
Załącznik nr 1
Tabela nr 3

Udostępnianie Parków dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i innych form
gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z nich

Obszar 
udostępnienia 

Zakres udostępnienia i sposób jego realizacji Podmiot 
odpowiedzialny 

Udostępnienie terenu Parków dla celów naukowych
Obszary 
działań ochron-
nych od 1 do 6 
Strefy funk-
cjonalne 
Od I do 
IV(wraz z z2-
refami).

     1. Udostępnienie terenu Parków do celów naukowo-badawczych odbywa się w oparciu o zapisy Planu 
ochrony Parków, zapisy ustawowe ( Ustawy o ochronie Przyrody) i decyzje organów i służb ochrony  z2-
dy.

 2. Koordynacja prowadzenia prac naukowo – badawczych, wydawania pozwoleń, zmian zapisów Planu 
ochrony parku, umożliwiają racjonalne prowadzenie działalności naukowo- badawcze na terenie parku:
1) Koordynacja prowadzenia prac naukowo – badawczych; Prace naukowo-badawcze zlecane są w związku 

z przyjętymi celami ochrony parków i innych form ochrony istniejących i projektowanych. Wytyczne w 
zakresie proponowanych prac oraz sposobu ich klasyfikacji zostały przedstawione w kartach tematów 
ujętych w dokumentacji  do planu ochrony.  Karty te  stanowią materiał  pomocniczy,  który w ramach 
działalności  Zespołu  Parków Krajobrazowych w czasie  obowiązywania  planu ochrony może  ulegać 
modyfikacjom. Modyfikacji dokonuje Dyrektor Zespołu po uzyskaniu opinii Rady Zespołu,

2)  Wydawania pozwoleń (na podstawie osobnych porozumień lub pełnomocnictw) na pozyskiwanie elemen-
tów  przyrody  lub  penetrację  nie  udostępnionych  turystycznie  i  objętych  indywidualnymi  formami 
ochrony obiektów przyrodniczych i kulturowych: Pozwolenia wydawane są zgodnie z obowiązującymi 
w momencie ich wydawania unormowaniami prawnymi związanymi z pozyskiwaniem elementów z2-
dy lub penetracją nie udostępnionych turystycznie i objętych indywidualnymi formami ochrony obiek-
tów przyrodniczych i kulturowych,

 3) Przygotowanie projektów zmian zapisów Planu ochrony parku w zakresie udostępnianiem obszarów par-
ku dla celów naukowych. Przeprowadzenie procesu zmian odbywa się w oparciu o obowiązujące z2-
sy dotyczące zmian zapisów planu ochrony,

3. Propozycji prac naukowo- badawczych:
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Instytucje
naukowo –
 badawcze, 



1) Przedstawianie Zespołowi Parków propozycji prac naukowo- badawczych, stowarzyszenia 
i inne organizacje

Udostępnienie terenu Parków dla celów gospodarki rolnej, leśnej i zadrzewieniowej
Obszary 
działań ochron-
nych od 1 do 6 
Strefy funk-
cjonalne 
od I do IV 
(wraz z z2-
refami).

 1. Udostępnienie terenu Parków do celów gospodarki rolnej, leśnej i zdrzewieniowej odbywa się w opar-
ciu o zapisy Planu ochrony Parków, zapisy ustawowe i decyzje organów administracji. 

2. W zakresie gospodarki zadrzewieniowej odnośnie określenia sposobów korzystania z terenu Parków 
stosuje się:
1) Wykonanie  w  ścisłej  współpracy  z  gminami  opracowania  studium  i  realizację  zaleceń  w  zakresie 

wprowadzania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych na wybranych obszarach parków - zgodnie z kar-
tami tematu ujętymi w dokumentacji do planu ochrony,

2) Wycinkę monokultur i zadrzewień pasowych negatywnie oddziałujących na krajobraz,
3) Kontrolę realizacji cięć pielęgnacyjnych w zadrzewieniach i drzewostanach - w przypadku stwierdzenia 

niszczenia zadrzewień i  drzewostanów w wyniku cięć pielęgnacyjnych prowadzonych niezgodnie ze 
sztuką Dyrektor Zespołu Parków podejmuje czynności wyjaśniające i  kieruje  sprawę do właściwych 
organów,

4) Przygotowanie projektów zmian zapisów Planu ochrony parku w zakresie gospodarki zadrzewieniowej. 
Przeprowadzenie procesu zmian odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące zmian z2-
sów planu ochrony,
3. W zakresie gospodarki leśnej odnośnie określenia sposobów korzystania z terenu Parków  tosuje się:

