespó³ ruralistyczny
Tucholskie
2. Gmina Kocierzyna
2.1. Juszki
zespó³ ruralistyczny
2.2. W¹glikowice zespó³ ruralistyczny
Wdzydze
chata rybacka
2.3.
Kiszewskie
na terenie KPE
Wdzydze
chata gburska
2.4.
Kiszewskie
na terenie KPE

Nr decyzji/data

Nr
oznaczenia

981/17.11.1986

13

967/21.06.1986

14

911/21.12.1984
979/23.09.1986

5
6

161/08.12.1961

7

162/08.12.1961

8

B. Zasoby dziedzictwa kulturowego proponowane do
wpisania do rejestru zabytków nieruchomych
1. Postuluje siê wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych nastêpuj¹cych uk³adów ruralistycznych, obiektów i zespo³ów architektonicznych wymienionych w
tabeli 2.

1
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numeracja zgodna z numeracj¹ na z¹³¹czniku kartograficznym;
numer decyzji/data jak w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku

Tabela 2.
Uk³ady, zespo³y i obiekty proponowane do wpisania do
rejestru zabytków
Lp.

Miejscowoæ

1
2
1. Gmina Dziemiany
1.1. Czarne
1.2. Czarne
1.3. Czarne
1.4. Kalisz
1.5. Kalisz
1.6. Kalisz
1.7. Kalisz
Kalisz1.8.
Le¿uchowo
1.9. Piechowice
1.10 Piechowice
1.11 Piechowice
1.12 Piechowice
2. Gmina Karsin
2.1. Borsk
2.2. Jasnochówka
3. Gmina Kocierzyna
3.1. Czarlina
Grzybowski
3.2.
M³yn
Juszki
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Juszki
Juszki
Juszki
Juszki
Juszki
Juszki
Juszki
Juszki
Loryniec
Rotembark
Szenajda
W¹glikowice
W¹glikowice

W¹glikowice3.17
Wybudowanie
Wdzydze
3.18
Kiszewskie
4. Gmina Lipusz
4.1. P³ocice
4.2. P³ocice

Nazwa obiektu
4

nr oznaczenia
na za³. kart.
5

uk³ad ruralistyczny przysió³ka
zagroda nr 3
zagroda nr 4
zespó³ ruralistyczny
dawny m³yn nr 25
zagroda nr 6
zagroda nr 69
budynek mieszkalny i zagroda nr 2

33
34
23
24
25
26

uk³ad krajobrazowo-ruralistyczny
budynek mieszkalny nr 14
budynek mieszkalny nr 36
budynek mieszkalny nr 38

28
28
30
31

zespó³ ruralistyczny
dom wczasowy

39
38

uk³ad ruralistyczny wsi rybackiej
zespó³ m³yñski

20

budynek szko³y podst. z budynkiem
gospod. nr 1
budynek mieszkalny nr 3
budynek mieszkalny nr 6
budynek mieszkalny nr 2
budynek mieszkalny nr 20
budynek mieszkalny z budynkiem
gospod. nr 23
budynek mieszkalny nr 18/19
budynek mieszkalny nr 7
budynek mieszkalny nr 8
zespó³ ruralistyczny
zespó³ ruralistyczny
zespó³ ruralistyczny
budynek szko³y nr 20 (czêæ starsza ok. 1890 r.)
budynek gospodarczy w zespole
szkolnym
dom mieszkalny nr 41
zespó³ ruralistyczny
zespó³ ruralistyczny
dom nr 5

27

5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
6
22
17
18
16
21
3
4

2. Do czasu wpisania powy¿szych uk³adów, obiektów i
zespo³ów do rejestru zabytków nieruchomych, ustala
siê wymóg wprowadzania do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapisu o ich ochronie oraz zwi¹zanej z tym procedurze formalnej dotycz¹cej uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Gdañsku, w przypadkach:
1) prowadzenia wszelkich prac przy ewentualnych przekszta³ceniach architektury (rozbudowa, nadbudowa,
zmiana wystroju), usuwania zieleni lub zmian ukszta³towania terenu,
2) zmian sposobu u¿ytkowania,
3) remontów,
4) wprowadzania nowych inwestycji w s¹siedztwo ww.
obiektów i zespo³ów.
3. Ponadto obowi¹zuje ochrona miejsc wystêpowania
obiektów archeologicznych (zaznaczonych na za³¹czniku kartograficznym, bez numeracji).
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C. Jednostki osadnicze o wartociach kulturowych
1. Do wsi i du¿ych przysió³ków o wysokich wartociach
kulturowych nale¿¹:
1) D¹brówka;
2) Dêbina;
3) Jastrzêbie-Czarne;
4) Kliczkowy;
5) Lipuska Huta;
6) P³êsy -Rów.
2. Miejscowoci¹ o wartociowych elementach kulturowych jest: Schodno.
3. Wartoci kulturowe w miejscowociach o wysokich
wartociach kulturowych oraz wartoci kulturowe w
miejscowociach o wartociowych elementach kulturowych winny byæ chronione zapisem o wystêpowaniu tych wartoci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uzgodnionym z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Podlegaj¹ one ochronie
zgodnie z ustaw¹ o ochronie zabytków jako tzw. obiekty zabytkowe w sposób oczywisty.
D. Wnioski szczegó³owe i zalecenia dla ochrony wartoci kulturowych jednostek osadniczych
1. Gmina Dziemiany:
1) D¹brówka:
a) rewaloryzacja powsta³ych przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz wsi i na jej obrze¿u w celu
ochrony tradycyjnego krajobrazu kulturowego wsi;
b) wymiana substancji zabudowy na zasadzie jej kontynuacji i w sposób harmonizuj¹cy z miejscow¹
tradycj¹ budowlan¹;
2) Jastrzêbie-Czarne:
a) ochrona zachowawcza wszystkich elementów zabudowy;
b) nie wprowadzanie nowych form zabudowy oraz
funkcji rekreacyjnej poza adaptacj¹ obiektów istniej¹cych;
c) nie wprowadzanie nowych skupisk zabudowy;
3) Kalisz:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych we
wnêtrzu wsi i na wjazdach do wsi przy drodze
Kocierzyna -Chojnice;
b) kontynuowanie przestrzennego rozwoju wsi w kierunku dworca kolejowego;
c) ró¿norodnoæ sytuowania obiektów na dzia³ce zale¿nie od ukszta³towania terenu i po³o¿enia we wsi;
d) na terenie obszaru objêtego ochron¹ konserwatorsk¹ oraz w jego s¹siedztwie  budynek mieszkalny
za³o¿ony na planie prostok¹tnym o stosunku boków
2:3-1:2, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 45°-50° i przy za³o¿eniu poziomu 0,00 na wysokoci nie
wy¿szej ni¿ 0,5 m;
e) indywidualnych lub typowych, uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
f) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych;
4) Piechowice:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz wsi;
b) adaptacja i rewaloryzacja, ewentualnie rekonstrukcja zabytkowych obiektów drewnianych;
c) ograniczenie kierunków przestrzennego rozwoju wsi do:
 zabudowy wolnych dzia³ek we wnêtrzu wsi;
 ewentualnie tworzenia pojedynczych nowych na
przed³u¿eniu naturalnych kierunków rozwoju wsi;
 nie wprowadzanie zabudowy II rzêdu;
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d) nowe dzia³ki powinny mieæ wielkoæ nie mniejsz¹
ni¿ 1000 m2;
e) linia regulacyjna zabudowy zmienna dla s¹siednich
obiektów;
f) usytuowanie budynku mieszkalnego na dzia³ce szerokofrontowe, mo¿na dopuciæ  uzasadnione historycznie lub krajobrazowo ustawienie w¹skofrontowe;
g) budynek mieszkalny za³o¿ony na planie prostok¹tnym, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 45°50° i przy za³o¿eniu poziomu 0,00 na wysokoci nie
wy¿szej ni¿ 0,5 m; dopuszczalny w ograniczonym
zakresie uzasadniony krajobrazowo dach pó³p³aski
z wysok¹ ciank¹ kolankow¹ przy zastosowaniu tradycyjnej formy tego rozwi¹zania;
h) stosowanie projektów indywidualnych lub typowych, uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
i) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych
2. Gmina Karsin:
1) Borsk:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz wsi i na jej obrze¿u (zw³aszcza po zachodniej stronie rzeki) w celu ochrony zabytkowego
krajobrazu kulturowego wsi;
b) ograniczenie kierunków przestrzennego rozwoju
wsi do zabudowy wolnych dzia³ek we wnêtrzu wsi
lub tworzenie nowych wzd³u¿ dróg dojazdowych
z Kliczkowych i Wdzydz Tucholskich;
c) sytuowanie na dzia³ce o kszta³cie wynikaj¹cym z
istniej¹cych tradycyjnych podzia³ów w³asnoci
lub nowej, prostok¹tnej o wielkoci nie mniejszej
ni¿ 1000 m2;
d) stosowanie zmiennej linii regulacyjnej dla budynków na s¹siednich dzia³kach;
e) wznoszenie budynków mieszkalnych o usytuowaniu szerokofrontowym z przedogródkiem, za³o¿onych na planie prostok¹ta o stosunku boków 1:2,
dachu dwuspadowym o nachyleniu po³aci 45°-50°
i przy za³o¿eniu poziomu 0,00 na wysokoci nie
wy¿szej ni¿ 0,5 m;
f) wznoszenie budynków gospodarczych usytuowanych w g³êbi podwórza szerokofrontowo, b¹d
w¹skofrontowo na granicy dzia³ki;
g) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych;
2) Kliczkowy:
a) uporz¹dkowanie przestrzenne wsi;
b) rekompozycja za³o¿enia folwarcznego;
c) estetyzacja skrzy¿owania z kapliczk¹;
d) ograniczenie kierunków przestrzennego rozwoju wsi
do zabudowy wolnych dzia³ek we wnêtrzu wsi oraz
ewentualnie tworzenia nowych w ramach rekompozycji za³o¿enia folwarcznego;
e) zabudowa na du¿ych dzia³kach (ponad 1000 m), luna, usytuowanie budynku mieszkalnego na dzia³ce
we wsi szerokofrontowe; na terenie folwarku w ramach rekompozycji mo¿liwe przywrócenie zabudowy dwu lub czterorodzinnej;
f) budynek mieszkalny za³o¿ony na planie prostok¹tnym, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 45°50° i przy za³o¿eniu poziomu 0,00 na wysokoci nie
wy¿szej ni¿ 0,5 m; dopuszczalny w ograniczonym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1650 

