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Rozporz¹dzenie Nr 52/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
1. Wdzydzki Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”,
obejmuje obszar o powierzchni 17.832 ha, (w gm.:
Dziemiany, Lipusz, Karsin, Koœcierzyna, Stara Kiszewa; w pow. koœcierskim).
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagro¿eniami
zewnêtrznymi wyznaczona jest otulina o powierzchni 15.208 ha (w gm.: Dziemiany, Lipusz, Karsin, Koœcierzyna, Stara Kiszewa; w pow. koœcierskim).
3. Opis granicy Parku okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszego rozporz¹dzenia.
4. Otulinê okreœla siê w za³¹czniku Nr 2 do niniejszego
rozporz¹dzenia.
§2
1. Okreœla siê szczególne cele ochrony Parku:
1) zachowanie unikatowych form ukszta³towania terenu, w tym charakterystycznych dla krajobrazu
sandrowego: rynien jeziornych, dolin rzecznych i
niecek wytopiskowych, a tak¿e wzniesieñ morenowych,
2) utrzymanie spójnoœci przestrzennej ekosystemów
leœnych i ich renaturalizacja, z uwzglêdnieniem
potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roœlin, grzybów i zwierz¹t oraz ich siedlisk,
3) aktywna ochrona pó³naturalnych fitocenoz nieleœnych,
4) ochrona œródleœnych torfowisk oraz jezior lobeliowych i oczek wodnych – w szczególnoœci wystêpuj¹cych tam siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roœlin i zwierz¹t,
5) ochrona i utrzymanie naturalnej struktury hydrograficznej charakterystycznej dla obszarów sandrowych oraz przeciwdzia³anie pogarszaniu jakoœci
wód powierzchniowych,
6) utrzymanie naturalnej ró¿norodnoœci fauny oraz
tworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych restytucjê
gatunków, a w szczególnoœci troci jeziorowej i raka szlachetnego,
7) ochrona swoistych wartoœci historycznych i kulturowych – w szczególnoœci zabytkowych uk³adów
ruralistycznych i tradycyjnych form budownictwa
oraz dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej ludnoœci kaszubskiej,
8) ochrona i rewaloryzacja mozaiki krajobrazu leœnego i rolniczego, a tak¿e specyficznych wnêtrz krajobrazowych oraz przedpoli punktów i ci¹gów
widokowych,

9) oszczêdne u¿ytkowanie i planowe, kompleksowe
kszta³towanie przestrzeni uwzglêdniaj¹ce ochronê walorów krajobrazowych, w tym lokalnego krajobrazu kulturowego.
§3
1. W Parku wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3:
1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.);
2) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z
wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb oraz wykonywania czynnoœci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej, rybackiej i ³owieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych,
przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym
torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli
zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej
lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–b³otnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹
bezœció³kow¹;
11) utrzymywania otwartych rowów œciekowych i zbiorników œciekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13) u¿ywania ³odzi motorowych i innego sprzêtu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 – je¿eli w trakcie
postêpowania strona wyka¿e brak niekorzystnego
wp³ywu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin,
grzybów i zwierz¹t – nie dotycz¹:
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1) okreœlonych w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zwartej zabudowy wsi – gdzie dopuszcza siê
uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód zgodnie
z lini¹ wystêpuj¹c¹ na przylegaj¹cych dzia³kach,
2) istniej¹cych siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza siê uzupe³nianie zabudowy o obiekty niezbêdne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód,
3) istniej¹cych oœrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego utraci³y moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
– gdzie dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê
istniej¹cego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony œrodowiska oraz walorów estetyczno–krajobrazowych, pod warunkiem nie
zwiêkszania powierzchni zabudowy, iloœci miejsc
pobytowych a tak¿e nie przybli¿ania zabudowy do
brzegów wód.
3. Niniejsze rozporz¹dzenie nie narusza uprawnieñ nabytych na podstawie prawomocnych orzeczeñ administracyjnych oraz ustaleñ miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych
w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni
od daty og³oszenia jego tekstu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 1
z up. Wojewody Pomorskiego
P. Karczewski
Wicewojewoda Pomorski

Za³. 1
do rozporz¹dzenia nr 52/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
Opis granic Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Pó³nocna granica Parku biegnie od drogi wojewódzkiej
Nr 235 Brusy –Korne leœn¹ drog¹ Lipusz – P³ocice do
wsi P³ocice. Dalej biegnie na po³udniowy– wschód leœnymi drogami, po po³udniowo–zachodniej granicy oddzia³ów leœnych: 326, 341, 348, 352 (Nadleœnictwo
Koœcierzyna, Obrêb Koœcierzyna 1999), w oddziale 352
zakrêca na pó³noc i drog¹ lokaln¹ Loryniec– Grzybowski
M³yn dochodzi do wsi Grzybowski M³yn. Tam przecina
rzekê Trzebiochê i szos¹ Koœcierzyna – Wdzydze Ki-

szewskie zmierza na po³udnie do W¹glikowic. W W¹glikowicach kieruje siê na wschód, a potem na pó³nocny
wschód leœn¹ drog¹, biegn¹c¹ miêdzy jeziorami: Kramsko Ma³e i Bia³e oraz Debrzyno i D³ugie w kierunku wsi
Sarnowy. Granica Parku dochodzi t¹ drog¹ do toru kolejowego linii Koœcierzyna – B¹k.
Z tego miejsca wschodnia granica Parku biegnie torem
kolejowyn na po³udnie do skrzy¿owania z drog¹
Borsk–Ciêgard³o.
Po³udniowa granica biegnie leœn¹ drog¹ Borsk–Ciêgard³o przez odzia³y leœne: 617–626, 602–608, (Nadleœnictwo Koœcierzyna, Obrêb B¹k 1999), omija teren lotniska
biegn¹c drog¹ poln¹ ³¹cz¹c¹ ww. drogê leœn¹ z szos¹
Wdzydze Tucholskie– Borsk, nastêpnie dochodzi t¹ szos¹ do miejscowoœci Borsk. Dalej granica Parku prowadzi
szos¹ Borsk–Wiele do wsi Kliczkowy, a stamt¹d do Przytarni. Z Przytarni po³udniow¹ granic¹ kompleksu leœnego granica Parku dochodzi do Robaczkowa sk¹d
leœno–poln¹ drog¹ dochodzi do wsi Wiele. Z Wiela granica Parku biegnie na zachód drog¹ powiatow¹ Karsin –
Lubnia do granicy miêdzy gminami: Karsin w powiecie koœcierskim i Brusy w powiecie chojnickim.
Od tego miejsca zachodnia granica Parku biegnie granic¹ ww. powiatów, a nastêpnie po wschodnim brzegu
jeziora BrzeŸno, dochodzi do granicy lasu w pobli¿u pó³nocnego brzegu tego jeziora. Od tego punktu granica
Parku biegnie drog¹ lokaln¹ do stacji kolejowej Raduñ,
a potem torem kolejowym linii Chojnice – Lipusz 3 km
na pó³noc do zachodniego krañca lasu (oddzia³ leœny
nr 181 Nadleœnictwo Lipusz obrêb Dziemiany 1988).
Brzegiem lasów pañstwowych dociera ponownie do toru kolejowego, 500 m na pó³noc od stacji kolejowej Dziemiany, sk¹d biegnie dalej torem kolejowym w kierunku
pó³nocnym a¿ do wiaduktu nad drog¹ wojewódzk¹
Nr 235 Brusy – Korne. Od tego punktu granica Parku
pod¹¿a na pó³noc t¹ drog¹ wojewódzk¹ do skrzy¿owania z drog¹ leœn¹ Lipusz–P³ocice i dochodzi do miejsca,
w którym rozpoczêto opis.
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Rozporz¹dzenie Nr 53/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
1. Zaborski Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”,

1
Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone Rozporz¹dzeniem nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okreœlenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³
nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z 1994 r. Nr 27,
poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz. 294), które w odniesieniu do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego traci moc z dniem wejœcia
w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880), z tym ¿e na podstawie art. 153 ww. ustawy utworzony park krajobrazowy sta³ siê parkiem krajobrazowym w rozumieniu niniejszej ustawy.
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obejmuje obszar o powierzchni 34.026 ha, (w gm.:
Brusy i Chojnice; w pow. chojnickim).
2. Opis granicy Parku okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszego rozporz¹dzenia.
§2
1. Okreœla siê szczególne cele ochrony Parku:
1) zachowanie unikatowych form ukszta³towania terenu, w szczególnoœci rynien jeziornych, dolin
rzecznych oraz niecek wytopiskowych,
2) ochrona struktury hydrograficznej charakterystycznej dla obszarów sandrowych oraz poprawa stanu
czystoœci wód powierzchniowych,
3) zachowanie wa¿nych dla utrzymania ró¿norodnoœci biologicznej typów siedlisk, w szczególnoœci
specyficznych stref ekotonowych oraz siedlisk
wodnych, torfowiskowych i bagiennych,
4) utrzymanie ci¹g³oœci przestrzennej ekosystemów
leœnych i ich renaturalizacja,
5) aktywna ochrona pó³naturalnych fitocenoz nieleœnych,
6) ochrona ró¿norodnoœci fauny, w tym renaturalizacja siedlisk zniekszta³conych i nie wprowadzanie
gatunków obcych geograficznie,
7) ochrona to¿samoœci kulturowej Ziemi Zaborskiej,
a zw³aszcza specyfiki jednostek osadniczych i sieci dróg, lokalnej tradycji architektonicznej oraz
dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej,
8) ochrona i rewaloryzacja zespo³ów krajobrazu
otwartego, w szczególnoœci przedpoli punktów i
ci¹gów widokowych oraz specyficznych wnêtrz
krajobrazowych.
§3
1. W Parku wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3:
1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.);
2) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z
wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb oraz wykonywania czynnoœci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej, rybackiej i ³owieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych,
przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym
torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
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lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli
zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej
lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–b³otnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹
bezœció³kow¹;
11) utrzymywania otwartych rowów œciekowych i zbiorników œciekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13) u¿ywania ³odzi motorowych i innego sprzêtu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych, z
wy³¹czeniem Jeziora Charzykowskiego.
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 – je¿eli w trakcie
postêpowania strona wyka¿e brak niekorzystnego
wp³ywu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin,
grzybów i zwierz¹t – nie dotycz¹:
1) okreœlonych w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zwartej zabudowy wsi – gdzie dopuszcza siê
uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód zgodnie
z lini¹ wystêpuj¹c¹ na przylegaj¹cych dzia³kach,
2) istniej¹cych siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza siê uzupe³nianie zabudowy o obiekty niezbêdne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód,
3) istniej¹cych oœrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego utraci³y moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
– gdzie dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê
istniej¹cego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony œrodowiska oraz walorów estetyczno–krajobrazowych, pod warunkiem nie
zwiêkszania powierzchni zabudowy, iloœci miejsc
pobytowych a tak¿e nie przybli¿ania zabudowy do
brzegów wód.
3. Niniejsze rozporz¹dzenie nie narusza uprawnieñ
nabytych na podstawie prawomocnych orzeczeñ
administracyjnych oraz ustaleñ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego
rozporz¹dzenia.
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§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni
od daty og³oszenia jego tekstu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 1
z up. Wojewody Pomorskiego
P. Karczewski
Wicewojewoda Pomorski

Za³. 1
do rozporz¹dzenia nr 53/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
Opis granic Zaborskiego Parku Krajobrazowego
Opis granicy Parku rozpoczyna siê w pó³nocno–zachodniej czêœci Parku – w miejscu styku gmin: Brusy,
Chojnice i Lipnica, na pó³nocnym brzegu Jeziora Œluza
przy po³udniowo–zachodnim krañcu oddzia³u leœnego
nr 83 Nadleœnictwa Przymuszewo Obrêb Laska
(01.01.1988 r.) – dz. nr 83 LP – Obrêb Widno, Arkusz 3,
Miasto Brusy, (stan na dzieñ 25.01.2002).
Z tego miejsca granica Parku biegnie na pó³noc – zachodnim krañcem oddzia³ów leœnych nr 83 i 55 Nadleœnictwa Przymuszewo Obrêb Laska (01.01.1988 r.) i przecina
w poprzek akwen wodny po linii stanowi¹cej umown¹
granicê miêdzy Jeziorem Laska a Jeziorem Ksiê¿e, dochodz¹c do ujœcia wschodniej odnogi rzeki K³onecznicy
do Jeziora Laska przy po³udniowo–zachodnim naro¿niku oddzia³u leœnego nr 281 Nadleœnictwa Przymuszewo Obrêb Przymuszewo (01.01.1988 r.). Dalej granica
Parku przebiega po³udniowo zachodni¹ stron¹ tego oddzia³u, nastêpnie kieruje siê na pó³noc wzd³u¿ rzeki K³onecznicy a¿ do po³udniowo–zachodniego koñca oddzia³u
leœnego nr 114 Nadleœnictwa Przymuszewo Obrêb Przymuszewo (01.01.1988 r.) –dz. nr 114LP, Obrêb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy (stan na dzieñ 25.01.2002) i dalej
biegnie na pó³noc jego zachodni¹ granic¹. Nastêpnie granica Parku skrêca na wschód i przebiega pó³nocnymi granicami oddzia³ów leœnych nr 114, 113 i 112 Nadleœnictwa
Przymuszewo Obrêb Przymuszewo (01.01.1988 r.) – dz.
nr 114 LP, 113 LP– Obrêb Widno, Arkusz 1, Miasto Brusy (stan na dzieñ 25.01.2002), dz. nr 112 LP Obrêb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na dzieñ 25.01.2002).
Tu granica Parku skrêca na pó³noc i biegnie zachodni¹
granic¹ oddzia³u leœnego nr 79, po czym ponownie skrêca na wschód i biegnie pó³nocnym skrajem oddzia³ów
leœnych nr 79, 78 i 77 Nadleœnictwa Przymuszewo Obrêb Przymuszewo (01.01.1988 r.) – dz. 79 LP, 78 LP – Obrêb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na dzieñ
25.01.2002) i dz. nr 77/1 LP Obrêb Widno, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzieñ 25.01.2002).
Dalej granica Parku biegnie na wschód, w³¹czaj¹c
grunty przysió³ka G³uche wsi Kruszyn, a¿ do pó³noc1
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no–wschodniego naro¿nika oddzia³u leœnego nr 74 Nadleœnictwa Przymuszewo Obrêb Przymuszewo
(01.01.1988 r.) –dz. nr 74LP Obrêb Widno, Arkusz 5,
Miasto Brusy, (stan na dzieñ 25.01.2002). W tym miejscu
skrêca na pó³noc zachodnim krañcem oddzia³u leœnego
nr 51, nastêpnie skrêca na wschód pó³nocn¹ granic¹ oddzia³ów leœnych nr 51 i 50 Nadleœnictwa Przymuszewo
Obrêb Przymuszewo (01.01.1988 r.) –dz. nr 51/4 LP i
50 LP– Obrêb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na
dzieñ 25.01.2002). Dalej granica Parku biegnie na pó³noc zachodnim skrajem oddzia³ów leœnych nr 34, 20, 13
Nadleœnictwa Przymuszewo Obrêb Przymuszewo
(01.01.1988 r.) – dz. nr 34LP, 20LP, 13LP – Obrêb Kruszyn, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzieñ 25.01.2002).
W tym miejscu granica parku odchyla siê kierunku
wschodnim, biegn¹c pó³nocnym brzegiem oddzia³u leœnego nr 13 i skrêca na pó³noc, biegn¹c zachodni¹ granic¹ oddzia³ów leœnych nr 11, 6, 3 i 2 Nadleœnictwa
Przymuszewo Obrêb Przymuszewo (01.01.1988 r.) –
dz. nr 11LP– Obrêb Windorp, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan
na dzieñ 25.01.2002) oraz dz. nr 6LP, 3LP i 2LP– Obrêb
Skoszewo, Arkusz 2, Miasto Brusy, (stan na dzieñ
25.01.2002), gdzie dochodzi do Jeziora Skoszewskiego.
Dalej granica Parku prowadzi granic¹ miêdzy gminami Brusy i Studzienice – osi¹ Jeziora Skoszewskiego
(dzia³ka nr 1), pó³nocnymi krañcami dzia³ek nr 23/31,
25/8, 25/6, nastêpnie przecina drogê Skoszewo – Sominy (dz. nr 40/2), dochodzi do dzia³ki 52/3 i kieruje siê
na pó³noc do naro¿nika tej dzia³ki – Obrêb Skoszewo,
Miasto Brusy, (stan na dzieñ 25.01.2002). Nastêpnie
skrêca na wschód, a dalej na po³udniowy wschód zgodnie z granic¹ dzia³ki. Z najbardziej wysuniêtego na
wschód punktu tej dzia³ki przy Jeziorze Somiñskim (dz.
nr 1/1) przecina to jezioro w linii prostej do po³udniowo–wschodniego naro¿nika pastwiska – tj. pó³nocnej
czêœci dzia³ki 3/1. Nastêpnie biegnie pó³nocnym krañcem u¿ytku rolnego na tej dzia³ce i dochodzi do drogi
gruntowej Sominy – Lendy, biegn¹cej wzd³u¿ brzegu Jeziora Somiñskiego. Po dojœciu do w/w drogi kieruje siê na
po³udnie –do naro¿nika dzia³ki nr 5 i dalej jej pó³nocn¹
stron¹, skrêcaj¹c w kierunku po³udniowo–wschodnim
biegnie wzd³u¿ nastêpuj¹cych dzia³ek: nr 9/3 i nr 12 gdzie
w po³owie d³ugoœci granicy tej dzia³ki skrêca bardziej na
po³udnie do dz. nr 17 i jej wschodni¹ œcian¹ dochodzi
do dz. nr 19 – Obrêb Przymuszewo, Arkusz 1, Miasto
Brusy, (stan na dzieñ 25.01.2002). W po³owie d³ugoœci
wschodniej granicy tej dzia³ki odbija na wschód a nastêpnie skrêca na po³udniowy wschód do naro¿nika dzia³ki nr 22 i jego wschodni¹ granic¹ do dz. nr 27 i 56, po
czym na wysokoœci nieu¿ytku granica Parku odbija na
wschód i po³udniowy wschód. Dalej wschodnimi krañcami dzia³ek nr 241/5, 58 oraz pó³nocnymi granicami
dzia³ek nr 59, 60, 61, 64/1, 65/2 przecina drogê asfaltow¹ z prowadz¹c¹ z Przymuszewa do drogi Trzebuñ –Sominy. Dalej biegnie pó³nocn¹ granic¹ dzia³ek nr 112/2,

Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone Rozporz¹dzeniem Nr 30/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 54, poz. 253), które traci moc z dniem
wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz. 880), z tym ¿e na podstawie art. 153 ww. ustawy utworzony park krajobrazowy sta³ siê parkiem krajobrazowym
w rozumieniu niniejszej ustawy.
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113, 114, 115/1 – gdzie na rogu tej dzia³ki skrêca na po³udnie– biegnie wschodnim brzegiem dzia³ek nr 115/1,
120, 122, 136/1,142, 143, nastêpnie przecina drogê Lendy –Trzebuñ oraz biegnie wschodni¹ granic¹ dzia³ki
nr 187 – Obrêb Przymuszewo, Arkusz 2, Miasto Brusy,
(stan na dzieñ 25.01.2002) oraz wschodni¹ stron¹ dzia³ek nr 222, 223, 224 – Obrêb Wysoka Zaborska, Arkusz
1, Miasto Brusy (stan na dzieñ 25.01.2002). Na styku z
dzia³k¹ nr 1/1 odbija na wschód, biegnie pó³nocn¹ granic¹ dzia³ek nr 1/1, 3/1, 5, 25/1LP, przecina drogê Wysoka Zaborska – Trzebuñ (dzia³ka nr 36), nastêpnie granic¹
dzia³ek nr 25/2LP i 24LP dochodzi do drogi Wysoka Zaborska – G³ówczewice (dzia³ka nr 85). Nastêpnie t¹ drog¹ kieruje siê do naro¿nika dz. nr 37/1LP i dalej
wschodnim krañcem dzia³ek o nr 37/1LP, 96, 111/3, 122
i 80LP – Obrêb Leœno, Arkusz 4, Miasto Brusy (stan na
dzieñ 25.01.2002) dochodzi do drogi leœnej i przecina
j¹. Nastêpnie wschodni¹ granic¹ dzia³ek nr 101, 117/4LP
przecina drogê z Leœna do G³ówczewic (dzia³ka nr 104/1)
i dalej wschodnim brzegiem dzia³ki nr 117/3LP dochodzi do jej wschodniego naro¿nika.
Dalej granica Parku kieruje siê na zachód granic¹ tej
dzia³ki a¿ do naro¿nika dzia³ki nr 154LP i jej po³udniowym krañcem biegnie w kierunku Jeziora Leœno Górne
(dzia³ka nr 107), a nastêpnie wschodnim brzegiem dzia³ki nr 106 – Obrêb Leœno, Arkusz 1, Miasto Brusy (stan na
dzieñ 25.01.2002), dochodzi do ujœcia rzeki M³osiny. Nastêpnie granica Parku prowadzi rzek¹ M³osin¹ pocz¹tkowo w kierunku wschodnim, pó³nocnymi brzegami dzia³ek
nr 103, 106, 107, 108, 109/1, za t¹ dzia³k¹ skrêca na po³udnie i biegnie wzd³u¿ rowu, wschodnimi brzegami dzia³ek nr 111, 112, 228/1, 113, a nastêpnie zachodni¹ stron¹
drogi (dzia³ka nr 126) i przecina drogê Orlik – Leœno
–dzia³ka nr 148 i biegnie pó³nocno–zachodni¹ stron¹
drogi polnej (dzia³ka nr 166)– Obrêb Orlik, Miasto Brusy,
(stan na dzieñ 25.01.2002) i dochodzi do drogi asfaltowej Lubnia –Leœno, kieruj¹c siê ni¹ w kierunku Lubni.
Przy naro¿niku dzia³ki nr 388/1 granica Parku skrêca na
po³udnie, a przy dzia³ce nr 387/3 skrêca w kierunku po³udniowo–zachodnim, przecina prostopadle drogê gruntow¹ Zalesie–Leœno (dzia³ka nr 336/2), dalej biegnie
wschodnimi granicami dzia³ek nr 360/4, 359, 358, 357/2,
356 do drogi z Zalesia na Parcele (dzia³ka nr 361/1), któr¹ przecina, kieruje siê na zachód wzd³u¿ granic dzia³ki
nr 332/2 – Obrêb Leœno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na
dzieñ 25.01.2002) i przecina rzekê Niechwaszcz.
Ci¹g dalszy granicy Parku wiedzie pó³nocno–zachodni¹ stron¹ drogi Czapiewice – Gapowo –Zalesie (dzia³ka nr 57) w kierunku Czapiewic. W osadzie Przyg³ówka,
przy pó³nocno–wschodnim naro¿niku dzia³ki nr 25 granica skrêca na zachód – pó³nocnym brzegiem dzia³ek nr 25,
26 i 33 dochodzi do drogi gruntowej (dzia³ka nr 37/2),
któr¹ dochodzi do drogi asfaltowej Czapiewice – Leœno.
Skrêca ni¹ w kierunku Czapiewic i na najbli¿szym zakrêcie tej drogi odbija w drogê poln¹ Czapiewice – Rolbik. Drog¹ t¹ (dzia³ka nr 212/2) granica Parku dochodzi
do rozga³êzienia dróg, gdzie skrêca w lewo– na D¹brówkê– (dzia³ka nr 247). Za osad¹ D¹brówka granica Parku
biegnie pó³nocno–wschodnim brzegiem dzia³ki 57/2LP –
Obrêb Czapiewice, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na
dzieñ 25.01.2002). Przecina w poprzek dzia³kê nr 124 i
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biegnie dalej zachodni¹ stron¹ dzia³ek nr 125/2 i 125/1
(droga), za zabudowaniami skrêca na wschód do granicy dzia³ki 95/1, gdzie kieruje siê na po³udnie a nastêpnie
na rogu dzia³ki 122/3 – po³udniowym jej krañcem kieruje siê na zachód. Przecina dz. nr 121 (droga) i 113/2,
dochodzi do drogi (nr dz. 583) i dalej po³udniow¹ stron¹
mija dzia³ki nr 585 i 584. Na po³udniowo–zachodnim naro¿niku dz. nr 584 skrêca na po³udniowy zachód, drog¹
(dzia³ka nr 67/7) dochodzi do gruntów ornych i skrêca
na po³udnie. Wschodnim brzegiem dzia³ki nr 67/2 oraz
czêœciowo jej wnêtrzem dochodzi do pó³nocno–wschodniego naro¿nika dzia³ki nr 69, dalej wschodnim jej brzegiem dochodzi do drogi Ma³e Che³my – Rolbik /
Milachowo M³yn, dalej drog¹ asfaltow¹ do Antoniewa
(dzia³ka nr 162/2) – Obrêb Ma³e Che³my, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzieñ 25.01.2002).
W Antoniewie skrêca na po³udnie, gdzie za zabudowaniami, poprzez dzia³ki rolne nr 290 i 310 Obrêb Ma³e
Che³my, Arkusz 5, Miasto Brusy, (stan na dzieñ
25.01.2002) prowadzi droga gruntowa w kierunku drogi
asfaltowej Wielkie Che³my – Ma³e Che³my, do pó³nocno–zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 510/8 i dalej jej pó³nocnym krañcem w kierunku wschodnim poprzez dzia³kê
nr 510/9 dochodzi do drogi asfaltowej Wielkie Che³my –
Ma³e Che³my. Zachodni¹ stron¹ tej drogi (dzia³ka nr 55/1)
granica Parku dochodzi do centrum wsi, przecina drogê asfaltow¹ Brusy – Swornegacie i dalej kieruje siê droga gruntow¹ (dzia³ka nr 414) w kierunku osady Krównia.
Przy po³udniowej granicy dzia³ki nr 229/2 LP granica Parku skrêca na wschód, gdzie pó³nocn¹ granic¹ dzia³ki numer 410 na œcianie lasu, skokowo zbli¿a siê do drogi
Krównia –Czyczkowy (dzia³ka nr 402)– Obrêb Ma³e Che³my, Arkusz 10, miasto Brusy (stan na dzieñ 25.01.2002).
T¹ drog¹ biegnie w kierunku wschodnim do krañca dzia³ki nr 405 i skrêca na po³udniowy–wschód, gdzie przecina drogê (dzia³ka nr 220cz) do wsi Czyczkowy i kieruje
siê w stronê tej wsi. Od tej drogi granica Parku odbija
na wschód i biegnie pó³nocnymi krañcami u¿ytków zielonych i pastwisk na dzia³kach o nr 235, 236, 238, 239 –
Obrêb Czyczkowy, Arkusz 2, miasto Brusy (stan na dzieñ
25.01.2002), gdzie wyraŸnie skrêca na po³udnie. Na wysokoœci gruntów Lasów Pañstwowych (dzia³ka nr 270/1)
zgodnie z ³ukiem drogi skrêca na wschód. W miejscu
dojœcia drogi leœnej z wnêtrza dz. nr 282 LP do pó³nocnych granic tej dzia³ki, granica Parku skrêca na pó³noc
œcian¹ lasu, a nastêpnie skrêca na wschód przez dz. nr
281 LP i nr 280/1 LP – w tym wydzieleniu granica ZPK
biegnie zgodnie ze œcian¹ lasu, kieruj¹c siê na po³udniowy wschód, przecina drogê (któr¹ wczeœniej opuœci³a),
dalej brzegiem lasu ponownie biegnie na po³udnie – w
stronê linii kolejowej i drogi asfaltowej po uprzednim odbiciu w kierunku pó³nocno–wschodnim a nastêpnie po³udniowo–wschodnim – Obrêb Czyczkowy, Arkusz 2,
miasto Brusy (stan na dzieñ 25.01.2002).
Dalej granica Parku biegnie pó³nocno–zachodni¹ stron¹ drogi wojewódzkiej nr 235 Koœcierzyna – Chojnice w
kierunku po³udniowym do wsi Mêcika³, gdzie przecina
Brdê i dalej wzd³u¿ tej drogi biegnie a¿ do miejscowoœci
K³odawa, gdzie przy po³udniowym naro¿niku oddzia³u
leœnego nr 145 Nadleœnictwa Rytel, Obrêb Klosnowo
(01.01.1997 r) skrêca na zachód i biegnie po³udniowymi
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granicami oddzia³ów leœnych nr 145, 146, na pó³nocno–zachodnim naro¿niku tego oddzia³u kieruje siê na
pó³noc i idzie po po³udniowych granicach oddzia³ów 123
i 124, dochodzi do wschodniej œciany oddzia³u 125 i skrêca na po³udnie do naro¿nika tego oddzia³u i ponownie
skrêca na zachód biegn¹c dalej po³udniowymi krañcami
oddzia³ów: 126, 127a,b, 128b,d Nadleœnictwa Rytel, Obrêb Klosnowo (01.01.1997 r.). W tym miejscu przekracza liniê kolejow¹ Lipusz – Chojnice, po czym skrêca na
po³udnie i biegnie wschodnimi granicami oddzia³ów leœnych nr 129, 155, 170, 177a Nadleœnictwa Rytel, Obrêb
Klosnowo (01.01.1997 r.), tj. do przejazdu kolejowego
na drodze asfaltowej Powa³ki PKP –Jarcewo. Od przejazdu kolejowego granica Parku skrêca na zachód i biegnie pó³nocn¹ stron¹ tej drogi do po³udniowo–
zachodniego naro¿nika oddzia³u leœnego nr 170, gdzie
skrêca na pó³noc i biegnie zachodni¹ granic¹ oddzia³u leœnego nr 170 Nadleœnictwa Rytel, Obrêb Klosnowo
(01.01.1997 r.). Nastêpnie granica Parku skrêca na zachód i biegnie po³udniowymi granicami oddzia³ów leœnych nr 156, 157, 158, 159, 160, 161 Nadleœnictwa
Rytel, Obrêb Klosnowo (01.01.1997 r.)
Nastêpnie granica Parku biegnie przy po³udniowej
granicy dzia³ki nr 162/4LP i dalej drog¹ (dzia³ka nr 142/1)
do naro¿nika dzia³ki nr 163/5LP przy Jeziorze NiedŸwied¿. Od tego miejsca przebiega w kierunku zachodnim wzd³u¿ po³udniowego brzegu Jeziora NiedŸwiedŸ
drog¹ (dzia³ka nr 134/10) – Obrêb Chojniczki, arkusz 1,
gmina Chojnice. Nastêpnie granica Parku kieruje siê pó³nocn¹ stron¹ rowu uchodz¹cego do jeziora NiedŸwiedŸ,
dalej wschodni¹ granic¹ dzia³ki nr 416, po czym przecina dzia³kê nr 165LP lini¹ prost¹ (bêd¹c¹ przed³u¿eniem
wschodniej granicy dzia³ki. nr 416) do pó³nocno –
wschodniego naro¿nika dzia³ki 167 LP i dalej wschodnim krañcem tej dzia³ki do jej po³udniowo–wschodniego
naro¿nika – Obrêb Charzykowy, arkusz 15, gmina Chojnice. Nastêpnie granica Parku biegnie lini¹ prost¹, która swój pocz¹tek bierze z po³udniowo– wschodniego
naro¿nika dzia³ki nr 167 LP i koñczy siê w po³udniowo–zachodnim naro¿niku dzia³ki nr 344/1– jest to miejsce skrzy¿owania drogi jednokierunkowej (wylotowej) z
miejscowoœci Charzykowy (dz. nr 99/5) z drog¹ wojewódzk¹ nr 212 Chojnice –Bytów (dz. nr 52/1)– Obrêb
Charzykowy, arkusz 15, gmina Chojnice. Po przeciwnej
stronie drogi Chojnice Bytów dochodzi w tym miejscu
droga gruntowa z Nie¿ywiêcia– Gm. Cz³uchów.
Od tego skrzy¿owania granica Parku biegnie wzd³u¿
drogi wojewódzkiej nr 212 w stronê Bytowa do po³udniowo–wschodniego naro¿nika oddzia³u leœnego nr 292
Nadleœnictwa Rytel, Obrêb Klosnowo (01.01.1997 r.).
Dalej granica przebiega po³udniowym brzegiem oddzia³ów leœnych 292, 293, 294 i 295, dalej skrêca na pó³nocny zachód biegn¹c po³udniowo– zachodnimi granicami
oddzia³ów 295, 291 i 287, nastêpnie przechodzi pó³nocnymi obrze¿ami oddzia³ów 287 i 286 Nadleœnictwa Rytel, Obrêb Klosnowo (01.01.1997 r.), dochodz¹c do drogi
wojewódzkiej nr 212 Chojnice – Bytów.
Wschodni¹ krawêdzi¹ tej drogi wojewódzkiej granica
parku biegnie na pó³nocny–zachód, mijaj¹c most na rze-
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ce Czerwonce (Czerwonej Strudze) w miejscowoœci Babilon i dalej, a¿ do po³udniowo–zachodniego krañca oddzia³u leœnego nr 234 Nadleœnictwa Rytel, Obrêb
Klosnowo (01.01.1997 r.). W tym miejscu odbija na pó³nocny–wschód, granic¹ oddzia³u leœnego nr 234 Nadleœnictwa Rytel, Obrêb Klosnowo (01.01.1997 r.) dochodzi
do rzeki Brdy i po³udniowym brzegiem Brdy biegnie w
górê rzeki w kierunku zachodnim, dochodz¹c do po³udniowej granicy oddzia³u leœnego nr 379 Nadleœnictwa
Przymuszewo Obrêb Laska (01.01.1988 r). St¹d granica Parku biegnie zachodnimi granicami oddzia³ów leœnych nr 379, 371, przecina drogê Konarzyny – Chociñski
M³yn i dalej biegnie zachodnimi granicami oddzia³ów leœnych nr 372, 373, 358 oraz po³udniowymi granicami oddzia³ów leœnych nr 345, 346, 347 Nadleœnictwa
Przymuszewo Obrêb Laska (01.01.1988 r).
Dalej granica Parku biegnie po granicy miêdzy gminami Chojnice i Konarzyny. Granic¹ gruntów wsi Kopernica (Obrêb Swornegacie arkusz 8, gmina Chojnice)
dochodzi do rzeki Chociny i dalej rzek¹ w kierunku pó³nocnym, a¿ do pó³nocnej granicy oddzia³u leœnego
nr 311 Nadleœnictwa Przymuszewo Obrêb Laska
(01.01.1988 r.). Nastêpnie granica Parku przebiega rzek¹ Chocin¹ do granicy z dzia³k¹ nr 311LP i dalej granic¹
dzia³ki nr 316/1, dochodz¹c do drogi Swornegacie – Dziêgiel (dzia³ka nr 327/1). Dalej kieruje siê t¹ drog¹ w kierunku pó³nocno–zachodnim przy po³udniowych granicach
dzia³ek nr: 89/1, 87/1; w kierunku pó³nocnym po granicy
dzia³ek nr: 87/1, 56/1, dalej skrêca na wschód, a nastêpnie na pó³noc przy granicach z dzia³kami nr: 56/1 i 58 –
Obrêb Swornegacie arkusz 4, gmina Chojnice.
Dalej granica parku przechodzi wzd³u¿ granicy gminy Chojnice z gmin¹ Konarzyny, po zachodniej granicy
dzia³ek nr: 40/1, 11/1, 176/2LP, 176/1 a¿ do drogi Parszczenica – Swornegacie (dzia³ka nr 3/1) – Obrêb Swornegacie arkusz 3, gmina Chojnice. Tam dochodzi do
po³udniowo–zachodniego krañca oddzia³u leœnego
nr 176 i pod¹¿a jego zachodni¹ granic¹, a nastêpnie pó³nocn¹ granic¹ oddzia³ów leœnych nr: 176, 175, 174 i 173
Nadleœnictwa Przymuszewo Obrêb Laska (01.01.1988 r.).
Dalej granica Parku pod¹¿a na pó³noc – wzd³u¿ zachodniej granicy oddzia³ów leœnych nr: 153, 131 i 109
Nadleœnictwa Przymuszewo Obrêb Laska (01.01.1988 r.),
skrêca na zachód i biegnie po³udniow¹ a nastêpnie zachodni¹, pó³nocn¹ i pó³nocno – zachodni¹ granic¹ dzia³ki 84/1 LP zgodnie z lini¹ brzegow¹ J. Œluza – Obrêb
Swornegacie, arkusz 1, gmina Chojnice, po czym przekracza jezioro Œluza (którego czêœæ jeziora w Gm. Chojnice ma nr 1116/2) po linii stanowi¹cej granicê miêdzy
gminami Chojnice i Lipnica, skrêca na wschód i biegnie
dalej pó³nocnym brzegiem tego jeziora dochodz¹c do
miejsca, z którego rozpoczêto opis przebiegu granicy
Parku.
Z obszaru Zaborskiego Parku Krajobrazowego, okreœlonego opisan¹ powy¿ej granic¹, wy³¹czony jest obszar
Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, okreœlony Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. (Dz. U.
Nr 64, poz. 305, zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 555)
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Rozporz¹dzenie Nr 54/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
1. Kaszubski Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar o powierzchni 33.202 ha, (w
gm.: Chmielno, Kartuzy, Koœcierzyna, Linia, Nowa
Karczma, Sierakowice, Somonino i Stê¿yca; w pow.:
kartuskim, koœcierskim i wejherowskim).
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagro¿eniami
zewnêtrznymi wyznaczona jest otulina o powierzchni 32.494 ha (w gm.: Chmielno, Linia, Kartuzy, Koœcierzyna, Nowa Karczma, Przodkowo, Sierakowice,
Somonino, Stê¿yca, Sulêczyno, Szemud oraz w m.
Kartuzy; w pow. kartuskim, koœcierskim oraz wejherowskim).
3. Opis granicy Parku okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszego rozporz¹dzenia.
4. Otulinê okreœla siê w za³¹czniku Nr 2 do niniejszego
rozporz¹dzenia.
§2
1. Okreœla siê szczególne cele ochrony Parku:
1) zachowanie specyfiki rzeŸby terenu – wzniesieñ
morenowych, dolin rzecznych i rynien jeziornych
oraz wytopisk polodowcowych,
2) poprawa stanu czystoœci wód powierzchniowych,
3) utrzymanie i przywracanie mozaiki zbiorowisk roœlinnych, w³aœciwej dla ró¿nych typów œrodowiska
przyrodniczego Parku, w szczególnoœci ochrona
Ÿródlisk, torfowisk oraz fitocenoz z udzia³em gatunków borealnych i podgórsko–górskich,
4) utrzymanie spójnoœci przestrzennej ekosystemów
leœnych i ich renaturalizacja,
5) ochrona naturalnych i pó³naturalnych zbiorowisk
wzd³u¿ cieków i brzegów jezior w celu uzyskania
biologicznej zabudowy ich obrze¿y,
6) utrzymanie naturalnej ró¿norodnoœci fauny oraz
tworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych restytucjê
gatunków, które wyginê³y, w szczególnoœci g³uszca i raka szlachetnego,
7) zachowanie i eksponowanie zasobów dziedzictwa kulturowego, a zw³aszcza struktury i wartoœci
krajobrazu kulturowego, wartoœciowych uk³adów
przestrzennych osadnictwa, tradycyjnych i historycznych form zabudowy, obiektów kultury materialnej i wartoœci kultury niematerialnej,
8) ochrona unikatowych wartoœci krajobrazu, a
zw³aszcza rynien jeziornych i dolin rzecznych oraz
eksponowanych wzniesieñ i zboczy o znacznych
spadkach terenu,
9) oszczêdne u¿ytkowanie i planowe kszta³towanie
przestrzeni ze szczególnym uwzglêdnieniem
ochrony walorów krajobrazowych.

§3
1. W Parku wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3:
1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.);
2) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z
wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb oraz wykonywania czynnoœci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej, rybackiej i ³owieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych,
przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów
lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym
torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli
zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej
lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–b³otnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹
bezœció³kow¹;
11) utrzymywania otwartych rowów œciekowych i zbiorników œciekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13) u¿ywania ³odzi motorowych i innego sprzêtu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 – je¿eli w trakcie
postêpowania strona wyka¿e brak niekorzystnego
wp³ywu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin,
grzybów i zwierz¹t – nie dotycz¹:
1) okreœlonych w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zwartej zabudowy wsi – gdzie dopuszcza siê
uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód zgodnie
z lini¹ wystêpuj¹c¹ na przylegaj¹cych dzia³kach,
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2) istniej¹cych siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza siê uzupe³nianie zabudowy o obiekty niezbêdne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód,
3) istniej¹cych oœrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego utraci³y moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
– gdzie dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê
istniej¹cego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony œrodowiska oraz walorów estetyczno–krajobrazowych, pod warunkiem nie
zwiêkszania powierzchni zabudowy, iloœci miejsc
pobytowych a tak¿e nie przybli¿ania zabudowy do
brzegów wód.
3. Niniejsze rozporz¹dzenie nie narusza uprawnieñ nabytych na podstawie prawomocnych orzeczeñ administracyjnych oraz ustaleñ miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych
w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni
od daty og³oszenia jego tekstu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 1
z up. Wojewody Pomorskiego
P. Karczewski
Wicewojewoda Pomorski
Za³. 1
do rozporz¹dzenia nr 54/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia15 maja 2006 r.
Opis granic Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
Pó³nocna granica KPK biegnie od toru kolejowego linii Kartuzy–Lêbork (200 m na po³udnie od stacji PKP
Niepoczo³owice, gm. Linia), wzd³u¿ pó³nocnej granicy
obszarów leœnych, do szosy Niepoczo³owice – Niepoczo³owice Folwark, któr¹ dochodzi do skraju kompleksu leœnego. Granic¹ lasów pañstwowych (Nadleœnictwo
Strzebielino, Obrêb Bo¿epole), z w³¹czeniem przyleg³ego doñ terenu podmok³ego po³o¿onego 500 m na pó³noc od Jez. Folwarcznego, granica Parku dochodzi do
Potêgowa. Dalej biegnie drog¹ lokaln¹ do wsi Kobylasz,
sk¹d biegnie po drodze Kobylasz–Wronia osi¹gaj¹c drogê Linia–Mi³oszewo. Tu granica skrêca na wschód i
wzd³u¿ ww. drogi dociera do drogi polnej 1250 m przed
mostem na £ebie w Mi³oszewie. Biegnie t¹ drog¹ na pó³noc 900 m, po czym skrêca na pó³nocny zachód i biegnie drog¹ lokaln¹ do T³uczewa. Tam granica Parku
skrêca na wschód i drog¹ powiatow¹ T³uczewo –
Strzepcz przechodzi przez most na £ebie, dalej biegnie
1

Poz. 1191

w kierunku wschodnim i pó³nocnym drog¹ poln¹ przy
granicy lasów, przekracza ww. drogê powiatow¹ w³¹czaj¹c w granice parku torfowisko po³o¿one na pó³nocny
zachód od Strzepcza, po czym skrêca w kierunku po³udniowo–wschodnim i biegnie po drodze powiatowej T³uczewo – Strzepcz, omijaj¹c od po³udnia zabudowania
wsi Strzepcz. Dalej granica biegnie na po³udnie 1100 m
drog¹ powiatow¹ Strzepcz – Mi³oszewo, po czym skrêca na wschód w drogê poln¹. Po 950 m osi¹ga wschodni skraj lasu, skrêca na po³udnie i drog¹ leœn¹ dochodzi
do granicy gminy, a dalej t¹ granic¹ w kierunku zachodnim, a¿ do drogi lokalnej Mi³oszewo–Stara Huta. Dalej
biegnie ni¹ do Starej Huty, gdzie skrêca w drogê poln¹
Stara Huta –Staniszewo i przez osadê Przytoki dociera
do Staniszewa. Tu granica osi¹ga szosê Mirachowo–Kartuzy, któr¹ biegnie w kierunku Prokowa, do skrzy¿owania z lini¹ kolejow¹ Kartuzy–Lêbork.
Od tego miejsca wschodni¹ granicê Parku poprowadzono wzd³u¿ ww. linii kolejowej do miejscowoœci £apalice, gdzie przecina drogê wojewódzk¹ nr 219 Kartuzy–
Sierakowice i biegnie na po³udnie drog¹ poln¹ do osady
Chochowatka, osi¹gaj¹c tu skraj kompleksu lasów pañstwowych. Dalej granica biegnie na pó³nocny wschód
skrajem tych lasów, dochodzi do drogi wojewódzkiej
Nr 219 Sierakowice –Kartuzy i biegnie ni¹ do granicy
miasta Kartuzy. Tu granica Parku skrêca na po³udnie i
granic¹ miasta dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 228
Kartuzy–Sulêczyno, po czym skrêca w drogê lokaln¹
Kartuzy–Gorêczyno i biegnie ni¹ 800 m. W oddziale leœnym nr 205 (Nadleœnictwo Kartuzy, Obrêb Kartuzy) skrêca w drogê leœn¹ i biegnie ni¹ do osady Smêtowo Leœne.
St¹d po³udniow¹ granic¹ lasów na skraju wzniesienia
biegnie w kierunku po³udniowo –zachodnim do drogi lokalnej Rêboszewo – Gorêczyno. Z tego miejsca granica
biegnie drog¹ poln¹ na po³udnie do miejscowoœci Ostrzyce, gdzie skrêca na wschód i wzd³u¿ Raduni – lokaln¹
drog¹ Ostrzyce–Gorêczyno dochodzi do pó³nocno–
wschodniego brzegu Jez. Trzebno. Dalej granica otacza to jezioro 100–metrow¹ stref¹ od po³udniowego
wschodu i dochodzi do polnej drogi Gorêczyno– Ostrzyce, któr¹ biegnie w kierunku zachodnim oko³o 700 m, a
nastêpnie granic¹ lasu 300 m na po³udnie do drogi lokalnej Ostrzyce Wybudowanie –R¹ty. Drog¹ t¹ biegnie na
wschód przez R¹ty (otacza Jez. R¹ty) do toru kolejowego linii Gdynia– Koœcierzyna. Torem kolejowym przebiega w kierunku zachodnim do szosy biegn¹cej wzd³u¿
wschodniego brzegu rezerwatu "Szczyt Wie¿yca". T¹
szos¹ dochodzi do drogi krajowej Nr 20 ¯ukowo – Koœcierzyna, po czym biegnie drog¹ leœn¹ 500 m na po³udnie
i dalej po wschodniej granicy lasów pañstwowych (Nadleœnictwo Kartuzy, Obrêb Wie¿yca) dochodzi do drogi
polnej i biegn¹c ni¹ 1 km na wschód, dochodzi do drogi
polnej Kaplica– Grabowska Huta, skrêca na po³udnie i
drog¹ t¹ dochodzi do wsi Grabowska Huta.

Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone Rozporz¹dzeniem nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okreœlenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich
otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ ( Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z 1994 r. Nr 27, poz. 139
i z 1998 r. Nr 59, poz. 294), które w odniesieniu do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego traci moc z dniem wejœcia w ¿ycie
niniejszego rozporz¹dzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880), z tym ¿e na podstawie art. 153 ww. ustawy utworzony park krajobrazowy sta³ siê parkiem krajobrazowym w rozumieniu
niniejszej ustawy.
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Po³udniowa granica KPK od wsi Grabowska Huta poprowadzona jest wzd³u¿ drogi polnej na pó³nocny zachód do miejscowoœci Piotrowo, gdzie skrêca na zachód
osi¹gaj¹c drogê krajow¹ Nr 20 ¯ukowo– Koœcierzyna
na po³udniowym skraju kompleksu leœnego na wschód od
Szymbarka, przecinaj¹c j¹ i biegn¹c drog¹ leœn¹ do
Szymbarka. Tu granica Parku skrêca na zachód i biegnie wzd³u¿ szosy Szymbark– Go³ubie, gdzie dochodzi
do linii kolejowej Gdynia–Koœcierzyna i wzd³u¿ tej linii
biegnie na po³udniowy zachód do drogi polnej Stara Sikorska Huta – Stê¿yca, równoleg³ej do po³udniowego
brzegu Jez. Lubowisko. Granica biegnie ww. drog¹ osi¹gaj¹c drogê wojewódzk¹ Nr 214 Stê¿yca– Koœcierzyna
przy osadzie Pypkowo, skrêca na po³udnie i ww. drog¹
wojewódzk¹ dochodzi do drogi polnej biegn¹cej na zachód w kierunku osady Kucborowo. Dalej biegnie t¹ drog¹ do jej skrzy¿owania z drog¹ lokaln¹ Stê¿yca–
Wieprznica na zachód od Kucborowa. Tu skrêca ona na
pó³noc obejmuj¹c po³o¿ony na zachód od szosy Stê¿yca – Gostomie, podmok³y teren ograniczony drogami
polnymi miêdzy miejscowoœciami Delewo i Pa¿êce, nastêpnie biegnie 700 m szos¹ w kierunku Stê¿ycy. Tam
skrêca w drogê poln¹ u podnó¿a wzniesienia i dochodzi
ni¹ do drogi wojewódzkiej Nr 214 Stê¿yca – Mœciszewice.
Od tego miejsca zachodnia granica KPK biegnie na
pó³noc drog¹ lokaln¹ przez ¯uromino do Borucina, obejmuj¹c po³o¿one na pó³noc od ¯uromina jeziorko wraz z
przyleg³ym doñ terenem podmok³ym. W Borucinie skrêca na wschód i biegnie 700 m drog¹ wojewódzk¹ Nr 228
Sulêczyno – Kartuzy, po czym skrêca na pó³noc w szosê do Wygody £¹czynskiej, po 500 m skrêca na pó³nocny–wschód w drogê do ¿wirowni £¹czyno i dalej drogami
polnymi, omijaj¹c ¿wirowniê, przez wieœ £¹czyno wraca do szosy, któr¹ biegnie 1 km w kierunku Wygody £¹czyñskiej. Nastêpnie skrêca na zachód i drogami polnymi
dochodzi do wsi Przyrowie, gdzie skrêca na pó³noc i drogami polnymi dociera do drogi polnej z przysió³ka Kozi
Dwór, któr¹ dochodzi do drogi lokalnej Borzestowo – Borzestowo Wybudowanie, po czym biegnie t¹ drog¹ do
wybudowañ Borzestowa. Tam skrêca na zachód i dochodzi do po³udniowego skraju kompleksu leœnego otaczaj¹cego wieœ Mojuszewska Huta. St¹d granica jest
poprowadzona brzegiem kompleksu lasów pañstwowych
(Nadleœnictwo Kartuzy Obrêb Mirachowo), omijaj¹c od
po³udnia, wschodu i pó³nocy Paczewo i dochodzi do drogi polnej 250 m na po³udnie od krawêdzi doliny bezimiennego cieku wodnego, na po³udnie od Kamienicy
Królewskiej. Nastêpnie biegnie t¹ drog¹ 600 m na zachód, skrêca na pó³noc i poln¹ drog¹ przebiegaj¹c¹ równolegle do doliny (250 m na zachód od niej) dochodzi
do szosy Kamienica Królewska –Sierakowice, biegnie
ni¹ do drogi wojewódzkiej Nr 214 Sierakowice – Bukowina i t¹ drog¹ wojewódzk¹ dochodzi do granicy gmin Sierakowice i Cewice. Od tego miejsca biegnie ww. granic¹
gmin a¿ do granicy z gmin¹ Linia. Dalej granic¹ gmin Linia i Sierakowice dociera do toru kolejowego Kartuzy
–Lêbork, którym biegnie na pó³noc 2,3 km dochodz¹c
do miejsca, z którego rozpoczêto opis.
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Rozporz¹dzenie Nr 55/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
1. Nadmorski Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar o powierzchni 18.804 ha, w
tym 7.452 ha powierzchni l¹dowej (w gm.: Kosakowo, Krokowa, Puck oraz w m.: Jastarnia, Hel, Puck,
W³adys³awowo; w pow. puckim) oraz 11.352 ha wód
Zatoki Puckiej Wewnêtrznej.
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagro¿eniami
zewnêtrznymi wyznaczona jest otulina o powierzchni 17.540 ha (w gm.: Choczewo, Kosakowo, Krokowa, Puck, oraz w m.: Puck, W³adys³awowo; w pow.
puckim).
3. Opis granicy Parku okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszego rozporz¹dzenia.
4. Otulinê okreœla siê w za³¹czniku Nr 2 do niniejszego
rozporz¹dzenia.
§2
1. Okreœla siê szczególne cele ochrony Parku:
1) zachowanie naturalnego charakteru brzegów morskich i ujœciowych odcinków rzek oraz specyfiki
form mierzejowych,
2) zachowanie charakterystycznego uk³adu strefowego i ci¹g³oœci przestrzennej poszczególnych typów ekosystemów nadmorskich,
3) ochrona wartoœci florystycznych i fitocenotycznych parku, w szczególnoœci cennych fitocenoz w
Zatoce Puckiej i na jej wybrze¿ach, zbiorowisk nawydmowych i naklifowych, œródleœnych torfowisk,
bagien i oczek wodnych z rzadkimi zbiorowiskami roœlinnymi, w tym o atlantyckim typie zasiêgu,
4) ochrona miejsc rozrodu, ¿erowania i odpoczynku
poszczególnych grup zwierz¹t, w szczególnoœci
ryb i ssaków morskich a tak¿e wa¿nych dla ptaków miejsc lêgowych oraz rejonów odpoczynku i
¿erowania w okresie wêdrówek i zimowania,
5) zachowanie historycznie zró¿nicowanych typów
przestrzennych wsi rybackich i rolniczych, osad
letniskowych oraz obszarów o wa¿nym znaczeniu
strategicznym i nawigacyjnym, wraz z ich tradycj¹ architektoniczn¹,
6) zachowanie wartoœci kultury niematerialnej, w
szczególnoœci swoistoœci etnicznej oraz tradycyjnych zajêæ i zwyczajów spo³ecznoœci kaszubskiej,
7) ochrona charakterystycznych krajobrazów wybrze¿y otwartego morza (wydmowych i klifowych) oraz
wybrze¿y nadzatokowych (wydmowych, wysoczyznowych i niskich), w tym charakterystycznych
równin organogeniczno–mineralnych na Pó³wyspie Helskim, eksponowanych widokowo wierzchowin i stref krawêdziowych kêp wysoczyzno-
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wych, oraz rozleg³ych krajobrazów równin nadmorskich i den pradolin.
§3
1. W Parku wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy, z zastrze¿eniem ust. 2, 3 i 4:
1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.);
2) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z
wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb oraz wykonywania czynnoœci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej, rybackiej i ³owieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych,
przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów
lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym
torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli
zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej
lub rybackiej;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 200 m od krawêdzi brzegów klifowych oraz
w pasie technicznym brzegu morskiego;
9) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–b³otnych;
10) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych;
11) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹
bezœció³kow¹;
12) utrzymywania otwartych rowów œciekowych i zbiorników œciekowych;
13) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
1
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14) u¿ywania ³odzi motorowych i innego sprzêtu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych, z
wy³¹czeniem wytyczonych torów wodnych do portu w Pucku i przystani w KuŸnicy.
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 – je¿eli w trakcie
postêpowania strona wyka¿e brak niekorzystnego
wp³ywu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin,
grzybów i zwierz¹t – nie dotycz¹:
1) okreœlonych w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zwartej zabudowy miast i wsi – gdzie dopuszcza siê uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy
mieszkaniowej i us³ugowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od
brzegów wód zgodnie z lini¹ wystêpuj¹c¹ na przylegaj¹cych dzia³kach,
2) istniej¹cych siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza siê uzupe³nianie zabudowy o obiekty niezbêdne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód,
3) istniej¹cych oœrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego utraci³y moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
– gdzie dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê
istniej¹cego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony œrodowiska oraz walorów estetyczno–krajobrazowych, pod warunkiem nie
zwiêkszania powierzchni zabudowy, iloœci miejsc
pobytowych a tak¿e nie przybli¿ania zabudowy do
brzegów wód.
3. W okreœlonych w obowi¹zuj¹cych studiach uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin granicach zwartej zabudowy miejscowoœci: Cha³upy, Jastarnia, Jurata, KuŸnica i Hel dopuszcza siê lokalizowanie nowych obiektów budowlanych w nadzatokowej czêœci pasa technicznego
brzegu morskiego – je¿eli w trakcie postêpowania
strona wyka¿e brak niekorzystnego wp³ywu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roœlin, grzybów i zwierz¹t.
4. Niniejsze rozporz¹dzenie nie narusza uprawnieñ nabytych na podstawie prawomocnych orzeczeñ administracyjnych oraz ustaleñ miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych
w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni
od daty og³oszenia jego tekstu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 1
z up. Wojewody Pomorskiego
P. Karczewski
Wicewojewoda Pomorski

Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone Rozporz¹dzeniem nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okreœlenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich
otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z 1994 r. Nr 27, poz. 139
i z 1998 r. Nr 59, poz. 294), które w odniesieniu do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego traci moc z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880), z tym ¿e na podstawie art. 153 ww. ustawy utworzony park krajobrazowy sta³ siê parkiem krajobrazowym w rozumieniu niniejszej ustawy.
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Za³. 1
do rozporz¹dzenia nr 55/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
Opis granic Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
A. Kompleks zachodni
Pó³nocn¹ granicê zachodniego kompleksu NPK stanowi brzeg Morza Ba³tyckiego. Granica rozpoczyna siê na
156 km wybrze¿a wg GUM w pobli¿u wsi Bia³ogóra (gm.
Krokowa), w pó³nocno–zachodnim naro¿niku dzia³ki
nr 7/2 (Obrêb Bia³ogóra, ark 2, gm. Krokowa), sk¹d biegnie odmorsk¹ granic¹ pasa technicznego GUM do zachodniej granicy terenów portowych we W³adys³awowie.
Tam osi¹ga pó³nocno–wschodni naro¿nik dzia³ki nr 334
(Obrêb W³adys³awowo 03 ark. 6, gm. W³adys³awowo,
stan na 2005 r.).
St¹d biegnie na po³udnie lini¹ prost¹ równoleg³¹ do
zachodniej granicy dzia³ki nr 333/4, osi¹gaj¹c pó³nocn¹
granicê dzia³ki nr 341/6 (Obrêb W³adys³awowo 03 ark. 6,
gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.). Tu skrêca na zachód i biegnie pó³nocnymi granicami dzia³ek nr 341/6,
340/2, 337/9, 336/2 do wschodniej granicy dzia³ki
nr 338/2 (Obrêb W³adys³awowo 03 ark. 6, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.). Tu skrêca na po³udnie i dochodzi
do ul. A. Hryniewieckiego. Nastêpnie skrêca na zachód i
po³udniow¹ granic¹ dzia³ki nr 347/2 (Obrêb W³adys³awowo 03 ark. 6, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.) oraz
po³udniowym skrajem lasu miejskiego W³adys³awowa
dochodzi do Promenady. Zachodni¹ krawêdzi¹ Promenady dochodzi do ul. Sportowej. Tu skrêca na po³udniowy–zachód i pó³nocno–zachodnim skrajem ul. Sportowej
dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 215 W³adys³awowo –
Karwia.
Nastêpnie granica Parku skrêca na zachód i pó³nocnym skrajem tej drogi wojewódzkiej biegnie w stronê rezerwatu „Dolina Ch³apowska”, a¿ do punktu przeciêcia z
prost¹, bêd¹c¹ przed³u¿eniem zachodniej granicy dzia³ki nr 242/32 (Obrêb Ch³apowo ark. 3, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.). Tu skrêca na po³udnie, przecina
drogê wojewódzk¹ nr 215 i biegnie zachodni¹ oraz po³udniow¹ granic¹ dzia³ki nr 242/32 do zachodniego skraju drogi lokalnej – dzia³ka nr 242/8 (Obrêb Ch³apowo,
ark. 3, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.). Tu skrêca na
po³udnie i dochodzi do dzia³ki nr 242/12 (Obrêb Ch³apowo, ark. 3, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.). Dalej
biegnie pó³nocn¹ i wschodni¹ granic¹ tej dzia³ki oraz
wschodni¹ granic¹ dzia³ki nr 243 (Obrêb Ch³apowo, ark.
3, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.), dochodz¹c do jej
po³udniowo–wschodniego naro¿nika. Dalej biegnie na
po³udnie lini¹ prost¹, bêd¹c¹ przed³u¿eniem tej granicy, a¿ do granicy dzia³ki nr 248/2 (Obrêb Ch³apowo, ark.
3, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.). Tu skrêca na
zachód i biegnie pó³nocn¹ granic¹ dzia³ek nr 248/2 i
248/1 do granicy dzia³ki nr 245/2 (Obrêb Ch³apowo, ark.
3, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.). Tu skrêca na
po³udnie i granic¹ dzia³ki nr 245/2 dochodzi do drogi lokalnej (dzia³ka nr 242/5), któr¹ przecina lini¹ prost¹ ³¹cz¹c¹ po³udniowo–zachodni naro¿nik dzia³ki nr 245/2 z
po³udniowo–wschodnim naro¿nikiem dzia³ki nr 242/3
(Obrêb Ch³apowo, ark. 3, gm. W³adys³awowo, stan na
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2005 r.). Dalej biegnie po³udniow¹ granic¹ dzia³ki
nr 242/3, a nastêpnie zachodnimi granicami dzia³ek
nr 242/3, 242/2, 242/1 i dochodzi do dzia³ki nr 242/34
(Obrêb Ch³apowo, ark. 3, gm. W³adys³awowo, stan na
2005 r.). Dalej biegnie granic¹ dzia³ki nr 242/34 na pó³noc, a potem na zachód do pó³nocno–zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 238/11 (Obrêb Ch³apowo, ark. 3, gm.
W³adys³awowo, stan na 2005 r.). Tu skrêca na pó³noc i
biegnie granicami u¿ytków RV i PsVI, RVI i PsVI, ponownie RV i PsVI i dalej biegnie na zachód granic¹ u¿ytków RV i RVI na dzia³ce 242/34, oraz granic¹ u¿ytków RV
i RVI na dzia³ce nr 235/8 (Obrêb Ch³apowo, ark. 3, gm.
W³adys³awowo, stan na 2005 r.) i dochodzi do dzia³ki
nr 41/28 (Obrêb Ch³apowo, ark. 1, gm. W³adys³awowo,
stan na 2005 r.). Tu skrêca na po³udnie i biegnie jej wschodni¹ i po³udniow¹ granic¹ do dzia³ki nr 41/12 (Obrêb Ch³apowo, ark. 1, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.). Przecina
dzia³kê nr 41/12 lini¹ prost¹ ³¹cz¹c¹ po³udniowo–zachodni naro¿nik dzia³ki nr 41/28 z po³udniowo–wschodnim naro¿nikiem dzia³ki nr 41/22 i biegnie dalej
po³udniow¹ oraz zachodni¹ granic¹ dzia³ki nr 41/22, do
granicy u¿ytków RV i RIVb na dzia³ce nr 41/19 (Obrêb
Ch³apowo, ark. 1, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.).
Tu skrêca na zachód i biegnie w obrêbie dzia³ki 41/19
granic¹ u¿ytków RV i RIVb, a nastêpnie na pó³noc granic¹ u¿ytków RV i RVI do po³udniowej granicy dzia³ki
nr 40 (Obrêb Ch³apowo, ark. 1, gm. W³adys³awowo, stan
na 2005 r.). Dalej biegnie na pó³noc lini¹ prost¹, bêd¹c¹
przed³u¿eniem granicy u¿ytków RV i RVI na dzia³ce
nr 41/19 do granicy pomiêdzy u¿ytkami RV a RVI na
dzia³ce nr 40. Nastêpnie t¹ granic¹ pomiêdzy u¿ytkami
biegnie na wschód do punktu przeciêcia tej granicy z lini¹ prost¹, ³¹cz¹c¹ pó³nocno–wschodni naro¿nik dzia³ki nr 41/23 z po³udniowo–zachodnim naro¿nikiem dzia³ki
nr 21/1 (Obrêb Ch³apowo, ark. 1, gm. W³adys³awowo,
stan na 2005 r.). Tu granica Parku skrêca na pó³noc i
biegnie lini¹ prost¹ do po³udniowo–zachodniego naro¿nika dzia³ki nr 21/1, le¿¹cego na pó³nocnej krawêdzi drogi wojewódzkiej nr 215.
Od tego punktu granica Parku ponownie biegnie na
zachód pó³nocnym skrajem drogi wojewódzkiej nr 215.
Za Jastrzêbi¹ Gór¹, na wysokoœci dzia³ki nr 3/8 (Obrêb
Jastrzêbia Góra ark. 2, gm. W³adys³awowo, stan na 2005
r.), granica przechodzi w pó³nocny skraj drogi lokalnej
(dzia³ka nr 6 – Obrêb Jastrzêbia Góra ark. 2, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.), przecinaj¹c drogê wojewódzk¹ nr 215 lini¹ prost¹, bêd¹c¹ przed³u¿eniem w/w skraju
drogi lokalnej. Nastêpnie biegnie po³udniowym skrajem
lasu, wy³¹czaj¹c z Parku dzia³ki leœne o numerach: 4/4
(Obrêb Jastrzêbia Góra ark. 2, gm. W³adys³awowo, stan
na 2005 r.), 486 i 485 (Obrêb Ostrowo ark. 3, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.), a¿ dochodzi do przeciêcia
rzeki Czarnej Wdy z drog¹ wojewódzk¹ nr 215, przechodzi na pó³nocny skraj tej drogi i biegnie nim na zachód.
Nastêpnie przechodzi na po³udniowy skraj lasu i biegnie
na zachód po³udniow¹ granic¹ dzia³ek nr 3/5 i 3/3 (Obrêb. Karwia ark. 1, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.)
– z wy³¹czeniem po³udniowego wydzielenia u¿ytku „Bi”
na dzia³ce nr 3/5, przyleg³ego bezpoœrednio do jej granicy. Po³udniow¹ granic¹ dzia³ki nr 3/5 dochodzi do Kana³u Karwianka.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 58

— 3941 —

Nastêpnie granica Parku skrêca na po³udnie i biegnie
wschodni¹ granic¹ Kana³u Karwianka do kana³u melioracyjnego w S³awoszynku – dzia³ka nr 183 (Obrêb Karwieñskie B³ota ark. nr 1, gm. Krokowa, stan na 2005 r.).
Nastêpnie skrêca na zachód i po³udniowym brzegiem
kana³u biegnie do szosy Szary Dwór – Karwieñskie B³ota. Dalej biegnie wschodni¹ krawêdzi¹ tej szosy 2 km
na pó³noc, a¿ do punktu przeciêcia prostej bêd¹cej przed³u¿eniem po³udniowej granicy kana³u melioracyjnego
stanowi¹cego pó³nocn¹ granicê dzia³ki nr 608/2 (Obrêb
Karwieñskie B³ota, ark. 3, gm. Krokowa, stan na
2005 r.). Tu skrêca na zachód i biegnie wzd³u¿ po³udniowego brzegu w/w kana³u, przecinaj¹c 2 drogi lokalne do
wsi Szary Dwór, a¿ do drogi prowadz¹cej w kierunku
osady Goszczyno (dzia³ka nr 549 Obrêb Karwieñskie
B³ota ark. 3, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.). Nastêpnie wschodnim skrajem tej drogi biegnie na 750 m po³udnie, osi¹gaj¹c prostopad³y do niej kana³ melioracyjny
– dzia³ka nr 569 (Obrêb Karwieñskie B³ota, ark. nr 3, gm.
Krokowa, stan na 2005 r.). Tu granica skrêca na zachód
i biegnie po³udniowym skrajem w/w kana³u do wa³ów rzeki Piaœnicy – dzia³ka nr 201/1 (Obrêb ¯arnowiec, ark. 1,
gm. Krokowa, stan na 2005r).
Od tego miejsca granica Parku biegnie na po³udnie
wschodnim skrajem tego wa³u do punktu przeciêcia z lini¹ prost¹ bêd¹c¹ przed³u¿eniem po³udniowej granicy
kana³u melioracyjnego na dzia³kach nr 181/3 i 181/4.
W tym punkcie skrêca na zachód, osi¹ga po³udniowy
brzeg kana³u i biegnie nim na zachód i pó³noc, dochodz¹c
do grobli – dzia³ka nr 181/2 (wg mapy ewid. obr. ¯arnowiec, ark. 1, gm. Krokowa, stan na 2005r). Dalej biegnie
po³udniowym skrajem tej grobli do przeciêcia ze starym
korytem Piaœnicy – dzia³ka nr 82 (Obrêb ¯arnowiec, ark.
1, gm. Krokowa, stan na 2005r). Tam przecina groblê i dalej biegnie na pó³noc wschodnim skrajem grobli – dzia³ka nr 483/3, do kana³u Bia³ogórskiej Strugi – dzia³ka
nr 468 (Obrêb Wierzchucino, ark. 4, gm. Krokowa, stan
na 2005 r.). Dalej granica Parku biegnie na zachód po³udniowym brzegiem Bia³ogórskiej Strugi do kompleksu
leœnego – dzia³ka nr 16/1 (Obrêb Bia³ogóra, ark. 2,
gm. Krokowa, stan na 2005 r.). Nastêpnie biegnie na zachód po³udniowym skrajem nadmorskiego kompleksu
leœnego, a¿ do drogi lokalnej ze wsi Bia³ogóra w kierunku morza. Drog¹ t¹, wzd³u¿ zachodnich granic dzia³ek
leœnych nr 23/1, 14, 7/2 (Obrêb Bia³ogóra, ark. 2, gm.
Krokowa, stan na 2005 r.), biegnie na pó³noc, osi¹gaj¹c
brzeg Ba³tyku w miejscu, sk¹d rozpoczêto opis granicy
zachodniego kompleksu NPK.
B. Kompleks Wschodni
Pó³nocn¹ granicê wschodniego kompleksu NPK stanowi brzeg Morza Ba³tyckiego. Granica rozpoczyna siê
w pó³nocno wschodnim naro¿niku dzia³ki ewidencyjnej
nr 1/4 (Obrêb W³adys³awowo10, ark. 1, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.) i biegnie odmorsk¹ granic¹ pasa
technicznego GUM do zakoñczenia Pó³wyspu Helskiego w miejscowoœci Hel.
Od zakoñczenia Pó³wyspu granica Parku biegnie odmorsk¹ granic¹ pasa technicznego GUM, z wy³¹czeniem
basenów portowych w miastach Hel i Jastarnia, do miejscowoœci KuŸnica–Syberia. W punkcie o wspó³rzêdnych
geograficznych 54°44’N i 18°36’E, to jest w miejscu prze-
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d³u¿enia linii mielizny „Mewia Rewa”, granica skrêca na po³udniowy–zachód i biegnie wzd³u¿ tej mielizny do Cypla
Rewskiego. Dalej biegnie na po³udnie odmorsk¹ granic¹
pasa technicznego GUM do punktu przeciêcia z lini¹ prost¹, bêd¹c¹ przed³u¿eniem pó³nocnej granicy dzia³ki
nr 214/2 (Obrêb Mechelinki, ark. 2, gm. Kosakowo).
Tu skrêca na zachód i pó³nocnym brzegiem Zagórskiej Strugi (kolektora œciekowego) dochodzi do drogi
powiatowej nr 1517 G Mechelinki – Rewa. W tym miejscu skrêca na pó³noc i wschodnim skrajem tej drogi biegnie 1,1 km do drogi lokalnej na Rewskie £¹ki – dzia³ka
nr 959/2 (Obrêb Rewa, ark. 4, gm. Kosakowo, stan na
2005 r.). Pó³nocn¹ granic¹ tej drogi i wa³u przeciwpowodziowego biegnie na zachód do dzia³ki nr 644/2 (Obrêb
Mosty, ark. 6, gm. Kosakowo, stan na 2005 r.). Po³udniow¹ granic¹ tej dzia³ki oraz dzia³ki nr 1276, dochodzi do
dzia³ki nr 1275 (Obrêb Mosty, ark. 4, gm. Kosakowo, stan
na 2005 r.). Nastêpnie skrêca na pó³noc i biegnie 0,6 km
lini¹ prost¹, stanowi¹c¹ przed³u¿enie wschodniej granicy dzia³ki nr 1276, dochodz¹c do pó³nocnej granicy dzia³ki nr 1279 (Obrêb Mosty, ark. 4, gm. Kosakowo, stan na
2005 r.). Tu skrêca na pó³nocny–wschód i wzd³u¿ tej granicy oraz kana³u na dzia³ce nr 618/3 i granicy pomiêdzy
dzia³kami nr 630 i 641 dochodzi do brzegu morskiego.
Nastêpnie granica Parku skrêca na pó³noc i odmorsk¹ granica pasa technicznego GUM biegnie do ujœcia
Kana³u Leniwego (Karnol). Wzd³u¿ po³udniowego brzegu tego Kana³u biegnie na zachód, a nastêpnie na po³udnie, dochodz¹c do wschodniej krawêdzi drogi
powiatowej nr 1514G Kazimierz – Mrzezino, któr¹ kieruje siê na pó³noc do Mrzezina. We wsi Mrzezino skrêca na
pó³nocny–wschód w drogê lokaln¹, biegn¹c¹ do ¿wirowni i dalej do Os³onina – dzia³ka nr 73 (Obrêb Mrzezino,
ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). Po³udniowo–wschodnim skrajem tej drogi dochodzi do dzia³ki nr 74 (Obrêb
Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.) i skrêca na
wschód – omijaj¹c teren ¿wirowni.
Od tego miejsca granica Parku biegnie po³udniowymi granicami dzia³ek nr 74, 82/2, 78/5, 82/3 (Obrêb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.), dochodz¹c do
granicy u¿ytków RIIIa i RIVa na dzia³ce nr 82/3. Tu skrêca na pó³nocny–wschód i granic¹ u¿ytków, a nastêpnie
lini¹ prost¹, bêd¹c¹ przed³u¿eniem tej granicy biegnie
do granicy dzia³ki nr 78/2 (Obrêb Mrzezino, ark. 1, gm.
Puck, stan na 2005 r.). Tu skrêca na pó³nocny–zachód i
biegnie granicami dzia³ek nr: 82/3, 81/3,79/2, 78/2, 77/1,
77/2, 77/3, 77/4 (Obrêb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan
na 2005 r.), dochodz¹c ponownie do drogi lokalnej Mrzezino – Os³onino.
Po³udniowym skrajem tej drogi biegnie do Os³onina,
gdzie skrêca w drogê powiatow¹ nr 1529G, i biegnie dalej na pó³noc jej wschodnim skrajem, dochodz¹c do wsi
Rzucewo.
Od Rzucewa granica NPK biegnie na pó³noc drog¹
lokaln¹ – dzia³ka nr 168/2 (Obrêb Os³onino, ark. 2, gm.
Puck, stan na 2005 r.) wzd³u¿ granic dzia³ek leœnych
nr 224/3 i 225/2 (Obrêb Os³onino, ark. 4, gm. Puck, stan
na 2005 r.). Nastêpnie przecina Potok B³¹dzikowski i
w³¹czaj¹c dzia³kê nr 126/2, osi¹ga po³udniowy skraj drogi lokalnej – dzia³ka ewidencyjna nr 122 (Obrêb B³¹dzikowo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). Tu skrêca na
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wschód i po³udniowym skrajem tej drogi dochodzi do
dzia³ki leœnej nr 224/2 (Obrêb Os³onino, ark. 4, gm. Puck,
stan na 2005 r.). W tym miejscu skrêca na pó³noc i biegnie œcie¿k¹ wzd³u¿ krawêdzi klifu nad Zatok¹ Puck¹,
dochodz¹c do mola w mieœcie Puck. Po zachodniej stronie mola schodzi do brzegu Zatoki Puckiej i nabrze¿em
portowym oraz odmorsk¹ granic¹ pasa technicznego
GUM dochodzi do ujœcia rzeki P³utnicy.
Nastêpnie skrêca na zachód i po³udniowym brzegiem
P³utnicy biegnie do drogi wojewódzkiej nr 216. Tu skrêca i wschodnim skrajem drogi biegnie 1,5 km na pó³noc.
Na wysokoœci zjazdu do Gnie¿d¿ewa skrêca na wschód
w drogê lokaln¹ – dzia³ka nr 473/5 (Obrêb Gnie¿d¿ewo,
ark. 2, gm. Puck, stan na 2005 r.). Po³udniowym skrajem tej drogi biegnie do Swarzewa, dochodz¹c do granicy dzia³ki nr 151/4. W tym miejscu skrêca na zachód i
po³udniowymi granicami dzia³ek nr 151/4, 146/11, 145/5,
145/2 i 145/1 dochodzi do ul. Polnej – dzia³ka nr 304/27
(Obrêb Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.).
Tu skrêca na pó³noc i wschodnim skrajem tej drogi dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 216.
Ze Swarzewa granica NPK biegnie wschodnim skrajem drogi wojewódzkiej na pó³noc do rozciêcia erozyjnego krawêdzi Kêpy Swarzewskiej. Na granicy pomiêdzy
u¿ytkami RIIIa i PsIII na dzia³ce nr 21/1 (obr. Swarzewo,
ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.) skrêca na wschód i
biegnie granic¹ u¿ytków do zachodniej granicy dzia³ki
nr 20 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na
2005 r.). Tu skrêca na po³udnie i biegnie zachodni¹, po³udniow¹ i wschodni¹ granic¹ tej dzia³ki do dzia³ki nr 19
(obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). Tu
skrêca na wschód i biegnie po³udniow¹ a nastêpnie
wschodni¹ granic¹ tej dzia³ki do po³udniowej granicy
dzia³ki nr 14 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na
2005 r.). Tu skrêca na wschód i biegnie po³udniowymi
granicami dzia³ek nr 14 i 15 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm.
Puck, stan na 2005 r.) do drogi lokalnej Swarzewo–W³adys³awowo, zwanej dalej ul. Bohaterów Kaszubskich.
Wschodnim skrajem tej drogi biegnie na pó³noc do miasta W³adys³awowo, dochodz¹c do skrzy¿owania z ul.
Starowiejsk¹. Po³udniowym skrajem ul. Starowiejskiej
dochodzi do wschodniej granicy dzia³ki nr 360 (Obrêb
W³adys³awowo 5, ark. 5, gm. W³adys³awowo, stan na
2005 r.), gdzie przechodzi na pó³nocn¹ stronê ul. Starowiejskiej i biegnie ni¹ do granicy dzia³ki nr 5/9. Tu skrêca na pó³noc i wschodni¹ granic¹ dzia³ek nr 5/9 i 5/6, a
nastêpnie po³udniow¹ granic¹ dzia³ek nr 1/8 i 1/6 oraz
wschodni¹ granic¹ dzia³ek nr 1/6 i 1/4 (Obrêb W³adys³awowo 10, ark. 1, gm. W³adys³awowo, stan na 2005 r.)
omija tereny portowe W³adys³awowa, dochodz¹c do brzegu Morza Ba³tyckiego w miejscu, sk¹d rozpoczêto opis
granicy wschodniego kompleksu NPK.
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Rozporz¹dzenie Nr 56/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiœlana”
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
1. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiœlana”, zwany dalej
„Parkiem”, obejmuje obszar o powierzchni 4.410 ha,
(w gm. Sztutowo i w m. Krynica Morska; w pow. nowodworskim).
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagro¿eniami
zewnêtrznymi wyznaczona jest otulina o powierzchni 22.703 ha (w gm. Nowy Dwór Gdañski, Stegna,
Sztutowo; w pow. nowodworskim oraz na czêœci Zalewu Wiœlanego w granicach woj. pomorskiego).
3. Opis granicy Parku okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszego rozporz¹dzenia.
4. Otulinê okreœla siê w za³¹czniku Nr 2 do niniejszego
rozporz¹dzenia.
§2
1. Okreœla siê szczególne cele ochrony Parku:
1) zachowanie zró¿nicowania geomorfologicznego,
charakterystycznych cech rzeŸby i zró¿nicowania
siedliskowego Mierzei Wiœlanej,
2) ochrona naturalnego charakteru brzegów i pla¿
oraz zachowanie naturalnego charakteru procesów brzegowych,
3) utrzymanie warunków mikroklimatycznych umo¿liwiaj¹cych lecznictwo uzdrowiskowe i wypoczynek nadmorski,
4) ochrona specyfiki geobotanicznej Parku wyra¿aj¹cej siê strefowym uk³adem przestrzennym poszczególnych siedlisk, dominacj¹ zró¿nicowanych
zbiorowisk leœnych oraz obecnoœci¹ gatunków i
zbiorowisk roœlinnych zagro¿onych i rzadkich w
Polsce,
5) ochrona i renaturalizacja specyficznych siedlisk
psammofilnych i hydrogenicznych,
6) ochrona siedlisk wa¿nych dla zachowania bogactwa fauny, w szczególnoœci wa¿nych miejsc lêgowych ptaków a tak¿e rejonów ich odpoczynku i
¿erowania w okresie wêdrówek i zimowania,
7) ochrona reprezentatywnych obiektów kultury materialnej, w szczególnoœci domów podcieniowych,
zagród holenderskich i architektury kurortowej Krynicy Morskiej,
8) ochrona niematerialnych wartoœci kultury, w tym
zachowanie tradycji kulturowych zwi¹zanych z rybackim i wypoczynkowym charakterem miejscowoœci,
9) zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu Mierzei Wiœlanej: leœnego charakteru Mierzei,
naturalnych pla¿ mierzejowych, zró¿nicowania pasa wydm nadmorskich oraz niskich wybrze¿y
nadzalewowych.
§3
1. W Parku wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy, z zastrze¿eniem ust. 2, 3 i 4:
1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
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œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.);
2) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z
wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb oraz wykonywania czynnoœci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej, rybackiej i ³owieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych,
przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów
lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym
torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli
zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej
lub rybackiej;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 200 m od krawêdzi brzegów klifowych oraz
w pasie technicznym brzegu morskiego;
9) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–b³otnych;
10) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych;
11) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹
bezœció³kow¹;
12) utrzymywania otwartych rowów œciekowych i zbiorników œciekowych;
13) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 – je¿eli w trakcie
postêpowania strona wyka¿e brak niekorzystnego
wp³ywu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin,
grzybów i zwierz¹t – nie dotycz¹:
1) okreœlonych w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów
zwartej zabudowy miast i wsi – gdzie dopuszcza
siê uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej, pod warunkiem wyznaczenia nie1

Poz. 1193

— 3943 —

przekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód zgodnie z lini¹ wystêpuj¹c¹ na przylegaj¹cych dzia³kach,
2) istniej¹cych siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza siê uzupe³nianie zabudowy o obiekty niezbêdne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód,
3) istniej¹cych oœrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego utraci³y moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
– gdzie dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê
istniej¹cego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony œrodowiska oraz walorów estetyczno–krajobrazowych, pod warunkiem nie
zwiêkszania powierzchni zabudowy, iloœci miejsc
pobytowych a tak¿e nie przybli¿ania zabudowy do
brzegów wód.
3. W okreœlonych w obowi¹zuj¹cych studiach uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin granicach zwartej zabudowy miejscowoœci: K¹ty Rybackie, Krynica Morska, Piaski i Skowronki dopuszcza siê lokalizowanie nowych obiektów
budowlanych w nadzalewowej czêœci pasa technicznego brzegu morskiego – je¿eli w trakcie postêpowania strona wyka¿e brak niekorzystnego wp³ywu
planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin, grzybów i
zwierz¹t.
4. Niniejsze rozporz¹dzenie nie narusza uprawnieñ nabytych na podstawie prawomocnych orzeczeñ administracyjnych oraz ustaleñ miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych
w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni
od daty og³oszenia jego tekstu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 1
z up. Wojewody Pomorskiego
P. Karczewski
Wicewojewoda Pomorski
Za³. 1
do rozporz¹dzenia nr 56/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
Opis granic Parku Krajobrazowego
„Mierzeja Wiœlana”
Pó³nocna granica Parku biegnie lini¹ brzegow¹ Morza Ba³tyckiego od punktu po³o¿onego na przed³u¿eniu
zachodniej granicy dzia³ki nr 37 LP (Obrêb Sztutowo,
arkusz nr 2 w gminie Sztutowo) do granicy Pañstwa z
Federacj¹ Rosyjsk¹ (Obwód Kaliningradzki).

Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone Uchwa³¹ Nr VI/51/85 WRN w Elbl¹gu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie
utworzenia parków krajobrazowych oraz obszaru krajobrazu chronionego na terenie woj. elbl¹skiego (Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego
z 1985 r. Nr 10, poz. 60 i z 1997 r. Nr 7, poz. 43), które w odniesieniu do Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiœlana" traci moc
z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), z tym ¿e na podstawie art. 153 ww. ustawy utworzony park krajobrazowy sta³ siê parkiem
krajobrazowym w rozumieniu niniejszej ustawy.
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Granic¹ wschodni¹ Parku jest granica Pañstwa z Federacj¹ Rosyjsk¹ (Obwód Kaliningradzki).
Granica po³udniowa Parku biegnie lini¹ brzegow¹ Zalewu Wiœlanego – tzn. pó³nocn¹ granic¹ dzia³ki nr 682/1
(Obrêb Nowa Karczma, arkusz nr 1–6, Obrêb Krynica
Morska, arkusz nr 1–3, Obrêb Przebrno, arkusz nr 3,4 w
mieœcie Krynica Morska) oraz pó³nocn¹ granic¹ dzia³ki
nr 787/13 (Obrêb K¹ty Rybackie, arkusz nr 1–6 w gminie Sztutowo).
Na granicy Obrêbu K¹ty Rybackie i Kobyla Kêpa granica Parku wchodzi na l¹d i biegnie dalej po³udniow¹
granic¹ dzia³ek nr 787/4 (N), 164 (w), 234 (dr), 233 (£),
231 (£), nastêpnie po³udniow¹ i zachodni¹ granic¹ dzia³ki nr 214 (dr), po³udniow¹ granic¹ dzia³ek nr 808 (dr) i
83 (dr), dalej biegnie po³udniow¹ granic¹ dzia³ki nr 804
(£), po³udniow¹ i zachodni¹ granic¹ dzia³ki nr 803, zachodni¹ granic¹ dzia³ki nr 75 (£), zachodni¹ granic¹ dzia³i nr 74 (dr) (Obrêb K¹ty Rybackie, arkusz nr 01 w gminie
Sztutowo). Nastêpnie biegnie granic¹ gruntów leœnych
– po³udniow¹ i zachodni¹ granic¹ dzia³ek nr 193/6 (LP),
194/7 (LP), zachodni¹ granic¹ dzia³ki nr 193/4 (dr), nastêpnie po³udniow¹ i zachodni¹ granic¹ dzia³ki nr 184/1
(LP).
Dalej granica Parku skrêca na pó³noc i biegnie zachodni¹ granic¹ dzia³ek nr 184/1 (LP), 150 (LP), nastêpnie skrêca na zachód biegn¹c po³udniow¹ granic¹ dzia³ki
nr 93 g (LP); dalej skrêca na pó³noc biegn¹c zachodni¹
granic¹ dzia³ek 93 g, h, a (LP); i 37 (LP)., W miejscu styku dzia³ek 38/3 (LP) i 37 (LP) granica Parku przecina
dzia³kê nr 410/5 (UM) (Obrêb Sztutowo, arkusz nr 2 w
gminie Sztutowo), biegn¹c prostopadle do linii brzegowej
Morza Ba³tyckiego i dochodz¹c do miejsca, sk¹d rozpoczêto opis granicy Parku.
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Rozporz¹dzenie Nr 57/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
1. Trójmiejski Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar o powierzchni 19.930 ha, (w
gm.: Szemud, Wejherowo oraz w m.: Gdañsk, Gdynia, Rumia, Sopot, Wejherowo; w pow. wejherowskim oraz w pow. grodzkich: Gdañsk, Gdynia i Sopot).
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagro¿eniami
zewnêtrznymi wyznaczona jest otulina o powierzchni 16.542 ha (w gm.: Luzino, Przodkowo, Szemud,
Wejherowo, ¯ukowo oraz w m.: Gdañsk, Gdynia,
Wejherowo; w pow. wejherowskim oraz w pow. grodzkich: Gdañsk i Gdynia).
3. Opis granicy Parku okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszego rozporz¹dzenia.
4. Otulinê okreœla siê w za³¹czniku Nr 2 do niniejszego
rozporz¹dzenia.

§2
1. Okreœla siê szczególne cele ochrony Parku:
1) zachowanie zespo³u form ukszta³towania terenu
strefy krawêdziowej wysoczyzny morenowej, stanowi¹cej unikat morfologiczny w skali europejskiej,
2) zachowanie szczególnych walorów œrodowiska
wodnego parku, zw³aszcza jezior lobeliowych i
cieków o podgórskim charakterze,
3) utrzymanie pozytywnego wp³ywu lasów parku na
warunki klimatyczne aglomeracji gdañskiej,
4) zachowanie bogactwa szaty roœlinnej z jej ró¿norodnoœci¹ botaniczn¹ i regionaln¹ specyfik¹ ekosystemów leœnych i nieleœnych, zw³aszcza
fitocenoz Ÿródliskowych, torfowiskowych, ³¹kowych i polnych,
5) d¹¿enie do renaturalizacji zbiorowisk leœnych pod
wzglêdem sk³adu gatunkowego oraz struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów,
6) utrzymanie ró¿norodnoœci siedlisk i mikrosiedlisk
warunkuj¹cych bogactwo mykoflory i fauny,
7) zapewnienie warunków dla migracji fauny w obrêbie parku oraz miêdzy parkiem a jego regionalnym
otoczeniem oraz przeciwdzia³anie fragmentacji kompleksów leœnych,
8) ochrona dziedzictwa kulturowego parku, w szczególnoœci zachowanie historycznej sieci dróg o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym, uk³adów
urbanistycznych i ruralistycznych oraz zespo³ów
architektoniczno–przyrodniczych, a tak¿e niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
9) ochrona i rewaloryzacja szczególnych wartoœci
krajobrazowych parku, a zw³aszcza bezleœnych
dolin, unikatowej ekspozycji strefy krawêdziowej
oraz obszarów wspó³istnienia krajobrazu naturalnego i kulturowego.
§3
1. W Parku wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3:
1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.);
2) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z
wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb oraz wykonywania czynnoœci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej, rybackiej i ³owieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych,
przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów
lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym
torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹za-
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nych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli
zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej
lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–b³otnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹
bezœció³kow¹;
11) utrzymywania otwartych rowów œciekowych i zbiorników œciekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13) u¿ywania ³odzi motorowych i innego sprzêtu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 – je¿eli w trakcie
postêpowania strona wyka¿e brak niekorzystnego
wp³ywu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin,
grzybów i zwierz¹t – nie dotycz¹:
1) okreœlonych w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zwartej zabudowy wsi – gdzie dopuszcza siê
uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód zgodnie
z lini¹ wystêpuj¹c¹ na przylegaj¹cych dzia³kach,
2) istniej¹cych siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza siê uzupe³nianie zabudowy o obiekty niezbêdne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód,
3) istniej¹cych oœrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego utraci³y moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
– gdzie dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê
istniej¹cego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony œrodowiska oraz walorów estetyczno–krajobrazowych, pod warunkiem nie
zwiêkszania powierzchni zabudowy, iloœci miejsc
pobytowych a tak¿e nie przybli¿ania zabudowy do
brzegów wód.
1
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3. Niniejsze rozporz¹dzenie nie narusza uprawnieñ nabytych na podstawie prawomocnych orzeczeñ administracyjnych oraz ustaleñ miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych
w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni
od daty og³oszenia jego tekstu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 1
z up. Wojewody Pomorskiego
P. Karczewski
Wicewojewoda Pomorski
Za³. 1
do rozporz¹dzenia nr 57/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
Opis granic Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
A. Kompleks pó³nocny.
Pó³nocna granica Parku prowadzi od oddzia³u leœnego nr 8 (Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Gniewowo 2005 r.)
w kierunku wschodnim – wzd³u¿ szosy Wejherowo – Ma³e Gowino, a nastêpnie po pó³nocnej granicy lasów komunalnych miasta Wejherowa – z w³¹czeniem enklawy
miêdzy oddzia³ami l h i 1g tych lasów– (wg stanu na
01.01.1993 r.) dociera do drogi wojewódzkiej Nr 218
Wejherowo–Nowy Dwór Wejherowski. Dalej granica biegnie w kierunku po³udniowo–wschodnim wzd³u¿ tej drogi do granicy oddzia³u leœnego nr 27 (Nadleœnictwo
Gdañsk Obrêb Gniewowo 2005 r.), po której przecina
dolinê rzeki Cedron i biegnie w kierunku pó³nocno–zachodnim, a nastêpnie wschodni¹ granic¹ lasów pañstwowych, z w³¹czeniem terenu cmentarza, dochodzi do
miasta Reda.
Wschodnia granica Parku od miasta Reda pod¹¿a na
po³udnie wschodnim brzegiem lasów pañstwowych i dociera do miasta Rumia, gdzie przy oddz. 93 (Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Chylonia 2005 r.) w³¹cza siê teren
cmentarza.
Nastêpnie granica biegnie skrajem lasów pañstwowych (Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Chylonia 2005 r.),
dociera do dzielnicy Gdynia–Grabówek (w granicach
Parku pozostaj¹ tereny Skarbu Pañstwa w zarz¹dzie
MON) i dalej prowadzi po granicy lasów komunalnych
Gdyni oddz. 2, 3, 4 s, 5 (bez pododdzia³ów a–g) –(wg
stanu na 01.01.2006 r.), z w³¹czeniem Cmentarza Witomiñskiego i dociera do ul. Witomiñskiej.
Dalej granica prowadzi na po³udnie skrajem lasów
pañstwowych, omija dzielnicê Witomino i biegnie drog¹
leœn¹ miêdzy oddzia³ami 200 i 199 (Nadleœnictwo Gdañsk

Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone Rozporz¹dzeniem nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okreœlenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich
otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego z 1994 r. Nr 27, poz. 139
i z 1998 r. Nr 59, poz. 294), które w odniesieniu do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego traci moc z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880), z tym ¿e na podstawie art. 153 ww. ustawy utworzony park krajobrazowy sta³ siê parkiem krajobrazowym w rozumieniu niniejszej ustawy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 58

Poz. 1194 i 1195

— 3946 —

Obrêb Oliwa 2005 r.), przecina liniê kolejow¹ Gdynia –
Koœcierzyna, prowadzi brzegiem lasów pañstwowych na
wschód z w³¹czeniem oddz. 13 i 14 lasów komunalnych
Gdyni, omijaj¹c dzielnicê Ma³y Kack.
Granica po³udniowa biegnie od tego miejsca skrajem
lasów pañstwowych, przecinaj¹c Drogê Obwodow¹ Trójmiasta, dochodzi do szosy Wielki Kack – £ê¿yce i dalej
biegnie granic¹ lasów pañstwowych, omijaj¹c dzielnicê
Chwarzno i przecinaj¹c kolejno drogi: Wielki Kack – Rogulewo, Koleczkowo–£ê¿yce, Koleczkowo–Bieszkowice, Kamieñ–Rumia i Przetoczyno–Szemud.
Granica zachodnia od przeciêcia z drog¹ wojewódzk¹ Nr 224 Przetoczyno – Szemud biegnie brzegiem lasów pañstwowych na pó³noc, z wy³¹czeniem oddzia³ów
203 a – c, 131 d – w, 16 g, h (Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Gniewowo 2005 r.), dochodzi w pobli¿u miejscowoœci Pêtkowice do szosy Wejherowo–Gowino, któr¹
dochodzi do miejsca, z którego rozpoczêto opis granic
pó³nocnego kompleksu Parku.
Z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wy³¹cza siê
enklawê gruntów wsi £ê¿yce, która staje siê otulin¹ parku. Granicê tej enklawy wyznaczaj¹ otaczaj¹ce j¹ oddzia³y 114, 115, 116, 117, 145, 150, 155, 170, 169, 168,
144, 143, 142, 124 (Nadleœnictwo Gdañsk, Obrêb Chylonia 2005 r.) oraz przylegaj¹ce do nich grunty leœne nie
stanowi¹ce w³asnoœci Skarbu Pañstwa.
B. Kompleks po³udniowy.
Pó³nocna granica po³udniowego kompleksu TPK biegnie od skrzy¿owania Drogi Obwodowej Trójmiasta z lini¹ kolejow¹ Gdynia – Koœcierzyna, na wschód brzegiem
zwartego kompleksu lasów pañstwowych do oddz. 238
(Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Oliwa 2005 r.), – z w³¹czeniem enklawy terenu by³ej strzelnicy.
Granica wschodnia od ww. oddzia³u leœnego biegnie
brzegiem lasów pañstwowych, z w³¹czeniem oddz. 1 lasów komunalnych miasta Sopotu (wg stanu na
01.01.2001 r.), osi¹ga ul. Malczewskiego, któr¹ kieruje
siê na wschód i biegnie po granicy lasów komunalnych
Sopotu, z w³¹czeniem terenów cmentarzy i wy³¹czeniem
oddz. 9 lasów komunalnych Sopotu (wg stanu na
01.01.2001 r.), dociera do granicy z lasami pañstwowymi. Dalej granica Parku biegnie po granicy lasów pañstwowych (Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Oliwa 2005 r.) z
w³¹czeniem oddz. 13 lasów komunalnych Sopotu (wg
stanu na 01.01.2001 r.) i oddz. 29 lasów komunalnych
Gdañska (wg stanu na 01.01.2001 r.), dochodzi do
ul. Spacerowej. Dalej granica biegnie ulic¹ Spacerow¹
w kierunku pó³nocno zachodnim do Renuszewa, nastêpnie otacza tereny Ogrodu Zoologicznego i dochodzi do
osady Ustroñ. Dalej biegnie na po³udnie przecinaj¹c Dolinê Czystej Wody wzd³u¿ najkrótszej linii ³¹cz¹cej oddzia³y leœne nr 92 s – 101 a, nastêpnie wzd³u¿ istniej¹cej
drogi przecina Dolinê Radoœci i dochodzi do oddz. 91 h
(Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Oliwa 2005 r.). St¹d granica biegnie po skraju lasów pañstwowych i lasów komunalnych Gdañska na po³udnie, – z wy³¹czeniem terenu
ogrodów dzia³kowych w Dolinie Zaklêsy oraz oddzia³u
91 a, b, c (Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Oliwa 2005 r.),
z w³¹czeniem Lasu Polanki oraz dolin: Zielonej i Samborowo. Nastêpnie granica dociera do ul. S³owackiego,
z wy³¹czeniem po³o¿onej na wschód od nasypu dawnej

kolei czêœci oddzia³u 37 lasów komunalnych Gdañska
(wg stanu na 01.01.2001 r.) oraz oddzia³u 141 i, j (Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Oliwa 2005 r.). Granica Parku
przecina ulicê S³owackiego na wysokoœci oddz. 149 d
(Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Oliwa 2005 r.).
Po³udniowa granica od ww. punktu biegnie skrajem
lasów pañstwowych po³o¿onych na zachód od Matemblewa, z w³¹czeniem terenów po³o¿onych na pó³noc od najkrótszej linii ³¹cz¹cej odzia³ 160 k (Nadleœnictwo Gdañsk
Obrêb Oliwa 2005 r.) z drog¹ gruntow¹ przecinaj¹c¹
dzia³kê geodezyjn¹ nr 036–409/3 (m. Gdañsk, obrêb 36),
po³udniowym skrajem tej drogi dociera do oddzia³u 157
c (Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Oliwa 2005 r.) i po granicy lasów pañstwowych dociera do Drogi Obwodowej
Trójmiasta w okolicy Kie³pinka.
Granica zachodnia od Kie³pinka prowadzi skrajem lasów pañstwowych po wschodniej stronie obwodnicy Trójmiasta w kierunku na pó³noc, z wy³¹czeniem oddzia³ów:
99 c, d oraz 85 a – j (Nadleœnictwo Gdañsk Obrêb Oliwa
2005 r.), przecina ulicê Spacerow¹ oraz obwodnicê Trójmiasta i dalej granic¹ lasów pañstwowych kieruje siê do
linii kolejowej Gdynia–Koœcierzyna. Nastêpnie wzd³u¿
linii kolejowej biegnie na pó³noc do skrzy¿owania z Drog¹ Obwodow¹ Trójmiasta i dochodzi do miejsca, w którym rozpoczêto opis granic po³udniowego kompleksu
TPK.
* –Powtarzaj¹ce siê w tekœcie Rozporz¹dzenia okreœlenia – granica lasu, skraj lasu oraz brzeg lasu – zastosowano w znaczeniu granicy administracyjnej lasów
pañstwowych i komunalnych.
Opis granic sporz¹dzono na podstawie:
1) map operatu urz¹dzeniowego Nadleœnictwa Gdañsk,
obrêby Chylonia, Gniewowo, Oliwa w skali 1:25000
– stan na 01.01.2005 r.,
2) mapy gospodarczej lasów komunalnych miasta Wejherowa w skali 1:5000– stan na 01.01.1993 r.,
3) mapy przegl¹dowej drzewostanu lasów komunalnych miasta Gdyni w skali 1:20000– stan na
01.01.2006 r.,
4) mapy gospodarczej lasów komunalnych miasta Sopotu w skali 1:10000– stan na 01.01.2001 r.,
5) mapy gospodarczej lasów komunalnych miasta
Gdañska w skali 1:10000 – stan na 01.01.2001 r.

1195
Rozporz¹dzenie Nr 58/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina S³upi”
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
1. Park Krajobrazowy „Dolina S³upi”, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar o powierzchni 37.040ha, (w
gm.: Borzytuchom, Bytów, Czarna D¹brówka, Dêb-
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nica Kaszubska, Kobylnica, Ko³czyg³owy, S³upsk; w
pow.: bytowskim i s³upskim).
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagro¿eniami
zewnêtrznymi wyznaczona jest otulina o powierzchni 83.170 ha (w gm.: Borzytuchom, Bytów, Czarna
D¹brówka, Damnica, Dêbnica Kaszubska, Kobylnica, Ko³czyg³owy, Lipnica, Parchowo, S³upsk, Studzienice, Tuchomie;w pow.: bytowskim i s³upskim).
3. Opis granicy Parku okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszego rozporz¹dzenia.
4. Otulinê okreœla siê w za³¹czniku Nr 2 do niniejszego
rozporz¹dzenia.
§2
1. Okreœla siê szczególne cele ochrony Parku:
1) zachowanie zró¿nicowania rzeŸby terenu – pagórów morenowych, dolin rzecznych, rynien i wytopisk, w szczególnoœci poprzez ochronê tych
odcinków doliny S³upi i jej dop³ywów, które dotychczas nie zosta³y w istotny sposób przekszta³cone
przez cz³owieka,
2) poprawa stanu czystoœci wód powierzchniowych
oraz ochrona zasobów wód podziemnych,
3) zachowanie lasów na siedliskach hydrogenicznych, w szczególnoœci nadrzecznych ³êgów i olsów oraz borów i brzezin bagiennych,
4) ochrona jezior lobeliowych, Ÿródlisk oraz torfowisk
wysokich i przejœciowych,
5) zachowanie cennych zadrzewieñ przydro¿nych i
œródpolnych,
6) zachowanie bogactwa fauny Parku, zapewnienie
ochrony biotopów wa¿nych dla rozrodu gatunków
zagro¿onych, w szczególnoœci tarlisk ryb i lêgowisk ptaków,
7) ochrona to¿samoœci kulturowej i historycznej regionu, w szczególnoœci historycznych œladów osadnictwa,
charakterystycznych
uk³adów
ruralistycznych, dworów i pa³aców z zespo³ami
parkowymi i folwarcznymi oraz obiektów sakralnych w konstrukcji szkieletowej,
8) zachowanie interesuj¹cych zabytków techniki, w
szczególnoœci: zabudowañ i urz¹dzeñ elektrowni
wodnych,
9) zachowanie krajobrazów g³ównej doliny rzecznej
i jej dop³ywów, zarówno zbli¿onych do naturalnych
jak i wroœniêtego w krajobraz systemu hydroenergetycznego S³upi.
§3
1. W Parku wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3:
1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.);
2) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z
wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb oraz wykonywania czynnoœci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej, rybackiej i ³owieckiej;
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3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych,
przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym
torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli
zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej
lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–b³otnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹
bezœció³kow¹;
11) utrzymywania otwartych rowów œciekowych i zbiorników œciekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13) u¿ywania ³odzi motorowych i innego sprzêtu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 – je¿eli w trakcie
postêpowania strona wyka¿e brak niekorzystnego
wp³ywu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin,
grzybów i zwierz¹t – nie dotycz¹:
1) okreœlonych w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zwartej zabudowy wsi – gdzie dopuszcza siê
uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód zgodnie
z lini¹ wystêpuj¹c¹ na przylegaj¹cych dzia³kach,
2) istniej¹cych siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza siê uzupe³nianie zabudowy o obiekty niezbêdne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód,
3) istniej¹cych oœrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego utraci³y moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
– gdzie dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê
istniej¹cego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony œrodowiska oraz walorów este-
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tyczno–krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiêkszania powierzchni zabudowy, iloœci miejsc pobytowych a tak¿e nie przybli¿ania zabudowy do
brzegów wód.
3. Niniejsze rozporz¹dzenie nie narusza uprawnieñ nabytych na podstawie prawomocnych orzeczeñ administracyjnych oraz ustaleñ miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych
w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni
od daty og³oszenia jego tekstu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 1
z up. Wojewody Pomorskiego
P. Karczewski
Wicewojewoda Pomorski
Za³. 1
do rozporz¹dzenia nr 58/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
Opis granic Parku Krajobrazowego„ Dolina S³upi”
Granica Parku bierze pocz¹tek w miejscu najdalej wysuniêtym na pó³noc, przy moœcie na rzece S³upi w pobli¿u miejscowoœci £osino.
Od tego miejsca granica przebiega w kierunku wschodnim, wzd³u¿ drogi gruntowej ³¹cz¹cej miejscowoœci £osino i Krêpa S³upska – dzia³ka nr 5L i 207/1(mapa
ewidencji gruntów Obrêb Krêpa ark.2 Gmina S³upsk) w
s¹siedztwie dzia³ek leœnych: oddzia³ nr 646 a, b, 645 g,
f, d, c, 644 g, f, d, c (mapa przegl¹dowa Nadleœnictwa
Leœny Dwór Obrêb Skarszów–1997), dzia³ki rolnej nr191
i dalej wzd³u¿ pó³nocnej granicy oddzia³u leœnego 647
h, g, f, d, dochodz¹c do dzia³ki rolnej nr 45/3. Na pó³nocno–wschodnim krañcu tej dzia³ki linia graniczna skrêca
w kierunku pó³nocno–wschodnim w drogê – dzia³ka drogowa nr 205 (mapa ewidencji gruntów Obrêb Krêpa ark.
2 Gmina S³upsk) i dochodzi od strony po³udniowej do
pierwszych zabudowañ w Krêpie S³upskiej, po czym
skrêca w kierunku po³udniowo–wschodnim i drog¹ gminn¹ – dzia³ka drogowa nr 206 i 180 (Obrêb Krêpa ark.3
Gmina S³upsk) prowadzi do wsi Korzenica.
W miejscowoœci Korzenica granica Parku skrêca na
po³udnie, po drodze gruntowej – dzia³ka nr 178, wzd³u¿
dzia³ek rolnych nr 168 i 169 (Obrêb Krêpa ark.3 Gmina
S³upsk) biegnie w kierunku wsi Lubuñ. Dochodzi do granicy lasu, przebiega drog¹ leœn¹ przez oddzia³ 662 c, f,
p, r, s (mapa przegl¹dowa Nadleœnictwa Leœny Dwór Obrêb Skarszów–1997) i dalej drog¹ poln¹ po dzia³ce drogowej nr 192 (mapa ewidencji gruntów Obrêb Lubuñ ark.
1 Gmina Kobylnica) w kierunku po³udniowym, wzd³u¿
wschodniej granicy dzia³ek rolnych nr 143, 149, 153. Na1
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stêpnie granica skrêca w kierunku zachodnim, po dzia³ce drogowej nr 172 i po³udniowej granicy dzia³ek rolnych
nr 154, 159, 160, 163 i 170 (Obrêb Lubuñ ark.1 Gmina
Kobylnica), dochodzi do wsi Lubuñ.
Przez wieœ granica przebiega po drodze powiatowej
nr 1170G Kwakowo – ¯elkówko –dzia³ka drogowa nr 257,
wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ek rolnych zabudowanych nr 105/1, 105/2 i 110 (Obrêb Lubuñ ark.1 Gmina
Kobylnica). Po miniêciu dzia³ki nr 110, linia graniczna
skrêca na wschód w drogê gruntow¹ – dzia³ka drogowa
nr 292 (Obrêb Lubuñ ark.2 Gmina Kobylnica), wzd³u¿
pó³nocnej granicy dzia³ek rolnych nr 295/6, 295/7, 295/4,
296/5 (Obrêb Lubuñ ark.2 Gmina Kobylnica) i dochodzi
do granicy lasu – oddzia³ leœny nr 177. Dalej przebiega
po zewnêtrznej granicy pododdzia³ów leœnych:177 a, c,
176 a, 175 b, a, 174 a, 173 i, b, a, 172 c, b, a, 171 a (Nadleœnictwo Leœny Dwór Obrêb Skarszów–1997).
Po dojœciu do drogi leœnej ³¹cz¹cej miejscowoœci Skarszów Górny i Skarszów Dolny w gminie Dêbnica Kaszubska, granica Parku skrêca na po³udnie w kierunku wsi
Skarszów Dolny. Biegnie po tej drodze, wzd³u¿ wschodniej granicy pododdzia³ów leœnych nr 171 b, 170 l, n, p,
183 b, a, c, przecina rzekê Skotawê w miejscowoœci
Skarszów Dolny, a nastêpnie biegnie w kierunku wschodnim po drodze leœnej, przez oddzia³y leœne 182, 181,
180, 179 i 178. W oddziale leœnym 178 przechodzi po
pó³nocnej granicy pododdzia³ów: l, k, j (Nadleœnictwo
Leœny Dwór Obrêb Skarszów–1997), dochodz¹c do drogi powiatowej nr 1176G Dêbnica Kaszubska – Podwilczyn. Tu skrêca na pó³nocny–wschód w kierunku Dêbnicy
Kaszubskiej. Po dzia³ce drogowej nr 652 (Obrêb Dêbnica Kaszubska ark.8 Gmina Dêbnica Kaszubska) dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 210 S³upsk – Unichowo.
Od Dêbnicy Kaszubskiej do Motarzyna granica Parku
biegnie po drodze wojewódzkiej nr 210. Po miniêciu oddzia³u leœnego nr 369 (Nadleœnictwo Leœny Dwór Obrêb
Skarszów–1997) granica biegnie dalej drog¹ nr 210
wzd³u¿ dzia³ek rolnych: 20/1P, 29/3, 29/2, 28/2, 35 – 43
oraz dzia³ek rolnych zabudowanych 108, 107 (Obrêb
Motarzyno ark.2 Gmina Dêbnica Kaszubska). We wsi
Motarzyno granica Parku skrêca w kierunku po³udniowym, w drogê powiatow¹ nr 1198G Motarzyno – Ko³czyg³owy, i biegnie ni¹ wzd³u¿ dzia³ek rolnych zabudowanych
nr 107, 109–119, 17/2. Po miniêciu Motarzyna skrêca w
kierunku po³udniowo – wschodnim do Niepoglêdzia –
czêœciowo drog¹ gruntow¹ przy starym nasypie kolejowym – dzia³ka drogowa nr 16, wzd³u¿ dzia³ki rolnej
nr 10P (Obrêb Motarzyno ark.1 Gmina Dêbnica Kaszubska), dalej drog¹ gruntow¹, dzia³ka drogowa nr 88,
wschodni¹ granic¹ dzia³ek rolnych: 77, 76/1, 76/4, 71,
70, 69, 68, 61, 60, 59 (Obrêb Niepoglêdzie ark.5 Gmina
Dêbnica Kaszubska). Dochodzi do wsi Niepoglêdzie,
przechodzi przez wieœ dzia³k¹ drogow¹ nr 86/3 i 155/3,
przecina drogê powiatow¹ nr 1201G Budowo–Borzytu-

Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone Rozporz¹dzeniem Nr 10/98 Wojewody S³upskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r. w
sprawie dostosowania uchwa³y Nr X/42/81 WRN w S³upsku z dnia 8 grudnia 1981 r. dot. utworzenia Parku Krajobrazowego "Dolina
S³upi" oraz obszarów krajobrazu chronionego do wymagañ ustawy z dnia 16 paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz.
Woj. S³upskiego Nr 19, poz. 82), które traci moc z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia na podstawie art. 157 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), z tym ¿e na podstawie art. 153 ww. ustawy utworzony
park krajobrazowy sta³ siê parkiem krajobrazowym w rozumieniu niniejszej ustawy.
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chom. Dalej biegnie w stronê wsi Ga³êzowo drog¹ powiatow¹ nr 1200G Ga³êŸnia Wlk. – Ga³êzowo, dzia³ki
drogowe nr 169, 170, 171 i 202 (Obrêb Niepoglêdzie ark2 Gmina Dêbnica Kaszubska), omija od pó³nocnego–wschodu oddzia³ leœny nr 11 oraz jezioro Wiejskie
(Nadleœnictwo Bytów Obrêb Borzytuchom 1995). Dochodzi do Ga³êzowa i biegnie drog¹ powiatow¹ nr 1200G
– dzia³ka drogowa nr 102 i 17P. W Ga³êzowie granica
skrêca w kierunku pó³nocno–wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 210, po zachodniej granicy dzia³ki rolnej nr
22P i 10/1P (Obrêb Ga³êzów ark.2 Gmina Dêbnica Kaszubska). Po dojœciu do drogi wojewódzkiej nr 210 Dêbnica Kaszubska – Unichowo, granica skrêca w kierunku
wschodnim i biegnie drog¹ wojewódzk¹ nr 210 do Unichowa, mijaj¹c od pó³nocy jezioro Unichowskie i przyleg³e dzia³ki rolne nr 22/3, 32–47 (Obrêb Unichowo ark.1
Gmina Czarna D¹brówka). W miejscowoœci Unichowo
droga wojewódzka nr 210 dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 212 Bytów – Lêbork i granica Parku skrêca w kierunku pó³nocno – wschodnim, biegn¹c teraz drog¹
wojewódzk¹ nr 212, dzia³ka drogowa nr 100, w kierunku
No¿yna. Dochodzi do wsi No¿yno, przed mostem na
Skotawie skrêca w kierunku wschodnim w drogê gminn¹ – dzia³ka drogowa nr 124, biegnie drog¹ leœn¹ przez
oddzia³ 126 k, j, po czym przekracza most na rzece Skotawie.
Po miniêciu mostu linia graniczna zmienia kierunek
na po³udniowo – wschodni, przebiega drog¹ leœn¹ w kierunku miejscowoœci Skotawsko, przez oddzia³y leœne
126, 135, 148, 147, 164 i 181 (Nadleœnictwo Bytów Obrêb Go³êbia Góra 1995). Przy po³udniowym skraju oddzia³u 181 granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie
drog¹ leœn¹ do wsi Brzezinka, po pó³nocnej granicy oddzia³ów 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202 (Nadleœnictwo
Bytów Obrêb Go³êbia Góra 1995). Na wschodnim krañcu oddzia³u 202 granica zmienia kierunek na pó³nocny i
przechodzi przez wieœ Brzezinka, drog¹ gruntow¹ dzia³ka 10/1 (Obrêb Brzezinka ark.1 Gmina Czarna D¹brówka). Mija teren leœny: oddzia³y 158 a, 157 i (Nadleœnictwo
Bytów Obrêb Go³êbia Góra 1995) i dalej drog¹ gruntow¹
po dzia³ce drogowej nr 144, 139 biegnie w kierunku wsi
Jerzkowice, mijaj¹c dzia³ki rolne 146/2, 138 (Obrêb Jerzkowice ark.3 Gmina Czarna D¹brówka). Nastêpnie biegnie dzia³k¹ drogow¹ nr 47, 124, wzd³u¿ dzia³ek rolnych
45/1, 44, 122P/8 (Obrêb Jerzkowice ark.1 Gmina Czarna D¹brówka). W miejscowoœci Jerzkowice, granica przechodzi przez wieœ drog¹ powiatow¹ nr 1755G Czarna
D¹brówka – Ceromin, dzia³ka drogowa nr 58 (Obrêb
Jerzkowice ark.2 Gmina Czarna D¹brówka). Dochodz¹c
do koñca dzia³ki rolnej nr 110/43P granica skrêca na
wschód, biegnie drog¹ gruntow¹ po dzia³ce drogowej
nr 54P, 63P w kierunku miejscowoœci Zawiaty. Mija dzia³ki rolne 110/3P, 80P, 81P nastêpnie skrêca w kierunku
pó³nocno – wschodnim, wzd³u¿ drogi gruntowej – dzia³k¹ drogow¹ nr 62, 82/3, granic¹ dzia³ki rolnej nr 64P (Obrêb Jerzkowice ark.2 Gmina Czarna D¹brówka).
Dochodzi do granicy lasu i dalej drog¹ – dzia³ka drogowa nr 81/5 (Obrêb Odnoga ark 2 Gmina Czarna D¹brówka) przebiega przez oddzia³y 82 f, b, a, 81 b, a, 80 a,
(Nadleœnictwo Bytów Obrêb Go³êbia Góra 1995) omija od
po³udnia wieœ Zawiaty po dzia³ce drogowej nr 146, prze-
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kracza most na rzece £upawie i biegnie dalej w kierunku wschodnim drog¹ gruntow¹ – dzia³ka drogowa nr 101.
Na koñcu dzia³ki rolnej 103/6 granica skrêca w kierunku
po³udniowym i biegnie po drodze gruntowej – dzia³ka
drogowa nr 102, wzd³u¿ wschodnich granic dzia³ek rolnych 103/6, 103/7,105 (Obrêb Otnoga ark. nr 2 Gmina
Czarna D¹brówka), dzia³ce drogowej nr 90, wzd³u¿ dzia³ki rolnej nr 91(Obrêb K³osy ark. nr 1 Gmina Czarna D¹brówka). Przechodzi przez oddzia³y leœne 26 d, f, 34 g,
h, i, l, 46 b, d, f, g, h (Nadleœnictwo Bytów Obrêb Go³êbia Góra 1995). Dochodzi do drogi gminnej K³osy – Jasieñ, biegnie w kierunku po³udniowym t¹ drog¹ po dzia³ce
drogowej nr 1 (Obrêb Jasieñ ark. nr 3 Gmina Czarna D¹brówka) wzd³u¿ wschodniej granicy oddzia³ów leœnych:
50, 68 i 70.
We wsi Jasieñ dochodzi do drogi powiatowej nr 1334G
Jasieñ – Pomysk Ma³y i kieruje siê ni¹ za po³udniowy–zachód w kierunku Bytowa, po granicy oddzia³ów leœnych:
244, 247, 254, 262, 346, 382 (Nadleœnictwo Bytów Obrêb Go³êbia Góra 1995). Granica Parku mija rozwidlenie dróg powiatowych z drog¹ do £upawska i biegnie
dalej drog¹ powiatow¹ nr 1334G w kierunku wsi Soszyca, przekracza most na rzece S³upi i wchodzi w granice
gminy Bytów. Dalej biegnie drog¹ powiatow¹ nr 1334G
– wzd³u¿ oddzia³ów leœnych 433, 460 i 473 (Nadleœnictwo Bytów Obrêb Go³êbia Góra 1995).
Granicê po³udniow¹ Parku w Gminie Bytów wyznacza œciana lasu. Biegnie ona od po³udniowo–wschodniego naro¿nika oddzia³u 473, po popo³udniowej granicy
oddzia³ów leœnych: 473, 462, 463, 464, 465, 474 a, b,
467,468, 469, 470, 471, 444, 445, 446, 447, 448, okalaj¹c ca³y oddzia³ 449, dochodzi do oddzia³u 450.
W oddziale leœnym nr 450 granica przebiega przez leœne ³¹ki, pododdzia³y: b, n, k, m, l, j, rowem melioracyjnym wzd³u¿ zachodniej granicy pododdzia³u i, h
wschodni¹ granic¹ pododdzia³ów o, p, r, s skrêca w kierunku pó³nocnym zachodni¹ granic¹ oddzia³u 450 s, r,
o, h, g (Nadleœnictwo Bytów Obrêb Go³êbia Góra 1995).
Dochodzi do skrzy¿owania drogi leœnej z drog¹ wojewódzk¹ nr 212 Bytów – Lêbork, skrêca w kierunku zachodnim i przebiega drog¹ leœn¹ po po³udniowej granicy
oddzia³ów 416 j, k, 417 j, m, 418 h, j, 451 a, b (Nadleœnictwo Bytów Obrêb Go³êbia Góra 1995). W oddziale leœnym 185 (Nadleœnictwo Bytów Obrêb Borzytuchom
1995) granica zmienia kierunek na po³udniowo – zachodni i drog¹ leœn¹ przebiega przez pododdzia³y 185 i, k,
195 d, 196 g, przecina rzekê Bytow¹ i mija granice gminy Borzytuchom. Po przekroczeniu rzeki Bytowej zmienia kierunek na zachodni, przebiega drog¹ leœn¹ przez
oddzia³y 197 d, f, g, 198 c, i, d, 199 f. Dochodzi do drogi gruntowej – dzia³ka drogowa nr 9 i kieruje siê t¹ drog¹ na zachód oraz po³udniowy–zachód, (Obrêb Osieki
Bytowskie ark.2 Gmina Borzytuchom) osi¹gaj¹c drogê
powiatow¹ nr 1201G Bytów – Krosnowo. Skrêca na zachód w tê drogê i biegnie po dzia³ce drogowej nr 190,
dochodz¹c do koñca zabudowañ skrêca w drogê powiatow¹ nr 1753G Borzytuchom – Osieki (brukowana) i dalej biegnie w kierunku po³udniowo – zachodnim dzia³kami
drogowymi nr 13, 202/2, 20, (Obrêb Osieki Bytowskie
ark.1 Gmina Borzytuchom) dochodz¹c do wsi Borzytuchom osi¹gaj¹c drogê wojewódzk¹ nr 209 Suchorze –
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Bytów. Skrêca t¹ drog¹ na wschód i po 100 m dochodzi
do drogi gruntowej – dzia³ka drogowa 331/2, kieruj¹c siê
t¹ drog¹ na po³udnie do miejscowoœci Borzytuchom–Wybudowanie. Przebiega przy wschodniej granicy dzia³ek
rolnych zabudowanych nr 392, 391, 372 (Obrêb Borzytuchom ark.9 Gmina Borzytuchom), wzd³u¿ ³¹k – dzia³ki nr 384–389, 464, 466, 336–340 i 342 (Obrêb
Borzytuchom ark.2 Gmina Borzytuchom). Mija zabudowania wiejskie, dzia³kê nr 345 a nastêpnie skrêca na po³udniowy – zachód w drogê gruntow¹ – dzia³ka drogowa
nr 352 (Obrêb Borzytuchom ark.2 Gmina Borzytuchom),
wzd³u¿ dzia³ki rolnej 229/13 na krañcu której skrêca w
kierunku Struszewa. Kieruje siê do Struszewa po drodze gruntowej – dzia³ka drogowa nr 229/8. W miejscu
rozwidlenia dróg przy dzia³ce rolnej nr 229/2, granica
skrêca na pó³nocny – zachód i biegnie nasypem kolejowym – dzia³k¹ nr 199 (Obrêb Struszewo ark.1 Gmina
Borzytuchom). Dochodzi do drogi powiatowej nr 1767G
Borzytuchom – Tuchomie i biegnie ni¹ w kierunku pó³nocnym, do skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 209 Bytów
– Suchorze. Dalej granica Parku biegnie t¹ drog¹ wojewódzk¹ w kierunku pó³nocno – zachodnim przez miejscowoœæ Jutrzenka, przekracza rzekê Kamienica, mija
Barnowo i dochodzi do miejscowoœci Ko³czyg³owy.
W Ko³czyg³owach dochodzi do drogi powiatowej
nr 1198G Ko³czyg³owy – Motarzyno i kieruje siê t¹ drog¹ na pó³noc– do miejscowoœci Wierszyno. Granica biegnie wzd³u¿ dzia³ki drogowej nr 62 (Obrêb Ko³czyg³owy
ark.1 Gmina Ko³czyg³owy), dzia³ki drogowej nr 123 (Obrêb Radusz ark.2 Gmina Ko³czyg³owy), dzia³ki drogowej
nr 238 (Obrêb Radusz ark.3 Gmina Ko³czyg³owy). Przed
miejscowoœci¹ Wierszyno granica skrêca na po³udniowy
– zachód i biegnie drog¹ gminn¹ w kierunku Darskowa,
granic¹ dzia³ek drogowych nr 187, 239 (Obrêb Radusz
ark.3 Gmina Ko³czyg³owy) i 191 (Obrêb Darskowo ark.1).
Dochodzi do granic dzia³ki 164/1, skrêca w kierunku zachodnim, biegnie drog¹ po dzia³ce drogowej nr 188, mijaj¹c zabudowania wsi Darskowo (Obrêb Darskowo ark.1
Gmina Ko³czyg³owy). Granica Parku przecina drogê powiatow¹ nr 1176G Trzebielino – Dêbnica Kaszubska w
miejscowoœci Darskowo i biegnie dalej w kierunku zachodnim drog¹ gmin¹ – dzia³ka drogowa 110/1, wzd³u¿
po³udniowych granic dzia³ek rolnych 91/1, 92, 93, 392/4
i 236P/2, dochodzi do cieku o nazwie Rybiec, ³¹cz¹cego
jezioro Rybiec z rzek¹ Pokrzywn¹. Po dojœciu do cieku,
zmienia kierunek na pó³nocno – wschodni i biegnie œrodkiem cieku Rybiec wzd³u¿ zachodniej granicy dzia³ek
236/2 i 89 (Obrêb Darskowo ark.1 Gmina Ko³czyg³owy).
W punkcie styku granic dzia³ki 89 i 84, granica zmienia
kierunek na zachodni i biegnie wzd³u¿ po³udniowej granicy dzia³ki 84. Na koñcu tej dzia³ki zmienia kierunek na
pó³nocno – zachodni i biegnie rowem – dzia³ka nr 114, na
d³ugoœci 800 m. Dalej granica Parku przebiega po linii
wyznaczaj¹cej granicê gminy Trzebielino: w punkcie granicznym nr 419 nale¿¹cym do dzia³ki rolnej 41 (Obrêb
Starkowo ark.1 Gmina Trzebielino), granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie drog¹ leœn¹ wzd³u¿ pó³nocnych granic oddzia³ów leœnych 387 b, c, 388 a, b, c, d, f
(Nadleœnictwo Leœny Dwór Obrêb Leœny Dwór 1997).
W punkcie granicznym nr 481 granica zmienia kierunek
na pó³nocny i przebiega wzd³u¿ wschodniej i pó³nocno –
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wschodniej granicy dzia³ki rolnej nr 14/3 (Obrêb Zieliñ
ark.6 Gmina Trzebielino). Nastêpnie granica przecina
drogê gminn¹ Uliszkowice – Podwilczyn nr dzia³ki 18/1,
biegnie granic¹ lasu, dzia³ka leœna nr 7 na d³ugoœci 80 m.
W punkcie granicznym nr 75 skrêca na pó³noc i biegnie
wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ek rolnych nr 3 i 2. Nastêpnie granica przebiega wzd³u¿ pó³nocnej granicy dzia³ki rolnej nr 2 ³¹cz¹cej siê z dzia³k¹ leœn¹ 236 k. Po
miniêciu lasu granica skrêca na pó³nocny– zachód, ³¹czy
siê z drog¹ gruntow¹ w kierunku Mielna i ci¹gnie siê na
d³ugoœci 300 m. W punkcie granicznym nr 68 zmienia
kierunek na po³udniowo – zachodni i biegnie wzd³u¿ pó³nocnej granicy dzia³ki rolnej nr 6 (Obrêb Zieliñ ark.6 Gmina Trzebielino). Granica dochodzi do oddzia³u leœnego
nr 222 i biegnie wzd³u¿ pó³nocnej granicy tego oddzia³u
do drogi powiatowej nr 1175G Suchorze – Mielno. Po
przekroczeniu tej drogi granica Parku przebiega wzd³u¿
pó³nocno – wschodniej granicy dzia³ki rolnej nr 4 (Obrêb Zieliñ ark.4 Gmina Trzebielino). Dochodzi do oddzia³u leœnego nr 220, skrêca na zachód i biegnie granic¹
pododdzia³u nr 220 s. W miejscu zetkniêcia siê z drog¹
leœn¹, granica skrêca w kierunku pó³nocnym i biegnie t¹
drog¹ przez oddzia³y leœne nr 220, 201, 180 i 181 (Nadleœnictwo Leœny Dwór Obrêb Leœny Dwór 1997). Na pó³nocnej granicy oddzia³u nr 181 b skrêca na zachód i
biegnie wzd³u¿ linii oddzia³owej dochodz¹c do granicy
dzia³ki rolnej nr 8 (Obrêb Objezierze ark.1 Gmina Trzebielino). Dalej biegnie w kierunku zachodnim, pó³nocno
– wschodni¹ granic¹ tej dzia³ki. Dochodzi do drogi gruntowej Objezierze – ¯elkówko, dzia³ka drogowa nr 24,
zmienia kierunek na pó³nocno–wschodni i kieruje siê t¹
drog¹ w stronê ¯elkówka. Przy oddziale 136 d (Nadleœnictwo Leœny Dwór Obrêb Leœny Dwór 1997) skrêca na
pó³nocny–zachód i biegnie po³udniowo–zachodni¹ granic¹ oddzia³u 136 d. Nastêpnie wchodzi w obszar leœny,
drog¹ leœn¹ przez oddzia³ nr 110 h, j, i, dochodzi do drogi leœnej i zmienia kierunek na zachodni, przechodzi
przez pododdzia³ 110 i, 111 f, g, skrêca na po³udnie
wzd³u¿ wschodniej granicy pododdzia³u 111h (Nadleœnictwo Leœny Dwór Obrêb Leœny Dwór 1997). Na koñcu tego pododdzia³u granica biegnie na po³udnie po
dzia³ce rolnej nr 7/1 (Obrêb Objezierze ark. 1 Gmina
Trzebielino) na d³ugoœci 400 m, nastêpnie skrêca na zachód w kierunku drogi krajowej nr 21, mijaj¹c oddzia³ leœny 112 h, i.
Po dojœciu do drogi krajowej nr 21 Miastko – Ustka,
przy po³udniowo–zachodnim skraju oddzia³u leœnego
112 j (Nadleœnictwo Leœny Dwór Obrêb Leœny Dwór
1997), granica Parku zmienia kierunek na pó³nocno– zachodni i biegnie wzd³u¿ tej drogi a¿ do miejscowoœci £osino. Po drodze mija miejscowoœci: Kruszyna, Kwakowo,
Zaj¹czkowo. Dochodzi do miejscowoœci £osino, mijaj¹c
wczeœniej dzia³ki rolne 154–149, 143, 142, 141 (Obrêb
£osino ark. 2 Gmina Kobylnica). Na koñcu dzia³ki rolnej
zabudowanej nr 146 granica Parku skrêca na wschód i
biegnie drog¹ utwardzon¹ – dzia³ka drogowa nr 195 do
rozwidlenia dróg. Na rozwidleniu granica skrêca na pó³noc, po drodze wzd³u¿ dzia³ek rolnych zabudowanych:
213, 210, 209, 208, 206, 205/1 (Obrêb £osino ark. 2 Gmina Kobylnica). Przy dzia³ce 205/1 skrêca na wschód w
drog¹ gminn¹ – dzia³ka drogowa nr 195, mijaj¹c dzia³ki
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rolne: 203, 202, 201, 200 (Obrêb £osino ark. 2 Gmina
Kobylnica) oraz oddzia³ leœny 643 (Nadleœnictwo Leœny
Dwór obrêb Skarszew 1997). Linia graniczna dochodzi
do mostu na rzece S³upi, sk¹d rozpoczêto opis granicy
Parku.
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Rozporz¹dzenie Nr 59/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
1. Tucholski Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”,
obejmuje obszar o powierzchni 36.983 ha, w tym
11.323 ha po³o¿onych w województwie pomorskim
(w gm.: Chojnice i Czersk; w pow. chojnickim) oraz
25.660 ha po³o¿onych w województwie kujawsko–pomorskim.
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagro¿eniami
zewnêtrznymi wyznaczona jest otulina o powierzchni 15.946 ha, w tym 3.887 ha po³o¿onych w woj. pomorskim (w gm.: Chojnice i Czersk; w pow.
chojnickim) oraz 12.059 ha po³o¿onych w woj. kujawsko–pomorskim.
3. Opis granicy Parku okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszego rozporz¹dzenia.
4. Otulinê okreœla siê w za³¹czniku Nr 2 do niniejszego
rozporz¹dzenia.
§2
1. Okreœla siê szczególne cele ochrony Parku:
1) ochrona czêœci obszaru Borów Tucholskich ze
wzglêdu na wystêpuj¹ce tam rzadkie i chronione
gatunki grzybów, roœlin i zwierz¹t oraz siedliska
przyrodnicze,
2) ochrona historycznych œladów kultury materialnej
regionu dla ich zachowania i popularyzacji w warunkach zrównowa¿onego rozwoju.
§3
1. W Parku wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3:
1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.);
2) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z
wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb oraz wykonywania czynnoœci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej, rybackiej i ³owieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych,
przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapew-
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nienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym
torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli
zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej
lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–b³otnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹
bezœció³kow¹;
11) utrzymywania otwartych rowów œciekowych i zbiorników œciekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13) u¿ywania ³odzi motorowych i innego sprzêtu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 – je¿eli w trakcie
postêpowania strona wyka¿e brak niekorzystnego
wp³ywu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin,
grzybów i zwierz¹t – nie dotycz¹:
1) okreœlonych w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zwartej zabudowy wsi – gdzie dopuszcza siê
uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód zgodnie
z lini¹ wystêpuj¹c¹ na przylegaj¹cych dzia³kach,
2) istniej¹cych siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza siê uzupe³nianie zabudowy o obiekty niezbêdne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód,
3) istniej¹cych oœrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego utraci³y moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
– gdzie dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê
istniej¹cego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony œrodowiska oraz walorów estetyczno–krajobrazowych, pod warunkiem nie
zwiêkszania powierzchni zabudowy, iloœci miejsc
pobytowych a tak¿e nie przybli¿ania zabudowy do
brzegów wód.
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3. Niniejsze rozporz¹dzenie nie narusza uprawnieñ nabytych na podstawie prawomocnych orzeczeñ administracyjnych oraz ustaleñ miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych
w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni
od daty og³oszenia jego tekstu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 1
z up. Wojewody Pomorskiego
P. Karczewski
Wicewojewoda Pomorski
Za³. 1
do rozporz¹dzenia nr 59/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
Opis granic Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Opis granicy Parku na obszarze woj. pomorskiego zaczyna siê od granicy z woj. kujawsko–pomorskim, na
moœcie przy po³udniowym brzegu Jeziora Œpierewnik.
Od tego miejsca granica Parku biegnie drog¹ w kierunki osady Lotyñ a¿ do granicy oddzia³u leœnego nr 331.
Tu skrêca na po³udnie, obejmuj¹c oddzia³ 331 i kieruje siê
na pó³noc – zachodni¹ granic¹ oddzia³ów leœnych nr 331,
330, 264 a, b, 218, 191 i 162 – a¿ do po³udniowej granicy oddzia³u nr 126, po czym skrêca na zachód i biegnie
drog¹ leœn¹ przez oddzia³y nr 163, 164, 130 i 131 (Nadleœnictwo Rytel Obrêb Rytel 1997), któr¹ dochodzi do
drogi publicznej ze Sternowa do Jakubowa. Dalej biegnie t¹ drog¹ na pó³noc, wzd³u¿ zachodnich granic oddzia³ów leœnych nr 131, 105 i wschodniej granicy oddzia³u
nr 106 (Nadleœnictwo Rytel Obrêb Rytel 1997) – a¿ do
styku z drog¹ krajow¹ nr 22 Chojnice–Starogard Gd. Tu
granica Parku skrêca w kierunku pó³nocno–wschodnim
i biegnie wzd³u¿ po³udniowej granicy drogi krajowej Nr 22.
Przy pó³nocnym naro¿niku oddzia³u leœnego nr 93
skrêca w kierunku po³udniowo–wschodnim i biegnie dalej pó³nocnymi granicami oddzia³ów nr 117 i 116, zachodnimi granicami oddzia³ów nr 115 i 92, a w okolicach wsi
Rytel krawêdzi¹ lasu wzd³u¿ obrze¿y oddzia³ów nr 92,
113 i 112 (Nadleœnictwo Rytel Obrêb Rytel 1997). Po
przekroczeniu Brdy i Wielkiego Kana³u Brdy biegnie w
kierunku po³udniowo–wschodnim, równolegle do niego
pó³nocn¹ granic¹ oddzia³u 112 i dalej drog¹ leœn¹ przez
oddzia³ nr 147 (Nadleœnictwo Rytel Obrêb Rytel 1997),
do niewielkiego skupiska zabudowañ na skraju lasu, a nastêpnie na pó³noc wzd³u¿ zachodnich granic oddzia³ów
nr 174, 173, 146 i 111, osi¹gaj¹c drogê krajow¹ Nr 22
Chojnice–Czersk. Dalej granica Parku biegnie wzd³u¿
tej drogi w kierunku Czerska, a¿ do drogi leœnej przecinaj¹cej pó³nocno–wschodni¹ czêœæ oddzia³u leœnego
nr 194 (Nadleœnictwo Czersk Obrêb Czersk 1999). Na1
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stêpnie biegnie w kierunku po³udniowo–wschodnim droga leœn¹ przez oddzia³y 194, 193, 192, 206, 205, a nastêpnie po granicy Lasów Pañstwowych i lasów wsi
£ukowo, i znowu droga leœn¹ przez po³udniowy skraj oddzia³u 11, przecina oddzia³y nr 15, 14 i 13 (Nadleœnictwo Woziwoda Obrêb Twaro¿nica 1998) i biegnie do
skrzy¿owania z drog¹ publiczn¹ Legb¹d–Czersk. Od tego skrzy¿owania granica biegnie nieco na po³udniowy–wschód drog¹ leœn¹ wzd³u¿ po³udniowej granicy
oddzia³u leœnego nr 29 b, nastêpnie skrêca na po³udnie
wzd³u¿ wschodniej granicy oddzia³u 29 i 30 by osi¹gn¹æ
pó³nocn¹ granicê oddzia³u nr 50, którym wzd³u¿ pó³nocnych granic oddzia³ów nr 49–43 (Nadleœnictwo Woziwoda Obrêb Twaro¿nica 1998), osi¹gn¹æ drogê wojewódzk¹
Czersk–Œliwice, któr¹ biegnie dalej na po³udniowy–wschód a¿ do granicy oddzia³u leœnego nr 187, gdzie
osi¹ga granicê województw pomorskiego i kujawsko –
pomorskiego i dalej prowadzi w kierunku zachodnim t¹
granic¹, dochodz¹c do punktu sk¹d rozpoczêto opis.
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Rozporz¹dzenie Nr 60/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza I³awskiego
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§1
1. Park Krajobrazowy Pojezierza I³awskiego, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar o powierzchni 25.045 ha,
w tym 2.640,3 ha po³o¿onych w województwie pomorskim (w gm. Stary Dzierzgoñ; w pow. sztumskim)
oraz 22.404,7 ha po³o¿onych w województwie warmiñsko–mazurskim.
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagro¿eniami
zewnêtrznymi wyznaczona jest otulina o powierzchni 18.038 ha, w tym 1.618,9 ha po³o¿onych w woj.
pomorskim (w gm. Stary Dzierzgoñ; w pow. sztumskim) i 16.419,1 ha po³o¿onych w woj. warmiñsko–mazurskim.
3. Opis granicy Parku okreœla siê w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszego rozporz¹dzenia.
4. Otulinê okreœla siê w za³¹czniku Nr 2 do niniejszego
rozporz¹dzenia.
§2
1. Okreœla siê szczególne cele ochrony Parku:
1) kszta³towanie mozaiki krajobrazu rolniczego z licznymi zakrzaczeniami, zadrzewieniami i zabagnieniami,

Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone Rozporz¹dzeniem Nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 54, poz. 255), które traci moc z dniem wejœcia
w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880), z tym ¿e na podstawie art. 153 ww. ustawy utworzony park krajobrazowy sta³ siê parkiem krajobrazowym w rozumieniu
niniejszej ustawy.
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2) zachowanie pozosta³oœci du¿ych kompleksów leœnych, bogactwa szaty roœlinnej obejmuj¹cej liczn¹ grupê chronionych i rzadkich gatunków roœlin
oraz zbiorowisk roœlinnych,
3) renaturalizacja terenów zabagnionych i brzegów jezior,
4) ochrona wartoœci historycznych i kulturowych poprzez zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej oraz zachowanie tradycyjnej funkcji
wsi i rozwój rêkodzielnictwa ludowego,
5) ochrona walorów krajobrazowych poprzez zachowanie w niewielkim stopniu przekszta³conego krajobrazu rolniczego.
§3
1. W Parku wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3:
1) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.);
2) umyœlnego zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z³o¿onej ikry, z
wyj¹tkiem amatorskiego po³owu ryb oraz wykonywania czynnoœci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej, rybackiej i ³owieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ œródpolnych,
przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych ska³, w tym
torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e minera³ów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu, z wyj¹tkiem prac zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budow¹, odbudow¹, utrzymaniem, remontem
lub napraw¹ urz¹dzeñ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli
zmiany te nie s³u¿¹ ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leœnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokoœci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem obiektów
s³u¿¹cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej
lub rybackiej;
8) likwidowania, zasypywania i przekszta³cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno–b³otnych;
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9) wylewania gnojowicy, z wyj¹tkiem nawo¿enia w³asnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz¹t metod¹
bezœció³kow¹;
11) utrzymywania otwartych rowów œciekowych i zbiorników œciekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13) u¿ywania ³odzi motorowych i innego sprzêtu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 – je¿eli w trakcie
postêpowania strona wyka¿e brak niekorzystnego
wp³ywu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin,
grzybów i zwierz¹t – nie dotycz¹:
1) okreœlonych w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin obszarów zwartej zabudowy wsi – gdzie dopuszcza siê
uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód zgodnie
z lini¹ wystêpuj¹c¹ na przylegaj¹cych dzia³kach,
2) istniej¹cych siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza siê uzupe³nianie zabudowy o obiekty niezbêdne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód,
3) istniej¹cych oœrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego utraci³y moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
– gdzie dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê
istniej¹cego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony œrodowiska oraz walorów estetyczno–krajobrazowych, pod warunkiem nie
zwiêkszania powierzchni zabudowy, iloœci miejsc
pobytowych a tak¿e nie przybli¿ania zabudowy do
brzegów wód.
3. Niniejsze rozporz¹dzenie nie narusza uprawnieñ nabytych na podstawie prawomocnych orzeczeñ administracyjnych oraz ustaleñ miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, obowi¹zuj¹cych
w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia.
§4
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni
od daty og³oszenia jego tekstu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego. 1
z up. Wojewody Pomorskiego
P. Karczewski
Wicewojewoda Pomorski

Niniejsze rozporz¹dzenie by³o poprzedzone Rozporz¹dzeniem Nr 8/93 Wojewody Elbl¹skiego z dnia 18 maja 1993 r.
w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pojezierza I³awskiego ( Dz. Urz. Woj. Elbl¹skiego Nr 10, poz. 77), które traci moc
z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880), z tym ¿e na podstawie art. 153 ww. ustawy utworzony park krajobrazowy sta³ siê parkiem
krajobrazowym w rozumieniu niniejszej ustawy.
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Za³. 1
do rozporz¹dzenia nr 60/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 r.
Opis granic Parku Krajobrazowego
Pojezierza I³awskiego
Na obszarze woj. pomorskiego granica Parku prowadzi od granicy województw pomorskiego i warmiñsko–mazurskiego (przylegaj¹cej do gminy Zalewo)
wzd³u¿ skraju lasu w kierunku zachodnim, po granicy
oddzia³ów leœnych nr 98, 116 (z wy³¹czeniem wydzielenia 116g,f,d), skrêca na po³udniowy zachód wzd³u¿ brzegu jeziora Mo³tawa i prowadzi wzd³u¿ brzegu tego jeziora
przy oddzia³ach117, 118, 119, 134, 133A, 133 (Nadleœnictwo Susz, Obrêb Stary Dzierzgoñ, 1995).
Nastêpnie biegnie znowu skrajem lasu w kierunku po³udniowo–zachodnim, wzd³u¿ granicy oddzia³ów leœnych
nr 133, 133A, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, wzd³u¿ pó³nocnej granicy wydzieleñ 143 x, t, s, r,
dalej skrajem lasu granic¹ oddzia³u 144 (Nadleœnictwo
Susz, Obrêb Stary Dzierzgoñ, 1995). Dochodzi do oddzia³u nr 148 i prowadzi skrajem lasu wzd³u¿ pó³nocnej
granicy wydzielenia 148 a oraz wydzieleñ 153 a, 158 a,
nastêpnie pó³nocno–zachodnim skrajem wydzielenia
159 l, 160 j, po czym skrêca w kierunku po³udniowo–wschodnim i prowadzi wzd³u¿ linii oddzia³owej pomiêdzy oddzia³ami leœnymi nr 160 i 161, 161 i 157A,
161A i 157A, 161A i 190, 161A i 191 (Nadleœnictwo Susz,
Obrêb Stary Dzierzgoñ, 1995), dochodz¹c do granicy
województw pomorskiego i warmiñsko–mazurskiego
(przylegaj¹cej do gminy Susz) i dalej prowadzi w kierunku wschodnim t¹ granic¹ dochodz¹c do punktu, sk¹d
rozpoczêto opis.

1198
Rozporz¹dzenie Nr 61/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 maja 2006 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody Staniszewskie B³oto
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê plan ochrony dla rezerwatu Staniszewskie B³oto, zwanego dalej rezerwatem.
§2
1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie z³o¿a
torfowego oraz przywrócenie i utrzymanie procesów
torfotwórczych, zachowanie i odbudowa nieleœnych
zespo³ów torfowiskowych, borów i brzezin bagiennych, zachowanie rzadkich i zagro¿onych gatunków
roœlin, zwierz¹t i porostów, a tak¿e przywrócenie i
utrzymanie w³aœciwych stosunków wodnych.

2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizuje siê przez:
1) zahamowanie odp³ywu wody z torfowiska i korektê warunków wodnych w kierunku maksymalnego
podniesienia poziomu wody w z³o¿u torfowym;
2) odtworzenie i utrzymanie mszarów wysokotorfowiskowych;
3) przebudowê drzewostanów w fitocenozach zdegradowanych na skutek przesuszenia z³o¿a torfowego i wprowadzenia œwierka;
4) utrzymanie udzia³u œwierka w wydzieleniach, w których nadrzêdnym celem ochrony jest w³ochatka;
5) odtworzenie zasobów martwego drewna w ekosystemach leœnych.
3. Przyrodniczymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
realizacji celów, o których mowa w ust. 1 s¹:
1) obni¿enie poziomu wód gruntowych wystêpuj¹ce
obecnie na terenie ca³ego z³o¿a torfowego;
2) ekspansja drzew powoduj¹ca zanikanie otwartych
mszarów wysokotorfowiskowych;
3) gospodarka leœna prowadzona w przesz³oœci na
torfowisku, która spowodowa³a zalesienie otwartych mszarów oraz wprowadzenie œwierka;
4) gospodarcze wykorzystanie lasów otaczaj¹cych
torfowisko.
§3
Identyfikacjê oraz okreœlenie sposobów eliminacji lub
ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ zewnêtrznych i wewnêtrznych oraz ich skutków okreœla za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
§4
Obszar rezerwatu objêty jest ochron¹ czynn¹.
§5
Dzia³ania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z
podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych dzia³añ obejmuj¹:
1) kszta³towanie warunków wodnych:
a) budowê 37 drewnianych zastawek piêtrz¹cych,
na wyznaczonych rowach w obrêbie oddzia³ów:
189 – 3szt., 190 – 3 szt., 209 – 4 szt., 210 – 8szt.,
210/228 – 2 szt., 211 – 1 szt., 228 – 1 szt., 229 –
7 szt., 230 – 4 szt., 231 – 4 szt.; w ci¹gu pierwszych dwóch lat obowi¹zywania planu;
b) naprawê 5 istniej¹cych zastawek w oddzia³ach:
209, 210, 211, 229, w ci¹gu pierwszych dwóch lat
obowi¹zywania planu;
2) przebudowê drzewostanów w fitocenozach zdegradowanych na skutek sztucznych nasadzeñ, z zachowaniem warunków okreœlonych w za³¹czniku do
rozporz¹dzenia w poz. 5:
a) w drzewostanach m³odych, z niewielkim udzia³em
œwierka (do 30%) – usuwanie œwierka, wprowadzanie gatunków po¿¹danych w renaturalizowanych zbiorowiskach leœnych, zgodnych z
uwarunkowaniami siedliskowymi; prace nale¿y
wykonaæ w ci¹gu pierwszych piêciu lat obowi¹zywania planu, w nastêpuj¹cych wydzieleniach:
189c, 190a, 208d, 209b, 211d, f, g, 228f, 229j, k,
230b, c, d, na ³¹cznej powierzchni 17,42 ha;
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b) w drzewostanach dojrza³ych, w których œwierk nie
jest gatunkiem dominuj¹cym – usuwanie œwierka
ze wszystkich warstw; prace nale¿y wykonaæ w
ci¹gu pierwszego dziesiêciolecia obowi¹zywania
planu, w nastêpuj¹cych wydzieleniach: 189d, f,
190f, h, 208f, g, h, 209c, d, f, g, h, k, 210g, 228b,
d, 229a, b, na ³¹cznej powierzchni 34,53 ha;
c) w drzewostanach dojrzewaj¹cych i dojrza³ych z dominacj¹ œwierka – usuwanie œwierka oraz przebudowê drzewostanu na zgodn¹ z siedliskiem: brzoza
omszona i sosna w brzezinie bagiennej Betuletum
pubescentis – w wydzieleniach:189a, 190c, d, g, i,
209l, 229c, i, 230a, f, 231b, na ³¹cznej powierzchni 24,26 ha, d¹b i buk w lesie bukowo – dêbowym
Fago–Quercetum – w wydzieleniach: 189b, 190b,
229h, 231c, na ³¹cznej powierzchni 2,73 ha. Prace rozpocz¹æ w drugim dziesiêcioleciu obowi¹zywania planu. Przebudowy drzewostanu nie nale¿y
prowadziæ w wydzieleniach, w których nadrzêdnym
celem ochrony jest w³ochatka: oddz. 210a, b, c,
211a, b, 227c, 228a, c;
d) w drzewostanach m³odych, zdominowanych przez
œwierka – usuwanie œwierka i przebudowê drzewostanu na zgodn¹ z siedliskiem. Przebudowê
drzewostanu w kierunku brzeziny bagiennej Betuletum pubescentis w wydzieleniach: 209a, 231a,
211c – na ³¹cznej powierzchni 4,79 ha, przebudowê w kierunku lasu bukowo–dêbowego Fago–Quercetum w wydzieleniach 210d, f, – na ³¹cznej
powierzchni 3,55 ha.
3) przerzedzanie drzewostanu sosnowego i usuwanie
nalotu i podrostu brzozy i œwierka w celu odbudowy
i utrzymania mszarów wysokotorfowiskowych, w wydzieleniach: 209i, j, na ³¹cznej powierzchni 8,82 ha
– w nawrotach, co 4 – 5 lat, w zale¿noœci od potrzeb.

§6
Wskazanie obszarów i miejsc udostêpnianych dla celów naukowych i edukacyjnych oraz okreœlenie sposobów
ich udostêpnienia:
1) dla celów naukowych udostêpnia siê obszar ca³ego
rezerwatu, po uzyskaniu zgody wojewody, na wniosek zainteresowanego;
2) dla celów edukacyjnych udostêpnia siê drogê na linii oddzia³owej 209/227, 210/228 i 211/229 oraz linie oddzia³owe 209/210 i 228/229.
§7
Wprowadza siê nastêpuj¹ce ustalenia do studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego dotycz¹ce eliminacji
lub ograniczenia zagro¿eñ zewnêtrznych:
1) nie prowadziæ przez obszar rezerwatu liniowych elementów infrastruktury, takich jak: drogi, ruroci¹gi, linie energetyczne i telefoniczne;
2) nie modernizowaæ dróg na obszarze rezerwatu i dróg
z nim granicz¹cych, w sposób, który móg³by negatywnie wp³yn¹æ na cel ochrony rezerwatu;
3) pozostawiæ polanê w oddzia³ach 208 i 209 Nadleœnictwa Kartuzy, obrêbu Mirachowo jako niezamieszka³¹.
§8
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
P. O³owski
Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia nr.61/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 maja 2006 r.

Identyfikacja oraz okreœlenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich skutków.
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1199
UCHWA£A Nr XLIII/ 276/2006
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 29 marca 2006 r.
zmieniaj¹ca Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia w 2006 r. przyjêty
uchwa³¹ nr XLI/266/2005 Rady Gminy Potêgowo z
dnia 29 grudnia 2005 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3, 5
i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.), zwanej dalej „Kart¹ Nauczyciela” w zwi¹zku z art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 145, poz. 1591 ze zmianami) oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181),
– po uzgodnieniu z ZNP w £upawie uchwala siê, co nastêpuje
§1
Zmienia siê Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2006 r. przyjêty uchwa³¹
nr XLI/266/2005 Rady Gminy Potêgowo z dnia 29 grudnia 2005 r. poprzez:
— wykreœlenie w ca³oœci w § 2 ust. 1 drugiego zdania;
— wykreœlenie w § 5 ust. 6 pkt. 6.2. s³owa: „do”;
— wykreœlenie w § 5 ust. 6 punktu 6.3. w ca³oœci;

— oznaczenie dotychczasowego Rozdzia³u VII pt. „Postanowienia koñcowe” jako Rozdzia³ VIII i dodanie
Rozdzia³u VII pt. ”Dodatek za wys³ugê lat” w nastêpuj¹cym brzmieniu:
„ § 16 a
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat,
w wysokoœci 1% wynagrodzenia zasadniczego za
ka¿dy rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od czwartego roku pracy, z tym ¿e
dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za
sta¿ pracy wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy oraz inne udowodnione okresy, je¿eli z mocy odrêbnych przepisów
podlegaj¹ one wliczeniu do okresu pracy, od którego
zale¿¹ uprawnienia pracownicze.
3. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczeœnie w wiêcej ni¿ w jednym stosunku pracy, okresy uprawniaj¹ce do dodatku za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla
ka¿dego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia
uprawniaj¹cego do dodatku za wys³ugê lat nie wlicza siê okresu pracy w innym zak³adzie pracy, w którym pracownik jest lub by³ jednoczeœnie zatrudniony.
Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegaj¹
zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego
dnia miesi¹ca.
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5. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia zasadniczego. ”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Potêgowo.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty publikacji, z moc¹ od dnia 1 stycznia do
31 grudnia 2006 r.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XLIII/293/2006
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 29 marca 2006 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU
NA TERENIE GMINY POTÊGOWO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

1200
UCHWA£A Nr XLIII/293/2006
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Potêgowo
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3 i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Potêgowo uchwala co nastêpuje:
§1
Szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Potêgowo okreœlone s¹ w Regulaminie
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Potêgowo
§2
1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
2. Bie¿¹ce prowadzenie kontroli w zakresie realizacji
postanowieñ powy¿szego Regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Potêgowo powierza siê Stra¿y Gminnej.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc
Uchwa³a nr XXIX/141/97 z dnia 19 marca 1997 roku Rady Gminy Potêgowo.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

Okreœla siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Potêgowo, a w szczególnoœci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci;
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku
publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe;
7) wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622
z póŸn. zm.);
2) nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, czêœæ powierzchni
ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoœci, jak
równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêœæ
takich budynków;
3) w³aœcicielach nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadaj¹ce nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœciami maj¹ce obowi¹zek realizowaæ obowi¹zki
w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku, przy
czym:
na terenie budowy wykonywanie obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci nale¿y do wykonawcy robót
budowlanych;
na terenie wydzielonych krawê¿nikiem lub oznakowaniem poziomym, torowisk pojazdów szynowych oraz
przystanków komunikacyjnych obowi¹zki uprz¹tniê-
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cia i pozbycia siê b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ, nale¿¹ do przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych
tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej;
na drogach publicznych obowi¹zki utrzymania czystoœci i porz¹dku, a tak¿e zbieranie i pozbywanie siê
odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego
przeznaczonych oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ w
odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, pozbywanie siê b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych z chodników przez
w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych do drogi publicznej, uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, œniegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli zarz¹d drogi pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, nale¿¹ do
zarz¹du drogi;
na terenach pozosta³ych obowi¹zki utrzymania czystoœci i porz¹dku nale¿¹ do gminy, do obowi¹zków
gminy nale¿y tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota,
œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli gmina pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku
oraz zbieranie i pozbycie siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych
umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
4) najemcach/w³aœcicielach lokalu – nale¿y przez to rozumieæ najemców lub w³aœcicieli lokali mieszkalnych
i u¿ytkowych, którzy, w celu posiadania mo¿liwoœci
uzyskania indywidualnych zni¿ek w op³atach za selektywny odbiór odpadów, podpisali z podmiotem
uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) umowach – nale¿y przez to rozumieæ umowy, rozumiane zgodnie z treœci¹ art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez w³aœcicieli
nieruchomoœci oraz najemców/w³aœcicieli lokali;
6) indywidualnych kontach – nale¿y przez to rozumieæ
prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów
z w³aœcicielami nieruchomoœci lub najemcami/w³aœcicielami lokali, w którym na bie¿¹co odnotowywana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych
podmiotowi uprawnionemu przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców/w³aœcicieli lokali, odpadów;
indywidualne konta nie s¹ prowadzone dla w³aœcicieli nieruchomoœci prowadz¹cych na nich dzia³alnoœæ gospodarcz¹; je¿eli na terenie nieruchomoœci
w³aœciciel zamieszkuje i prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jest zobowi¹zany podpisaæ z podmiotem
uprawnionym dwie odrêbne umowy i do odrêbnych
urz¹dzeñ sk³adaæ odpady komunalne;
7) górnych stawkach op³at – nale¿y przez to rozumieæ
zgodne z treœci¹ art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci
lub najemców/w³aœcicieli lokali za us³ugi, podmiotów
uprawnionych, w zakresie pozbywania siê zebranych
na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych
oraz nieczystoœci ciek³ych;
8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej:
KPGO) – nale¿y rozumieæ przez to dokument przy-
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jêty przez Radê Ministrów zgodnie z treœci¹ art. 14
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i og³oszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003,
9) stawkach op³at – nale¿y rozumieæ przez to wysokoœæ
op³at uiszczanych przez w³aœciciela nieruchomoœci
lub najemcê/w³aœciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, przeliczonych na jedn¹ zamieszka³¹ osobê w skali roku i
miesi¹ca, których wysokoœæ skalkulowana jest z
uwzglêdnieniem: iloœci wytwarzanych przez jedn¹ osobê odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, sk³adowania,
spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów,
nie wy³¹czaj¹c kosztów budowy instalacji, urz¹dzeñ i
obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamkniêcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz
ewentualnych odszkodowañ wynik³ych faktu realizacji obiektu lub kosztów zabezpieczenia roszczeñ; podmiot uprawniony zobowi¹zany jest do pomniejszania
stawek op³at o wp³ywy uzyskiwane z op³at produktowych z wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej, wp³ywy uzyskane na mocy umów
podpisanych z organizacjami odzysku, wp³ywy uzyskane ze sprzeda¿y niektórych surowców wtórnych
oraz wp³ywy uzyskane od samorz¹du z tytu³u dop³at
do selektywnej zbiórki i odbioru; iloœæ odpadów wytwarzanych w przeci¹gu roku przez jedn¹ osobê, oszacowana jest osobno dla obszarów wsi i miast, przy
czym pierwsze oszacowanie dokonane zosta³o w oparciu o dane zawarte w KPGO;
stawka op³aty jest naliczana na ka¿d¹ z osób faktycznie zamieszkuj¹cych nieruchomoœæ; ustalenie
faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o
ewidencjê ludnoœci, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o oœwiadczenia w³aœcicieli weryfikowane wywiadem
œrodowiskowym; nieruchomoœci o charakterze letniskowym, s³u¿¹ce pobytowi czasowemu, s¹ traktowane jako zamieszka³e sezonowo, a ich w³aœciciele
maj¹ obowi¹zek uiszczaæ op³atê za ca³y czas trwania sezonu jaki w danym regionie obowi¹zuje, odniesion¹ do iloœci osób, dla której pobytu
nieruchomoœæ jest przystosowana;
w stawce op³aty wkalkulowane s¹ koszty odbioru i
kompostowania odpadów zielonych pochodz¹cych
z nieruchomoœci posiadaj¹cych ogród nie wiêkszy
ni¿ najni¿sza przeciêtna wielkoœæ ogrodu w którejœ z
miejscowoœci gminy; w³aœciciele ogrodów wiêkszych
s¹ obowi¹zani uiœciæ op³atê proporcjonalnie wy¿sz¹;
w stawce op³aty wkalkulowane s¹ równie¿ koszty odbioru odpadów budowlanych z remontów, na które
nie jest wymagane pozwolenie na budowê; odbiór
odpadów budowlanych z pozosta³ych remontów podlega odrêbnej op³acie;
10) stawkach op³at za m 3 – nale¿y przez to rozumieæ
stawki op³at odniesione do jednostki objêtoœci odpadów; w oparciu o nie oraz o objêtoœæ koniecznych
do ich zebrania urz¹dzeñ, a wiêc pojemników i kub³ów
na odpady, naliczane bêd¹ op³aty za odbiór odpa-
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dów komunalnych z nieruchomoœci nie bêd¹cych
mieszkalnymi, których w³aœcicielami s¹ podmioty
prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz inne podmioty nie prowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej, instytucje, nie bêd¹ce mieszkañcami;
11) zni¿kach w op³atach – nale¿y przez to rozumieæ,
zgodne z treœci¹ art. 6 ust. 4 ustawy, zni¿ki, w stosunku do górnych stawek op³at, udzielane w roku nastêpnym, w³aœcicielom nieruchomoœci oraz
najemcom/w³aœcicielom lokali, w zamian za zarejestrowan¹ na indywidualnych kontach, masê odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny w
roku poprzednim;
wysokoœæ zni¿ek uzale¿niona jest od osi¹gniêtego,
w sposób indywidualny, poziomu selekcji;
maksymalna wysokoœæ zni¿ek udzielana jest w³aœcicielom nieruchomoœci oraz najemcom/w³aœcicielom
lokali, w zamian za uzyskanie maksymalnego, przewidzianego w danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i
odbioru;
zni¿ki w op³atach s¹ udzielane za uzyskanie nastêpuj¹cych œrednich poziomów selekcji:
od 50% do 75% maksymalnego, przewidzianego w
danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru – zni¿ka w wysokoœci 20% od pe³nej op³aty za odbiór
odpadów nie selekcjonowanych,
od 76% do 99% poziomu jw. – zni¿ka w wysokoœci
30%,
od 100% poziomu jw. – zni¿ka w wysokoœci 40%;
zni¿ki nie przys³uguj¹ podmiotom gospodarczym
przekazuj¹cym podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpady komunalne;
12) poziomach selekcji – nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie z docelowymi zapisami KPGO, ¿e w kolejnych
latach gminy powinny od jednej osoby odbieraæ selektywnie nastêpuj¹ce iloœci odpadów:
a) kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji:
— w miastach w roku 2006 – 5 kg, w 2007 – 15 kg,
w 2008 – 30 kg, w 2009 – 45 kg, w 2010 – 60 kg,
— na wsi w roku 2006 – 2 kg, w 2007 – 4 kg, w
2008 – 7kg, w 2009 – 10 kg, w 2010 – 13 kg;
b) opakowañ z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami:
— w mieœcie w roku 2006 – 59 kg, w roku 2007 –
108 kg,
— na wsi w roku 2006 – 23 kg, w roku 2007 – 36 kg;
c) odpadów wielkogabarytowych:
— w mieœcie w roku 2006 – 6 kg, w roku 2007 –
8 kg, w roku 2008 – 10 kg, w roku 2009 – 12 kg,
w roku 2010 – 15 kg, w roku 2011 – 17 kg, w roku 2012 – 19 kg, w roku 2013 – 20 kg, w roku
2014 – 21 kg,
— na wsi w roku 2006 – 4 kg, w roku 2007 – 5 kg,
w roku 2008 – 6 kg, w roku 2009 – 8 kg, w roku
2010 – 10 kg, w roku 2011 – 11 kg, w roku 2012
– 12 kg, w roku 2013 – 13 kg, w roku 2014 –
14 kg;
d) odpadów budowlanych:
— w mieœcie w roku 2006 – 9 kg, w roku 2007 –