1) Zachowanie wielofunkcyjnego charakteru lasu poprzez utrzymanie wielofunkcyjnych i wielowiekowych 
drzewostanów o cechach lasu naturalnego,

2) Oznaczanie w planach urządzania lasu najcenniejszych fragmentów lasów o charakterze naturalnym i 
prowadzenie w odniesieniu do nich gospodarki leśnej jak przy drzewostanach zachowawczych,

3) Dążenie do eliminacji zrębów zupełnych oraz stosowanie rębni umożliwiających naturalne odnowienie 
lasu i rozwój jego wielowarstwowej struktury,

4) Przebudowę  drzewostanów  sztucznego  pochodzenia,  zwykle  sosnowych,  w  kierunku  osiągnięcia 
drzewostanów mieszanych i liściastych, które będą odpowiadały warunkom glebowo – siedliskowym,

5) Przygotowanie projektów zmian zapisów Planu ochrony parku w zakresie gospodarki leśnej. Przeprowa-
dzenie procesu zmian odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące zmian zapisów planu 
ochrony,
4. W zakresie gospodarki rolnej odnośnie określenia sposobów korzystania z terenu PK stosuje się:
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1) Zachowanie  tradycyjnego  układu  mozaikowego  pól  uprawnych  kształtującego  agrarny  krajobraz 
wybranych obszarów Parków włącznie z powrotem do gospodarki hodowlano-pasterskiej  oraz dobór 
struktury upraw,

2) Opracowanie we współpracy z Zespołem Parków studium i realizacja zaleceń w zakresie wprowadzania 
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych na wybranych obszarach parków,

3) Kontrole realizacji cięć pielęgnacyjnych w zadrzewieniach śródpolnych i przydrożnych niszczenia z2-
zewienia podjęcia adekwatnych do rodzaju zdarzenia czynności prawnych.,

4) Przygotowanie projektów zmian zapisów Planu ochrony parku w zakresie gospodarki rolnej. Przeprowa-
dzenie procesu zmian odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące zmian zapisów planu 
ochrony,

Gmina
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Udostępnienie terenu Parków dla celów popularyzacji walorów Parków i kształtowania świadomości                         z2-
czności lokalnych i turystów

Obszary 
działań ochron-
nych od 1 do 6 
Strefy funk-
cjonalne od I 
do V (wraz z 
podstrefami).

      1. Udostępnienie terenu Parków do celów popularyzacji walorów Parków i kształtowania świadomości 
społeczności lokalnych i turystów odbywa się w oparciu o zapisy Planu ochrony Parków, zapisy ustawowe 
( Ustawy o ochronie Przyrody).
     2. Udostępnienie dotyczy organizowania edukacji ekologicznej, w tym ścieżek dydaktycznych i obej-
muje:
1) Tworzenie  i  organizacje  ośrodków edukacji  ekologicznej,  poprawę funkcjonowania  już  istniejących, 

unowocześnianie bazy materiałowo - sprzętowej oraz oferty edukacyjnej,
2) Budowę ścieżek dydaktycznych, organizowanie konkursów, pogadanek, wycieczek, szkolenie liderów 

społeczności lokalnej,
3) Finansowanie  lub  poszukiwanie  pozabudżetowych  źródeł  finansowania  przedsięwzięć  z  dziedziny 

edukacji ekologicznej,
4) Prowadzenie badań społecznych w celu kontroli efektów prowadzonej działalności edukacyjnej,
5) Przygotowanie projektów zmian zapisów Planu ochrony parku w zakresie edukacji ekologicznej.  z2-

owadzenie procesu zmian odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy,
3. Popularyzacja walorów Parków:

1) Rozpowszechnianie informacji o obowiązujących zaleceniach, zasadach i unormowaniach wynikających 
z zapisów Planu ochrony Parków, celów ochrony dla istniejących i projektowanych form ochrony z2-
dy, 

2) Umieszczanie tablic informacyjnych dotyczących Parku i innych form ochrony przyrody, 
3) Finansowanie lub poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania popularyzacji,
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4) Prowadzenie badań społecznych w celu kontroli efektów prowadzonej działalności popularyzacyjnej,
5) Przygotowanie projektów zmian zapisów Planu ochrony parku w zakresie  popularyzacji.  Przeprowa-

dzenie procesu zmian odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy,

wszystkich 
szczebli  

i inne organizacje
Udostępnienie terenu Parków dla celów realizacji inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz gospodarka komunalna
Obszary 
działań ochron-
nych od 3 do 6 
i Strefy funk-
cjonalne od II 
do IV(wraz z 
podstrefami).

