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UCHWAŁA Nr 144/VII/11
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
1 )
województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.
) i
art. 16 ust. 3 oraz art. 17 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
2)
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.
)
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:
§1
1 . Zaborski Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar
o powierzchni 34.026 ha, położony na terenie następujących gmin
województwa pomorskiego: Brusy (powiat chojnicki), Chojnice (powiat
chojnicki).
2 . Przebieg granicy Parku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Określa się szczególne cele ochrony Parku:
1 ) zachowanie unikatowych form ukształtowania terenu, w szczególności
rynien jeziornych, dolin rzecznych oraz niecek wytopiskowych,
2 ) ochrona struktury hydrograficznej charakterystycznej dla obszarów
sandrowych oraz poprawa stanu czystości wód powierzchniowych,
3 ) zachowanie ważnych dla utrzymania różnorodności biologicznej typów
siedlisk, w szczególności specyficznych stref ekotonowych oraz siedlisk
wodnych, torfowiskowych i bagiennych,
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4 ) utrzymanie ciągłości
renaturalizacja,

przestrzennej

ekosystemów

leśnych

i

ich

5 ) aktywna ochrona półnaturalnych fitocenoz nieleśnych,
6 ) ochrona
różnorodności
fauny,
w
tym
renaturalizacja
siedlisk
zniekształconych i nie wprowadzanie gatunków obcych geograficznie,
7 ) ochrona tożsamości kulturowej Ziemi Zaborskiej, a zwłaszcza specyfiki
jednostek osadniczych i sieci dróg, lokalnej tradycji architektonicznej oraz
dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej,
8 ) ochrona i rewaloryzacja zespołów krajobrazu otwartego, w szczególności
przedpoli punktów i ciągów widokowych oraz specyficznych wnętrz
krajobrazowych.
§3
Na terenie Parku wprowadza się następujące zakazy:
1 ) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz.
700);
2 ) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3 ) ikwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i
nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;
4 ) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów i bursztynu;
5 ) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową,
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6 ) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

UCHWAŁA Nr 144/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2011 r.

2 / 15

56A3FDD581806D75DC43B5B89F17CA96480E349B

7 ) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów
służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8 ) likwidowania, zasypywania i przekształcania
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

zbiorników

wodnych,

9 ) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
10 ) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
11 ) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
12 ) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
13 ) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych
zbiornikach wodnych.
§4
1 . Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt 7, nie dotyczy:
1 ) obszarów zwartej zabudowy wsi, w granicach określonych w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, gdzie
dopuszcza się uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód,
określonej poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających
działkach;
2 ) istniejących siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełniania istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod
warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegów
wód;
3 ) stniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych,
zrealizowanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 2004 r. - gdzie
dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejącego zainwestowania w
celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz walorów estetycznokrajobrazowych, pod warunkiem nie zwiększania powierzchni zabudowy,
ilości miejsc pobytowych, a także nie przybliżania zabudowy do brzegów
wód.
2 . Odstępstwa od zakazów wymienione § 4 ust. 1 mają zastosowanie w
przypadku gdy w trakcie postępowania strona wykaże brak niekorzystnego
wpływu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roślin, zwierząt i grzybów
3 . Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt 13, nie dotyczy:
1 ) Jeziora Charzykowskiego;
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2 ) żywania łodzi o napędzie elektycznym o mocy do 5 KM, z wyłączeniem
jezior lobeliowych (Jez. Nawionek - gmina Brusy, Jez. Piecki - gmina Brusy,
Jez. Czarne - gmina Brusy, Jez. Moczadło - gmina Brusy, Jez. Żabionek –
gmina Brusy, Jez. Sosnówek - gmina Brusy, Jez. Długie - gmina Brusy).
§5
Niniejsza uchwała nie narusza uprawnień nabytych na podstawie ustaleń
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prawomocnych
orzeczeń administracyjnych i innych aktów prawnych, obowiązujących w dniu
wejścia w życie uchwały.
§6
W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc Rozporządzenie Wojewody
Pomorskiego Nr 53/06 z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 58, poz. 1190).
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego
Jan Kleinszmidt

1 )Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.
1568; z 2004
r. Nr 102; poz.1055, Nr 116, poz. 1206; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218
oraz z 2008
r. nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 40, poz.
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230, Nr 106 poz.675.
2 ) Dz.U. z 2009r Nr 215 poz.1664, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804.
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Załącznik