14 kg, w roku 2008 – 20 kg, w roku 2009 – 26 kg,
w roku 2010 – 32 kg, w roku 2011 – 39 kg, w roku 2012 – 46 kg, w roku 2013 – 54 kg, w roku
2014 – 62 kg;
— na wsi w roku 2006 – 9 kg, w roku 2007 – 14 kg,
w roku 2008 – 20 kg, w roku 2009 – 26 kg, w roku 2010 – 32 kg, w roku 2011 – 39 kg, w roku
2012 – 46 kg, w roku 2013 – 54 kg, w roku 2014
– 62 kg;
e) odpadów niebezpiecznych:
— w mieœcie w roku 2006 – 0,45 kg, w roku 2007
– 0,70 kg, w roku 2008 –0,95 kg, w roku 2009 –
1,2 kg, w roku 2010 – 1,5 kg;
— na wsi w roku 2006 – 0,3 kg, w roku 2007 –
0,8 kg, w roku 2008 – 1,3 kg, w roku 2009 –1,8
kg, w roku 2010 – 2,4 kg;
13) œrednim poziomie selekcji – nale¿y przez to rozumieæ œredni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych przez w³aœciciela nieruchomoœci lub najemcê/w³aœciciela lokalu
poziomów selekcji dla, wymienionych w ust. 12 poszczególnych strumieni odpadów podlegaj¹cych selekcji; obliczana jest ona jako suma procentowych
wartoœci uzyskanych w poszczególnych strumieniach
wyników selekcji zaplanowanych na dany rok, podzielona przez iloœæ strumieni czyli piêæ i podzielona
przez iloœæ zamieszka³ych na terenie nieruchomoœci
osób, a wiêc:
wzór
(A+B+C+D+E)*100
5*F
A–iloœæ kg wyselekcjonowanych odpadów kuchennych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w
danym roku poziom odbioru selektywnego,
B–iloœæ kg wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku poziom odbioru selektywnego,
C–iloœæ kg wyselekcjonowanych odpadów wielkogabarytowych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku poziom odbioru selektywnego,
D–iloœæ kg wyselekcjonowanych odpadów budowlanych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w
danym roku poziom odbioru selektywnego,
E–iloœæ kg wyselekcjonowanych odpadów niebezpiecznych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku poziom odbioru selektywnego,
F–iloœæ osób zamieszka³ych na terenie nieruchomoœci;
14) odpadach komunalnych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad
s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych;
15) odpadach wielkogabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym,
¿e jego sk³adniki, ze wzglêdu na swoje rozmiary i
masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych po-
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jemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
16) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji – nale¿y przez
to rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z
papieru i tektury, tekstylia, oraz czêœæ, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na
odpady komunalne;
17) odpadach zielonych – nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów
zielonych;
18) odpadach opakowaniowych – nale¿y przez to rozumieæ opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szk³a, opakowania z blachy
stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w
KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
19) odpadach budowlanych – rozumie siê przez to frakcjê odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹ w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych
siê na odpady komunalne;
20) odpadach niebezpiecznych – rozumie siê przez to
frakcjê odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne, a wiêc
np.: baterie, akumulatory, œwietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, œrodków do impregnacji
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po œrodkach ochrony roœlin
i nawozach, opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO, jednostkami wdra¿aj¹cymi system gospodarki przeterminowanymi
œrodkami farmaceutycznymi s¹ gminy;
21) nieczystoœciach ciek³ych – nale¿y przez to rozumieæ
œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
22) zbiornikach bezodp³ywowych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstania;
23) stacjach zlewnych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach
sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach œcieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoœci ciek³ych
dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
24) lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego (LPOS) – nale¿y przez to rozumieæ, zlokalizowane w miastach, na osiedlach o zabudowie
wielorodzinnej, specjalnie w tym celu przygotowane
i wyposa¿one pomieszczenia lub wolno stoj¹ce obiekty, czynne codziennie lub co kilka dzieñ, w okreœlonych godzinach, w których mieszkañcy tych osiedli
mog¹ przekazywaæ podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady kuchenne i zielone oraz,
osobno, ³¹cznie opakowania z papieru i tektury, opakowania wielo materia³owe, opakowania z tworzyw
sztucznych, opakowania ze szk³a, opakowania z bla-

Poz. 1200

chy stalowej i opakowania z aluminium, a tak¿e odpady niebezpieczne i w ustalonych harmonogramem
terminach, wielkogabarytowe, w których zatrudniony
pracownik rejestruje na indywidualnych kontach
mieszkañców/w³aœcicieli nieruchomoœci iloœæ odebranych, wyselekcjonowanych odpadów;
25) harmonogramie – nale¿y przez to rozumieæ harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy Potêgowo
26) podmiotach uprawnionych – nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi
wydane przez wójta(burmistrza, prezydenta miasta),
organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ
jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci
w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i
ich czêœci;
27) zabudowie wielorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ
zabudowê budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejœciach, licz¹cymi wiêcej ni¿ trzy
kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie
piêtro), które mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ i w ten sposób tworzyæ zabudowê z wieloma wejœciami;
28) zabudowie jednorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ budynki wolnostoj¹ce z jednym wejœciem,
mieszcz¹ce co najwy¿ej kilka lokali mieszkalnych,
budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostoj¹ce z dwoma wejœciami, mieszcz¹ce co najwy¿ej kilkanaœcie lokali mieszkalnych, licz¹ce do trzech
kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie
piêtro) plus poddasze u¿ytkowe;
29) chowie zwierz¹t – rozumie siê przez to wszelkie formy posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³ prawny oraz sposób ich utrzymywania i
u¿ytkowania;
30) zwierzêtach domowych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze
jego towarzysza, a w szczególnoœci: psy, koty, ptaki
egzotyczne, chomiki, œwinki morskie, ryby i ¿ó³wie
hodowane w akwarium oraz inne zwierzêta uznane
za nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych;
31) zwierzêtach gospodarskich – nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, a w szczególnoœci: konie, byd³o,
œwinie, owce, kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne
zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;
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32) zwierzêtach bezdomnych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y,
zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka,
a nie ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela lub innej osoby, pod której opiek¹ trwale pozostawa³y.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci
§3
W³aœciciele nieruchomoœci oraz najemcy/w³aœciciele
lokali zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w opisane w Rozdziale
III urz¹dzenia, s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i
technicznym;
2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt
ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki zosta³ opracowany
oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania
okreœlone w przepisach odrêbnych;
3) przy³¹czenie nieruchomoœci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesiêcy od dnia przekazania
jej do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach
bezodp³ywowych;
5) oddzielne gromadzenie œcieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
6) prowadzenie w opisanym ni¿ej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne:
— na obszarze gminy mog¹ byæ, po zg³oszeniu tego faktu odbiorcy lub zarz¹dzaj¹cemu systemem, kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozosta³ych przypadkach s¹ odbierane od mieszkañców przez podmiot uprawniony w cyklu tygodniowym
— w zabudowie wielorodzinnej odbierane s¹ na
bie¿¹co w lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak w zabudowie jednorodzinnej;
b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem,
tektur¹, tekstyliami i metalami odbierane s¹:
— na terenie gminy w cyklu dwumiesiêcznym,
w³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek,
przed umieszczeniem opakowañ w worku, pojemniku, umyæ je tak by nie pozosta³y na nich
resztki zawartoœci;
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c) odpady niebezpieczne odbierane s¹:
— na obszarze gminy odbierane s¹ od mieszkañców w cyklu dwumiesiêcznym,
d) odpady wielkogabarytowe odbierane s¹:
— od mieszkañców gminy w cyklu pó³rocznym,
e) odpady budowlane i zielone z pielêgnacji ogrodów bêd¹ odbierane na indywidualne zg³oszenie;
f) odpady nieselekcjonowane odbierane s¹:
— na obszarze gminy w cyklu dwutygodniowym,
7) zbieranie w pojemnikach o wielkoœci uzale¿nionej
od liczby mieszkañców nieruchomoœci odpadów nie
podlegaj¹cych selekcji, a wiêc:
— tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
— szk³a nieopakowaniowego,
— odpadów mineralnych,
— drobnej frakcji popio³owej,
oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i
pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu
do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
9) uprz¹tanie z powierzchni nieruchomoœci i z wnêtrza
budynków ka¿dej substancji lub przedmiotu nale¿¹cych do jednej z kategorii okreœlonych w za³¹czniku
nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.), których
posiadacz pozbywa siê, zamierza siê pozbyæ lub do
ich pozbycia siê jest obowi¹zany i przekazywanie
ich podmiotowi uprawnionemu;
10) usuwanie z terenu nieruchomoœci wraków pojazdów
mechanicznych;
11) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie,
zmywanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoœci i utrzymanie ich nale¿ytego stanu sanitarno – higienicznego;
12) usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni
posadzek, pod³óg, œcian i stropów przeznaczonych
do wspólnego u¿ytkowania pomieszczeñ budynków
wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek
schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych,
zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich
nale¿ytego stanu sanitarno–higienicznego;
13) pielêgnacjê i utrzymywanie estetycznego wygl¹du
ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych
jak bêd¹cych w³asnoœci¹ osób fizycznych i prawnych;
14) utrzymywanie w nale¿ytym stanie sanitarnym altan
oraz innych pomieszczeñ, mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady;
15) uprz¹tanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po opadach b³ota,
œniegu, lodu z powierzchni nieruchomoœci, w tym z
podwórzy, przejœæ, bram, itp. (przy czym nale¿y to
realizowaæ w sposób nie zak³ócaj¹cy ruchu pieszych
i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika;
uprz¹tniête b³oto, œnieg, lód nale¿y z³o¿yæ na skraju
chodnika, tak by mog³y je sprz¹tn¹æ s³u¿by utrzymuj¹ce w stanie czystoœci jezdniê;
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16) uprz¹tanie piasku z chodnika w sposób jak wy¿ej;
17) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czêœci nieruchomoœci;
18) likwidowanie œliskoœci na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów œnie¿nych
przy u¿yciu piasku zmieszanego ze œrodkami chemicznymi nie dzia³aj¹cymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
19) usuwanie ze œcian budynków, ogrodzeñ i innych
obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków
itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
20) oznaczenie nieruchomoœci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci oraz nazw¹ ulicy,
oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl¹d;
21) umieszczenie w budynkach wielo lokalowych, w pobli¿u wejœcia, tablic zawieraj¹cych nastêpuj¹ce informacje:
a) imiê i nazwisko lub nazwê i siedzibê w³aœciciela
lub zarz¹dcy nieruchomoœci,
b) imiê i nazwisko i adres osoby b¹dŸ adres podmiotu wykonuj¹cego czynnoœci w zakresie utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci,
c) regulamin porz¹dkowy,
d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególnoœci: stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego,
policji, stra¿y gminnej, pogotowia wodoci¹gowo –
kanalizacyjnego, pogotowia gazowego;
22) utrzymywanie nieruchomoœci niezabudowanych w
stanie wolnym od zachwaszczenia;
23) utrzymywanie od³ogowanych nieruchomoœci rolnych
w stanie tzw. czarnego ugoru;
24) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urz¹dzania;
25) utrzymywanie rowów odwadniaj¹cych przy drogach
i torach w stanie dro¿noœci i wykoszenia;
26) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
27) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noœci;
28) utrzymywanie czystoœci na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejœciach, pod mostami i
wiaduktami, itp.;
29) utrzymywanie w stanie wolnym od zaœmiecenia wód
powierzchniowych i ich najbli¿szego otoczenia;
30) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków;
31) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wy³¹cznie w miejscach dozwolonych, a wiêc:
a) na terenie nieruchomoœci nie s³u¿¹cej do u¿ytku
publicznego tylko pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce
œcieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej
lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, w szczególnoœci œcieki
takie nie mog¹ byæ odprowadzane bezpoœrednio
do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
32) naprawy, drobne, a wiêc wymiana kó³, œwiec zap³onowych, ¿arówek, uzupe³nianie p³ynów, regulacje,
pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomoœci tylko za zgod¹ w³aœciciela nieruchomoœci i tylko wtedy, gdy nie s¹
one uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoœci, a powstaj¹ce odpady s¹ gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach;
33) gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów ustawy z dnia
26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. z
2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach na odchody o pojemnoœci umo¿liwiaj¹cej
przechowywanie ich przez wymagany przepisami
okres;
34) stosowanie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych
zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 33;
35) coroczn¹ wymianê piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostêpnych;
36) umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;
37) umieszczanie na terenach publicznie dostêpnych, a
wiêc w parkach, na targowiskach, placach zabaw,
itp., regulaminów korzystania z nich;
38) selektywne zbieranie odpadów innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych na terenie nieruchomoœci w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, np.
medycznych, weterynaryjnych, i postêpowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.);
39) stosowanie siê w³aœcicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VII i VIII niniejszego Regulaminu;
40) zg³aszanie do urzêdu gminy faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wœciekliznê;
41) spalenie, w przypadku podejrzenia wyst¹pienia organizmów kwarantannowych, roœlin, produktów roœlinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjêtej
przez wojewódzkiego inspektora ochrony roœlin na
podstawie art. 8 ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roœlin (Dz. U. z 2004 r.
Nr 11, poz. 94)
§4
Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z
tym, ¿e postój samochodów ciê¿arowych o masie
ca³kowitej powy¿ej 3,5 t, ci¹gników siod³owych, ci¹gników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep
i naczep mo¿liwy jest wy³¹cznie w miejscach do tego wyznaczonych;
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2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza siê
spalanie odpadów z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych;
3) stosowania œrodków chemicznych szkodliwych dla
œrodowiska dla usuniêcia œniegu i lodu;
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ
do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków,
roœlinnoœci, deptania trawników oraz zieleñców;
5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, og³oszeñ itp.;
6) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego
celu œcianami;
7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla
zabaw dzieci i uprawiania sportu;
8) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t;
9) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów
sta³ych;
10) wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
11) indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych przez w³aœcicieli nieruchomoœci;
12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystoœci ciek³ych i wód
opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów,
podjazdów, itp.;
13) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza,
jezdnie, rowy przydro¿ne) celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych; na zajêcie pasa
drogowego wymagana jest zgoda zarz¹dcy drogi i
pobierana jest za to op³ata zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);
14) dokonywania zmian naturalnego ukszta³towania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.
U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.).
ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie
nieruchomoœci oraz na drogach publicznych
§5
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci:
1) w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie czystoœci i porz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie
nieruchomoœci w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoœci uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów z nieruchomoœci, z
uwzglêdnieniem wymienionych poni¿ej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady
kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji dostarczane s¹
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w³aœcicielowi nieruchomoœci odp³atnie przez podmiot uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe
(³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne s¹ w³aœcicielom
nieruchomoœci oraz najemcom/w³aœcicielom lokali
dostarczane przez podmiot uprawniony, nieodp³atnie. Worki/wiaderka na odpady kuchenne ulegaj¹ce
biodegradacji s¹ najemcom/w³aœcicielom lokali dostarczane nieodp³atnie przez podmiot uprawniony;
2) w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie czystoœci i porz¹dku na jej terenie przez dostosowanie
wielkoœci zbiornika bezodp³ywowego do iloœci osób
stale lub czasowo przebywaj¹cych na jej terenie, w
taki sposób by opró¿nianie by³o konieczne nie czêœciej ni¿ raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepe³nienia; podobnie przepustowoœæ przydomowej
oczyszczalni œcieków musi zostaæ dostosowana do
iloœci mieszkañców w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie stopnia ich oczyszczania okreœlonego w przepisach odrêbnych; okreœlaj¹c wielkoœæ i przepustowoœæ
tych urz¹dzeñ nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹ce wskaŸniki wytwarzania œcieków:
a) mieszkañcy – 3,0 m3/osobê/miesi¹c,
b) pralnie us³ugowe – 17,0 dm 3/kg bielizny/dobê,
c) bary, restauracje, jad³odajnie – 3 m3/miejsce/miesi¹c,
d) kawiarnie – 0,8 m 3/miejsce/miesi¹c,
e) sklepy spo¿ywcze – 2,0 m 3/zatrudnionego/miesi¹c,
f) pozosta³e sklepy – 0,9 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
g) apteki – 3,0 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
h) przychodnie lekarskie – 0,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
i) zak³ady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
j) pozosta³e zak³ady us³ugowe – 0,45 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
k) zak³ady produkcyjne:
— bez natrysków – 0,45 m 3/zatrudnionego/miesi¹c,
— z natryskami – 1,5 m 3/zatrudnionego/miesi¹c;
3) urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemnoœci od 10 do 50 l;
b) pojemniki na odpady o pojemnoœci 120 l, 240 l,
1100 l;
c) worki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki
opakowañ ze szk³a, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury; wielomateria³owych o pojemnoœci od 800 l do 1500 l;
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
4) odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób
selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub
kontenerach o minimalnej pojemnoœci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce normy:
a) mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kub³a odpady o
masie oko³o 171 kg i objêtoœci oko³o 1,14 m3, przy
dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on
44 l pojemnoœci kub³a na odpady;
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b) jedno– i dwuosobowa rodzina mieszkaj¹ca na wsi
zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w jeden kube³ o pojemnoœci 120 l;
c) trzy–, cztero– i piêcioosobowa rodzina mieszkaj¹ca na wsi zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w dwa kub³y o pojemnoœci 120 l ka¿dy lub
jeden o pojemnoœci 240 l;
d) szeœcio– siedmio– i oœmioosobowa rodzina mieszkaj¹ca na wsi zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w trzy kub³y o pojemnoœci 120 l ka¿dy;
e) rodzina mieszkaj¹ca na wsi, licz¹ca od dziewiêciu
do jedenastu osób, zobowi¹zana jest wyposa¿yæ
nieruchomoœæ w cztery kub³y o pojemnoœci 120 l
ka¿dy lub dwa kub³y o pojemnoœci 240 l ka¿dy;
f) rodziny liczniejsze maj¹ obowi¹zek wyposa¿yæ
nieruchomoœci w kub³y o pojemnoœci zapewniaj¹cej pokrycie zapotrzebowania wed³ug norm zapisanych w punktach a i b;
g) zarz¹dcy nieruchomoœci wielolokalowych zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemnoœæ pojemników
do liczby mieszkañców i cyklu wywozu, bior¹c pod
uwagê normatywy zapisane w punktach a i b;
h) prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, kieruj¹cy
instytucjami oœwiaty, zdrowia, zarz¹dzaj¹cy ogródkami dzia³kowymi, zobowi¹zani s¹ dostosowaæ
nastêpuj¹ce normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru na terenach wsi:
— dla szkó³ wszelkiego typu – 3 l na ka¿dego
ucznia, studenta i pracownika,
— dla ¿³obków i przedszkoli – 3 l na ka¿de dziecko i pracownika,
— dla lokali handlowych – 50 l na ka¿de 10 m 2
pow. ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemnoœci 120 l na lokal,
— dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na
ka¿dego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemnoœci 120 l na ka¿dy
punkt,
— dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to tak¿e miejsc w
tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewn¹trz
lokalu;
— dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co
najmniej jeden pojemnik o pojemnoœci 120 l;
— dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemnoœci
120 l na ka¿dych 10 pracowników;
— dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów,
hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno ³ó¿ko;
— dla ogródków dzia³kowych 20 l na ka¿d¹ dzia³kê w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 paŸdziernika ka¿dego roku, i 5 litrów poza tym
okresem;
— w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystoœci wymagane jest
równie¿ ustawienie na zewn¹trz, poza lokalem,
co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;
i) do zbierania wyj¹tkowo zwiêkszonych iloœci odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników,
mog¹ w uzasadnionych przypadkach byæ u¿ywane

odpowiednio oznaczone worki, nieodp³atnie udostêpnione przez podmiot uprawniony, z którym
w³aœciciel nieruchomoœci zawar³ umowê na odbiór
odpadów komunalnych;
5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny,
nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji:
— na wsi – po zg³oszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, w³aœciciel nieruchomoœci mo¿e sk³adaæ je w
przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy
w³aœciciel nie zadeklarowa³ sk³adania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowi¹zany jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w
odrêbny, przeznaczony do tego celu, kube³ koloru br¹zowego i tam sk³adaæ;
— w zabudowie wielorodzinnej najemca/w³aœciciel lokalu, który podpisa³ z podmiotem uprawnionym indywidualn¹ umowê przekazuje je w
worku/wiaderku koloru br¹zowego do lokalnego/mobilnego punktu odbioru selektywnego lub,
jeœli takiej umowy nie podpisa³, jak w zabudowie
jednorodzinnej, sk³ada do odrêbnego pojemnika koloru br¹zowego, w który zarz¹dca nieruchomoœci j¹ wyposa¿y³;
b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem,
tektur¹, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne:
— na wsi sk³adane s¹ do worków, odrêbnych na
opakowania (koloru czarnego) i odrêbnych na
odpady niebezpieczne (koloru czerwonego),
dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane mu zgodnie z harmonogramem;
odpady niebezpieczne musz¹ byæ zbierane do
worków w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczaj¹cych œrodowisko i ludzi przed ich oddzia³ywaniem;
— mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹ tak¿e zwróciæ je bezp³atnie do aptek,
a zu¿yte baterie do sklepów, które dysponuj¹
odpowiednimi pojemnikami;
c) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je
na chodnik przed wejœciem do nieruchomoœci lub
na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarz¹dcê nieruchomoœci, z którego odbierane s¹
przez podmiot uprawniony; mog¹ tak¿e byæ oddane w wyznaczonych harmonogramem terminach
do LPOS;
d) odpady budowlane i zielone s¹ sk³adane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony
i w nim odbierane.
§6
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
1) gmina i prowadz¹cy handlow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, s¹ zobowi¹zani ustawiæ w miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone
na selektywn¹ zbiórkê, które niezale¿nie od indywi-
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dualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów i metali, uzupe³niaj¹ gminny system selektywnej zbiórki odpadów;
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, maj¹ pojemnoœæ od
0,8 do 1,5 m 3 i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie s¹ przeznaczone, a wiêc:
— zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;
— bia³y: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
— niebieski: przeznaczony na papier i tekturê opakowaniowe i nieopakowaniowe;
— ¿ó³ty: przeznaczony na opakowania z tworzyw
sztucznych;
— czerwony: przeznaczony na opakowania z blachy
stalowej i aluminiowej oraz metale;
— czarny: przeznaczony na opakowania wielomateria³owe;
2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci¹gi
handlowo–us³ugowe, przystanki komunikacji, parki
s¹ przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny komunikacji publicznej obowi¹zkowo wyposa¿one w zamocowane na sta³e
kosze uliczne, zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
— odleg³oœæ pomiêdzy koszami rozstawionymi na
drogach publicznych i w parkach nie mo¿e przekraczaæ 150 m;
— na przystankach komunikacji kosze nale¿y lokalizowaæ pod wiat¹, a jeœli jej nie ma – to w s¹siedztwie oznaczenia przystanku;
— na peronach odleg³oœæ pomiêdzy koszami nie mo¿e przekraczaæ 50 m;
— wielkoœæ koszy ulicznych zosta³a okreœlona w § 5
pkt. 3;
3) organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do
wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w
jeden pojemnik o pojemnoœci 120 l na 20 osób uczestnicz¹cych w imprezie oraz w szalety przenoœne w
liczbie jeden szalet na 100 osób uczestnicz¹cych w
imprezie, je¿eli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeœli jest on d³u¿szy – liczby te nale¿y zwiêkszyæ o 50% w stosunku do podanych wy¿ej, na ka¿de
nastêpne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy
imprezy s¹ zobowi¹zani zawrzeæ umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i
szaletów oraz ich opró¿nienie i uprz¹tniêcie;
§7
Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoœci p³ynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y uwzglêdniaæ przepisy § 22
i § 23 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
2) na terenie nieruchomoœci pojemniki na odpady oraz
worki z wyselekcjonowanymi odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecznoœci

otwierania wejœcia na teren nieruchomoœci lub, gdy
takiej mo¿liwoœci nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu
odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub
ulicê przed wejœciem na teren nieruchomoœci;
dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoœci
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w
celu ich opró¿nienia;
4) pojemniki na odpady powinny byæ ustawione, na terenie nieruchomoœci, w miejscu widocznym, trwale
oznaczonym, na wyrównanej, w miarê potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej wody i b³ota;
5) w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystoœci, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego
dezynfekowania; us³ugi w tej mierze mo¿e wykonywaæ podmiot uprawniony;
6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicê
przed wejœciem na teren nieruchomoœci w zabudowie
jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w
zabudowie wielorodzinnej mog¹ tak¿e byæ oddane
w terminach przewidzianych harmonogramem do
LPOS;
7) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot
uprawniony kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym
dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu
nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoœci lub
wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
8) zasady rozmieszczania koszy ulicznych okreœla § 6
pkt 2 niniejszego Regulaminu.
§8
Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoœci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aœciwej eksploatacji urz¹dzeñ
do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników
bezodp³ywowych:
1) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne œniegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych,
wybuchowych, przeterminowanych leków, zu¿ytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej;
2) zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na
odpady, jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników na papier, tekturê opakowaniow¹ i
nieopakowaniow¹ zabrania siê wrzucaæ:
— opakowania z zawartoœci¹, np. ¿ywnoœci¹, wapnem, cementem,
— kalkê techniczn¹,
— prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
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4) do pojemników na opakowania szklane zabrania siê
wrzucaæ:
— ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze,
doniczki),
— lustra,
— szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozosta³oœciami zawartoœci,
— szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),
— szyby samochodowe;
5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania siê wrzucaæ:
— tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
mokre folie,
— opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
— opakowania po œrodkach chwasto– i owadobójczych;
zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów
zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹
œcieki bytowe.
ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów
komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§9
Obowi¹zki w zakresie podpisania umów:
1) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;
2) w³aœciciele/najemcy lokali mog¹, w celu uzyskania
indywidualnej zni¿ki w op³atach, podpisaæ umowê z
podmiotem uprawnionym; w razie podpisania takiej
umowy nie mog¹ byæ oni uwzglêdniani w umowach
podpisanych z tym samym podmiotem uprawnionym
przez reprezentuj¹cego w³aœciciela, zarz¹dcê nieruchomoœci;
3) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani, w celu
umo¿liwienia przygotowania treœci umowy, do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludnoœci
liczby osób zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoœci lub, gdy stan faktyczny ró¿ni siê od niej, oœwiadczenia na piœmie o odstêpstwach i ich przyczynie;
4) w³aœciciele nieruchomoœci prowadz¹cy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub instytucjê zobowi¹zani s¹ do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego informacji umo¿liwiaj¹cych, zgodne
z zasadami podanymi w § 5 ust 4 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i
przygotowanie treœci umowy;
5) w³aœciciele nieruchomoœci, które nie s¹ pod³¹czone
do sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania w terminie dwóch tygodni od dnia wejœcia w ¿ycie
niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym,
umowy na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego lub
opró¿nianie osadnika oczyszczalni przydomowej;