zakresie dach pó³p³aski z wysok¹ ciank¹ kolankow¹ przy zastosowaniu tradycyjnej formy tego rozwi¹zania;
g) stosowanie projektów indywidualnych lub typowych, uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
h) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych;
3) Przytarnia:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych we
wnêtrzu wsi w celu ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego wsi;
b) ograniczenie przestrzennego rozwoju uk³adu do zabudowy wolnych dzia³ek wewn¹trz wsi;
c) sytuowanie budynków na dzia³ce zgodnie z tradycj¹ siedliska;
d) budynek mieszkalny o usytuowaniu szerokofrontowym, poprzedzony przedogródkiem, za³o¿ony na
planie prostok¹tnym o stosunku boków 2:3-1:2,
dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 45°-50°, za³o¿enie poziomu 0,00 na wysokoci nie wy¿szej ni¿
0,5 m;
e) stosowanie projektów indywidualnych lub typowych, uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
f) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych;
4) Wdzydze Tucholskie:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz wsi i na jej obrze¿u w celu ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego wsi;
b) ograniczenie kierunków przestrzennego rozwoju wsi
do zabudowy wolnych dzia³ek we wnêtrzu wsi,
ewentualnie utworzenie jednej lub dwóch nowych
w pó³nocnej czêci wsi jako kontynuacja uk³adu;
ograniczenie kierunków przestrzennego rozwoju wsi
do: zabudowy wolnych dzia³ek we wnêtrzu wsi
ewentualnie utworzenie jednej lub dwóch nowych
w pó³nocnej czêci wsi jako kontynuacja uk³adu;
c) kontynuacja na nowych dzia³kach tradycyjnych zasad kszta³towania zagrody: linia regulacyjna dla budynków mieszkalnych zmienna, zabudowa podwórza w kwadrat;
d) stosowanie projektów indywidualnych lub typowych, uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
e) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych;
f) postulowane wprowadzenie zieleni wysokiej we
wnêtrzach ruralistycznych i zwi¹zanej z siedliskiem;
3) Gmina Kocierzyna:
1) Czarlina:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz wsi i na jej obrze¿u w celu ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego wsi;
b) zakaz sytuowania budownictwa rekreacyjnego w
bezporednim otoczeniu wsi;
c) ograniczenie kierunków przestrzennego rozwoju
wsi do: zabudowy wolnych dzia³ek we wnêtrzu
wsi (po drugiej stronie drogi) ewentualnie utworzenie jednej lub dwóch nowych w pó³nocnej czêci wsi jako kontynuacja uk³adu;
d) kontynuacja na nowych dzia³kach tradycyjnych
zasad kszta³towania zagrody;
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e) budynek mieszkalny za³o¿ony na planie prostok¹tnym, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 45°50° i przy za³o¿eniu poziomu 0,00 na wysokoci nie
wy¿szej ni¿ 0,5 m;
f) stosowanie projektów indywidualnych lub typowych, uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
g) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych;
2) Grzybowski M³yn:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz osady i na jej obrze¿u w celu ochrony industrialnego krajobrazu kulturowego;
b) ograniczenie rozwoju osadnictwa do niezbêdnego
minimum;
c) pielêgnacja zwi¹zanego z uk³adem starodrzewu;
d) ochrona tradycji miejsca cmentarza ewangelickiego;
e) uzupe³nianie oraz ewentualne dogêszczanie i rozbudowa istniej¹cych obiektów w oparciu o tradycjê
przestrzenn¹ siedlisk;
3) Juszki:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz wsi i na jej obrze¿u w celu ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego wsi;
b) rekompozycja lub dzia³ania przys³aniaj¹ce obiekty
o charakterze dysharmonijnym dla zabytkowego krajobrazu kulturowego wsi;
c) wskazana estetyzacja wnêtrza wsi przez eliminacjê
lub rekompozycjê dysharmonijnych elementów zagospodarowaniu;
d) ograniczenie kierunków przestrzennego rozwoju wsi
do zabudowy wolnych dzia³ek we wnêtrzu wsi;
e) sytuowanie na dzia³ce o kszta³cie wynikaj¹cym z istniej¹cych tradycyjnych podzia³ów w³asnoci;
f) usytuowanie budynku mieszkalnego na dzia³ce szerokofrontowe lub sporadycznie w¹skofrontowe na
podstawie uzgodnionego projektu zagospodarowania dzia³ki;
g) budynek mieszkalny za³o¿ony na planie prostok¹tnym, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 45°50° i przy za³o¿eniu poziomu 0,00 na wysokoci nie
wy¿szej ni¿ 0,3 m  projekt architektoniczny uzgodniony z WKZ na etapie koncepcji;
h) stosowanie projektów indywidualnych lub typowych, uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
i) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych;
4) Loryniec:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz wsi i na jej obrze¿u w celu ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego wsi;
b) ograniczenie kierunków przestrzennego rozwoju wsi do:
zabudowy wolnych dzia³ek we wnêtrzu wsi, tworzenia
pojedynczych nowych wzd³u¿ dróg wylotowych;
c) sytuowanie na dzia³ce o kszta³cie wynikaj¹cym z istniej¹cych tradycyjnych podzia³ów w³asnoci lub
nowej, o znacznych rozmiarach (min. 1000 m2);
d) usytuowanie budynku mieszkalnego na dzia³ce szerokofrontowe (sporadycznie ustawienie w¹skofrontowe), mo¿liwie zbli¿one do drogi, poprzedzone
w¹skim przedogródkiem, linia regulacyjna zabudowy zmienna w dwu-, trzymetrowym zakresie;
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e) budynek mieszkalny za³o¿ony na planie prostok¹tnym, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci
45°-50° i przy za³o¿eniu poziomu 0,00 na wysokoci
nie wy¿szej ni¿ 0,5 m-0,7 m;
f) stosowanie projektów indywidualnych lub typowych, uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
g) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych;
h) wprowadzenie zieleni wysokiej zwi¹zanej z nowym
siedliskiem;
5) Szenajda:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz wsi i na jej obrze¿u w celu ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego wsi;
b) ograniczenie kierunków przestrzennego rozwoju wsi do:
zabudowy wolnych dzia³ek we wnêtrzu wsi, tworzenia
pojedynczych nowych wzd³u¿ dróg wylotowych;
c) sytuowanie na dzia³ce o kszta³cie wynikaj¹cym z istniej¹cych tradycyjnych podzia³ów w³asnoci lub
nowej, o znacznych rozmiarach (min. 1000 m2);
d) usytuowanie budynku mieszkalnego na dzia³ce szerokofrontowe (sporadycznie ustawienie w¹skofrontowe), mo¿liwie zbli¿one do drogi, poprzedzone
w¹skim przedogródkiem, linia regulacyjna zabudowy zmienna w dwu-, trzymetrowym zakresie;
e) budynek mieszkalny za³o¿ony na planie prostok¹tnym, dach dwu-spadowy o nachyleniu po³aci 45°50° i przy za³o¿eniu poziomu 0,00 na wysokoci nie
wy¿szej ni¿ 0,5 m-0,7 m;
f) stosowanie projektów indywidualnych lub typowych, uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
g) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych;
h) wprowadzenie zieleni wysokiej zwi¹zanej z nowym
siedliskiem;
6) W¹glikowice:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz wsi i na jej obrze¿u w celu ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego wsi;
b) ograniczenie kierunków przestrzennego rozwoju wsi
i stworzenie wolnej od zabudowy strefy buforowej
w celu ochrony zabytkowej panoramy wsi z kierunku p³n. i zach.;
c) usytuowanie budynku mieszkalnego na dzia³ce szerokofrontowe (dopuszczalne ustawienie w¹skofrontowe), przy zmiennej linii regulacyjnej zabudowy
(zgodnie z projektem urbanistycznym sporz¹dzonym
dla ca³ego zespo³u zabudowy);
d) budynek mieszkalny za³o¿ony na planie prostok¹tnym, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 45°50° i przy za³o¿eniu poziomu 0,00 na wysokoci nie
wy¿szej ni¿ 0,5 m;
e) architektura obiektów nowych o wysokich walorach
estetycznych winna byæ zaprojektowana z poszanowaniem dla miejscowej i regionalnej tradycji budowlanej;
f) w otoczeniu budynków nale¿y stosowaæ ogrodzenia drewniane, sztachetowe;
g) obligatoryjne stosowanie zieleni wysokiej w powi¹zaniu z dzia³k¹ siedliskow¹;
h) wprowadzenie zieleni maskuj¹cej w obszarach dekompozycji panoramy;
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7) Wdzydze Kiszewskie:
a) rewaloryzacja przekszta³ceñ dysharmonijnych wewn¹trz wsi i na jej obrze¿u w celu ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego wsi;
b) zakaz przeznaczania nowych terenów pod rozwój
zabudowy rekreacyjnej;
c) sytuowanie na dzia³ce o kszta³cie wynikaj¹cym z
istniej¹cych tradycyjnych podzia³ów w³asnoci
lub nowej, o znacznych rozmiarach (min. 1000
m2);
d) usytuowanie budynku mieszkalnego na dzia³ce
szerokofrontowe (dopuszczalne ustawienie w¹skofrontowe), przy zmiennej linii regulacyjnej zabudowy (zgodnie z projektem urbanistycznym dla
ca³ego zespo³u zabudowy);
e) budynek mieszkalny za³o¿ony na planie prostok¹tnym, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci
45°-50° i przy za³o¿eniu poziomu 0,00 na wysokoci nie wy¿szej ni¿ 0,5 m-0,7 m (w uzasadnionych
lokalizacjach dopuszczalny dach pó³p³aski);
f) architektura obiektów nowych o wysokich walorach estetycznych winna byæ zaprojektowana z poszanowaniem dla miejscowej i regionalnej tradycji budowlanej;
g) w otoczeniu budynków nale¿y stosowaæ ogrodzenia drewniane, sztachetowe;
h) obligatoryjne wprowadzenie zieleni wysokiej zwi¹zanej z nowym siedliskiem;
i) wprowadzenie do skansenu we Wdzydzach tradycyjnych dla regionu upraw polnych i przydomowych z towarzysz¹cymi im chwastami, w celu
o¿ywienia i unaturalnienia obecnego sztucznego
charakteru skansenu, oraz zwiêkszenia jego walorów dydaktycznych;
4. Gmina Lipusz:
1) Lipuska Huta:
a) rekompozycja uk³adu i rewaloryzacja zabudowy;
b) ewentualny rozwój wsi poprzez tworzenie pojedynczych du¿ych dzia³ek (min. 1000 m2) wzd³u¿
istniej¹cych dróg dojazdowych;
c) budynek mieszkalny za³o¿ony na planie prostok¹tnym o stos. boków 2:3-1:2, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 45°-50° i przy za³o¿eniu
poziomu 0,00 na wysokoci nie wy¿szej ni¿ 0,5 m;
d) stosowanie projektów indywidualnych lub typowych, uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
e) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych;
2) P³ocice:
a) utrzymanie dotychczasowego charakteru i wy³¹czenie funkcji rekreacji poza agroturystyk¹ w zakresie ograniczonym do obiektów starych (odbudowanych lub zrekonstruowanych);
b) budownictwo nowe (na historycznie uwarunkowanych siedliskach w centrum wsi lub pojedynczych, kontynuuj¹cych rozwój zabudowy po
drugiej stronie obni¿enia) powinno kontynuowaæ
miejscow¹ tradycjê w sferze uk³adu przestrzennego;
c) adaptacja i rewaloryzacja, ewentualnie rekonstrukcja tradycyjnych obiektów drewnianych;
d) usytuowanie budynku mieszkalnego szerokofrontowe z przedogródkiem z budynkiem gospodar-
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czym usytuowanym szczytowo do drogi i wysuniêtym
szczytem przed budynek mieszkalny;
e) budynek mieszkalny za³o¿ony na planie wyd³u¿onego
prostok¹ta, dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci 45°50°, poziom 0,00 na wys. maks. 0,5 m;
f) stosowanie projektów indywidualnych lub typowych,
uwzglêdniaj¹cych cechy architektury regionalnej;
g) stosowanie ogrodzeñ w postaci drewnianych parkanów sztachetowych.
Rozdzia³ 3 Ochrona krajobrazu
A. Obszary szczególnej ochrony krajobrazu
1. Na terenie WPK najbardziej nienaruszonymi krajobrazowo obszarami s¹ du¿e kompleksy lene oraz czêæ
wielkiego zespo³u jezior Wdzydzkich. Bardzo interesuj¹cymi krajobrazowo, zw³aszcza z powodu wystêpowania rzadkich, dalekich otwaræ widokowych, s¹ rejony krajobrazu otwartego dawniej zajmowane przez rozrzucone gospodarstwa samotnicze.
2. Najpe³niej zachowa³y nienaruszone walory wizualne
krajobrazu w szczególnoci:
1) rozleg³e platformy widokowe wód wielkiego zespo³u jezior Wdzydzkich  zw³aszcza jezior Wdzydze i
Go³uñ,
2) rejony du¿ych kompleksów lenych po³o¿one na zachód i pó³nocny-zachód od zespó³ jezior Wdzydzkich,
3) tereny krajobrazu otwartego po³o¿one na zachód i
pó³nocny-zachód od kompleksów lenych otaczaj¹cych zespó³ jezior Wdzydzkich.
3. Okrela siê typy krajobrazu obszarów WPK i podstawowe dla nich kierunki dzia³añ:
1) obszary krajobrazu paranaturalnego  lenego z jeziorami:
a) po³o¿enie: kompleks leny w zachodniej czêci
Parku ³¹cznie z jeziorami Wdzydze i Radolne, obejmuj¹cy tak¿e Schodno, Loryniec, Przerêbsk¹ Hutê,
P³êsy, Rów, Joniny; we wschodniej czêci Parku
po³udnikowo od Rotembarka do Borska obejmuj¹cy Juszki, Go³uñ, Wdzydze Tucholskie,
b) podstawowe kierunki dzia³añ:
 zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenów lenych oraz enklaw
starej zabudowy; ochrona starych czêci wsi;
 rekompozycja, restylizacja i uporz¹dkowanie zabudowy wsi oraz orodków wypoczynkowych
nad jeziorami ródlenymi;
 szybka likwidacja nielegalnych domów rekreacyjnych;
 dalsze zalesienie otoczenia osiedli rekreacyjnych;
 kontynuacja tradycyjnych sposobów zagospodarowania w ca³oci wsi Juszki;
 restylizacja i uporz¹dkowanie nowej czêci wsi
Wdzydze Tucholskie,
2) obszary krajobrazu kulturowego uprawowego:
a) po³o¿enie: w pó³nocnej czêci Parku pas po³udnikowy od Grzybowa do Wdzydz Kiszewskich obejmuj¹cy Grzybowski M³yn, W¹glikowice, Skoczkowo, Wdzydze Kiszewskie i Czarlinê; w pó³nocnozachodniej czêci Parku teren na wschód od Kalisza i enklawa w otoczeniu lenym obejmuj¹ca
miejscowoci Wyrówno, Belfort; w zachodniej
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czêci Parku w okolicach jezior Cheb i S³upino, obejmuj¹cy wsie Piechowice i D¹brówka; zachodnie fragmenty Parku obejmuj¹ce wsie Lipuska Huta i Kalisz z
roz³ogami pól i wybudowaniami; otoczenie po³udniowego krañca Jeziora Wdzydze, ³¹cznie z miejscowociami Borsk, Kliczkowy i Przytarnia,
b) podstawowe kierunki dzia³añ:
 ochrona zabudowy starych czêci wsi Grzybowski
M³yn, W¹glikowice, Lipuska Huta, Kalisz, Borsk i Przytarnia;
 wzbogacenie kompozycji czêci zabudowy wsi Lipuska Huta, Kalisz,;
 zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania w rejonie ci¹gów widokowych;
 rekompozycja ca³oci wsi Wdzydze Kiszewskie;
 restylizacja i uporz¹dkowanie nowego osiedla w W¹glikowicach;
 rekompozycja osiedli rekreacyjnych nad jeziorami
Cheb i S³upino;
 rekompozycja osiedli domów rekreacyjnych oraz zabudowy orodków rekreacyjnych wokó³ jeziora
Wdzydze;
 restylizacja i uporz¹dkowanie osiedli domów rekreacyjnych oraz zabudowy orodków rekreacyjnych
wokó³ jeziora Wdzydze.
B. Tereny otwarte
1. Okrela siê rodzaje terenów otwartych i ustala dla nich
kierunki dzia³añ:
1) charakterystyczne dla WPK, specyficzne platformy