1 Do Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
27 kwietnia 2011 roku

Opis granic Zaborskiego Parku Krajobrazowego
Opis granicy Parku rozpoczyna się w północno - zachodniej części Parku - w
miejscu styku gmin: Brusy, Chojnice i Lipnica, na północnym brzegu Jeziora
Śluza przy południowo - zachodnim krańcu oddziału leśnego nr 83 Nadleśnictwa
Przymuszewo Obręb Laska (01.01.1988 r.) - dz. nr 83 LP - Obręb Widno, Arkusz
3, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002).
Z tego miejsca granica Parku biegnie na północ - zachodnim krańcem oddziałów
leśnych nr 83 i 55 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska (01.01.1988 r.) i
przecina w poprzek akwen wodny po linii stanowiącej umowną granicę między
Jeziorem Laska a Jeziorem Księże, dochodząc do ujścia wschodniej odnogi rzeki
Kłonecznicy do Jeziora Laska przy południowo - zachodnim narożniku oddziału
leśnego nr 281 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01 .01.1988
r.). Dalej granica Parku przebiega południowo zachodnią stroną tego oddziału,
następnie kieruje się na północ wzdłuż rzeki Kłonecznicy aż do południowo zachodniego końca oddziału leśnego nr 114 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb
Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. nr II4LP, Obręb Widno, Arkusz 3, Miasto
Brusy (stan na dzień 25.01 .2002) i dalej biegnie na północ jego zachodnią
granicą. Następnie granica Parku skręca na wschód i przebiega północnymi
granicami oddziałów leśnych nr 114, 113 i 112 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb
Przymuszewo (01 .01 .1988 r.) - dz. nr 114 LP, 113 LP - Obręb Widno, Arkusz
1, Miasto Brusy (stan na dzień 25.01.2002), dz. nr 112 LP Obręb Widno, Arkusz
3, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01 .2002). Tu granica Parku skręca na
północ i biegnie zachodnią granicą oddziału leśnego nr 79, po czym ponownie
skręca na wschód i biegnie północnym skrajem oddziałów leśnych nr 79, 78 i 77
Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. 79 LP, 78
LP - Obręb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002) i dz. nr
77/1 LP Obręb Widno, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01 .2002).
Dalej granica Parku biegnie na wschód, włączając grunty przysiółka Głuche
wsi Kruszyn, aż do północno - wschodniego narożnika oddziału leśnego nr 74
Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. nr 74LP
Obręb Widno, Arkusz 5, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01 .2002). W tym
miejscu skręca na północ zachodnim krańcem oddziału leśnego nr 51, następnie
skręca na wschód północną granicą oddziałów leśnych nr 51 i 50 Nadleśnictwa
Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01 .01.1988 r.) - dz. nr 51/4 LP i 50 LP
- Obręb Widno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01 .2002). Dalej
granica Parku biegnie na północ zachodnim skrajem oddziałów leśnych nr 34,
20, 13 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Przymuszewo (01 .01.1988 r.) - dz.
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Nr 34LP, 20LP, 13LP - Obręb Kruszyn, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzień
25.01 .2002). W tym miejscu granica parku odchyla się kierunku wschodnim,
biegnąc północnym brzegiem oddziału leśnego nr 13 i skręca na północ, biegnąc
zachodnią granicą oddziałów leśnych nr 11, 6, 3 i 2 Nadleśnictwa Przymuszewo
Obręb Przymuszewo (01.01.1988 r.) - dz. nr 11 LP - Obręb Windorp, Arkusz 1,
Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01.2002) oraz dz. nr 6LP, 3LP i 2LP - Obręb
Skoszewo, Arkusz 2, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01 .2002), gdzie dochodzi
do Jeziora Skoszewskiego.
Dalej granica Parku prowadzi granicą między gminami Brusy i Studzienice osią Jeziora Skoszewskiego (działka nr 1), północnymi krańcami działek nr
23/31, 25/8, 25/6, następnie przecina drogę Skoszewo — Sominy (dz. nr 40/2),
dochodzi do działki 52/3 i kieruje się na północ do narożnika tej działki - Obręb
Skoszewo, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01 .2002). Następnie skręca na
wschód, a dalej na południowy wschód zgodnie z granicą działki. Z najbardziej