6) wymieniona wy¿ej umowa mo¿e byæ równie¿ podpisana z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo–kanalizacyjnym, funkcjonuj¹cym w oparciu o ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72, poz. 747 z póŸn. zm.), je¿eli posiada ono stosowne zezwolenie;
7) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych rozliczane
jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub,
gdy brak licznika, w oparciu o zapisane w § 5 pkt. 2
normy, które wynikaj¹ z treœci Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreœlenia norm zu¿ycia wody (Dz. U. z 2002 r.
Nr 8, poz. 70);
8) rolnicy, zu¿ywaj¹cy wodê na potrzeby gospodarstwa
rolnego i w zwi¹zku z tym nieodprowadzaj¹cy jej do
zbiorników bezodp³ywowych, powinni zainstalowaæ
odrêbne liczniki do pomiaru zu¿ycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie bêd¹ rozliczani w
oparciu o wy¿ej wymienione normy;
9) dokumentem upowa¿niaj¹cym do podpisania umowy
z w³aœcicielem nowowybudowanych nieruchomoœci
przez podmiot upowa¿niony jest pozwolenie na u¿ytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakoñczeniu
budowy spe³niaj¹ce wymogi ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,
poz. 414 z póŸn. zm.);
10) organizator imprezy masowej, nie póŸniej ni¿ 30 dni
przed planowanym terminem jej rozpoczêcia, jest zobowi¹zany wyst¹piæ z wnioskiem o opiniê do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie
imprez masowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680
z póŸn. zm.)
§ 10
Konsekwencje nierealizowania obowi¹zków:
1) wykonywanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków w zakresie wyposa¿enia nieruchomoœci w
urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we w³aœciwym stanie,
przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposa¿enia
nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy lub wyposa¿enia nieruchomoœci w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków, uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upowa¿nione s³u¿by; w przypadku
stwierdzenia niewykonywania tych obowi¹zków wójt
(burmistrz, prezydent miasta), wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968)
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje kontroli wykonywania obowi¹zku zawarcia przez w³aœcicieli nieruchomoœci umów na us³ugi odbioru odpadów
i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych, oraz wykonywania przez nich obowi¹zku uiszczania z tego
tytu³u op³at;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków opisanych w pkt. 2, wójt (burmistrz, prezydent
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miasta), wydaje z urzêdu decyzjê, w której ustala
obowi¹zek uiszczania op³at, ich wysokoœæ, terminy
uiszczania oraz sposób udostêpniania urz¹dzeñ w
celu ich opró¿nienia; w takich przypadkach gmina
organizuje w³aœcicielom nieruchomoœci odbieranie
odpadów komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych; decyzji tej nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci; decyzja obowi¹zuje przez
rok i ulega przed³u¿eniu na rok nastêpny, je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci na co najmniej trzy miesi¹ce
przed up³ywem daty jej obowi¹zywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczêcia wykonywania us³ugi nie jest póŸniejszy ni¿ data utraty mocy
obowi¹zuj¹cej decyzji; do op³at wymierzonych wy¿ej wymienion¹ decyzj¹ stosuje siê przepisy dzia³u III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.);
4) dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, w³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany przechowywaæ przez
okres dwóch lat;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoœci zbiornika
bezodp³ywowego, w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany do usuniêcia ich w terminie dwu tygodni
od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy;
6) w sytuacji gdy w³aœciciel nieruchomoœci nie wykona
uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to za
niego gmina i obci¹¿y kosztami.
§ 11
Czêstotliwoœæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych:
1) ustala siê czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomoœci, zgodnie z § 3 pkt. 6
niniejszego Regulaminu;
2) ustala siê czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do u¿ytku publiczne
a) na obszarze gminy – raz na dwa tygodnie;
b) niezale¿nie od czêstotliwoœci opró¿niania koszy
ulicznych okreœlonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹ obowi¹zek nie dopuœciæ do przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na
ziemiê;
c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa siê co dwa tygodnie;
d) w³aœciciele nieruchomoœci wyposa¿onych w zbiorniki bezodp³ywowe s¹ zobowi¹zani opró¿niaæ je
z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie
do ich przepe³nienia b¹dŸ wylewania na powierzchniê terenu; przyjmuje siê, ¿e pojemnoœæ zbiorników powinna wystarczyæ na opró¿nianie ich nie
czêœciej ni¿ raz w tygodniu;
e) w³aœciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami s¹ zobowi¹zani
usuwaæ odpady codziennie;
f) organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹
usuwaæ odpady i opró¿niaæ przenoœne toalety oraz
usuwaæ je niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.

§ 12
Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, s¹ odbierane od w³aœcicieli nieruchomoœci
zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Potêgowo
2) w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany umieœciæ
urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu
uprawnionego bez koniecznoœci otwierania wejœcia
na teren nieruchomoœci lub, gdy takiej mo¿liwoœci
nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicê przed
wejœciem na teren nieruchomoœci; dopuszcza siê
tak¿e wjazd na teren nieruchomoœci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹
byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicê przed wejœciem na teren nieruchomoœci lub na miejsce wyznaczone przez
zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;
w zabudowie wielorodzinnej mog¹ tak¿e, zgodnie z
terminami przewidzianymi harmonogramem, byæ
przekazane do LPOS;
4) odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w
udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoœci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
5) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia w³aœciciela nieruchomoœci, z³o¿onego do
podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³ umowê;
zamówienie musi byæ zrealizowane w okresie 36 godzin od z³o¿enia;
6) czêstotliwoœæ opró¿niania z osadów œciekowych
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji;
7) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegaj¹cych biodegradacji nale¿y u¿ywaæ
samochodów specjalistycznych, a do opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych – samochodów asenizacyjnych; pojazdy,
o których mowa wy¿ej, winny byæ myte codziennie;
8) do odbierania odpadów budowlanych i zielonych
mo¿na u¿ywaæ samochodów przystosowanych do
przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny
one byæ przykryte, aby nie powodowa³y podczas
transportu zanieczyszczenia i zaœmiecenia terenu;
9) do odbierania odpadów opakowaniowych (³¹cznie)
wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ samochodów specjalnie w tym celu
przystosowanych i wyposa¿onych, tak aby ich transport nie powodowa³ zanieczyszczenia i zaœmiecenia
terenu;
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10) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i
transportu odpadów oraz nieczystoœci p³ynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek
natychmiast usun¹æ;
11) podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one
bezpieczeñstwu ruchu drogowego i odbywa³y siê wed³ug tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
12) podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieœciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.
ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów oraz iloœci
odpadów wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione
§ 13
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
roku 1995, bêd¹ to nastêpuj¹ce iloœci:
na terenie gminy:
— 38 kg/osobê/rok w roku 2010,
— 25 kg/osobê/rok w roku 2013,
— 18 kg/osobê/rok w roku 2020.
Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹ zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców
nieruchomoœci.
§ 14
Zgodnie z zapisami KPGO i treœci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych latach wyselekcjonowaæ spoœród odpadów
komunalnych przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz recyklingowi iloœci odpadów podane w § 2 ust. 11.
ROZDZIA£ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 15
Odpady komunalne odbierane od w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu Gminy Potêgowo przez podmioty
uprawnione podlegaj¹ unieszkodliwianiu, odzyskowi, recyklingowi w instalacji / sk³adowisku/ na Miêdzy gminnym Sk³adowisku Odpadów Sta³ych w Chlewnicy
§ 16
1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób
selektywny przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców/w³aœcicieli lokali, jest rejestrowana przez
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podmiot uprawniony, z którym maj¹ oni podpisane
umowy, na ich indywidualnych kontach.
2. Górne stawki op³at s¹ skalkulowane dla sytuacji, w
której w³aœciciele nieruchomoœci nie dokonuj¹ selekcji odpadów, zaœ obowi¹zek uzyskania obowi¹zuj¹cych poziomów odzysku ma wy³¹cznie podmiot
uprawniony, który ma obowi¹zek selekcjonowaæ odpady zmieszane. Gmina, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie górnych stawek op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci, dokonuje wstêpnego ich
oszacowania na podstawie wskaŸników zawartych
w KPGO, skorygowanych o wzrost cen towarów i
us³ug w okresie od jego przyjêcia lub na podstawie
w³asnych kalkulacji stawek op³at rozumianych jak w
§ 2 pkt 9 i 10, albo na podstawie wyników przetargów.
3. Stawki op³at s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od miejsca zamieszkania z uwzglêdnieniem podzia³u na obszary wsi i miasta.
4. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³aœcicielami nieruchomoœci przez podmiot uprawniony nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at.
5. Stawki op³at zawarte w umowach ulegaj¹ obni¿ce,
której wysokoœæ jest uzale¿niona od uzyskanych
przez w³aœciciela nieruchomoœci w roku poprzednim
wyników w zakresie zbiórki selektywnej okreœlonej
przez œredni poziom selekcji, który obliczany jest w
oparciu o œredni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych w skali
roku wskaŸników poziomów selekcji poszczególnych
strumieni odpadów. W³aœciciel nieruchomoœci lub najemca/w³aœciciel lokalu uzyskuj¹ zni¿kê w wysokoœci op³at w zamian za uzyskanie czêœci lub ca³oœci
przewidzianego na dany rok œredniego poziomu selekcji. Zni¿ka ta jest uwzglêdniana w rachunkach wystawianych w³aœcicielowi nieruchomoœci lub
najemcy/w³aœcicielowi lokalu w roku nastêpnym.
6. Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców
zorganizowanym systemem odbierania wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych.
7. Gmina, poprzez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które
s¹ obowi¹zane do selektywnego ich odbierania oraz
do ograniczania iloœci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do sk³adowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby
by³o mo¿liwe ograniczanie sk³adowania odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
8. Gmina podaje do publicznej wiadomoœci wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na odbiór odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci; w wymaganiach tych szczegó³owo okreœla, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez
w³aœcicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
9. Gmina, wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od
w³aœcicieli nieruchomoœci, poprzez okreœlenie szczegó³owych zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹zuje przedsiêbiorców do odbierania wszystkich
odpadów zebranych selektywnie, w tym powstaj¹-
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cych w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów
i odpadów niebezpiecznych.
10. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane
jest poprzez selektywne zbieranie ich przez w³aœcicieli nieruchomoœci i selektywny ich odbiór przez
przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoœci przez w³aœciwe postêpowanie z nimi.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§ 17
Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i œrodków ostro¿noœci, zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, ponosz¹ te¿ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie tych
zwierz¹t.
§ 18
Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
— zarejestrowanie w Urzêdzie Gminy Potêgowo w
terminie 14 dni od wejœcia w posiadanie psa; wpis
w rejestrze obejmuje nastêpuj¹ce dane:
imiê i nazwisko w³aœciciela,
adres w³aœciciela,
numer identyfikacyjny nadany psu,
imiê psa,
— oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym,
którego wzór okreœla za³¹cznik nr 1* do niniejszego regulaminu. Znaczek wydawany jest nieodp³atnie w Urzêdzie Gminy.
— wyposa¿enie psa w obro¿ê, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne – w kaganiec,
— prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu – w na³o¿onym kagañcu,
— op³acanie podatku od posiadania psów, którego
wysokoœæ ustala corocznie rada gminy,
— systematyczne szczepienie przeciwko wœciekliŸnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz
zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. z
2004 r. Nr 69, poz. 625), która nak³ada obowi¹zek
szczepienia psów w wieku powy¿ej trzech miesiêcy i okazywanie na ¿¹danie w³adz sanitarnych,
weterynaryjnych, policyjnych, stra¿y miejskiej zaœwiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
— uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa
rasy uznawanej za agresywn¹ zgodnie z treœci¹
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
(Dz. U. Nr 77, poz. 687).
2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
— sta³y i skuteczny dozór,
— nie wprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich jak lecznice,
wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów–
przewodników,
— nie wprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk oraz tereny objête zakazem na podstawie
odrêbnych uchwa³ rady gminy;
— zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne jest wy³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych,
w sytuacji, gdy w³aœciciel ma mo¿liwoœæ sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy
ono psów ras uznanych za agresywne;
— zwolnienie przez w³aœciciela nieruchomoœci psów
ze smyczy na terenie nieruchomoœci mo¿e mieæ
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomoœæ jest ogrodzona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich,
odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem;
— natychmiastowe usuwanie, przez w³aœcicieli, zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególnoœci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystoœci te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi torbach, mog¹ byæ deponowane
w komunalnych urz¹dzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z psów przewodników,
— niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju
przez zwierzêta domowe;
3) hodowcy zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ spe³niaæ wymogi ustanowione dla hoduj¹cych zwierzêta gospodarskie na obszarach wy³¹czonych spod
zabudowy,
4) postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nie udomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t
domowych.
§ 19
Zasady postêpowania z bezdomnymi zwierzêtami na
terenie gminy reguluje odrêbna uchwa³a Rady Gminy w
sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t.
ROZDZIA£ VIII
Wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji
rolniczej
§ 20
1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest zabro-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 58

Poz. 1200 i 1201

— 3970 —

nione na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich dotyczy tak¿e zwartych terenów, zajêtych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje
u¿ytecznoœci publicznej, centra handlowe, hotele,
strefy przemys³owe, ogrody dzia³kowe.
3. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji
rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod nastêpuj¹cymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zm.),
2) wszelka uci¹¿liwoœæ hodowli dla œrodowiska w tym
emisje bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone
do obszaru nieruchomoœci, na której jest prowadzona.
5. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–4
dopuszczalne s¹ tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest podstawowym Ÿród³em utrzymania rodziny, a na chów wyra¿¹ zgodê
s¹siedzi bêd¹cy stronami postêpowania w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz
wójt.
6. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani s¹ przestrzegaæ zapisów § 3 niniejszego
Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegaæ przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
2) gromadziæ i usuwaæ nieczystoœci, które nie s¹ obornikiem i gnojówk¹, w sposób przewidziany dla œcieków;
3) sk³adowaæ obornik w odleg³oœci co najmniej 10 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi publicznej, na terenie p³askim, tak by odcieki nie mog³y przedostawaæ
siê na teren s¹siednich nieruchomoœci;
4) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, dwa razy
do roku wiosn¹ i jesieni¹, realizowan¹ przez podmiot uprawniony;
5) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oœci, co najmniej 10 m od granicy nieruchomoœci w taki sposób, aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce
pszczo³y nie stanowi³y uci¹¿liwoœci dla w³aœcicieli nieruchomoœci s¹siednich.
ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§ 21
W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomoœci. Obowi¹zek ten, w odniesieniu do
w³aœcicieli budynków jednorodzinnych, mo¿e byæ realizowany tylko w miarê potrzeby.

§ 22
Termin przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji
podaje wójt w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomoœci poprzez zarz¹dzenie.
§ 23
W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, okreœli
obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz okreœli, poprzez zarz¹dzenie, termin jej przeprowadzenia.
§ 24
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³aœcicieli nieruchomoœci.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§ 25
1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z
niniejszego Regulaminu, sprawuje wójt.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust.
1, toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

1201
UCHWA£A Nr XLI/266/2005
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia w 2006 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3, 5
i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.), zwanej dalej „Kart¹ Nauczyciela” w zwi¹zku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1591 ze zmianami) oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181), zwanym dalej „rozporz¹dzeniem”, po
uzgodnieniu z ZNP w £upawie uchwala siê
§1
Regulamin przyznawania w 2006 roku dodatków do
wynagrodzeñ nauczycieli szkó³ i przedszkola, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Potêgowo, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójta Gminy Potêgowo.
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§3

§2

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty publikacji z moc¹ od dnia 1 stycznia do
31 grudnia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
W. Rêbacz

1. Nauczycielowi mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny w wysokoœci od 1% do 25% jego uposa¿enia zasadniczego.
Dodatek ten przyznaje dyrektor placówki w oparciu
o regulamin obowi¹zuj¹cy w placówce, wg posiadanych œrodków.
2. Dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy w wysokoœci od 10% do 40% jego uposa¿enia zasadniczego.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLI/266/2005
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 29 grudnia 2005 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
Okreœlaj¹cy wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœæ
oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania
dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o:
1. Szkole – nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, dla której
organem prowadz¹cym jest Gmina Potêgowo, tj.:
1.1. Zespó³ Szkó³ w £upawie
1.2. Zespó³ Szkó³ w Potêgowie
1.3. Szko³ê Podstawow¹ w Skórowie
1.4. Przedszkole w Potêgowie
2. Dyrektorze lub wicedyrektorze – nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt.1.
3. Nauczycielu – nale¿y przez to rozumieæ nauczycieli: wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkó³
podstawowych, gimnazjów.
4. Roku szkolnym – nale¿y przez to rozumieæ okres
pracy szko³y od 1 wrzeœnia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego.
5. Klasie – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub
grupê.
6. Uczniu – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka.
7. Tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin – nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w Karcie Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.) oraz
Uchwale Nr 16/2002 Zarz¹du Gminy Potêgowo z
01.02.2002 r.
ROZDZIA£ I
DODATEK MOTYWACYJNY
§1
1. Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na dodatki motywacyjne w danej placówce jest proporcjonalna do
jej udzia³u w funduszu p³ac na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny w ka¿dej z placówek jest przyznawany na okres 6 miesiêcy lub roku szkolnego.
3. WskaŸnik dodatku motywacyjnego na rok 2006 wynosi 4% (w tym 1% dla dyrektorów) wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli.

§3
Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:
1. Uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoœci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno – wychowawczych
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodowych, olimpiadach
itp.
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
2. Jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoœci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych,
c) dba³oœæ o estetykê i sprawnoœæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
d) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy.
3. Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi, dzia³aj¹cymi na
terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich przejawianie innych form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
§4
Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
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ROZDZIA£ II
DODATKI FUNKCYJNE
§5
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dy-

2. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektorów uzale¿niona jest od warunków organizacyjnych m. in.
iloœci oddzia³ów, iloœci uczniów w szkole oraz od wyników dydaktycznych i wychowawczych.
3. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku
powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca, po up³ywie
jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i gaœnie z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego, po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
4. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, w granicach stawek
okreœlonych tabel¹ ustala dla dyrektorów Wójt Gminy Potêgowo, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych, dyrektor placówki,
przedszkola – uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi wielkoœæ
placówki, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z funkcji kierowniczych, liczby stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie
wczeœniejszego odwo³ania – z koñcem miesi¹ca, w
którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca – od tego dnia.
6. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania przys³uguj¹:
6.1 dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy w
wysokoœci do 3% uposa¿enia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytu³em magistra
6.2 dodatek za funkcjê opiekuna sta¿u w wysokoœci
do 2% uposa¿enia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z tytu³em magistra
6.3 dodatek za analizê prac pisemnych z jêzyka
polskiego w wysokoœci do 2% uposa¿enia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytu³em magistra
7. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie
usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie

rektora, wicedyrektora Zespo³u Szkó³, szko³y, przedszkola albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie Zespo³u Szkó³, szko³y, przedszkola
przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci okreœlonej w poni¿szej tabeli:

urlopu dla poratowania zdrowia w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których jest
przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca – od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ III
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§6
1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przys³uguje
z tego tytu³u dodatek za warunki pracy.
2. Za pracê w warunkach trudnych uznaje siê prowadzenie zajêæ:
a) rewalidacyjno – wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoœledzon¹ umys³owo w stopniu g³êbokim,
b) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego,
c) z dzieæmi upoœledzonymi, realizuj¹cym odrêbny
program szkó³ specjalnych w klasach normalnych.
d) dydaktyczno –wychowawczych w klasach specjalnych.
3. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ:
a) grupowych i indywidualnych, wynikaj¹cych z realizacji zadañ diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z m³odzie¿¹ i dzieæmi
niesprawnymi, upoœledzonymi umys³owo w stopniu
g³êbokim z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi
niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem oraz
z ich rodzicami lub opiekunami,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 58

Poz. 1201

— 3973 —

b) wymienionych w § 8 prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego
2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoœci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz. U. Nr 17,
poz. 162), uzasadnia koniecznoœæ sprawowania sta³ej opieki lub udzielania pomocy oraz z dzieæmi i m³odzie¿¹ powy¿ej 16 roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o
naruszenie sprawnoœci organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i
stopniu niepe³nosprawnoœci (Dz.U> Nr 139, poz.
1328);
c) przez nauczycieli w klasie specjalnej lub grupie wychowawczej z upoœledzonymi umys³owo w stopniu
lekkim, w których znajduje siê co najmniej jedno dziecko z niepe³nosprawnoœci¹ okreœlon¹ w ust. 3b, a w
przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje siê dziecko upoœledzone umys³owo w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ wg odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego w tego
typu szkole specjalnej, a zajêcia wychowawcze – wed³ug odrêbnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcê.
§7
1. Ustala siê nastêpuj¹ce wielkoœci za trudne lub uci¹¿liwe warunki pracy, procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:
a) trudne warunki pracy do 20%
b) uci¹¿liwe warunki pracy do 10%
2. Rodzaj dodatku ustala i przyznaje dyrektor placówki.
3. Dodatki wyp³aca siê proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowi¹zuj¹cego pensum w
warunkach trudnych lub uci¹¿liwych.
4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

nia za pracê, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem” – dla 1 osoby
b) 8% minimalnego wynagrodzenia – dla 2 osób,
c) 10% minimalnego wynagrodzenia – dla 3 osób
d) 12% minimalnego wynagrodzenia – dla 4 i wiêcej
osób.
2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
wspó³ma³¿onka oraz dzieci, a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu,
przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoœci okreœlonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.
4. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
5. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego przyznanie.
§ 10
Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:
a) nieœwiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, w przypadku jednak gdy z nauczycielem powo³anym do
s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okreœlony dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca
okresu, na który umowa ta zosta³a zawarta,
d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrêbnych przepisach.
§ 11

ROZDZIA£ IV
DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY

1. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela (dyrektora szko³y) lub na wspólny wniosek nauczycieli
bêd¹cych wspó³ma³¿onkami, z uwzg. § 9 pkt 3.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a
dyrektorowi szko³y – organ prowadz¹cy szko³ê.

§8

§ 12

1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielom
posiadaj¹cym kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela i zatrudnionym w wymiarze co najmniej
1/2 etatu. Wysokoœæ dodatku uzale¿niona jest od
stanu rodzinnego nauczyciela.
2. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu
w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przys³uguje odrêbny dodatek zwany wiejskim– w wysokoœci 10% wynagrodzenia zasadniczego – wyp³acany z góry w
terminie wyp³aty tego wynagrodzenia.

Organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e podwy¿szyæ dodatek mieszkaniowy, w granicach posiadanych œrodków.

§9
1. Nauczycielowi przys³uguje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokoœci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny, wyp³acany co miesi¹c w wysokoœci:
a) 6% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodze-

ROZDZIA£ V
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I ZASTÊPSTWA
§ 13
1. Wynagrodzenie za jedna godzinê ponadwymiarow¹
i zastêpstwa nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego / ³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku / przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
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2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela o której mowa w ust. 1, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.

Wójt Gminy Potêgowo oraz nauczycielska organizacja zwi¹zkowa dzia³aj¹ca na terenie Gminy.
3. W zakresie nie objêtym niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie maj¹ przepisy: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz rozporz¹dzenia
MENiS z 31.01.2005 r.
Za³¹cznik Nr 1
do Regulaminu

§ 14
Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 13,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane. Jako
godziny faktycznie zrealizowane traktuje siê równie¿ godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których
nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych
po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w zwi¹zku z:
1. zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów
2. w przerwach w zajêciach zwi¹zan¹ z rekolekcjami
3. wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy
4. chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ
5. udzia³u nauczyciela w konferencji metodycznej
pod warunkiem, ¿e jest do dyspozycji dyrektora placówki.
Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze,
a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenia za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak za godzinê ponadwymiarowo.
§ 15
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastêpstwa wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ VI
FUNDUSZ NAGRÓD
§ 16
W bud¿ecie organu prowadz¹cego szko³y tworzy siê
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokoœci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ
a) Fundusz nagród w wysokoœci 80% pozostaje w dyspozycji dyrektora placówki z przeznaczeniem na nagrody dyrektora. Zasady i kryteria przyznawania
nagród dyrektora ustala dyrektor, po zasiêgniêciu
opinii Rady Pedagogicznej i dzia³aj¹cych w szkole
zwi¹zków zawodowych.
b) Fundusz nagród w wysokoœci 20% przeznacza siê
na Nagrody Wójta. Kryteria przyznawania nagród
Wójta Gminy okreœla regulamin /za³¹cznik Nr 1/
ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 17
1. Ze wszystkimi ustaleniami p³acowymi wynikaj¹cymi
z niniejszego regulaminu dyrektor zobowi¹zany jest
zapoznaæ Radê Pedagogiczn¹ placówki.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu nastêpuj¹
w formie i trybie wymaganym dla jego uchwalenia,
a z inicjatyw¹ zmian mo¿e wyst¹piæ Rada Gminy lub

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRÓD WÓJTA
DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI
I Podstawowe kryteria przyznania nagrody:
1. dla dyrektora placówki to:
— osi¹gane przez placówki wyniki dydaktyczno – wychowawcze
— dobra wspó³praca ze œrodowiskiem lokalnym
— w³aœciwa wspó³praca z organem prowadz¹cym
— troska o bazê materialn¹ placówki
— pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych na potrzeby placówki
— inne osi¹gniêcia dyrektora i kierowanej przez niego placówki
2. dla nauczycieli to:
— osi¹gane wyniki nauczania
— udzia³ uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach, przegl¹dach
— dobra wspó³praca z rodzicami i œrodowiskiem
— troska o bazê materialn¹ klasopracowni
— upowszechnianie osi¹gniêæ pedagogicznych i wychowawczych
— inne osi¹gniêcia nauczycieli
II Wnioski o nagrodê Wójta winny byæ zaopiniowane
przez radê pedagogiczn¹ i w³aœciwy zwi¹zek zawodowy, w terminie do 30 wrzeœnia ka¿dego roku z³o¿one Wójtowi Gminy.

1202
OG£OSZENIE
w sprawie zg³aszania kandydatów na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady Do Spraw Osób Niepe³nosprawnych.
Na podstawie art. 44 c ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. 123,poz. 776, z
póŸ. zm.)
STAROSTA BYTOWSKI
informuje o mo¿liwoœci zg³aszania kandydatów na
cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady Do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych
1. Podmioty uprawnione do zg³aszania kandydatów na
cz³onków PowiatowejSpo³ecznej Rady Do Spraw
Osób Niepe³nosprawnych:
— organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz osób
niepe³nosprawnych,
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— fundacje dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³nosprawnych,
— jednostki samorz¹du terytorialnego.
2. Zg³oszenia kandydatów na cz³onków Powiatowej
Spo³ecznej Rady Do Spraw Osób Niepe³nosprawnych wraz z uzasadnieniem sk³adaj¹ organizacje i
organy wymienione w pkt 1 w formie pisemnej do
Starosty Bytowskiego, 77 –100 Bytów, ul. 1–go Maja 15 w ci¹gu 14 dni od daty ukazania siê og³oszenia.

Poz. 1202

3. Powo³anie przez Starostê Bytowskiego cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady Do Spraw Osób Niepe³nosprawnych nast¹pi w formie pisemnej w terminie
30 dni od ostatniego dnia dokonywania zg³oszeñ.
Starosta
M. Œwiontek–Brzeziñski
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Prenumeratê prowadzi:
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