widokowe jezior  szczególna ochrona, uporz¹dkowanie i czêciowa rekompozycja przekszta³conych
fragmentów:
a) unikatowa wodna platforma widokowa zespo³u
Jezior Wdzydzkich,
b) platforma widokowa jeziora Cheb i S³upino,
2) szczególnie cenne elementy ekspozycji i kompozycji terenów  wnêtrza krajobrazowe i przedpola ekspozycyjne wysokiej wartoci  uporz¹dkowanie i
rekompozycja:
a) ci¹g wnêtrz krajobrazowych jeziora Schodno oraz
doliny Wdy,
b) wnêtrze wodne i ³¹k na wschód od jeziora Bielawy  szczególna ochrona,
c) wnêtrza wodne jezior: Cheb, S³upinko, Lipno oraz
wnêtrza ³¹k zespo³u Wielkie B³ota,
d) wnêtrza roz³ogu pól wsi W¹glikowice, Wdzydze
Kiszewskie, Juszki i Wdzydze Tucholskie,
2. Dla wyró¿nionych terenów ustala siê nastêpuj¹ce dzia³ania:
1) szczególna ochrona:
a) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania,
b) pozostawienie istniej¹cego roz³ogu, miedz i cie¿ek, zieleni ródpolnej, przydro¿nej, grup i kêp
zadrzewieñ i zakrzewieñ,
c) zabudowa z uwzglêdnieniem uzasadnionego funkcjonalnie i kompozycyjnie odtworzenia nieistniej¹cych siedlisk historycznych oraz rozbudowy istniej¹cych wsi,
2) uporz¹dkowanie:
a) likwidacja b¹d neutralizacja widokowa wszelkich
elementów szpec¹cych wytypowanych na podstawie indywidualnego rozpoznania i studiów
widokowych,
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b) dopuszczalne wprowadzenie nowej zabudowy i zagospodarowania na cile okrelonych warunkach
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studiów krajobrazowych,
3) rekompozycja:
a) dla zniekszta³conych zabytkowych uk³adów przestrzennych rewaloryzacja konserwatorska,
b) kompleksowa przebudowa kompozycji przestrzennej, likwidacja lub przebudowa i restylizacja elementów szpec¹cych (substandardowych, niezgodnych
z charakterem otoczenia, niekorzystnie dominuj¹cych nad otoczeniem),
c) wprowadzenie zieleni maskuj¹cej towarzysz¹cej zabudowie oraz tworz¹cej samodzielne uk³ady kompozycyjne.
C. Eksponowane zespo³y zabudowy i zniekszta³cenia
walorów wizualnych
1. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje zabudowy:
1) dominanty i dominuj¹ce w ekspozycji zespo³y:
a) zespo³y zabudowy wsi Juszki oraz Wdzydz Tucholskich,
b) zespo³y dominuj¹ce w postaci obudowy rekreacyjnej brzegów jezior zniekszta³caj¹ce wartoci
wizualne krajobrazu,
c) zabudowa wsi W¹glikowice, zespó³ zabudowy
motelu Niedwiadekwe Wdzydzach Kiszewskich,
d) wie¿a kocio³a w W¹glikowicach, wie¿a kocio³a
w Skansenie we Wdzydzach Kiszewskich, dwa
wiatraki w Skansenie we Wdzydzach Kiszewskich,
e) zespo³y zabudowy miejscowoci: Kalisz, Lipuska
Huta,
2) rejony i zespo³y zabudowy najbardziej zdegradowane:
a) rejon jezior S³upino, S³upinko, Cheb ko³o miejscowoci D¹brówka, Kloc oraz S³upinko,
b) czêæ pó³nocnego brzegu jezior Wdzydze i Go³uñ
w miejscowociach Wdzydze Kiszewskie oraz
Go³uñ,
c) pó³nocy brzeg jeziora Brzeno po³o¿onego na
wschód od miejscowoci Raduñ,
3) zdegradowane krajobrazowo tereny lene zajête
przez zespo³y zabudowy letniskowej:
a) otoczenie jezior D³ugie, Bia³e i Strupino w pobli¿u
miejscowoci Juszki,
b) czêæ pó³nocnego brzegu jeziora Jeleñ ko³o miejscowoci Skoczkowo,
c) czêæ po³udniowego brzegu jeziora Schodno w
miejscowoci Schodno,
d) fragment po³udniowego brzegu jeziora Wdzydze
ko³o Przytarni,
4) najbardziej zniekszta³cone miejsca:
a) niewielki obszar znajduj¹cy siê na pó³noc od
orodka wypoczynkowego Politechniki Gdañskiej
nad jeziorem Jeleñ, zajêty przez ma³y, lecz bardzo widoczny zespó³ szpetnych domków rekreacyjnych,
b) miejsce na wjedzie do wsi Wdzydze Kiszewskie
przed bram¹ do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach,
5) miejsca o nieco mniejszej skali deprecjacji krajobrazu, g³ównie niekorzystn¹ architektonicznie zabudow¹:
a) osiedle nowych domów w miejscowoci W¹glikowice,
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b) chaotyczna zabudowa wiejsko-rekreacyjna wraz
z polami biwakowymi oraz kompleks rekreacyjny
du¿ego motelu Niedwiadekna terenie miejscowoci Wdzydze Kiszewskie,
6) niekorzystne ze wzglêdów krajobrazowych miejsca
 zajête przez zespo³y zabudowy bez wyranego charakteru architektoniczno-krajobrazowego; zespo³y
ma³ych domów jednorodzinnych o miejskim charakterzei planie urbanistycznym zdecydowanie obcym terenom wiejskim:
a) nowy fragment zabudowy wsi Wdzydze Tucholskie,
7) najbardziej zniekszta³cona trasa krajobrazowa 
Borsk-Wiele; z powodu niekorzystnego obsadzenia
alejowego topolami oraz z powodu du¿ego dysonansu krajobrazowo-architektonicznego stworzonego przez wielopiêtrowy budynek w Wielu.
2. Dla wyró¿nionych terenów ustala siê nastêpuj¹ce dzia³ania:
1) ochrona:
a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zagospodarowania dzia³ki,
b) projekty budowy, rozbudowy i przebudowy winny zawieraæ ocenê skutków dla krajobrazu,
2) uporz¹dkowanie:
a) wprowadzanie estetycznych elementów ma³ej architektury oraz zieleni towarzysz¹cej: ogrodzenia,
nawierzchnie, drzewa, krzewy,
b) przywracenie oryginalnej, tradycyjnej kolorystyki
elewacji i materia³u przekryæ dachowych,
c) likwidowanie szpec¹cych elementów zainwestowania (substandardowa zabudowa gospodarcza,
opuszczone budynki obs³ugi rolnictwa powsta³e
po 1945 roku, napowietrzne linie energetyczne),
d) sposób realizacji powy¿szych dzia³añ ucili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowoci oraz wzornik architektoniczno-krajobrazowy gospodarowania przestrzeni¹,
3) estetyzacja:
a) przebudowa istniej¹cych obiektów niezgodnych
z charakterem regionalnym,
b) wprowadzanie zieleni maskuj¹cej, reorganizacja
przestrzenna zagospodarowania terenu,
c) sposób realizacji powy¿szych dzia³añ ucili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowoci oraz wzornik architektoniczno-krajobrazowy gospodarowania przestrzeni¹,
4) rekompozycja:
a) dla zniekszta³conych zabytkowych uk³adów przestrzennych rewaloryzacja konserwatorska,
b) przebudowa istniej¹cych obiektów architektonicznych i zagospodarowania niezgodnych z charakterem regionalnym lub ich likwidacja,
c) wprowadzenie zieleni maskuj¹cej, wprowadzenie
nowych kompozycji i uk³adów zieleni,
d) reorganizacja przestrzenna zagospodarowania terenu,
e) mo¿liwa zmiana funkcji obiektów na funkcje zwi¹zane na przyk³ad z turystyk¹ i rekreacj¹,
f) wprowadzanie nowej zabudowy podnosz¹cej
wartoci estetyczne przestrzeni,
g) sposób realizacji powy¿szych dzia³añ ucili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowoci oraz wzornik architektoniczno-krajobrazowy gospodarowania przestrzeni¹.
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D. Punkty widokowe
1. Okrela siê wyró¿niaj¹ce siê w ekspozycji czynnej miejsca  najbardziej wartociowe punkty widokowe WPK
(lokalizacja na za³¹czniku kartograficznym):
1) punkt widokowy o wybitnych walorach na po³udniowym krañcu zespo³u Jezior Wdzydzkich,
2) punkty widokowe w rejonie Wdzydz Tucholskich,
3) punkt widokowy o wysokich walorach przy pó³nocnym brzegu jeziora Lipno,
4) punkt widokowy na W¹glikowice,
5) punkt widokowy na Wdzydze Kiszewskie,
6) unikatowy punkt widokowy panoramiczny o wybitnych walorach w pobli¿u Przytarni na zespó³ Jezior
Wdzydzkich,
7) punkt widokowy o du¿ych walorach na jeziora: Wyrówno i Osty z drogi Lipusz  Lipuska Huta,
8) punkt widokowy o wysokich walorach na jezioro
Cheb z drogi Kalisz  Dziemiany.
2. Ustala siê dla nich podstawowe kierunki dzia³añ:
1) ochrona przedpola ekspozycji z punktów widokowych,
2) przywrócenie i poprawa mo¿liwoci korzystania z
wartoci wizualnych i ekspozycyjnych urz¹dzonych
punktów widokowych,
3) udostêpnienie i zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych, wyró¿niaj¹cych siê w ekspozycji czynnej
punktów widokowych.
3. Wartoci ekspozycyjne z wyznaczonych punktów widokowych wymagaj¹ ochrony przed zabudow¹ i zagospodarowaniem obiektami degraduj¹cymi.
4. Projekty zabudowy i zagospodarowania powoduj¹ce
zmiany ekspozycji z punktów widokowych winny zawieraæ ocenê skutków dla krajobrazu.
5. Zaleca siê:
1) rewaloryzacjê zagospodarowania, uczytelnienie i
ochronê ekspozycji z urz¹dzonych punktów widokowych,
2) zagospodarowanie istniej¹cych i proponowanych do
zagospodarowania, wyró¿niaj¹cych siê punktów widokowych umo¿liwiaj¹ce zatrzymanie siê oraz wiadome ogl¹danie widoku, dostosowane do otoczenia i ka¿dorazowo opracowane indywidualnie:
a) o pe³nym zagospodarowaniu (stra¿nica Parku,
gospoda  zajazd): W¹glikowice, na pó³noc od
Wiela, na zachód od Wyrówna  wszystkie przy
wjazdach do WPK,
b) z miejscami parkingowymi (sanitariaty, ma³a gastronomia, informacja turystyczna): Wdzydze Kiszewskie, na drodze Dziemiany-Kalisz,
c) z miejscami postojowymi i informacj¹ o Parku:
W¹glikowice, Skoczkowo, Czarlina, Wdzydze Tucholskie, na zachód od Wiela,
d) jedynie z siedziskiem: nad jez. Lipno, Czarlina, na
zachód od Przytarni, Knieja.
6. Ustala siê zasady zagospodarowania punktów widokowych i ich przedpoli:
1) wyznaczenie zasiêgu ekspozycji i w lad za tym okrelenie:
a) zasad ewentualnego wprowadzania zmian w widoku,
b) terenów dopuszczalnej lokalizacji nowych elementów oraz wysokoci, kubatury i kolorystyki (dla
ewentualnej zabudowy),
c) gatunków i formy zadrzewieñ i zakrzewieñ,
d) zasiêgu powierzchniowego ewentualnych zalesieñ,
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2) wyznaczenie nieprzekraczalnego zasiêgu wprowadzania elementów kubaturowych (budynków, budowli, a
tak¿e naturalnych sk³adników kompozycji) dla zachowania koniecznego efektu otwarcia widokowego,
3) zachowanie oraz uzupe³nienie zniszczonych zadrzewieñ
ródpolnych, obsadzeñ dróg polnych i oczek wodnych,
4) ods³oniêcie i wyeksponowanie wartociowych elementów kompozycji, np. pojedynczych drzew, grup drzew,
zagród samotniczych, itp.,
5) uporz¹dkowanie i estetyzacja przedpola ekspozycyjnego za pomoc¹ likwidacji zbêdnych oraz szpec¹cych elementów wolnostoj¹cych; likwidacja wyznaczonych zakrzaczeñ przes³aniaj¹cych widoki,
6) zorganizowanie sta³ego miejsca zatrzymania i jego zagospodarowanie w postaci objanienia widoku, ³awek,
mietników, zadaszeñ, itp.
7) zagospodarowanie punktu widokowego powinno mieæ
zbli¿ony charakter dla wszystkich punktów i miejsc postojowych na terenie WPK pod warunkiem nie wkraczania obiektu w pole obserwacji widoku z ¿adnej strony.
E. Trasy z ci¹gami widokowymi i pejza¿owe
1. Trasy krajobrazowe na terenie WPK dzieli siê na:
1) trasy z ci¹gami widokowymi:
a) ci¹gi widokowe wzd³u¿ Czarnej Wody, z drogi z
Loryñca w kierunku po³udniowo-zachodnim oraz
z drogi wzd³u¿ po³udniowego brzegu jeziora
Schodno,
b) unikatowy ci¹g widokowy na jezioro Bielawy,
c) ci¹g widokowy na jeziora: Cheb oraz S³upino,
d) obustronny ci¹g widokowy wzd³u¿ drogi Piechowice  Czarne,
e) krótki lecz wyj¹tkowo malowniczy ci¹g widokowy na dolinê strumienia miêdzy Skoczkowem a
Wdzydzami Kiszewskimi,
f) ci¹g widokowy na drodze Borsk  Kliczkowy 
Przytarnia,
g) ci¹g widokowy na jeziora Wyrówno i Osty,
h) aktualnie zdegradowany ci¹g widokowy nad jez.
Czyste,
2) drogi pejza¿owe (lokalizacja na za³¹czniku kartograficznym).
2. Wartoci ekspozycyjne z wyznaczonych ci¹gów widokowych wymagaj¹ ochrony przed zabudow¹ i zagospodarowaniem obiektami degraduj¹cymi.
3. Projekty zabudowy i zagospodarowania powoduj¹ce
zmiany ekspozycji z ci¹gów widokowych winny zawieraæ ocenê skutków dla krajobrazu.
4. Zaleca siê:
1) przywrócenie mo¿liwoci ekspozycyjnych ci¹gów
widokowych na odcinkach dróg o zaniedbanym otoczeniu, w celu poprawy mo¿liwoci korzystania z
wartoci wizualnych i ekspozycyjnych krajobrazu,
2) rekompozycjê cian wnêtrza drogi pejza¿owej na odcinku Olpuch  Wdzydze Tucholskie.
F. Otwarcia widokowe i panoramiczne widoki miejscowoci:
1. Okrela siê wa¿niejsze otwarcia widokowe i panoramiczne:
1) unikatowe otwarcia widokowe z platform widokowych zespo³u Jezior Wdzydzkich,
2) panoramy brzegów jezior z wodnych platform widokowych,
3) silnie eksponowana panorama wsi Wdzydze Tucholskie,
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4) otwarcie widokowe na panoramê wsi Wdzydze Tucholskie,
5) jedno z ³adniejszych i dalekich otwaræ widokowych
na jezioro Bielawy i otaczaj¹cy go krajobraz,
6) otwarcia panoramiczne na obudowê brzegów jezior Cheb i S³upino,
7) otwarcie panoramiczne (obustronne) na wie W¹glikowice i jej roz³óg,
8) otwarcie panoramiczne na wie Wdzydze Kiszewskie i jej roz³óg,
9) panorama wsi W¹glikowice,
10) o widokowa na wysokociowe elementy zabudowy Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich,
11) unikatowa panorama zespo³u tradycyjnej zabudowy ludowej Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich.
2. Wartoci ekspozycyjne z wyznaczonych otwaræ widokowych i panoramicznych wymagaj¹ ochrony przed
zabudow¹ i zagospodarowaniem obiektami degraduj¹cymi.
3. Zaleca siê:
1) kszta³towanie panoram miejscowoci i ich ochronê:
a) likwidacja elementów szpec¹cych b¹d agresywnych form¹ lub barw¹,
b) poddawanie ocenie wp³ywu na panoramê dzia³añ inwestycyjnych na terenie miejscowoci,
c) nie wprowadzenie elementów kubaturowych oraz
zieleni wysokiej na obszarze przedpola ekspozycyjnego panoramy,
2) uporz¹dkowanie:
a) likwidacja lub zamaskowanie niekorzystnych dominant, subdominant i akcentów oraz elementów
szpec¹cych b¹d agresywnych form¹ lub barw¹,
b) ods³oniêcie i uczytelnienie dominant, subdominant i akcentów pozytywnych o formach zharmonizowanych z ca³oci¹ panoramy,
c) wprowadzenie zieleni koryguj¹cej towarzysz¹cej
zabudowie,
d) poddawanie ocenie wp³ywu na panoramê dzia³añ inwestycyjnych na terenie miejscowoci,
e) nie wprowadzanie elementów kubaturowych (tak¿e zieleni wysokiej oraz plantacji krzewów) na obszarze przedpola ekspozycyjnego panoramy w
miejscowociach wyznaczonych na podstawie indywidualnego rozpoznania i studiów widokowych,
3) rekompozycjê (naprawê zniekszta³ceñ):
a) likwidacja lub zamaskowanie niekorzystnych dominant, subdominant i akcentów oraz elementów
szpec¹cych b¹d agresywnych form¹ lub barw¹,
b) ods³oniêcie i uczytelnienie dominant, subdominant i akcentów pozytywnych o formach zharmonizowanych z ca³oci¹ panoramy,
c) wprowadzenie zieleni koryguj¹cej towarzysz¹cej
zabudowie oraz zieleni maskuj¹cej w postaci zaprojektowanych jej kompozycji i uk³adów,
d) projekty inwestycji na terenie miejscowoci maj¹ce wp³yw na jej panoramê winny zawieraæ ocenê skutków dla krajobrazu.
Dzia³ IV ZASADY GOSPODARKI W WPK
Rozdzia³ 1 Rozwój i struktura
funkcjonalno-przestrzenna
1. Zgodnie z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju i przyjêt¹ re-