wysuniętego na wschód punktu tej działki przy Jeziorze Somińskim (dz. nr
1/1) przecina to jezioro w linii prostej do południowo - wschodniego narożnika
pastwiska - tj. północnej części działki 3/1. Następnie biegnie północnym
krańcem użytku rolnego na tej działce i dochodzi do drogi gruntowej Sominy Lendy, biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Somińskiego. Po dojściu do w/w drogi
kieruje się na południe - do narożnika działki nr 5 i dalej jej północną stroną,
skręcając w kierunku południowo - wschodnim biegnie wzdłuż następujących
działek: nr 9/3 i nr 12 gdzie w połowie długości granicy tej działki skręca
bardziej na południe do dz. nr 17 i jej wschodnią ścianą dochodzi do dz. nr 19
- Obręb Przymuszewo, Arkusz 1, Miasto Brusy, (stan na dzień 25.01 .2002). W
połowie długości wschodniej granicy tej działki odbija na wschód a następnie
skręca na południowy wschód do narożnika działki nr 22 i jego wschodnią
granicą do dz. nr 27 i 56, po czym na wysokości nieużytku granica Parku
odbija na wschód i południowy wschód. Dalej wschodnimi krańcami działek nr
241/5, 58 oraz północnymi granicami działek nr 59, 60, 61, 64/1, 65/2 przecina
drogę asfaltową z prowadzącą z Przymuszewa do drogi Trzebuń - Sominy. Dalej
biegnie północną granicą działek nr 112/2, 113, 114, 115/1 - gdzie na rogu
tej działki skręca na południe - biegnie wschodnim brzegiem działek nr 115/1,
120,122,136/1,142,143, następnie przecina drogę Lendy - Trzebuń oraz biegnie
wschodnią granicą działki nr 187 - Obręb Przymuszewo, Arkusz 2, Miasto Brusy,
(stan na dzień 25.01.2002) oraz wschodnią stroną działek nr 222, 223, 224 Obręb Wysoka Zaborska, Arkusz 1, Miasto Brusy (stan na dzień 25.01.2002).
Na styku z działką nr 1/1 odbija na wschód, biegnie północną granicą działek nr
1/1, 3/1, 5, 25/1 LP, przecina drogę Wysoka Zaborska - Trzebuń (działka nr 36),
następnie granicą działek nr 25/2LP i 24LP dochodzi do drogi Wysoka Zaborska Główczewice (działka nr 85). Następnie tą drogą kieruje się do narożnika dz. nr
37/1 LP i dalej wschodnim krańcem działek o nr 37/1 LP, 96, 111/3, 122 i 80 LP
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- Obręb Leśno, Arkusz 4, Miasto Brusy (stan na dzień 25.01 .2002) dochodzi do
drogi leśnej i przecina ją. Następnie wschodnią granicą działek nr 101, 117/4LP
przecina drogę z Leśna do Główczewic (działka nr 104/1) i dalej wschodnim
brzegiem działki nr 117/3LP dochodzi do jej wschodniego narożnika.
Dalej granica Parku kieruje się na zachód granicą tej działki aż do narożnika
działki nr 154LP i jej południowym krańcem biegnie w kierunku Jeziora Leśno
Górne (działka nr 107), a następnie wschodnim brzegiem działki nr 106 - Obręb
Leśno, Arkusz 1, Miasto Brusy (stan na dzień 25.01 .2002), dochodzi do ujścia
rzeki Młosiny. Następnie granica Parku prowadzi rzeką Młosiną początkowo w
kierunku wschodnim, północnymi brzegami działek nr 103,106, 107, 108, 109/1,
za tą działką skręca na południe i biegnie wzdłuż rowu, wschodnimi brzegami
działek nr 111, 112, 228/1, 113, a następnie zachodnią stroną drogi (działka
nr 126) i przecina drogę Orlik - Leśno - działka nr 148 i biegnie północno zachodnią stroną drogi polnej (działka nr 166) - Obręb Orlik, Miasto Brusy, (stan
na dzień 25.01 .2002) i dochodzi do drogi asfaltowej Lubnia - Leśno, kierując się
nią w kierunku Lubni. Przy narożniku działki nr 388/1 granica Parku skręca na
południe, a przy działce nr 387/3 skręca w kierunku południowo - zachodnim,
przecina prostopadle drogę gruntową Zalesie - Leśno (działka nr 336/2), dalej
biegnie wschodnimi granicami działek nr 360/4, 359, 358, 357/2, 356 do drogi
z Zalesia na Parcele (działka nr 361/1), którą przecina, kieruje się na zachód
wzdłuż granic działki nr 332/2 - Obręb Leśno, Arkusz 3, Miasto Brusy, (stan na
dzień 25.01 .2002) i przecina rzekę Niechwaszcz.
Ciąg dalszy granicy Parku wiedzie północno - zachodnią stroną drogi Czapiewice
- Gapowo - Zalesie (działka nr 57) w kierunku Czapiewic. W osadzie Przygłówka,
przy północno - wschodnim narożniku działki nr 25 granica skręca na zachód północnym brzegiem działek nr 25, 26 i 33 dochodzi do drogi gruntowej (działka