2.

3.

4.

5.
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gu³¹ trójochrony, udostêpnianie i wykorzystywanie walorów WPK winno odbywaæ siê przy respektowaniu nastêpuj¹cych zasad:
1) poszanowania zasobów stanowi¹cych o istocie i
wartociach Parku, bêd¹cych podstaw¹ zaspokajania potrzeb egzystencji i rozwoju,
2) harmonizowania spo³ecznych, ekonomicznych i rodowiskowych aspektów rozwoju,
3) kompleksowego, interdyscyplinarnego, miêdzysektorowego rozpatrywania zjawisk bêd¹cych elementami d³ugookresowych, ci¹g³ych procesów rozwoju.
Wymagane jest:
1) kszta³towanie struktur zagospodarowania zró¿nicowanych pod wzglêdem funkcjonalnym i przestrzennym,
2) dostosowanie rodzajów prowadzonej dzia³alnoci do
cech, jakoci i wartoci przyrodniczych, kulturowych
i krajobrazu,
3) dostosowanie intensywnoci zagospodarowania do
odpornoci rodowiska,
4) skorelowane wzajemnie przenikaj¹cych siê terenów
publicznych i terenów ekologicznie wa¿nych w jednym spójnym systemie.
Podstawowe dzia³ania przestrzenne w zakresie kszta³towania funkcji ekologicznych to:
1) przyjêcie polityki zrównowa¿onego rozwoju jako kierunkowego wyznacznika kszta³towania przestrzeni
gmin wchodz¹cych w sk³ad Parku,
2) racjonalizacja gospodarki zasobami rodowiska przez
oszczêdnoæ w gospodarowaniu zasobami i energi¹
w produkcji oraz gospodarstwach domowych,
3) czynna ochrona zasobów rodowiska przyrodniczego oraz kszta³towanie powi¹zanego przestrzennie
systemu terenów ekologicznie wa¿nych,
4) rozbudowa i modernizacja systemów infrastruktury
technicznej ochrony rodowiska.
Powi¹zania miêdzy obszarami, których podstawowym
celem jest pe³nienie funkcji ekologicznych a innymi obszarami nale¿y zapewniæ przez:
1) kszta³towanie ci¹g³oci przestrzennej zespo³ów i
obiektów ekologicznie wa¿nych (rezerwaty, pomniki przyrody, cieki wraz z obudow¹ biologiczn¹, kompleksy lene, zadrzewienia na obszarach rolniczych),
2) stosowanie strefowych rozwi¹zañ struktury funkcjonalno-przestrzennej stopniuj¹cych wzajemne oddzia³anie terenów zainwestowanych i terenów biologicznie aktywnych,
3) kszta³towanie wewn¹trz struktur zagospodarowanych powi¹zañ z otoczeniem terenów wa¿nych ekologicznie,
4) kszta³towanie wewnêtrznej struktury obszarów zagospodarowanych przy zachowaniu mo¿liwie du¿ego udzia³u powierzchni biologicznie czynnej.
Okrela siê uwarunkowane przestrzennie czynniki
kszta³towania systemu ekologicznego:
1) wyrównanie opónienia w rozwoju urz¹dzeñ kanalizacyjnych i oczyszczania cieków w stosunku do
rozwoju sieci wodoci¹gowej i korzystania z wód,
2) zmiana i modernizacja technologii w gospodarowaniu ciep³em w gospodarce i gospodarstwach domowych (ograniczanie udzia³u wêgla jako ród³a
energii, poprawa wydajnoci urz¹dzeñ energetycznych),
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3) kszta³towanie pe³nego systemu gospodarki odpadami sta³ymi (segregacja, utylizacja, odzysk),
4) preferencje dla komunikacji zbiorowej i rowerowej
oraz ich integracji.
6. Na obszarze Parku mog¹ i powinny znaleæ odpowiednie warunki rozwoju ró¿norodne funkcje spo³eczne i
gospodarcze, pod warunkiem ¿e nie bêd¹ powodowa³y
negatywnych skutków dla zachowania i podniesienia
wartoci Parku  w szczególnoci mog¹ i powinny rozwijaæ siê te rodzaje dzia³alnoci, które posiadaj¹ ugruntowane przyrodniczo (surowce, warunki po³o¿enia i
cechy klimatu) i kulturowo (tradycja, dowiadczenia w
warstwie spo³ecznej) podstawy rozwoju.
7. Za podstawowe dzia³ania prowadz¹ce do ukszta³towania po¿¹danej struktury funkcjonalno-przestrzennej Parku uznaje siê:
1) sferze funkcjonalnej:
a) utrzymanie dzia³alnoci, które rozwinê³y siê w procesie historycznym w efekcie wykorzystania powszechnie wystêpuj¹cych lokalnych zasobów i
cech klimatu: zbieractwo owoców lenych i zió³,
rybo³ówstwo, lenictwo, rolnictwo,
b) podtrzymywanie dzia³alnoci bazuj¹cych na tradycjach kulturowych: plecionkarstwo, hafciarstwo, malarstwo na szkle,
c) ograniczenie charakterystycznych dzia³alnoci,
które powsta³y w Parku w rezultacie wykorzystania specyficznych zasobów ale powoduj¹ niekorzystne skutki: masowy skoncentrowany wypoczynek i ¿ywio³owe zagospodarowanie letniskowe,
d) rozwój dzia³alnoci, dla których istniej¹ szczególnie korzystne warunki i istnieje mo¿liwoæ wykorzystania tych warunków bez szkody dla zachowania wartoci Parku, w szczególnoci turystyka
krajoznawcza, w tym kwalifikowana turystyka piesza, rowerowa i wodna, agroturystyka,
e) rozwój dzia³alnoci przetwórczych i us³ugowych
korzystaj¹cych z istniej¹cej bazy surowcowej i
specyficznych cech rodowiska,
2) w sferze przestrzennej:
a) zachowanie, odtwarzanie i kszta³towanie ci¹g³oci przestrzennej terenów ekologicznie wa¿nych,
b) ochrona terenów o najwy¿szych wartociach ekologicznych przez: zaniechanie dzia³alnoci wywo³uj¹cych negatywne skutki, maksymalne ograniczenie u¿ytkowania mog¹cego powodowaæ zagro¿enia dla tych wartoci,
c) lokalizowanie nowego zainwestowania przede
wszystkim na obszarach ju¿ zainwestowanych i
w ich s¹siedztwie,
d) ograniczone inwestowanie na nowych terenach
(konieczne np. w przypadku obs³ugi rozproszonego ruchu rekreacyjnego),
e) nie tworzenie nowych du¿ych koncentracji zagospodarowania,
3) w sferze techniczno-technologicznej:
a) pilna realizacja inwestycji chroni¹cych rodowisko, których potrzeba wynika z ju¿ istniej¹cego
zagospodarowania,
b) modernizacja urz¹dzeñ techniczno-technologicznych równolegle z rozwojem zagospodarowania,
c) nie wprowadzanie rozwi¹zañ technicznych i technologicznych o du¿ym stopniu ryzyka, niedosta-
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tecznie sprawdzonych w zakresie ich oddzia³ywañ na
rodowisko.
8. W Parku wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce rodzaje terenów i
okrela dla nich kierunki u¿ytkowania i zagospodarowania:
1) tereny lene:
a) tworz¹ dominuj¹ce elementy rodowiska przyrodniczego, kszta³tuj¹ rozleg³e i powi¹zane uk³ady
przestrzenne, gdzie elementy kulturowe wystêpuj¹
sporadycznie, a u¿ytkowanie gospodarcze ma
charakter przede wszystkim leny,
b) kierunki:
 zachowanie zasadniczego lenego sposobu
u¿ytkowania;
 zró¿nicowane przestrzennie ograniczenia w
u¿ytkowaniu niektórych czêci terenów podporz¹dkowane ochronie wartoci przyrodniczych
i krajobrazu;
 umiarkowana modernizacja i rozbudowa uk³adu komunikacji drogowej,
2) obszary rolnicze
a) wyodrêbniaj¹ siê jako pozosta³e wiêksze fragmenty ca³oci, tworzone przez elementy przyrodnicze
znajduj¹ce siê pod znacznym wp³ywem dzia³alnoci gospodarczej cz³owieka, która przejawia siê
w u¿ytkowaniu rolnym, rekreacyjnym oraz zainwestowaniu osadniczym, a krajobraz budowany
jest w znacznym stopniu przez wartoci kulturowe,
b) kierunki:
 zachowanie u¿ytkowania rolniczego z propozycjami proekologicznego ukierunkowania produkcji;
 ochrona wysokich wartoci kulturowych wyró¿nionych wsi oraz krajobrazu wiejskiego;
 ograniczenie negatywnego oddzia³ywania sposobów gospodarowania (rolnego, osadnictwa,
rekreacji) na wartoci Parku, przede wszystkim
w zakresie ochrony wód i powietrza;
 restrukturyzacja istniej¹cych obiektów gospodarki;
 skupianie funkcji produkcyjnych w ju¿ ukszta³towanych zespo³ach i przy istniej¹cych obiektach;
 powstrzymywanie rozpraszania zainwestowania osadniczego i rekreacyjnego;
 rozwój inwestycji turystycznych przy przeprowadzeniu jednoczesnej restrukturyzacji i uporz¹dkowania sytuacji aktualnej w zakresie zabezpieczenia i poprawy stanu walorów rekreacyjnych;
 dolesienia i zadrzewienia, szczególnie na s³abych glebach i w strefach przyjeziornych;
3) rejony i skupiska osadniczo-rekreacyjne wraz z jego
bezporednim otoczeniem:
a) stanowi¹ obszar intensyfikacji zagospodarowania
silnie wyró¿niaj¹cego siê w ca³ej przestrzeni Parku,
b) kierunki:
 wielostronne i kontrolowane wykorzystanie
funkcjonalne dostosowane do cech i wartoci
rodowiska;
 przekszta³cenia strukturalne zainwestowania na
terenach zagospodarowanych, szczególnie w
kierunku zmniejszania negatywnych oddzia³ywañ na chronione wartoci;
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 ograniczanie rozprzestrzeniania siê zagospodarowania
od istniej¹cych skupisk wzd³u¿ brzegów jeziora;
 ochrona przed zainwestowaniem odcinków brzegów
dotychczas pozbawionych zagospodarowania.
Rozdzia³ 2 Zasady i warunki inwestowania
1. Poni¿sze zamierzenia powinny byæ poprzedzone ocen¹ skutków przyrodniczo-krajobrazowych:
1) nastêpuj¹ce rodzaje inwestycji:
a) nowe obiekty przemys³owe i magazynowo  sk³adowe;
b) melioracje odwadniaj¹ce i nawadniaj¹ce na terenach rolnych i lenych;
c) obiekty s³u¿¹ce hodowli zwierz¹t, zaplanowane na
ponad 50 szt. przeliczeniowych inwentarza przy
chowie cio³owym i powy¿ej 25 sztuk przeliczeniowych przy chowie bezcio³owym;
d) obiekty s³u¿¹ce do produkcji egzotycznych gatunków rolin i hodowli egzotycznych zwierz¹t;
e) obiekty s³u¿¹ce do hodowli ryb lub skorupiaków
o powierzchni stawów wiêkszej ni¿ 0,5 ha;
f) szklarnie o powierzchni powy¿ej 0,1 ha;
g) elektrownie wiatrowe bez wzglêdu na parametry;
h) obiekty piêtrzenia wody lub s³u¿¹ce do jej magazynowania (w tym sztuczne zbiorniki wodne);
i) modernizacja i rozbiórka linii kolejowych;
j) modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i
gminnych oraz lenych udostêpnionych dla ruchu turystycznego;
k) parkingi dla wiêcej ni¿ 30 samochodów;
l) napowietrzne linie i urz¹dzenia elektroenergetyczne o napiêciu znamionowym do 110 kV (poza przy³¹czami obiektów);
m) ruroci¹gi do przesy³u gazu (poza przy³¹czami
obiektów);
n) stacje paliw;
o) oczyszczalnie cieków obs³uguj¹ce ponad
100 RLM (równowa¿na liczba mieszkañców);
p) punkty skupu z³omu,
q) sportowe obiekty budowlane;
r) przystanie wodne;
s) hotele, motele, pensjonaty i zwi¹zane z nimi inwestycje;
t) kempingi, pola namiotowe i biwakowe.
2) nastêpuj¹ce decyzje odnosz¹ce siê do inwestycji wymienione w podpunkcie 1):
a) o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) o pozwoleniu na budowê lub rozbiórkê obiektów
budowlanych,
c) o pozwoleniu na zmianê sposobu u¿ytkowania
obiektu budowlanego lub jego czêci,
d) zatwierdzaj¹cych projekty scalania lub wymiany
gruntów,
e) koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin,
f) pozwoleñ wodno-prawnych.
2. Okrela siê nastêpuj¹ce, ogólne zasady prowadzenia
dzia³alnoci produkcyjnej w Parku obejmuj¹ce tak¿e dostosowanie do nich istniej¹cych obiektów:
1) mo¿liwoæ prowadzenia produkcji rolnej, lenej i rybackiej na dotychczasowych terenach i w obiektach
przy zapewnieniu:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) ograniczania zasoboch³onnoci, w tym tereno-,
transporto- i energoch³onnoci produkcji,
b) zmniejszania uci¹¿liwego wp³ywu dzia³alnoci
produkcyjnych dla rodowiska i zdrowia ludzi,
c) ewolucji rolnictwa w kierunku produkcji ¿ywnoci o wysokich parametrach jakociowych,
d) ograniczenie chemizacji i zast¹pienie jej innymi
metodami nieszkodliwymi dla rodowiska,
2) d¹¿enie do wykorzystania dla nowych dzia³alnoci
obiektów produkcyjnych istniej¹cych (niewykorzystanych lub s³abo wykorzystanych) pod warunkiem nie powodowania negatywnych skutków bezporednich lub porednich dla rodowiska Parku,
3) pozostawienie w eksploatacji do czasu wyganiêcia
zezwoleñ eksploatowanych z³ó¿ surowców mineralnych  mo¿liwoæ dalszej eksploatacji uzale¿niona
od wyników przeprowadzonej oceny oddzia³ywania
na rodowisko,
4) ograniczenie budowy nowych obiektów produkcyjnych (przemys³owych i rzemielniczych) oraz magazynowo-sk³adowych, a tak¿e przekszta³cania w
takie istniej¹cych obiektów s³u¿¹cym innym funkcjom  mo¿liwoæ realizacji uzale¿niona od wyników
oceny oddzia³ywania inwestycji na rodowisko.
3. Na terenie Parku nale¿y preferowaæ korzystanie z proekologicznych róde³ energii cieplnej.
Rozdzia³ 3 Rolnictwo
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania krajobrazu rolniczego:
1) propagowanie rolnictwa ekologicznego (biodynamicznego) i form kszta³towania terenów rolniczych
zgodne z celami ochrony przyrody i krajobrazu WPK,
2) kszta³towanie struktury krajobrazu rolniczego w sposób stymuluj¹cy utrzymanie lub wzrost ró¿norodnoci biologicznej, przez ró¿nicowanie warunków
siedliskowych rolin i przez stwarzanie warunków
ostojowych dla mo¿liwie jak najwiêkszej liczby gatunków zwierz¹t,
3) pozostawianie nie przeorywanych pasów gruntu
wokó³ jezior, oczek wodnych i wszelkiego typu
mokrade³, w celu umo¿liwienia rozwoju pó³naturalnych zbiorowisk rolinnych,
4) zachowanie tradycyjnej gospodarki ³¹kowej, a
zw³aszcza nie zastêpowanie pó³naturalnych ³¹k
przez pola i intensywne u¿ytki zielone,
5) ochrona ekosystemów pó³naturalnych (np. ³¹ki) i synantropijnych (np. zbiorowiska chwastów polnych)
w warunkach normalnego u¿ytkowania gospodarczego oraz pielêgnowanie tradycyjnych sposobów
gospodarowania, przynajmniej w takim zakresie, aby
ww. typy ekosystemów utrzymywa³y siê,
6) nie zalesianie gruntów o niskiej przydatnoci rolniczej, bez uwzglêdnienia uwarunkowañ ekologicznych (ochrona i kszta³towanie bioró¿norodnoci)
i krajobrazowych (ochrona widoków),
7) obejmowanie ochron¹ zadrzewieñ i zakrzewieñ
ródpolnych oraz d¹¿enie do ich wiêkszego udzia³u powierzchniowego, przez protekcjê spontanicznego rozwoju drzew i krzewów na miedzach, wokó³ oczek wodnych i innych miejsc nie nadaj¹cych
siê do rolniczego wykorzystania,
8) ochrona terenów podmok³ych i zabagnionych, w
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tym wszystkich torfowisk i oczek wodnych w kompleksach pól uprawnych przez zaniechanie ich odwodnieñ i zapobieganie eutrofizacji,
9) tworzenie barier biologicznych, przeciwdzia³aj¹cych rozprzestrzenianiu siê zanieczyszczeñ przez
migracjê wodn¹ oraz powstawaniu erozji wietrznej i wodnej,
10) wszelkie prace melioracyjne nale¿y podporz¹dkowaæ zasadom okrelonym w dziale IV, rozdzia³ach
2 i 8, a zw³aszcza zaniechaæ osuszania torfowisk i
mokrade³,
11) rekultywacja drobnych terenów zdewastowanych
zgodnie z zasad¹ kszta³towania zró¿nicowanych
warunków rodowiskowych, stosuj¹c g³ównie kierunek krajobrazowy.
2. Zaleca siê propagowanie nastêpuj¹cych zasad uprawy, hodowli i agrotechniki:
1) stosowanie prawid³owego p³odozmianu, unikaj¹c
uproszczonych rotacji rolin oraz wprowadzaj¹c
siew miêdzyplonów wykorzystywanych na paszê
lub zielony nawóz, co prowadzi do zwiêkszenia
zasobów próchnicy, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do wzrostu bogactwa glebowych zwierz¹t bezkrêgowych,
2) dostosowanie wielkoci dawek nawo¿enia organicznego i mineralnego do wymagañ pokarmowych uprawianych rolin i zasobnoci gleb,
3) stosowanie w pierwszym rzêdzie nawozów organicznych powstaj¹cych w gospodarstwie, traktowanie nawozów mineralnych jako uzupe³nienie wymaganej dawki nawozowej,
4) zaniechanie stosowania nawozów organicznych i
mineralnych poza okresem wegetacyjnym, na zamarzniêt¹ glebê i na pokrywê nie¿n¹,
5) nawozy organiczne odzwierzêce stosowane przesiewnie nale¿y niezw³ocznie wymieszaæ z gleb¹,
6) ograniczanie stosowania nawozów, zw³aszcza mineralnych i rodków ochrony rolin w strefach s¹siaduj¹cych z ciekami i jeziorami,
7) dostosowywanie obsady zwierz¹t w gospodarstwie
rolnym do powierzchni posiadanych i/lub dzier¿awionych gruntów, ich w³aciwoci fizykowodnych
i zasobnoci,
8) stosowanie w jak najwiêkszym stopniu nawozów
organicznych w celu zapobie¿enia ubo¿eniu zasobów próchnicy, przyjmuj¹c za podstawê dzia³ania
bilans substancji organicznej w glebie,
9) rozwijanie zintegrowanych metod ochrony rolin,
przy wykorzystaniu metod agrotechnicznych, biologicznych i rodków chemicznych o szybkim rozk³adzie w rodowisku,
10) sk³adowanie obornika na betonowej, skanalizowanej gnojowni, o wodoszczelnym dnie, ze cianami
bocznymi, wyposa¿onej w zbiornik na gnojówkê i
wody gnojowe,
11) skanalizowana p³yta gnojowa powinna pomieciæ
produkcjê obornika i gnojówki w gospodarstwie
rolnym z okresu co najmniej 6 miesiêcy, a zbiorniki
na gnojowicê powinny pomieciæ jej iloæ produkowan¹ w gospodarstwie z okresu 9 miesiêcy,
12) zbieranie wycieków z przygotowania i produkowania kiszonek i kierowanie ich do zbiorników na nawozy p³ynne (gnojówkê lub gnojowicê).

Rozdzia³ 4 Lenictwo
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarowania w lasach:
1) nale¿y przywracaæ mo¿liwie naturaln¹, pe³n¹ strukturê gatunkow¹, warstwow¹ (piêtrow¹) i wiekow¹
drzewostanów i ca³ych fitocenoz lenych,
2) przy przebudowie drzewostanów nale¿y kierowaæ
siê zasad¹ wyboru takiej rêbni, która w maksymalny sposób pozwala na naturalne odnawianie siê lasu
i rozwój wielowarstwowej struktury drzewostanu,
3) nale¿y d¹¿yæ do ograniczania stosowania zrêbów zupe³nych i zastêpowania ich innymi typami rêbni,
4) nale¿y wzbogacaæ istniej¹ce drzewostany przez stosowanie podsadzeñ produkcyjnych i wprowadzanie
podszytów,
5) do nasadzeñ nale¿y stosowaæ gatunki rodzime, miejscowego pochodzenia zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ regionalizacj¹ szkó³karsko  nasienn¹, odpowiednie dla
danych warunków siedliskowych, w jak najszerszym
zakresie wykorzystywaæ odnowienia naturalne,
6) nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszania udzia³u dêbów, brzóz
buka i innych gatunków liciastych,
7) w przebudowie drzewostanów na siedliskach lasowych i borów mieszanych nale¿y preferowaæ dêby,
z rozró¿nieniem dêbu szypu³kowego i bezszypu³kowego oraz wprowadzaæ je na odpowiadaj¹ce im siedliska,
8) umo¿liwienie pe³nego odtwarzania siê bogatych
zbiorowisk lenych w dolinach rzecznych i nad jeziorami, z pe³nym zestawem krzewów podszytu i
bogactwem runa, typowym dla siedlisk tych terenów, rzadkich i przez to cennych w obszarze lasów
WPK,
9) nale¿y zrezygnowaæ z wprowadzania gatunków obcych geograficznie,
10) w drzewostanach sosnowych na siedliskach borów
mieszanych i lasów mieszanych oraz na siedliskach
boru wie¿ego zdegradowanego, mo¿na stosowaæ
jako podszyty d¹b szypu³kowy, lub d¹b bezszypu³kowy, buk, jarz¹b i kruszynê, na siedliskach lasowych 
trzmielinê, szak³ak, czeremchê itp. oraz gatunki drzew
naturalnie wystêpuj¹cych na tych siedliskach (oprócz
dêba i buka równie¿ lipê, klona, graba i in.),
11) konieczne jest zachowanie wybranych, starszych drzewostanów sosnowych, stanowi¹cych os³onê dla stanowisk rzadkich gatunków borowych oraz ochrona
wszystkich drzewostanów liciastych, zw³aszcza nasiennych, jako bazy dla przebudowy drzewostanów
Parku,
12) na zalesianych gruntach porolnych wskazane wydaje siê wprowadzanie lub umo¿liwienie rozwoju lekkonasiennych gatunków drzew przedplonowych, jak
brzozy, osika, a nastêpnie wprowadzanie gatunków
docelowych zgodnych z siedliskiem,
13) wstrzymanie osuszania wszystkich ródlenych torfowisk i zabagnieñ oraz zahamowanie dzia³añ na rzecz
przyspieszenia odp³ywu wód z obszarów lenych,
14) wstrzymanie zalesiania torfowisk oraz d¹¿enie do jak
najpe³niejszego odtworzenia ich roli retencyjnej, jako
korzystnej dla przylegaj¹cych fitocenoz lenych,
15) nie prowadziæ zalesieñ do skraju torfowisk, oczek wodnych i jezior, lecz zostawiaæ strefy bezdrzewne, umo¿-
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liwiaj¹ce powrót i utrzymanie siê naturalnej rolinnoci na ja³owym mokrym piasku oraz pó³naturalnych
zbiorowisk rolinnych (wrzosowisk, psiar, muraw napiaskowych),
zachowaæ ekstensywnie u¿ytkowane murawy napiaskowe, psiary i wrzosowiska poprzez zachowanie dotychczasowego sposobu ich wykorzystywania, co
wymaga ograniczeñ w zalesianiu tzw. nieu¿ytkówna
gruntach piaszczystych, o zró¿nicowanym stopniu
uwilgocenia,
obszary lene zniszczone w wyniku nadmiernej penetracji pieszej nale¿y okresowo obejmowaæ zakazem
wstêpu do lasu i tworzyæ warunki do regeneracji runa
i podszytu; do decyzji administracji lenej nale¿y
wybór sposobu i metody prowadzenia odnowieñ i
wprowadzania podszytu na terenach zniszczonych,
w kosztach regeneracji lasu powinny partycypowaæ
gminy,
nale¿y maksymalnie ograniczyæ stosowanie rodków
chemicznych do zwalczania gradacji owadów, zaleca
siê stosowanie biologicznych form ochrony lasu,
stosowaæ sortymentow¹ metodê pozyskiwania drewna, polegaj¹c¹ na wyróbce drewna przy pniu, ze zrywk¹ surowca ci¹gnikami nasiêbiernymi, a nawet sprzê¿ajem konnym, przy odpowiednio zaplanowanych i
wykonanych szlakach zrywkowych,
dostosowaæ okres pozyskiwania drewna do terminów
najmniejszego zagro¿enia lasu od owadów i patogenów grzybowych, wiatru i niegu oraz mo¿liwoci wykorzystania przez zwierzynê kopytn¹ cienkiej kory na
le¿¹cych drzewach,
w szerszym zakresie nale¿y pozostawiaæ drzewa dziuplaste, pomnikowe, z gniazdami ptaków oraz martwe
do ich biologicznego rozk³adu,
pozostawienie czêci materii organicznej na dnie lasu,
w tym starych, martwych drzew, stanowi¹cych ostoje dla wielu organizmów lenych, m. in. rzadkich
gatunków rolin i zwierz¹t puszczañskich, tj. zwi¹zanych z du¿ymi, starymi kompleksami lenymi,
stosowaæ rodki techniczne chroni¹ce pozostaj¹ce w
lesie drzewa przed uszkodzeniami powstaj¹cymi podczas zrywki,
stosowanie maszyn i urz¹dzeñ napêdzanych przez silniki spalinowe z katalizatorami, a tak¿e biodei jako
smary silnikowe,
stosowanie do remontu dróg lenych jedynie materia³u miejscowego pochodzenia, a wykluczenie materia³ów wprowadzaj¹cych obcy substrat oraz gatunki organizmów nielenych do lasów WPK (np. gruz z
gatunkami rolin ruderalnych),
nale¿y zlikwidowaæ i oczyciæ ze zgromadzonych odpadów wszystkie ródlene wysypiska odpadów,
stopieñ rekreacyjnego udostêpnienia terenów lenych
powinien zabezpieczaæ ich dalsz¹ egzystencjê zgodnie z zasad¹, ¿e im wy¿sze walory przyrodnicze i im
mniej odporna biocenoza tym wiêksze powinny byæ
ograniczenia,
ograniczenie wydawania pozwoleñ na lokalizowanie
obozów w lasach WPK,
zamkniêcie nie urz¹dzonych pól biwakowych na terenach lenych, a utworzenie zainwestowanych w ten
sposób, aby zabezpieczyæ ekosystemy lene i obrze¿a jezior przed dewastacj¹,
ograniczenie swobodnej penetracji pojazdami mecha-
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nicznymi kompleksów lenych WPK po drogach lenych i kontrola respektowania tych zakazów,
na terenach lenych d¹¿yæ do objêcie ochron¹ enklaw z ekosystemami nielenymi, szczególnie z wysokim poziomem wód gruntowych (bagna, mokrad³a), przez tworzenie u¿ytków ekologicznych oraz
podejmowanie dzia³añ ochrony czynnej dla ich utrzymania z zakazem zalesiania tych gruntów,
nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoæ nie zalesiania niektórych
halizn i p³azowin, i pozostawienia ich naturalnej sukcesji (docelowo obj¹æ je ochron¹),
w czasie wszelkich prac gospodarczych d¹¿yæ do takiego zagospodarowania strefy ekotonowej, aby wytworzyæ strefê lasu o szerokoci 10-50 m, ograniczaj¹c¹ wnikanie niekorzystnych bodców zewnêtrznych
do lasu,
w trakcie ciêæ pielêgnacyjnych na obrze¿ach lasu stosowaæ silniejsze zabiegi, umo¿liwiaj¹ce wnikanie wiat³a do wnêtrza lasu, co stworzy warunki dla rozwoju
warstwy krzewiastej, silniejszego ukorzenienia i uga³êzienia drzew,
przy zalesieniach i odnowieniach w tej strefie stosowaæ luniejsz¹ wiêbê sadzenia, wprowadzaæ mo¿liwie du¿¹ gamê gatunków, w tym tak¿e o walorach
estetycznych,
promowanie wród w³acicieli lasów prywatnych oraz
udzielanie pomocy w podejmowaniu gospodarki lenej opartej na nowoczesnych, naturalnych zasadach,
w³¹czenie siê s³u¿b lenych w ochronê przyrody na
terenie WPK, poprzez wynajdywanie i zg³aszanie do
ochrony cennych powierzchni lenych, drzew pomnikowych, stanowisk chronionych oraz rzadkich gatunków rolin, zwierz¹t i grzybów.
Rozdzia³ 5 £owiectwo

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady prowadzenia gospodarki ³owieckiej:
1) ³owiska na terenie WPK zasiedlaæ jedynie gatunkami wystêpuj¹cymi obecnie lub w przesz³oci na tym
terenie,
2) postuluje siê wyd³u¿enie okresów ochronnych dla
³ownego ptactwa wodnego w rejonie gniazdowania tracza d³ugodzobego (szlachara)i nurogêsia.
Rozdzia³ 6 Gospodarka rybacka
1. Okrela siê nastêpuj¹ce zasady i kierunki dzia³añ w gospodarce rybackiej:
1) prowadzenie zrównowa¿onych po³owów, tj. takich,
które uwzglêdniaj¹ mo¿liwoci produkcyjne zbiornika i odnawialnoæ stada ryb,
2) usuwanie nadmiaru materii organicznej z jezior przez
od³awianie wystêpuj¹cych w nadmiarze gatunków
ryb karpiowatych, równie¿ gatunków tzw. ma³ocennych, m.in. leszcza, karpia, p³oci Rutilus rutilus itp.,
3) popieranie gatunków drapie¿nych (szczupak Esox
lucius, sandacz Stizostedion lucioperca), nie tylko
przez ochronê w okresie tar³a, ale równie¿ przez zarybianie,
4) zachowanie naturalnego sk³adu ichtiofauny, w tym
celu nale¿y maksymalnie ograniczaæ liczebnoæ gatunków obcych oraz bezwzglêdnie przestrzegaæ zakazu wprowadzania nowych gatunków,
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5) przestrzeganie zasady zarybiania jezior materia³em zarybieniowym wychowanym z ikry pozyskanej od tarlaków z³owionych w tej samej zlewni,
6) prowadzenie gospodarki zasobami ryb pod nadzorem odpowiednio przygotowanej kadry ichtiologów,
przy wspó³pracy z instytucjami naukowymi,
7) w jeziorze Wdzydze oraz wpadaj¹cych do niego rzekach Wdzie i Trzebiosze, wszystkie zabiegi gospodarczo-ochronne zwi¹zane z troci¹ jeziorow¹ musz¹ byæ
prowadzone pod nadzorem Instytutu Rybactwa ródl¹dowego,
8) zbadaæ niewielkie zbiorniki wodne na terenie WPK pod
wzglêdem wystêpowania w nich strzebli b³otnej, raka
szlachetnego i b³otnego,
9) przeprowadziæ restytucjê wyprostowanych, zniszczonych przez melioracjê cieków, przez wprowadzanie
w ich korytach zmian umo¿liwiaj¹cych przywrócenie
naturalnego charakteru przyrodniczego,
10) zaprzestaæ przegradzania cieków sta³ymi budowlami
piêtrz¹cymi.
Rozdzia³ 7 Przemys³ i energetyka
1. Zobowi¹zuje siê Dyrektora Parku do systematycznej
oceny jednostek prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod k¹tem ich wp³ywu na rodowisko.
2. W zakresie eksploatacji surowców mineralnych, nale¿y:
1) nie pozyskiwaæ torfów i kredy jeziornej na terenie
WPK,
2) niezw³ocznie poddaæ rekultywacji nielegalnie eksploatowane wyrobiska,
3. W zakresie gospodarki energi¹, nale¿y:
1) zapewniæ dostawy energii elektrycznej z zewn¹trz
przez:
a) zachowanie przebiegu istniej¹cych linii elektroenergetycznych najwy¿szych napiêæ i g³ównych
punktów zasilania;
b) przeprowadzenie modernizacji linii i stacji transformatorowych w celu uzyskania wy¿szej spraw
noci, ale bez zasadniczej przebudowy przebiegu
linii i podwy¿szania przesy³anego napiêcia,
2) d¹¿yæ do zamiany palenisk wêglowych, na rzecz rozwi¹zañ proekologicznych i wspieraæ niekonwencjonalne rozwi¹zania w zakresie pozyskiwania i przetwarzania energii,
3) d¹¿yæ do ograniczenia ingerencji w krajobrazie lokalnych sieci elektroenergetycznych,m.in. poprzez uk³adanie kabli w gruncie.
Rozdzia³ 8 Gospodarka wodna
1. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady proekologicznego u¿ytkowania zasobów wodnych obszaru WPK:
1) utrzymanie równowagi bilansu wodnego w zlewniach elementarnych poprzez dostosowanie wielkoci poboru wody z istniej¹cych ujêæ do przyrodniczo okrelonych zasobów dyspozycyjnych (metoda
IMiGW); zapewni to zachowanie wielkoci zasobów
nienaruszalnych na poziomie potrzeb wegetacyjnych
naturalnych siedlisk rolinnych,
2) nowe ujêcia wody nale¿y lokalizowaæ wy³¹cznie na
obszarach stabilnych hydrologicznie, czyli w dnach
du¿ych dolin rzecznych i rynien jeziornych,