nr 37/2), którą dochodzi do drogi asfaltowej Czapiewice - Leśno. Skręca nią
w kierunku Czapiewic i na najbliższym zakręcie tej drogi odbija w drogę polną
Czapiewice - Rolbik. Drogą tą (działka nr 212/2) granica Parku dochodzi do
rozgałęzienia dróg, gdzie skręca w lewo - na Dąbrówkę - (działka nr 247). Za
osadą Dąbrówka granica Parku biegnie północno - wschodnim brzegiem działki
57/2LP - Obręb Czapiewice, Arkusz 1, Miasto Busy, (stan na dzień 25.01.2002).
Przecina w poprzek działkę nr 124 i biegnie dalej zachodnią stroną działek
nr 125/2 i 125/1 (droga), za zabudowaniami skręca na wschód do granicy
działki 95/1, gdzie kieruje się na południe a następnie na rogu działki 122/3 południowym jej krańcem kieruje się na zachód. Przecina dz. nr 121 (droga) i
113/2, dochodzi do drogi (nr dz. 583) i dalej południową stroną mija działki nr
585 i 584. Na południowo - zachodnim narożniku dz. nr 584 skręca na południowy
zachód, drogą (działka nr 67/7) dochodzi do gruntów ornych i skręca na południe.
Wschodnim brzegiem działki nr 67/2 oraz częściowo jej wnętrzem dochodzi do
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północno - wschodniego narożnika działki nr 69, dalej wschodnim jej brzegiem
dochodzi do drogi Małe Chełmy - Rolbik / Milachowo Młyn, dalej drogą asfaltową
do Antoniewa (działka nr 162/2) - Obręb Małe Chełmy, Arkusz 1, Miasto Brusy,
(stan na dzień 25.01 .2002).
W Antoniewie skręca na południe, gdzie za zabudowaniami, poprzez działki
rolne nr 290 i 310 Obręb Małe Chełmy, Arkusz 5, Miasto Brusy, (stan na dzień
25.01 .2002) prowadzi droga gruntowa w kierunku drogi asfaltowej Wielkie
Chełmy - Małe Chełmy, do północno - zachodniego narożnika działki nr 510/8 i
dalej jej północnym krańcem w kierunku wschodnim poprzez działkę nr 510/9
dochodzi do drogi asfaltowej Wielkie Chełmy - Małe Chełmy. Zachodnią stroną tej
drogi (działka nr 55/1) granica Parku dochodzi do centrum wsi, przecina drogę
asfaltową Brusy - Swornegacie i dalej kieruje się droga gruntową (działka nr 414)
w kierunku osady Krównia. Przy południowej granicy działki nr 229/2 LP granica
Parku skręca na wschód, gdzie północną granicą działki numer 410 na ścianie
lasu, skokowo zbliża się do drogi Krównia - Czyczkowy (działka nr 402) - Obręb
Małe Chełmy, Arkusz 10, miasto Brusy (stan na dzień 25.01 .2002). Tą drogą
biegnie w kierunku wschodnim do krańca działki nr 405 i skręca na południowy wschód, gdzie przecina drogę (działka nr 220cz) do wsi Czyczkowy i kieruje się w
stronę tej wsi. Od tej drogi granica Parku odbija na wschód i biegnie północnymi
krańcami użytków zielonych i pastwisk na działkach o nr 235, 236, 238, 239 Obręb Czyczkowy, Arkusz 2, miasto Brusy (stan na dzień 25.01 .2002), gdzie
wyraźnie skręca na południe. Na wysokości gruntów Lasów Państwowych (działka
nr 270/1) zgodnie z łukiem drogi skręca na wschód. W miejscu dojścia drogi
leśnej z wnętrza dz. nr 282 LP do północnych granic tej działki, granica Parku
skręca na północ ścianą lasu, a następnie skręca na wschód przez dz. nr 281 LP
i nr 280/1 LP - w tym wydzieleniu granica ZPK biegnie zgodnie ze ścianą lasu,
kierując się na południowy wschód, przecina drogę (którą wcześniej opuściła),
dalej brzegiem lasu ponownie biegnie na południe - w stronę linii kolejowej i drogi
asfaltowej po uprzednim odbiciu w kierunku północno - wschodnim a następnie
południowo - wschodnim - Obręb Czyczkowy, Arkusz 2, miasto Brusy (stan na
dzień 25.01 .2002).
Dalej granica Parku biegnie północno - zachodnią stroną drogi wojewódzkiej
nr 235 Kościerzyna - Chojnice w kierunku południowym do wsi Męcikał, gdzie
przecina Brdę i dalej wzdłuż tej drogi biegnie aż do miejscowości Kłodawa,
gdzie przy południowym narożniku oddziału leśnego nr 145 Nadleśnictwa Rytel,
Obręb Klosnowo (01 .01.1997 r.) skręca na zachód i biegnie południowymi
granicami oddziałów leśnych nr 145, 146, na północno - zachodnim narożniku
tego oddziału kieruje się na północ i idzie po południowych granicach oddziałów
123 i 124, dochodzi do wschodniej ściany oddziału 125 i skręca na południe do
narożnika tego oddziału i ponownie skręca na zachód biegnąc dalej południowymi
krańcami oddziałów: 126, 127a,b, 128b,d Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo
(01.01.1997 r.). W tym miejscu przekracza linię kolejową Lipusz - Chojnice, po
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czym skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami oddziałów leśnych nr
129, 155, 170, 177a Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01 .01.1997 r.), tj. do
przejazdu kolejowego na drodze asfaltowej Powałki PKP - Jarcewo. Od przejazdu
kolejowego granica Parku skręca na zachód i biegnie północną stroną tej drogi
do południowo - zachodniego narożnika oddziału leśnego nr 170, gdzie skręca na
północ i biegnie zachodnią granicą oddziału leśnego nr 170 Nadleśnictwa Rytel,
Obręb Klosnowo (01 .01.1997 r.). Następnie granica Parku skręca na zachód i
biegnie południowymi granicami oddziałów leśnych nr 156, 157, 158, 159, 160,
161 Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01 .01.1997 r.).
Następnie granica Parku biegnie przy południowej granicy działki nr 162/4LP
i dalej drogą (działka nr 142/1) do narożnika działki nr 163/5LP przy
Jeziorze Niedźwiedź. Od tego miejsca przebiega w kierunku zachodnim wzdłuż
południowego brzegu Jeziora Niedźwiedź drogą (działka nr 134/10) - Obręb
Chojniczki, arkusz 1, gmina Chojnice. Następnie granica Parku kieruje się
północną stroną rowu uchodzącego do jeziora Niedźwiedź, dalej wschodnią
granicą działki nr 416, po czym przecina działkę nr 165LP linią prostą (będącą
przedłużeniem wschodniej granicy działki. nr 416) do północno - wschodniego
narożnika działki 167 LP i dalej wschodnim krańcem tej działki do jej południowo
- wschodniego narożnika - Obręb Charzykowy, arkusz 15, gmina Chojnice.
Następnie granica Parku biegnie linią prostą, która swój początek bierze z
południowo - wschodniego narożnika działki nr 167 LP i kończy się w południowo
- zachodnim narożniku działki nr 344/1 - jest to miejsce skrzyżowania drogi
jednokierunkowej (wylotowej) z miejscowości Charzykowy (dz. nr 99/5) z drogą
wojewódzką nr 212 Chojnice - Bytów (dz. nr 52/1) - Obręb Charzykowy, arkusz
15, gmina Chojnice. Po przeciwnej stronie drogi Chojnice Bytów dochodzi w tym
miejscu droga gruntowa z Nieżywięcia - Gm. Człuchów.
Od tego skrzyżowania granica Parku biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w
stronę Bytowa do południowo - wschodniego narożnika oddziału leśnego nr 292
Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01 .01.1997 r.). Dalej granica przebiega
południowym brzegiem oddziałów leśnych 292, 293, 294 i 295, dalej skręca na
północny zachód biegnąc południowo - zachodnimi granicami oddziałów 295,
291 i 287, następnie przechodzi północnymi obrzeżami oddziałów 287 i 286
Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01 .01 .1997 r.), dochodząc do drogi
wojewódzkiej nr 212 Chojnice - Bytów.
Wschodnią krawędzią tej drogi wojewódzkiej granica parku biegnie na północny
- zachód, mijając most na rzece Czerwonce (Czerwonej Strudze) w miejscowości
Babilon i dalej, aż do południowo - zachodniego krańca oddziału leśnego nr 234
Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo (01.01.1997 r.). W tym miejscu odbija na
północny - wschód, granicą oddziału leśnego nr 234 Nadleśnictwa Rytel, Obręb
Klosnowo (01.01.1997 r.) dochodzi do rzeki Brdy i południowym brzegiem Brdy
biegnie w górę rzeki w kierunku zachodnim, dochodząc do południowej granicy
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oddziału leśnego nr 379 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska (01 .01.1988 r).
Stąd granica Parku biegnie zachodnimi granicami oddziałów leśnych nr 379, 371,
przecina drogę Konarzyny - Chociński Młyn i dalej biegnie zachodnimi granicami
oddziałów leśnych nr 372, 373, 358 oraz południowymi granicami oddziałów
leśnych nr 345, 346, 347 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska (01.01.1988
r.).
Dalej granica Parku biegnie po granicy między gminami Chojnice i Konarzyny.
Granicą gruntów wsi Kopernica (Obręb Swornegacie arkusz 8, gmina Chojnice)
dochodzi do rzeki Chociny i dalej rzeką w kierunku północnym, aż do północnej
granicy oddziału leśnego nr 311 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb Laska
(01 .01.1988 r.). Następnie granica Parku przebiega rzeką Chociną do granicy z