3) ewentualne pobory wód jeziornych dla celów gospodarczych (np. irygacyjnych) mog¹ siê odbywaæ z
ujêæ usytuowanych na ciekach wyp³ywaj¹cych ze
zbiorników, wy³¹cznie w ilociach nie zak³ócaj¹cych
równowagi bilansowej i ekologicznej (zasoby dyspozycyjne),
4) przy planowaniu dalszych prac melioracyjnych przyj¹æ nale¿y jako zasadniczy kierunek, zwiêkszanie retencyjnoci zlewni poprzez odtworzenie istniej¹cych
niegdy i budowê nowych lokalnych zbiorników wodnych,
5) nale¿y przeciwdzia³aæ tendencji do likwidacji obszarów bezodp³ywowych i osuszania mokrade³, pe³ni¹cych pozytywn¹ rolê tak w zakresie retencji jak i absorpcji czêci migruj¹cych zanieczyszczeñ (kompleksy sorbcyjne),
6) dla powstrzymania eutrofizacji i zanieczyszczenia wód
powierzchniowych celowe jest tworzenie wzd³u¿ brzegów rzek i jezior rolinnych stref ochronnych, obejmuj¹cych dna oraz zbocza dolin i rynien,
7) uznaje siê, ¿e najw³aciwsz¹ przyrodnicz¹ form¹
ochrony zasobów wodnych jest dalsze dolesianie
gruntów ma³o wydajnych rolniczo i jednoczenie aktywnych hydrologicznie,
8) ustala siê zakres i formy ochrony jezior WPK:
a) dla jezior silnie zeutrofizowanych (S³upino, S³upinko, Schodno, Cheb, Mieliste, Jeziorko Wdzydzkie,
Strupino)  niezbêdna ochrona wód w ca³ej zlewni,
b) dla jezior zagro¿onych eutrofizacj¹ (Wdzydze, Wyrówno, Osty, Bielawy, Kotel, Bia³e, D³ugie)  niezbêdna ochrona zbiornika i jego strefy przybrze¿nej,
c) dla jezior w dobrym stanie (Lipno, Czyste, Ch¹dzie)
i nie wymagaj¹cych dodatkowej ochrony  niezbêdne utrzymanie stanu dotychczasowego,
9) wszystkie prace konserwacyjne urz¹dzeñ wodno-melioracyjnych, w tym zw³aszcza konserwacje i odmulanie rowów powinny byæ uzgadniane z Dyrektorem
Parku,
10) nale¿y chroniæ torfowiska wszystkich typów, niezale¿nie od ich formalnego statusu prawnego, przede
wszystkim poprzez powstrzymanie odwodnieñ i
ochronê przed eutrofizacj¹.
Rozdzia³ 9 Transport
1. Okrela siê podstawowe kierunki dzia³añ, w poszczególnych dziedzinach transportu, w zakresie dostosowania jego rozwoju do zasad ochrony Parku:
1) ochrona obszarów lenych, w szczególnoci zachodnich brzegów Jeziora Wdzydze i po³udniowych brzegów Jeziora Go³uñ przed rozwojem uk³adów komunikacyjnych,
2) zmniejszenie uci¹¿liwoci i negatywnego oddzia³ywania na rodowisko tranzytowego ruchu samochodowego, zw³aszcza ciê¿kiego, przez modernizacjê w
niezbêdnym zakresie wynikaj¹cym z potrzeb obs³ugi ludnoci i gospodarki, w tym ruchu turystycznego tras przebiegaj¹cych stycznie do Parku:
a) istniej¹cych linii kolejowych  ew. budowa drugiego toru i elektryfikacja oraz rozbudowa zaplecza dla obs³ugi pasa¿erów na stacjach kolejowych,
b) drogi nr 235 z Kornego do Chojnic  ew. przebu-
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dowa przejazdu pod lini¹ kolejow¹ w Dziemianach
na wiadukt drogowy nad lini¹ kolejow¹ wraz z budow¹ nowego fragmentu drogi na obszarze otuliny
oraz urz¹dzenie miejsc obs³ugi podró¿nych,
c) drogi nr 214 z Warlubia do Kocierzyny  urz¹dzenie
miejsc obs³ugi podró¿nych.
3) usprawnienie ruchu wewn¹trz Parku oraz zwiêkszenie
bezpieczeñstwa osób odwiedzaj¹cych i mieszkañców
przez:
a) modernizacjê istniej¹cych tras doprowadzaj¹cych
ruch turystyczny do Parku  poprawa parametrów
technicznych (dopuszczalne zachowanie parametrów w wypadku istniej¹cych uk³adów zabytkowych
oraz w sytuacji spowodowanej potrzeb¹ ochrony
rodowiska) oraz budowa przy nich zatok postojowych i parkingów:
 nr 10403 Kocierzyna  Wdzydze Kiszewskie;
 nr 10404 Wdzydze Kiszewskie  Olpuch;
 nr 10405 Wiele  Wdzydze Tucholskie  Nowa Kiszewa;
 nr 10406 Lubnia  Wiele  Karsin;
b) budowa obejcia drogowego wsi W¹glikowice,
4) pielêgnacja widoków z istniej¹cych linii kolejowych i
dróg oraz reklama atrakcji turystycznych Parku w informatorach komunikacyjnych.
5) pozostawienie ograniczonej dostêpnoci zachodniej
czêci Parku przez powstrzymanie siê z ew. budow¹
samochodowej drogi turystycznej wzd³u¿ zachodnich
brzegów J. Wdzydzkiego.
Rozdzia³ 10 Osadnictwo i gospodarka komunalna
A. Za³o¿enia kszta³towania sieci osadniczej
1. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce za³o¿enia kszta³towania sieci osadniczej:
1) istniej¹ca sieæ osadnicza jest wystarczaj¹ca dla udostêpnienia i wykorzystania swoistych i u¿ytkowych
wartoci  preferuje siê rozwój istniej¹cych wsi,
2) stabilizacja istniej¹cej struktury sieci osadniczej,
tj. uk³adów osadniczych wsi w powi¹zaniu z miastami otaczaj¹cymi Park, zwi¹zków miêdzy nimi i ich
hierarchii, w tym:
a) utrzymanie i rozwój gminnych orodków obs³ugi
ludnoci po³o¿onych w otulinie: Dziemiany i Lipusz,
b) kszta³towanie orodków wspomagaj¹cych dla
orodków gminnych przez koncentracjê i rozbudowê us³ug w W¹glikowicach na granicy Parku
oraz w Wielu w otulinie;
c) rozwój wyspecjalizowanych orodków obs³ugi
czasu wolnego we Wdzydzach Kiszewskich i Borsku;
d) rozwój obs³ugi rolnictwa w miejscowociach
gminnych w otulinie oraz ewentualnie w innych,
poza terenem Parku.
3) zachowanie i kszta³towanie skupionego charakteru
zabudowy wiêkszych wsi,
4) zachowanie i sukcesywna modernizacja g³ównych
powi¹zañ komunikacyjnych miêdzy ogniwami sieci
osadniczej.
B. Kszta³towanie zabudowy i zagospodarowania Parku
1. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów osadnictwa:
1) kszta³towanie nowej zabudowy i zagospodarowania
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z poszanowaniem struktury wewnêtrznej jednostek
osadniczych oraz ich zwi¹zków funkcjonalnych i
kompozycyjnych z przestrzeni¹ otaczaj¹c¹,
2) nowe budynki i budowle nale¿y lokalizowaæ w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 30 m od granicy lasu, z wyj¹tkiem obiektów gospodarki lenej oraz urz¹dzeñ
s³u¿¹cych obs³udze tras turystycznych,
3) nowe budynki i budowle winny byæ lokalizowane
na terenach o spadkach do 10 stopni; nie dotyczy
to budowli ochrony przed erozj¹,
4) dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków i budowli nie wy¿szych ni¿ dwie kondygnacje i u¿ytkowe poddasze lub 8,5 m (od najni¿szego poziomu
terenu przy budynku do kalenicy), o spadkach dachów w przedziale 10-50 stopni i o nie agresywnej
formie lub kolorystyce,
5) postuluje siê równoczesne zagospodarowanie terenu dzia³ki zieleni¹ towarzysz¹c¹,
2. We wsiach o zwartej zabudowie nowa zabudowa
mieszkaniowa oraz nowe rolnicze siedliska zagrodowe powinny byæ lokalizowane w bezporednim nawi¹zaniu do istniej¹cych skupisk zabudowy:
a) nowe obiekty mieszkaniowe lokalizowaæ w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 50 m od istniej¹cych skupisk z³o¿onych obecnie co najmniej z 3 domów mieszkalnych po³o¿onych bli¿ej ni¿ 50 m od siebie,
b) nowe rolnicze siedliska zagrodowe lokalizowaæ w
s¹siedztwie istniej¹cych w odleg³oci nie wiêkszej
ni¿ 100 m.
3. Ponadto ustala siê:
1) na terenach lenych:
a) zachowanie istniej¹cych osad lenych,
b) ograniczenie nowej zabudowy do sytuacji wynikaj¹cych z prowadzenia prawid³owej gospodarki
lenej, obs³ugi szlaków turystycznych oraz na
okrelonych w planach zagospodarowania przestrzennego ew. obszarach regulacji stosunków
wodnych,
c) ograniczanie penetracji turystycznej poza wyznaczonymi drogami przez wyznaczenie i urz¹dzenie
sieci szlaków pieszych i rowerowych, wyposa¿enie ich w obiekty ma³ej architektury (³awki, schody, zadaszenia, wc, mietniki itp.), zapewnienie
dojazdu do obszarów masowej penetracji,
d) dopuszczenie zagospodarowania zwi¹zanego z zapewnieniem niezbêdnych powi¹zañ komunikacyjnych i infrastrukturalnych, wynikaj¹cych z planów
zagospodarowania przestrzennego; ograniczenie
budowy nowych dróg na gruntach lenych,
2) na obszarach rolniczych z rozproszonym osadnictwem wiejskim (przysió³ki, wybudowania i inne wyodrêbnione czêci wsi poza obszarami skupionej
zabudowy miejscowoci):
a) ograniczanie dalszego rozpraszania osadnictwa i
wy³¹czenie spod zabudowy dolin rzek oraz stoków o nachyleniu ponad 10 stopni,
b) mo¿liwoæ budowy obiektów produkcyjnych i
us³ugowych zwi¹zanych z rolnictwem i rekreacj¹
na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego,
c) dopuszczenie pojedynczych nowych lokalizacji
budynków mieszkalnych w bezporednim s¹siedztwie istniej¹cych, je¿eli istnieje mo¿liwoæ
zapewnienia obs³ugi w postaci drogi oraz unieszkodliwiania cieków,
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3) na obszarach nadwodnych Jeziora Wdzydzkiego
oraz na innych obszarach nad wodami otwartymi
poza istniej¹cymi skupiskami osadniczymi w odleg³oci do100 metrów od brzegów jezior i cieków:
a) dopuszcza siê budowê jedynie nowych pomostów, przystani, stanic wodnych, urz¹dzeñ ogólnodostêpnych terenów rekreacyjnych oraz przedsiêwziêæ inwestycyjnych niezbêdnych dla ochrony wód, bezpieczeñstwa u¿ytkowników wód i prowadzenia prawid³owej gospodarki rybackiej.
3. We wszystkich zespo³ach skupionej zabudowy miejscowoci (wsie: Jastrzêbie, Kalisz i Piechowice z gm.
Dziemiany; Borsk, Kliczkowy, Przytarnia i Wdzydze Tucholskie z gm. Karsin; Czarlina, Grzybowski M³yn, Juszki, Loryniec, Szenajda, W¹glikowice i Wdzydze Kiszewskie z gm. Kocierzyna oraz Lipuska Huta i P³ocice z
gm. Lipusz; osady: Czarne, S³upinko, D¹brówka, Dêbina, Kloc, Parowa, Przerêbska Huta, Szablewo, P³êsy,
Ostrów, Rów, Schodno, Belfort w gminie Dziemiany;
Joniny Du¿e, Joniny Ma³e, Robaczkowo, Wygoda w
gminie Karsin; Skoczkowo, Sztudron, Go³uñ, Zabrody
w gminie Kocierzyna; Krugliniec, Wyrówno, Szwedzki Ostrów w gminie Lipusz) obowi¹zuje:
1) kszta³towanie zró¿nicowanej, dostosowanej do miejscowych walorów struktury funkcjonalnej,
2) wype³nianie w pierwszej kolejnoci wolnych miejsc
w strukturze istniej¹cych zespo³ów i skupisk zabudowy,
3) wzrost wykorzystania przestrzeni miejscowoci, przy
zapewnieniu okrelonych indywidualnie w planach
zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowoci wymogów w zakresie proporcji
terenów zabudowanych i zieleni oraz minimalnych
rozwi¹zañ w zakresie uzyskiwania i zachowywania
³adu i porz¹dku w przestrzeni publicznej,
4) preferencje dla budownictwa jednorodzinnego na
dzia³kach gwarantuj¹cych mo¿liwoæ zagospodarowania ich przy udziale minimum 50 % w postaci zieleni, w tym 10% zieleni wysokiej,
5) mo¿liwoæ przekszta³ceñ istniej¹cych obiektów s³u¿¹cych innym celom w obiekty letniskowe,
6) wyposa¿enie miejscowoci w techniczne urz¹dzenia zapobiegaj¹ce zanieczyszczeniu rodowiska
(oczyszczanie cieków, zbiórka odpadów po³¹czona z segregacj¹),
7) poprawa wewnêtrznych rozwi¹zañ komunikacyjnych, w tym zapewnienie warunków dla parkowania pojazdów w przestrzeni publicznej.
4. Ponadto w wyró¿nionych poni¿ej miejscowociach
obowi¹zuje:
1) gmina Dziemiany:
a) Jastrzêbie: ograniczanie rozwoju terytorialnego
wsi,
b) Kalisz: rozwoj terytorialny wsi na terenie otuliny,
c) Piechowice: ograniczanie rozwoju terytorialnego
wsi,
d) Schodno: ograniczanie rozwoju terytorialnego
osady,
2) gmina Karsin:
a) Borsk: rozwoj terytorialny wsi na terenie otuliny;
ograniczanie negatywnych oddzia³ywañ zagospodarowania;
b) Kliczkowy: rozwoj terytorialny wsi na terenie otuliny,
c) Przytarnia: rozwoj terytorialny wsi na terenie otuliny,
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d) Wdzydze Tucholskie: umiarkowany rozwoj terytorialny wsi; ograniczanie negatywnych oddzia³ywañ
zagospodarowania;
e) Joniny Ma³e, Joniny Wielkie, Rów, Wygoda: wy
kluczenie rozwoju terytorialnego osad,
3) gmina Kocierzyna:
a) Czarlina: ograniczanie rozwoju terytorialnego; ograniczenie negatywnych oddzia³ywañ zagospodarowania na rodowisko,
b) Grzybowski M³yn: rozwoj terytorialny wsi na terenie otuliny
c) Juszki: ograniczanie rozwoju terytorialnego wsi;
ograniczenie negatywnych oddzia³ywañ zagospodarowania,
d) Loryniec: ograniczanie rozwoju terytorialnego wsi,
e) Rotembark: rozwoj terytorialny wsi na terenie otuliny,
f) Szenajda: ograniczanie rozwoju terytorialnego wsi,
g) W¹glikowice: rozwoj terytorialny wsi na terenie otuliny,
h) Wdzydze Kiszewskie: ograniczanie rozwoju terytorialnego wsi; ograniczanie negatywnych oddzia³ywañ zagospodarowania na rodowisko;
i) Zabrody, Kruszyna: wykluczenie rozwoju terytorialnego osad,
4) gmina Lipusz:
a) Lipuska Huta: rozwoj terytorialny wsi na terenie otuliny,
b) P³ocice: ograniczanie rozwoju terytorialnego wsi.
C. Gospodarka odpadami
1. Ustala siê podstawowe kierunki dzia³ania w gospodarce odpadami:
1) preferencje dla zorganizowania poza Parkiem powiatowego sk³adowiska odpadów wraz z zak³adem utylizacji i przetwarzania,
2) likwidacja istniej¹cych nielegalnych wysypisk i wylewisk na terenie Parku,
3) organizacja segregowanej zbiórki odpadów.
2. Okrela siê za³o¿enia realizacyjne gospodarki odpadami na terenie WPK:
1) gromadzenie i wywóz:
a) kontrola przestrzegania przez u¿ytkowników (w³acicieli nieruchomoci) norm prawnych, a zw³aszcza:
 wyposa¿enia nieruchomoci w urz¹dzenia do
gromadzenie odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie ich w nale¿ytym stanie;
 usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  zorganizowanie gminnych jednostek
organizacyjnych lub zlecenie podmiotom posiadaj¹cym uprawnienia do wykonywania tego
zadania;
b) tworzenie przez samorz¹d gminny warunków do
selektywnej zbiórki odpadów  jednolity dla
wszystkich gmin system pojemników, stosowanie ni¿szych op³at za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  promocja selektywnej zbiórki odpadów;
c) kontrola w³acicieli nieruchomoci  dokumentowanie korzystania z us³ug; podmiotów gospodarczych  w zakresie wydawania dowodów odbioru i unieszkodliwiania odpadów.
2) unieszkodliwianie:
a) w celu zmniejszenia masy odpadów przewo¿onych z Parku na wysypiska z dostêpnych metod
utylizacji odpadów organicznych wykorzystywaæ:
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 kompostowanie odpadów w przydomowych lub
przyobiektowych kompostownikach;
 fermentacjê beztlenow¹ z odzyskiem biogazu,
b) odpady nie podlegaj¹ce przetwarzaniu gromadziæ na
terenie sk³adowisk, w sposób minimalizuj¹cy ich negatywne oddzia³ywanie na rodowisko przyrodnicze,
c) dla uzupe³nienia systemu gromadzenia i transportu
odpadów wprowadziæ wiejskie punkty gromadzenia
odpadów:
 powinny one pe³niæ funkcjê tymczasowego, krótkoterminowego miejsca gromadzenia odpadów z terenów zwartej i rozproszonej zabudowy wiejskiej
oraz z terenów rozproszonej zabudowy rekreacyjnej;
- w ich obrêbie zapewniæ techniczne i organizacyjne
mo¿liwoci selektywnej segregacji odpadów;
 o lokalizacji decydowaæ powinny: optymalizacja
dowozów odpadów z terenów rozproszonego zainwestowania oraz po³o¿enie (poza granicami Parku,
mo¿liwe w otulinie).
D.Gospodarka ciekowa
1. Preferuje siê rozwi¹zania chroni¹ce czystoæ wód poprzez zbiorcze i grupowe oczyszczalnie cieków.
2. Nale¿y d¹¿yæ do unikania wprowadzania cieków spoza WPK do jezior wewn¹trz Parku.
3. Gromadzenie cieków w zbiornikach bezodp³ywowych
dopuszcza siê jedynie na terenach o zabudowie rozproszonej.
4. Nale¿y eliminowaæ przypadki odprowadzania nieodpowiednio oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych i do gruntu.
Rozdzia³ 11 Rekreacja
A. Gospodarowanie
1. Okrela siê nastêpuj¹ce kierunki wykorzystywania rekreacyjnego Parku:
1) dzia³alnoæ rekreacyjna ma umo¿liwiæ uzyskiwanie
wysokiej efektywnoci rekreacyjnej oraz trwa³oæ
wykorzystania walorów rekreacyjnych Parku,
2) aktywnoæ rekreacyjna w poszczególnych czêciach
Parku ani w ¿adnym jego fragmencie nie mo¿e naruszaæ wartociowych elementów przyrodniczych,
kulturowych i krajobrazowych, powodowaæ istotnego obni¿enia wartoci cennych dla innych funkcji
Parku,
3) zak³ada siê, ¿e w Parku:
a) winna byæ rozwijana przede wszystkim turystyka
krajoznawcza i specjalistyczna: wêdrówki piesze
i spacery, wêdrówki i sporty wodne (kajakarstwo,
¿eglarstwo, sport bojerowy, surfing itp), p³ywanie, wêdkowanie, jazda konna, turystyka rowerowa i rekreacyjna jazda na rowerze, sporty zimowe,
b) mo¿e byæ realizowany wypoczynek pobytowy, z
preferencj¹ dla form ogólnodostêpnych,
c) nie mog¹ byæ realizowane ¿adne formy sportów
motorowych i motorowodnych.
2. Dla dostosowania u¿ytkowania i zagospodarowania
rekreacyjnego do wymogów Parku, uznaje siê za niezbêdne nastepuj¹ce przekszta³cenia:
1) funkcjonalne  zmiana oferty rekreacyjnej pod wzglêdem rodzajowym, dostêpnoci i ró¿norodnoci:
a) wzrost iloci miejsc w ogólnodostêpnych obiektach turystycznych (zajazdy, pensjonaty, schroni-
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ska, campingi), zw³aszcza funkcjonuj¹cych tak¿e
poza sezonem letnim, o odpowiednio zró¿nicowanym standardzie, zapewniaj¹cych mo¿liwoæ
wykorzystania walorów rekreacyjnych Parku, pe³niejsz¹ realizacjê potrzeb rekreacyjnych i tworzenie dochodów przeznaczanych równie¿ na ochronê zasobów rekreacyjnych,
b) dalsze zmniejszenie iloci miejsc w sezonowych
obiektach wczasowych (wy³¹cznie letnich orodkach wczasowych, wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych itp.)  likwidacja obiektów
prowizorycznych i substandardowych lub restrukturyzacja po³¹czona z modernizacj¹, w tym podniesienie poziomu estetycznego i zmniejszenie
zakresu oddzia³ywania na rodowisko,
c) nie zwiêkszanie iloci miejsc w indywidualnych
domach letniskowych przy koniecznej przebudowie ich skupisk i pojedynczych obiektów,
2) terytorialne  restrukturyzacja istniej¹cego zagospodarowania:
a) odci¹¿enie terenów nadmiernie eksploatowanych,
zw³aszcza w zespo³ach nadjeziornych oraz w pobli¿u terenów poddanych szczególnym formom
ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, u¿ytki ekologiczne), przez zmniejszenie, ukierunkowanie lub
zmianê organizacji ruchu oraz eliminacjê czêci
bazy rekreacyjnej,
b) pe³niejsze wykorzystanie sieci osadniczej, szczególnie wiêkszych wsi, dla realizacji bazy noclegowej, w tym wykorzystania na cele rekreacyjne oraz
jej obs³ugi obiektów pe³ni¹cych obecnie inne funkcje,
c) lokalizacja i budowa nowych ogólnodostêpnych
obiektów turystycznych, jak: schroniska, motele i
zajazdy, bez pomniejszania walorów rekreacyjnych obszaru,
3) standardu wyposa¿enia i obs³ugi:
a) przed³u¿enie trwa³oci prawid³owo zlokalizowanych obiektów dla zwiêkszenia efektywnoci gospodarowania,
b) poprawa stanu istniej¹cych oraz budowa nowych
obiektów i urz¹dzeñ ochrony rodowiska, w szczególnoci ochrony wód, w powi¹zaniu z realizacj¹
tych urz¹dzeñ dla zainwestowania wiejskiego,
c) poprawa ³adu przestrzennego w zagospodarowaniu rekreacyjnym oraz podniesienie estetyki tego
zagospodarowania, poprzez przebudowê obiektów, przes³oniêcie zieleni¹, a tak¿e eliminacjê niektórych obiektów,
d) wzbogacenie miejscowoci rekreacyjnych w urz¹dzenia us³ugowe, w tym s³u¿¹ce tak¿e sta³ym
mieszkañcom.
3. Okrela siê szczególne kierunki dzia³añ w wykorzystaniu rekreacyjnym wyró¿nionych rodzajów terenów rekreacyjnych:
1) w obszarach nadwodnych:
a) kompleksowa ochrona wartoci przyrodniczych,
kulturowych i krajobrazowych, w tym w szczególnoci wa¿nych dla rekreacji przydatnych dla k¹pieli i uprawiania sportów wodnych, poznawania
przyrody i kultury oraz krajobrazu,
b) wielostronne i kontrolowane wykorzystanie funkcjonalne dla ró¿nych form rekreacji dostosowane do cech i wartoci rodowiska,
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c) przekszta³cenia strukturalne zainwestowania na zagospodarowanych brzegach jeziora zmniejszaj¹ce
negatywne oddzia³ywanie na chronione wartoci,
d) ochrona przed zainwestowaniem brzegów nie zagospodarowanych,
2) na terenach lenych:
a) zachowanie zasadniczego lenego sposobu u¿ytkowania i udostêpnienie dla turystyki krajoznawczej,
b) du¿e ograniczenia dla inwestowania,
c) wyznaczenie zró¿nicowanych przestrzennie ograniczeñ w u¿ytkowaniu niektórych czêci terenów, wynikaj¹cych z ochrony ich wartoci przyrodniczych i
krajobrazu,
3) w obszarach rolniczych:
a) zachowanie u¿ytkowania rolniczego z propozycjami proekologicznego ukierunkowania produkcji
umo¿liwiaj¹cego rozwój agroturystyki,
b) ochrona wa¿nych dla rekreacji du¿ych wartoci kulturowych wyró¿nionych wsi oraz krajobrazu wiejskiego,
c) ograniczenie negatywnego oddzia³ywania obecnych
sposobów gospodarowania, w tym rekreacyjnego
na wartoci Parku,
d) powstrzymywanie rozpraszania zainwestowania rekreacyjnego.
B. U¿ytkowanie walorów rekreacyjnych  kszta³towanie zabudowy i zagospodarowania
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
winny okrelaæ szczegó³owe warunki dotycz¹ce intensywnoci, charakteru i sposobu zabudowy oraz zagospodarowania terenów rekreacyjnych.
2. Ustala siê siê zasady ochrony, u¿ytkowania i zagospodarowania walorów rekreacyjnych na terenie ca³ego
Parku:
1) preferuje siê w zakresie rozwoju rekreacyjnej bazy
noclegowej:
a) wynajem kwater w zabudowie mieszkalnej,
b) wynajem kwater w zabudowie zagrodowej w ramach agroturystyki,
c) wykorzystywanie istniej¹cych obiektów szkolnych
na rekreacjê,
d) zamianê niewykorzystanych obiektów rolniczych
i przemys³owych na noclegowe obiekty rekreacyjne lub obiekty obs³ugi rekreacji,
2) istniej¹ce obiekty wczasowe i turystyczne mog¹ byæ
przekszta³cane w zaplecze obs³ugi turystyki kwalifikowanej,
3) dopuszcza siê urz¹dzania obozowisk poza gruntami
lenymi wy³¹cznie w miejscach wyznaczonych w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
4) u¿ywanie urz¹dzeñ nag³aniaj¹cych oraz innych róde³ ha³asu mo¿liwe jest poza jeziorami oraz poza
stref¹ 500 m od linii brzegowej,
5) dopuszcza siê budowê ogólnodostêpnych obiektów
rekreacyjnych o wielkoci do 75 miejsc noclegowych, o pe³nym wyposa¿eniu w infrastrukturê ochrony rodowiska, o architekturze dostosowanej do
otoczenia, nawi¹zuj¹cej do tradycji regionalnej,
6) realizacja obiektów organizuj¹cych penetracjê turystyczn¹ (trasy spacerowe, cie¿ki rowerowe, miejsca piknikowe itp. wraz z wyposa¿eniem w ma³¹ architekturê)wymaga uzgadnienia z Dyrektorem Parku,
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7) obowi¹zuje zachowanie aktualnego stanu brzegów
jezior z wyj¹tkiem odcinków przekszta³conych, wymagaj¹cych rewaloryzacji istniej¹cych obiektów
budowlanych i zespo³ów zabudowy.
3. Okrela siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne porz¹dkowania zagospodarowania rekreacyjnego w Parku:
1) rewaloryzacja istniej¹cych obiektów i zespo³ów:
a) porz¹dkowanie obiektów przystani wodnych, wyposa¿enie w zestaw us³ug dla potrzeb turystyki
wodnej, estetyzacja,
b) porz¹dkowanie otoczenia wiêkszych zgrupowañ
zabudowy rekreacyjnej, w celu rekompozycji krajobrazu, zadrzewianie otoczenia,
c) przeprowadzanie porz¹dkowania na podstawie
studiów krajobrazowych.
2) lokalizacja nowych obiektów rekreacyjnych dopuszczalna wy³¹cznie na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego wykonywanych dla ca³ych
zespo³ów zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej.
C. Dodatkowe zasady zagospodarowania wyró¿nionych
obszarów rekreacyjnych
1. Na obszarach nadwodnych:
 w zespole Jezior Wdzydzkich (Wdzydze, Radolne,
Jelenie, Go³uñ);
 na szlaku rzeki Wdy i w zespole jezior Wyrówno,
Osty, Bielawy, Schodno, Jezierzno;
 w zespole jezior Cheb, S³upino, S³upinko;
 w zespole jezior D³ugie i Wielkie Oczko;
 w zespole jezior G³êboczko, Mieliste, Bia³e i Strupino;
 nad jeziorami Stryjek, Kotel i Ch¹dzie;
 w zespole jezior Czyste i Krzywe
1) dopuszcza siê w odlegoci dalszej ni¿ 100 m od brzegu:
a) lokalizacjê nastêpuj¹cych rodzajów obiektów rekreacyjnych posiadaj¹cych pe³ne wyposa¿enie w
infrastrukturê techniczn¹ ochrony rodowiska, o
architekturze dostosowanej do otoczenia, nawi¹zuj¹cej do tradycji regionalnej, o ograniczonej
wielkoci  do 30 miejsc noclegowych w jednym
obiekcie:
 ogólnodostêpne obiekty turystyczne np. schroniska, domy turysty;
 we wsiach o zwartej zabudowie tak¿e motele,
zajazdy i pensjonaty;
b) realizacjê obiektów rekreacji beznoclegowej, jak:
k¹pieliska, boiska, place gier i zabaw, trasy spacerowe kanalizuj¹ce ruch turystyczny wraz z wyposa¿eniem takim jak: daszki ochronne, ³awki,
urz¹dzone miejsca widokowe itp
2) ustala siê:
a) porz¹dkowanie obiektów przystani wodnych, wyposa¿enie w zestaw us³ug dla potrzeb turystyki
wodnej, estetyzacja.
2. Na terenach lenych ponadto obowi¹zuj¹:
1) ograniczenia:
a) wprowadzania nowej zabudowy i zagospodarowania do sytuacji wynikaj¹cych z potrzeb obs³ugi
szlaków turystycznych, w tym:
 tras turystyki motorowej i samochodowych
dojazdów turystycznych po istniej¹cych drogach;
 tras turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej,
b) penetracji turystycznej poza wyznaczonymi dro-
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gami przez wyznaczenie i urz¹dzenie sieci szlaków pieszych, wyposa¿enie ich w obiekty ma³ej architektury
(³awki, schody, zadaszenia, wc, mietniki itp.), zapewnienie dojazdu do obszarów masowej penetracji,
3. Na obszarach rolniczych i osadnictwa wiejskiego dopuszczalne s¹:
1) lokalizacja nastêpuj¹cych rodzajów obiektów rekreacyjnych posiadaj¹cych pe³ne wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ ochrony rodowiska, o architekturze dostosowanej do otoczenia, nawi¹zuj¹cej
do tradycji regionalnej, o wielkoci maksymalnej 75
miejsc w jednym obiekcie:
 ogólnodostêpne obiekty turystyczne np. schroniska, domy turysty,
 we wsiach o zwartej zabudowie tak¿e motele, zajazdy i pensjonaty,
2) realizacja nastêpuj¹cych rodzajów obiektów posiadaj¹cych pe³ne wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ ochrony rodowiska:
 ogólnodostêpne orodki sportowo-rekreacyjne z
ró¿norodnymi zestawami urz¹dzeñ, jak: boiska,
si³ownie, sauny, cie¿ki zdrowia, baseny k¹pielowe, z pokojami gocinnymi, wielkoæ dzia³ki min.
2,0 ha, z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
 obiekty obs³ugi turystyki narciarskiej,
 obiekty obs³ugi rekreacji konnej  maksymalna
liczba koni 30,
 campingi i pola biwakowe  maksymalna liczba
miejsc noclegowych 75,
3) realizacja obiektów rekreacji beznoclegowej, jak:, boiska, place gier i zabaw, trasy spacerowe kanalizuj¹ce
ruch turystyczny wraz z wyposa¿eniem takim jak: daszki ochronne, ³awki, urz¹dzone miejsca widokowe itp.
D. Kszta³towanie infrastruktury komunikacyjnej obs³uguj¹cej rekreacjê
1. Dla zwiêkszenia dostêpnoci do walorów rekreacyjnych
Parku niezbêdne s¹, poza okrelonymi w rozdz. 9, nastêpuj¹ce dzia³ania:
1) budowa systemu cie¿ek rowerowych, w tym:
a) miêdzynarodowych tras rowerowych: Bytów 
Czersk  Che³mno (na terenie otuliny przez Wiele
 Karsin) i Kocierzyna  Osiek  Grudzi¹dz (przez
Sarnowy i Stawiska w s¹siedztwie otuliny),
b) regionalnych  przez przystosowanie dla ruchu rowerowego dróg:
 nr 10403 Kocierzyna  Wdzydze Kiszewskie;
 nr 10404 Wdzydze Kiszewskie  Olpuch;
 nr 10405 Wiele  Wdzydze Tucholskie  Nowa
Kiszewa;
 nr 10408 Karsin  B¹k  Konarzyny;
c) wyznaczenie i oznakowanie nastêpuj¹cych lokalnych tras rowerowych obs³uguj¹cych Park i otulinê (oznaczonych w za³. kartograficznym):
 trasa okólna wokó³ zespo³u jezior Wdzydzkich
o przebiegu: Loryniec  W¹glikowice  Juszki 
Olpuch  Wdzydze Tucholskie  Borsk  Górki 
Wiele  Robaczkowo  Szablewo  G³uchy Bór
 S³upinko  Sztudron  Loryniec;
 dochodz¹ce do niej z zewn¹trz po³¹czenia: Kocierzyna  Rotembark  Juszki, Olpuch-Wdzydze  Go³uñ, Karsin  B¹k  Borsk, Raduñ  Jastrzêbie  Czarne  Szablewo, Kalisz  Schodno  Loryniec, Lipusz i £ubiana  Grzybowo 
Loryniec.
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2) budowa parkingów jako wydzielonych plenerowych
miejsc postojowych dla obs³ugi turystyki krajoznawczej, wkomponowanych w krajobraz i realizowanych
w sposób rozcz³onkowany z du¿ym udzia³em zieleni; (parkingi te nie powinny s³u¿yæ dla istniej¹cego
budownictwa letniskowego oraz obiektów wczasowych  te winny zaspokoiæ swoje potrzeby parkingowe na w³asnym terenie, a nie w przestrzeni publicznej),
3) utworzenie wêz³ów integracji ruchu rowerowego z
innymi systemami komunikacji w postaci miejsc
przechowywania i wypo¿yczania rowerów, w szczególnoci:
a) na stacjach kolejowych: Kocierzyna, OlpuchWdzydze, Karsin, Raduñ, Kalisz, Lipusz, £ubiana;
b) w rejonie przystani: Czarlina, Wdzydze Kiszewskie,
c) na wa¿niejszych parkingach: w miejscowociach
na granicy Parku  Wiele, W¹glikowice oraz przy
g³ównych turystycznych trasach drogowych przebiegaj¹cych przez Park.
2. Uzupe³nienia wymaga sieæ szlaków turystyki pieszej 
proponuje siê nowe:
1) od szlaku Wdzydzkiego (czarnego) w Przytarni na
pó³noc przez Joniny Wielkie  Wygodê  Rów do
jeziora Zator, gdzie szlak rozdziela siê na dwa kierunki:
2) zachodni przez S³upino  D¹brówkê  Piechowice
do Dziemian,
3) wschodni przez Przerêbsk¹ Hutê do Czarliny, gdzie
spotyka siê ze szlakiem Kaszubskim (czerwonym).
Dzia³ V ZADANIA EDUKACYJNE I BADAWCZE
Rozdzia³ 1 Informacja i edukacja
na rzecz realizacji celów trójochrony w WPK
Dzia³ania informacyjno-edukacyjne Zarz¹du WPK winny byæ prowadzone w cis³ej wspó³pracy z zarz¹dami poszczególnych gmin, organizacjami spo³ecznymi i gospodarczymi dzia³aj¹cymi na terenie Parku.
A. Wydawnictwa
1. Dla popularyzacji walorów WPK oraz zasad ich ochrony niezbêdne s¹ materia³y informacyjne i inne publikacje przygotowane na zró¿nicowanym poziomie, dostosowane do mo¿liwoci potencjalnych odbiorców
(specjalistycznych wydawnictw naukowych, popularno-naukowych, prasy tygodniowej i dzienników wysokonak³adowych), posiadaj¹ce atrakcyjn¹ szatê graficzn¹.
2. Za najpilniejsze uznaje siê wydanie rozszerzonej wersji informatora turystycznego, zawieraj¹cego obowi¹zuj¹ce w WPK przepisy ochrony rodowiska, w szczególnoci zmiany wprowadzone niniejszym planem.
3. Celowe jest wydanie turystycznych materia³ów informacyjnych i promocyjnych WPK, wskazane jest wykorzystanie mo¿liwoci jakie stwarza Internet.
4. Przygotowanie monografiizawieraj¹cej informacje na
temat miejsc i obiektów szczególnie cennych przyrodniczo i kulturowo;
5. Konieczne jest opracowanie wzornikówpo¿¹danej
architektury oraz form zagospodarowania przestrzeni,
które mog³yby przyj¹æ formê np. Karty krajobrazu i
architektury wsi, opracowanej oddzielnie dla poszczególnych wsi, sk³adaj¹cej siê z czêci informacyjno-inwentaryzacyjnej i postulatywnej, zawieraj¹cej m.in.:
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 uproszczony archiwalny materia³ kartograficzny i ikonograficzny;
 charakterystykê: typu i cech krajobrazu, typu planu wsi,
zasad i wa¿niejszych elementów kompozycji przestrzennej, typu planu zagrody, rodzaju architektury zabudowy mieszkalnej i gospodarczej; rodzajów zieleni
towarzysz¹cej i miejsc jej lokalizacji;
 okrelenie dopuszczalnych dzia³añ przestrzennych wewn¹trz struktury wsi i w otaczaj¹cym krajobrazie;
 okrelenie podstawowych gabarytów nowej zabudowy, po¿¹danych form architektonicznych bry³y, detalu, kolorystyki, materia³ów budowlanych, zieleni (gatunki i umiejscowienie).
B. Edukacja
Do najwa¿niejszych kierunków dzia³añ w zakresie edukacji nale¿¹:
1) kontynuowanie dzia³alnoci Zielonej Szko³y w Schodnie, z niezbêdnym poszerzeniem profilu zajêæ, skierowanych nie tylko do m³odzie¿y, ale tak¿e innych grup
np. rolników i turystów, z rozszerzon¹ tematyk¹ zajêæ
przyrodniczych, dotycz¹c¹ ochrony zasobów wodnych,
znaczenia przyrodniczego i istoty ochrony cennych
obiektów litosfery, obok zajêæ przyrodniczych, niezbêdnym elementem edukacji jest:
a) uczenie wra¿liwoci estetycznej, w czym mog³yby
byæ pomocne plenery rysunkowe i malarskie dla
m³odzie¿y oraz dyskusje na tematy zwi¹zane z kszta³towaniem krajobrazu Parku;
b) wyk³ady na temat dziedzictwa kulturowego, w tym
tradycyjnej architektury Kaszub, wzorców zabudowy i organizacji przestrzeni dzia³ki budowlanej, w
tym tradycji urz¹dzania przydomowych ogrodów,
wraz z popularyzacj¹ odpowiednich rolin;
c) zajêcia uwiadamiaj¹ce przebieg procesów przestrzennych, ich przes³anek i skutków, realizowane
przez prezentacje dobrych i z³ych przyk³adów oraz
dyskusjê,
2) organizacja zimowych szkó³ rolniczych dla rolników
z gmin parkowych,
3) organizacja szkó³ rybackichdla rybaków gospodaruj¹cych na wodach parkowych,
4) wspó³dzia³anie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP) i organizacja tzw. lokalnych grup
OTOP, skupionych wokó³ najciekawszych ornitologicznie miejsc WPK, których cz³onkowie bêd¹ siê rekrutowaæ sporód miejscowej ludnoci, a zw³aszcza m³odzie¿y,
5) prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej nt. dzia³añ zapobiegaj¹cych erozji gleb oraz zasadnoci ochrony gleb
organogenicznych,
6) szkolenie miejscowej ludnoci w zakresie promocji regionu i ochrony jego wartoci rekreacyjnych,
7) szkolenie miejscowej ludnoci w zakresie ochrony przyrody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronê
troci wdzydzkiej.
C. Inne formy popularyzacji i promocji WPK
Do pozosta³ych form popularyzacji i promocji WPK nale¿¹:
1) promocja pozytywnych efektów ustanowienia WPK, takich jak:
a) eliminacja istniej¹cych i ograniczenie lub zapobie¿enie lokalizacji przysz³ych inwestycji zanieczyszczaj¹cych rodowisko,
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b) stworzenie warunków przebywania w nieska¿onym
rodowisku naturalnym,
c) podwy¿szenie atrakcyjnoci walorów rekreacyjnych
przez stworzenie barier w lokalizacji inwestycji mog¹cych przyczyniæ siê do dewastacji krajobrazu,
d) wzrost wartoci kwater prywatnych zlokalizowanych
w tak cennym przyrodniczo i krajobrazowo obszarze,
e) wzrost wartoci wytwarzanych na tym obszarze produktów ¿ywnociowych (zdrowa ¿ywnoæ),
f) rozwój rzemios³a artystycznego zwi¹zanego z produkcj¹ pami¹tek regionalnych,
2) propagowanie powstawania wsi i gospodarstw agroturystycznych chroni¹cych oryginalne, rodzime formy
architektury i budownictwa regionalnego oraz rodzim¹ kompozycjê krajobrazow¹, czerpi¹cych korzyci
ekonomiczne z tych wartoci,
3) przeprowadzanie konkursów nagradzaj¹cych osi¹gniêcia w dziedzinie podnoszenia poziomu us³ug dla rekreacji,
4) organizacja imprez i zawodów przybli¿aj¹cych przesz³oæ i promuj¹cych walory rekreacyjne, kulturowe i
folklorystyczne regionu, takich jak: jarmarki, degustacje produktów kuchni kaszubskiej, zawody wêdkarskie,
¿eglarskie, windsurfingowe, bojerowe, itp., wystawy
sztuki ludowej, fotografii,
5) przyznawanie firmom prawa u¿ywania logoWdzydzkiego Parku Krajobrazowego, w wyniku konkursu jakoci dzia³alnoci ró¿nych firm.
Rozdzia³ 2 Badania naukowe i monitoring rodowiska
1. W celu pog³êbienia wiedzy o walorach i funkcjonowaniu Parku, s³u¿by ochrony rodowiska i Dyrektor WPK
winny propagowaæ:
1) rozbudowê monitoringu zanieczyszczenia wód jez.
Wdzydze i jego zlewni,
2) przeprowadzenie badañ gleboznawczych w celu
wytypowania stanowisk ochrony typowych profili
gleb,
3) kontynuacjê szczegó³owych badañ florystycznych
rolin naczyniowych i innych grup systematycznych,
a w przysz³oci monitorowanie flory,
4) wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji torfowisk,
5) przeprowadzenie badañ fitocenoz wodnych, niezbêdnych ze wzglêdu na potrzeby poznawcze, ochronne
(wytypowanie obiektów do ochrony) oraz dla przyrodniczego diagnozowania stanu rzek i jezior,
6) wprowadzenie monitoringu obiektów chronionych
i planowanych do objêcia ochron¹, miêdzy innymi
dla oceny stanu ich szaty rolinnej i siedlisk oraz skutecznoci prowadzonych zabiegów ochronnych,
7) przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów fauny
WPK, obejmuj¹cej wybrane grupy bezkrêgowców,
ryby, p³azy, gady, ptaki (lêgowe i przelotne) i ssaki,
8) podjêcie monitoringu wybranych grup zwierz¹t na
obszarze WPK, zw³aszcza w odniesieniu do prowadzonych prac restytucyjnych,
9) wykonanie inwentaryzacji, a nastêpnie podjêcie
monitoringu, stanowisk zwierz¹t objêtych ochron¹ strefow¹ w rozumieniu Rozporz¹dzenia MOZNiL o ochronie gatunkowej zwierz¹t,
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10) przeprowadzenie badañ natê¿enia ha³asu wokó³
obiektów produkcyjnych uci¹¿liwych akustycznie i
przy g³ównych trasach komunikacyjnych,
11) stworzenie banku informacji o zasobach krajobrazowych WPK,
12) diagnozowanie zmian w zakresie zagospodarowania przestrzeni na podstawie systematycznych inwentaryzacji:
a) przemieszczeñ sta³ych i czasowych ludnoci (migracje, dojazdy do pracy i us³ug, w tym szkó³,
wyjazdy weekendowe);
b) rozwoju nowych form aktywnoci gospodarczej
i jej zale¿noæ od lokalnych cech przestrzeni Parku i skutków dla rodowiska;
c) nowych tendencji w zakresie wymiennoci zabudowy letniskowej i mieszkaniowej oraz rozwoju form agroturyzmu;
d) przekszta³ceñ form zagospodarowania i zabudowy pod wp³ywem nowych technologii, wzorców
budowania i materia³ów dostêpnych na rynku
oraz dostosowania ich do cech i wartoci rodowiska przyrodniczego, tradycji kulturowych i
krajobrazu.
2. Wszelkie informacje nt. walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych WPK oraz nt. stanu jego
zagospodarowania i obci¹¿enia antropogenicznego powinny byæ przechowywane przez Dyrektora WPK, w
postaci komputerowych baz danych, w tym systemu
informacji geograficznej.
Rozdzia³ 3 Zasady aktualizacji Planu ochrony WPK
1. Plan ochrony WPKpo zatwierdzeniu przez Wojewodê Pomorskiego jest:
1) dla Dyrektora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
podstaw¹:
a) prowadzenia prac w zakresie trójochrony;
b) organizacji dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej
na terenie Parku i otuliny;
c) wydawania z upowa¿nienia Wojewody decyzji administracyjnych w zakresie ochrony przyrody na
terenie Parku i jego otuliny;
d) wspó³dzia³ania w zakresie trójochrony z jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi i fizycznymi,
2) dla samorz¹dów terytorialnych gmin wi¹¿¹cy przy
sporz¹dzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) dla Nadlenictw Kocierzyna i Lipusz podstaw¹ wykonywania zadañ w zakresie ochrony przyrody, ujêtych w planach urz¹dzania lasu.
2. Do obowi¹zków Dyrektora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w realizacji Planu ochrony WPKnale¿¹ w
szczególnoci:
a) popularyzacja idei planu ochrony wród miejscowej
ludnoci, turystów, podmiotów gospodarczych i organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie WPK;
b) udostêpnianie posiadanego materia³u dokumentacyjnego i planistycznego do wgl¹du na miejscu w
celach naukowych, edukacyjnych i uzgodnieniowokonsultacyjnych;