działką nr 311 LP i dalej granicą działki nr 316/1, dochodząc do drogi Swornegacie
- Dzięgiel (działka nr 327/1). Dalej kieruje się tą drogą w kierunku północno
- zachodnim przy południowych granicach działek nr: 89/1, 87/1; w kierunku
północnym po granicy działek nr: 87/1, 56/1, dalej skręca na wschód, a następnie
na północ przy granicach z działkami nr: 56/1 i 58 - Obręb Swornegacie, arkusz
4, gmina Chojnice.
Dalej granica parku przechodzi wzdłuż granicy gminy Chojnice z gminą
Konarzyny, po zachodniej granicy działek nr: 40/1, 11/1, 176/2LP, 176/1 aż do
drogi Parszczenica - Swornegacie (działka nr 3/1 ) - Obręb Swornegacie arkusz
3, gmina Chojnice. Tam dochodzi do południowo - zachodniego krańca oddziału
leśnego nr 176 i podąża jego zachodnią granicą, a następnie północną granicą
oddziałów leśnych nr: 176, 175, 174 i 173 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb
Laska (01 .01.1988 r.). Dalej granica Parku podąża na północ - wzdłuż zachodniej
granicy oddziałów leśnych nr: 153, 131 i 109 Nadleśnictwa Przymuszewo Obręb
Laska (01 .01.1988 r.), skręca na zachód i biegnie południową a następnie
zachodnią, północną i północno – zachodnią granicą działki 84/1 LP zgodnie z
linią brzegową J. Śluza - Obręb Swornegacie, arkusz 1, gmina Chojnice, po czym
przekracza jezioro Śluza (którego część jeziora w Gm. Chojnice ma nr 1116/2)
po linii stanowiącej granicę między gminami Chojnice i Lipnica, skręca na wschód
i biegnie dalej północnym brzegiem tego jeziora dochodząc do miejsca, z którego
rozpoczęto opis przebiegu granicy Parku.
Z obszaru Zaborskiego Parku Krajobrazowego, określonego opisaną powyżej
granicą, wyłączony jest obszar Parku Narodowego Bory Tucholskie”, określony
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. (Dz. U. Nr64, poz. 305,
zm. Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 555)
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UZASADNIENIE
Zaborski Park Krajobrazowy został utworzony na podstawie Uchwały nr XI/68/90
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1990 roku w
sprawie utworzenia Chojnickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z
1990 r. Nr 8, poz. 85). Następnie Chojnicki Park Krajobrazowy przemianowano
na Zaborski Park Krajobrazowy na mocy rozporządzenia nr 1/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 1991 w sprawie zmiany nazwy Chojnickiego
Parku Krajobrazowego na Zaborski Park Krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr
10, poz.133) .
Kwestie nazwy, obszaru, przebiegu granicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego,
szczegółowe cele ochrony oraz zakazy właściwe dla Parku dotychczas regulowało
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 53/06 z dnia 15 maja 2006 roku w
sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 58,
poz. 1190).
Z dniem 01 sierpnia 2009r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23
stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr
92, poz. 753 ze zm.) parki krajobrazowe stały się jednostkami podlegającymi
samorządowi województwa.
Zgodnie z art. 16 ust. 3 znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) „utworzenie parku krajobrazowego lub
powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa,
która określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została
wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego
parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród zakazów, o których
mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja
lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze uchwały
sejmiku województwa, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin,
z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i
kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do
wyłączenia spod ochrony”.
W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody, wprowadzoną art. 150
pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227),
-ww. Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 53/06 z dnia 15 maja 2006
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roku w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego należało dostosować do