3.

4.

5.

6.
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c) koordynacja i nadzorowanie wykonywanych ustaleñ planu przez w³aciwe kompetencyjnie jednostki;
d) inspiracja jednostek administracyjnych, podmiotów
gospodarczych i organizacji do podejmowania inicjatyw sprzyjaj¹cych realizacji planu ochrony;
e) interwencja w przypadkach podejmowania przez jednostki administracyjne, podmioty gospodarcze i
osoby indywidualne dzia³alnoci niezgodnej z planem;
f) prowadzenie ewidencji w³asnych czynnoci ochronnych, oraz zestawienia zbiorczego realizacji planu
przez inne jednostki;
g) prowadzenie rejestru obserwacji wa¿niejszych zdarzeñ i procesów zachodz¹cych w przyrodzie, kulturze, krajobrazie, gospodarce i zagospodarowaniu
przestrzennym na terenie Parku i jego otuliny;
h) prowadzenie obserwacji skutecznoci wykonywanych zabiegów ochronnych w celu ich ewentualnego korygowania.
Dyrektor Parku sporz¹dza raz na 5 lat sprawozdanie z
realizacji ustaleñ planu ochrony, zawieraj¹ce wyszczególnienie efektów wdra¿ania planu, ocenê aktualnoci
planu i wnioski w sprawie jego aktualizacji. Sprawozdanie przedk³ada Wojewodzie Pomorskiemu.
Weryfikacja planu mo¿e nast¹piæ w wyniku:
a) przeprowadzanych na bie¿¹co obserwacji zmiany sytuacji w Parku;
b) zrealizowanych badañ naukowych;
c) wykonywanych na tej podstawie okresowych, systematycznych ocen.
Oczekuje siê, ¿e wnioski w sprawie weryfikacji planu
ochrony WPK bêd¹ zg³aszaæ:
a) Dyrektor WPK wspó³dzia³aj¹cy z Rad¹ Parku;
b) Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Gdañsku;
c) organy samorz¹dów terytorialnych;
d) nadleniczowie Nadlenictw Kocierzyna i Lipusz.
Zaleca siê uczestnictwo w pracach nad obserwacj¹
zmian w Parku oraz konsultacje w sprawie ocen realizacji planu ze strony zespo³u autorskiego Planu ochrony WPK.
Dzia³ VI OTULINA WPK
Rozdzia³ 1 Funkcje otuliny

Funkcj¹ otuliny jest:
1) zharmonizowanie dzia³alnoci gospodarczej w otoczeniu Parku z celami jego utworzenia,
2) zapewnienie powi¹zañ struktur przyrodniczych Parku
ze strukturami regionalnego otoczenia,
3) ochrona walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Parku przed negatywnymi oddzia³ywaniami otoczenia, a w szczególnoci:
a) nap³ywem zanieczyszczonych wód powierzchniowych (przede wszystkim Wd¹ i Trzebioch¹),
b) zmianami stosunków wodnych, a przede wszystkim
dalszym obni¿eniem pierwszego poziomu wód podziemnych w efekcie nadmiernych melioracji odwadniaj¹cych,
c) skutkami wielkopowierzchniowej eksploatacji kruszywa,
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d) sukcesj¹ rolinnoci synantropijnej,
e) nap³ywem zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego,
f) rozprzestrzenianiem siê ha³asu;
4) ochrona ekspozycji Parku z dróg dojazdowych:
a) unikatowy zespó³ ci¹gów widokowych otaczaj¹cych
wie Górki,
b) ci¹g widokowy na drodze Borsk  Wiele,
c) obustronny ci¹g widokowy wysokiej wartoci z drogi
Raduñ  Lubnia,
 dla których okrela siê dzia³ania jak na obszarze
Parku (Dzia³ III, rozdz. 3, lit. E, p. 2-4).
5) ochrona drogi pejza¿owej Wiele  Kliczkowy, której
przed³u¿enie prowadzi do Borska  dzia³ania jak na obszarze Parku (Dzia³ III, rozdz. 3, lit. E, p. 2-4) oraz rekultywacja przyrodniczo  krajobrazowa obsadzenia alejowego;
6) ochrona panoram, otwaræ widokowych i terenów
otwartych na przedpolu WPK:
a) panoramy brzegów jezior z wodnych platform widokowych,
b) otwarcia panoramiczno-widokowe z ci¹gów widokowych wokó³ wsi Górki,
c) o widokowa na wie¿ê kocio³a w Wielu,
d) panorama zespo³u Jezior Wdzydzkich,
e) panorama miejscowoci Wiele,
f) panorama zespo³u Kalwarii Wielewskiej,
g) otwarcia widokowe z ci¹gów widokowych na trasie
Lipuska Huta  Lipusz oraz Lubnia  Raduñ;
h) platformy widokowe jezior: Wierzchul i Przyw³oczno; Sudomie, Sominko, ¯o³nowo i Mielnica; Rzunno, Raduñ; Wielewskiego,
i) wodne wnêtrza krajobrazowe jezior: Wierzchul i Przyw³oczno, Sudomie, Sominko, ¯o³nowo i Mielnica;
Rzuno i Raduñ; Wielewskiego,
j) wnêtrze krajobrazowe roz³ogu wsi Rotembark,
k) wnêtrze doliny Wdy w Lipuszu,
które wymagaj¹:
 ochrony przed zabudow¹ obiektami degraduj¹cymi
wartoci ekspozycyjne Parku,
 ochrony przed budow¹ nowych obiektów noclegowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od brzegów
jezior,
 likwidacji elementów szpec¹cych b¹d agresywnych
form¹ lub barw¹,
 oceny wp³ywu na panoramê dzia³añ inwestycyjnych,
 uwzglêdniania wp³ywu wprowadzanych elementów
kubaturowych (tak¿e zieleni wysokiej oraz plantacji
krzewów) na obszar przedpola ekspozycyjnego panoramy,
 likwidacji lub zamaskowania niekorzystnych dominant, subdominant i akcentów oraz innych elementów szpec¹cych b¹d agresywnych form¹ lub barw¹,
 ods³oniêcia i uczytelnienia dominant, subdominant
i akcentów pozytywnych o formach zharmonizowanych z ca³oci¹ wizerunku panoramy,
 ochrony zadrzewieñ ródpolnych, przydro¿nych i
nadwodnych oraz wprowadzenia zieleni koryguj¹cej w s¹siedztwie zabudowy.
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Rozdzia³ 2 Istniej¹ce i postulowane
do objêcia ochron¹ obiekty i obszary

A. Rezerwaty przyrody postulowane
1. Postuluje siê objêcie ochron¹ rezerwatow¹ nastêpuj¹cych obszarów:
1) torfowisko P³ocice (gm. Kocierzyna)  torfowisko
przejciowe, bêd¹ce stanowiskiem gatunku arktyczno-alpejskiego i reliktu glacjalnego Carex chordorrhiza oraz licznych gatunków chronionych,
2) torfowisko Drzêdno (gm. Kocierzyna)  torfowisko
przejciowe z licznymi gatunkami chronionymi i innymi zagro¿onymi.
B. U¿ytki ekologiczne postulowane
1. Postuluje siê objêcie ochron¹ przez uznanie za u¿ytki
ekologiczne nastêpuj¹cych obszarów:
1) jezioro Wa³achy i przyleg³e torfowiska (gm. Kocierzyna)  obejmuj¹ce m.in. zarastaj¹ce jezioro eutroficzne z fitocenozami Hydrocharitetum morsus-ranae w facji ze Stratiotes aloides i Nupharo-Nymphaeetum z Nuphar lutea oraz z bardzo szerokim pasem Phragmitetum australis na brzegu, zbiorowiska
m³odego boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum z Ledum palustre, szuwarów turzycowych i
mechowisk oraz wartociowe florystycznie i fitocenotycznie ubogie torfowisko przejciowe,
2) Jezioro Chude i jezioro Ogony oraz przyleg³e torfowiska (gm. Kocierzyna)  kompleks jeziorno-bagienny, wraz z moczarami, ³¹kami i borami bagiennymi,
obszar stanowi¹cy siedlisko dla rolin chronionych
i rzadkich oraz miejsce lêgowe ¿urawia Grus grus.,
3) torfowiska na pó³noc od jez. Drzêdno (gm. Kocierzyna)  dobrze zachowane torfowisko przejciowe
z dobrze wykszta³conymi zbiorowiskami: Caricetum
lasiocarpae, Caricetum nigrae, Caricetum rostratae
oraz udzia³em chronionej Drosera rotundifolia,
4) torfowiska na po³udnie od jez. Drzêdno (gm. Kocierzyna)  moczar stanowi¹cy teren lêgowy ¿urawia
Grus grus oraz stanowisko strzebli b³otnej,
5) jezioro Rzêczyce i przyleg³e torfowiska (gm. Kocierzyna)  obszar obejmuj¹cy kompleks niewielkich jeziorek eutroficznych o zaawansowanym procesie l¹dowienia z udzia³em bogatej i zró¿nicowanej rolinnoci szuwarowej, rolinnoci torfowiska przejciowego oraz rolinnoci wodnej, w tym gatunków
chronionych.
C. Obszary, obiekty i zespo³y wpisane do rejestru zabytków
1. Na terenie otuliny wystêpuj¹ chronione obszary planowanych badañ archeologicznych. Ich zasiêg podano na za³¹czniku kartograficznym wg wskazañ Muzeum
Archeologicznego w Gdañsku. Poniewa¿ dla tego terenu nie wykonane zosta³y arkusze tzw. Zdjêcia Archeologicznego Polski (ZAP) ustalenia dotycz¹ce zasobów
i obszarów ochrony archeologicznej mog¹ w przysz³oci ulec zmianie.
2. Wykaz obiektów architektury i zespo³ów ruralistycznych
w otulinie WPK wg rejestru zabytków nieruchomych
woj. gdañskiego zawiera tabela 4.
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Tabela 4.
Wykaz obiektów zabytkowych w otulinie WPK
Lp.

Miejscowoæ

Nr/data rejestru1

Nazwa obiektu

1
2
3
4
01. Gmina Karsin
001.1. Wiele
zespó³ ruralistyczny
966/02.06.1986
koció³ parafialny z
001.2. Wiele
1188/04.06.1998
cmentarzem katolickim
001.3. Wiele
kalwaria
1189/01.07.1998
02. Gmina Lipusz
koció³ parafialny p.w.
002.1. Lipusz
w. Micha³a Archanio³a 968/26.08.1986
wraz z cmentarzem
kaplica grobowa rodziny ¯elechowskich na
002.2. Lipusz
968/26.08.1986
cmentarzu przykocielnym
002.3. Lipusz
cmentarz katolicki
969/26.08.1986
002.4. Lipusz
dawny zbór ewangelicki 957/14.03.1986

nr
oznaczenia2
5
9
10/12
11
1

2
3
4

3. Ustalenia ochronne w stosunku do ww. obiektów obowi¹zuj¹ takie, jak dla obiektów i zespo³ów na obszarze
Parku (rozdz.3.2.1).
D. Obiekty i zespo³y architektoniczne proponowane do
wpisania do rejestru zabytków
1. Postuluje siê wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa zespo³ów ruralistycznych i obiektów architektonicznych wymienionych w tabeli 5.
Tabela 5.
Zespo³y i obiekty proponowane do wpisania do rejestru
zabytków
Lp.

Miejscowoæ

1
2
01. Gmina Dziemiany
01.1.

Dziemiany

01.2. Raduñ
02. Gmina Karsin
02.1. B¹k
02.2.

B¹k

Nazwa obiektu
4
koció³ parafialny p.w. w.
Antoniego z cmentarzem
zespó³ ruralistyczny
zespó³ ruralistyczny
miejsce upamiêtnienia
zamordowanych z rodziny Lipskich
zespó³ dworca i osady kolejowej
zespó³ ruralistyczny

02.3. B¹k-Stacja
02.4. Górki
03. Gmina Lipusz
03.1. Lipusz
zespó³ ruralistyczny
03.2. Lipusz
zespó³ m³ynów na Wdzie
04. Gmina Stara Kiszewa
04.1. Olpuch
zespó³ ruralistyczny
Olpuch04.2.
zespó³ dworca i osady kolejowej
Wdzydze

Nr oznacz.
na za³. kartogr.
5
32
35
41
42
43
40
1
2
37
36

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Do czasu wpisania powy¿szych uk³adów, obiektów i
zespo³ów do rejestru zabytków nieruchomych, ustala
siê wymóg wprowadzania do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapisu o ich ochronie oraz zwi¹zanej z tym procedurze formalnej dotycz¹cej uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Gdañsku, w przypadkach:
1) prowadzenia wszelkich prac przy ewentualnych przekszta³ceniach architektury (rozbudowa, nadbudowa,
zmiana wystroju), usuwania zieleni lub zmian ukszta³towania terenu,
2) zmian sposobu u¿ytkowania,
3) remontów,
4) wprowadzania nowych inwestycji w s¹siedztwo ww.
obiektów i zespo³ów,
3. Ponadto obowi¹zuje ochrona miejsc wystêpowania
obiektów archeologicznych (zaznaczonych na za³¹czniku kartograficznym, bez numeracji).
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/436B/729/W/3/2001/ASA
W dniu 6 lipca 2001 r. na wniosek Cukrowni PELPLIN S.A. z siedzib¹ w Pelplinie, postanowiono cofn¹æ
koncesjê na wytwarzanie ciep³a.
Uzasadnienie:
Cukrownia PELPLIN S.A. z siedzib¹ w Pelplinie wnios³a o cofniêcie koncesji udzielonej decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 26 padziernika 1998 r. Nr
WCC/436/729/U/2/98/PK na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a w zwi¹zku z
zaprzestaniem wytwarzania ciep³a dla odbiorców zewnêtrznych wskutek wypowiedzenia umowy na odbiór
ciep³a przez Zak³ad Us³ug Komunalnych w Pelplinie.
Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki cofa koncesjê w przypadku zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej objêtej koncesj¹.
Dyrektor
Departamentu Koncesji
E. Niebisz
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/698B/1305/W/3/2001/BP
W dniu 19 lipca 2001 r. na wniosek Zak³adu Us³ug
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gniewie, 83-140
Gniew, ul. Wilana 6, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres dzia³alnoci koncesjonariusza, okrelony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.

Uzasadnienie:
Pismem z 5 marca 2001 r., znak: L.dz. 459/2001, uzu1
pe³nionym
pismem z dnia 20 czerwca, koncesjonariusz
decyzji / data jak w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdañsku;
2 numer
numer decyzji/data jak w rejestrze Wojewódzkiego Konser2
wniós³ o zmianê przedmiotu i zakresu dzia³alnoci ponumer oznaczenia w kolumnie 5 tabeli zgodny z numeracj¹ na za³¹czniku kartograficznym
watora Zabytków w Gdañsku;
wy¿szej decyzji. Zmiana spowodowana jest uruchomie3 numer oznaczenia w kolumnie 5 tabeli zgodny z numeracj¹
niem dodatkowego kot³a o mocy zainstalowanej 1,1 MWt
na za³¹czniku kartograficznym
w Gniewie przy ul. Hallera 3.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 750, 751

 1670 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z
pón. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.) w
zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne, Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹
decyzjê z dnia 10 grudnia 1998 r. Nr WCC/698/1305/U/3/
98/J¯ w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciep³a.
Zastêcpa Dyrektora
Departamentu Koncesji
J. Be³kowski
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INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji odmawiaj¹cej zatwierdzenia taryfy
dla ciep³a sporz¹dzonej przez Wojskow¹ Agencjê Mieszkaniow¹ Oddzia³ Terenowy z siedzib¹ w Gdañsku z dnia
31 lipca 2001 r. nr OGD-820/9356-7-A/10/2001/I/JG.

Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r.
Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110 poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099), na wniosek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia³ Terenowy z siedzib¹ w Gdañsku prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a na podstawie koncesji Nr WCC/786/9356/W/3/99/MJ
z dnia 14 kwietnia 1999 r., zmienionej decyzjami z dnia 22
wrzenia 1999 r. Nr WCC/786A/9356/W/3/99/MJ oraz z
dnia 11 lipca 2001 r. Nr WCC/786B/9356/W/3/2001/MJ, w
dniu 27 kwietnia 2001 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez zainteresowane Przedsiêbiorstwo.
Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego
w dniu 31 lipca 2001 r. wydano decyzjê czêciow¹ o odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a, z
uwagi na stwierdzenie niezgodnoci taryfy z przepisami i
zasadami, o których mowa w art. 45 i 46  ustawy  Prawo energetyczne.

Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, w zwi¹zku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
G. Liss
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