obowiązujących przepisów prawa, w związku z czym podjęto decyzję o wydaniu
nowej uchwały regulującej całościowo kwestie związane z funkcjonowaniem
Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody park krajobrazowy
obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych
wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Niniejsza uchwała nie zmienia zapisów dotyczących granic Zaborskiego
Parku Krajobrazowego. Zachowano większość zapisów dotyczących zakazów
obowiązujących w parku.
Zmieniono nią natomiast dotychczasowe zapisy dotyczące odstępstw od
zakazu „budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100
m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej”. Obecnie
odstępstwo od powyższego zakazu dotyczy, między innymi, inwestycji w
obiektach letniskowych, mieszkalnych i usługowych zrealizowanych na podstawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed
dniem 1 stycznia 2004 r. - gdzie dopuszcza się przebudowę i modernizację
istniejącego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony środowiska
oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiększania
powierzchni zabudowy, a także nie przybliżania zabudowy do brzegów wód.
Powyższe odstępstwo w stosunku do Rozporządzenia Wojewody rozszerzono o
obiekty letniskowe, mieszkalne i usługowe Usunięto zapis dotyczący ośrodków
wypoczynkowych, kwalifikując je do usług.
Na otwartych zbiornikach wodnych dopuszczono używania łodzi o napędzie
elektrycznym o mocy do 5 KM wyjątek stanowią jeziora lobeliowe. Moc silników
elektrycznych do 5 KM uniemożliwi szybkie pływanie, co eliminuje mocne
falowanie i związane z nim zagrożenia strefy litoralu jezior i strefy brzegowej
(wymywanie roślinności ekotonowej, niszczenie tarlisk i ikry złożonej w pobliżu
brzegu itp.). Nie dopuszcza się do stosowania tych silników na jeziorach
lobeliowych ze względu na niebezpieczeństwo zniszczenia występujących w tych
jeziorach gatunków roślin objętych ochroną i ich siedlisk.
Doprecyzowano zapis odnośnie sposobu określania linii zabudowy od brzegu wód,
wyznaczając ją poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających
działkach.
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W uchwale nie wprowadzono odstępstw od zakazów obowiązujących w Parku,
wprowadzonych zapisami paragrafu 3 niniejszej uchwały, a wynikających wprost
z art. 17 ust. 2,3 i 4 ww. ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z ww. przepisami
ustawy zakazy, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony;
2) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717z późn. zm.).
Zakaz, o którym mowa w:
§ 3 pkt1 uchwały nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu
na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę
parku krajobrazowego.
§ 3 pkt13 uchwały nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, jednostek
organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na
wodach, inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży
Rybackiej, promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody przez
Służbę Parku Krajobrazowego.
Zakazy i ustalenia przyjęte niniejszą uchwałą zachowują ciągłość
zasad obowiązujących w dotychczasowych aktach prawnych regulujących
funkcjonowanie parków krajobrazowych i są niezbędne do zachowania walorów
przyrodniczych tych obszarów. Odstępstwa od zakazów pozwalają prowadzenie
polityki zrównoważonego rozwoju w województwie pomorskim.
Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
do czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie
upoważnień zmienianych powyższą ustawą zachowują moc dotychczasowe akty
prawa miejscowego, w tym Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 53/06 z
dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie
z tym przepisem zatem z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 53/06 z dnia 15 maja 2006 roku w
sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
UCHWAŁA Nr 144/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2011 r.

14 / 15

56A3FDD581806D75DC43B5B89F17CA96480E349B

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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