     1. Udostępnienie terenu Parku dla celów zaspokojenia potrzeb realizacji inwestycji i prowadzenia działal-
ności gospodarczej mieszkaniowych odbywa się przez procedurę opracowania studium i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje administracyjne i zapisy Planu ochrony Parków.
     2. Sposób korzystania z terenu Parków musi zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy obszaru w z2-
esie gospodarczego ich wykorzystania poprzez:
1) Składanie wniosków do studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących 

realizacji różnorodnej działalności gospodarczej oraz inwestycji infrastrukturalnych:
a)  składanie  wniosków  ma  na  celu  stwierdzenie  zgodności  proponowanych  kierunków  i  form  z2-
spodarowania przestrzennego z celami ochrony dla istniejących form ochrony przyrody i zapisami Planu 
ochrony Parków, oraz identyfikację i eliminacje zagrożeń,
b) doprecyzowanie zasięgu i przebiegu granic stref funkcjonalnych oraz określenie pożądanych form z2-
któw kubaturowych nawiązujących do tradycji lokalnej,
c)  dotyczy  szczególnie  inwestycji  infrastrukturalnych  oraz  związanych  z  przemysłem,  rzemiosłem i 
usługami,

2) Identyfikacja i ocena wpływu na środowisko Parków istniejących i potencjalnych lokalizacji inwestycji:
a) identyfikacja  i  ocena  ma  na  celu  sprawdzenie,  czy  przewidywana  lokalizacja  nie  koliduje 

z udokumentowanymi wartościami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi obszaru, celami 
ochrony dla istniejących form ochrony przyrody, zapisami Planu ochrony Parków,

b) identyfikacja i ocena może zawierać wytyczne szczegółowe co do przedsięwzięć zabezpieczających 
środowisko Parków przed degradacją lub minimalizujących zagrożenia,

3) Pomocy gminom w zakresie poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej 
oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych w związanych z ochroną środowiska w zgodzie z celami 
ochrony istniejących form ochrony przyrody i zapisami Planu ochrony Parków,

4) Kontrola realizacji inwestycji w terenie - w uzasadnionych przypadkach podejrzenia realizacji inwestycji 
w sposób  niezgodny z  celami  ochrony  istniejących form ochrony,  z zapisami  planu  ochrony  parku, 
warunkami określonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, w decyzjach o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w pozwoleniach na budowę Dyrektor Zespołu Par-
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ków podejmuje czynności wyjaśniające i kieruje sprawę do właściwych organów,
5) Przygotowanie projektów zmian zapisów Planu ochrony parku w zakresie tworzenia warunków realizacji 

inwestycji  i  prowadzenia  działalności  gospodarczej  oraz  gospodarki  komunalnej.  Przeprowadzenie 
procesu zmian odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące zmian zapisów planu ochrony,

6) W procedurze opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następuje 
doprecyzowanie (poziom własności) zasięgu i przebiegu granic stref funkcjonalnych w zgodności z zało-
żonymi celami ochrony Parków.

Gminy

Udostępnienie terenu Parków dla celów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowo - bytowych - porządkowaniem osadnictwa
Obszary 
działań ochron-
nych od 2 do 6 
i Strefy funk-
cjonalne od II 
do IV(wraz z 
podstrefami).

1. Udostępnienie  terenu Parków dla  celów zaspokojenia  potrzeb  mieszkaniowych odbywa się  przez 
procedurę  opracowania  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  decyzje  ad-
ministracyjne i zapisy Planu ochrony Parków.

2. Udostępnienie  ma  na  celu  eliminację  kolizji  między  proponowanymi  sposobami  zabudowy  i 
wykorzystania terenu a istniejącymi lub proponowanymi formami ochrony przyrody i obejmuje:

1) Składanie wniosków do studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 
odniesieniu  do  proponowanych  obszarów  i  form  osadnictwa,  w  zakresie  zgodności  proponowanych 
kierunków i form zagospodarowania przestrzennego gminy z celami ochrony i zakazami dla istniejących 
form ochrony przyrody oraz zapisami Planu ochrony Parku. Wnioski wynikające z wytycznych Planu 
ochrony  Parków  dotyczą:  standardów  zabudowy,  określenia  dopuszczalnych  rozwiązań  w  zakresie 
gospodarki wodno – ściekowej, studiów i typologizacji krajobrazu, oraz doprecyzowania zasięgu i  z2-
egu granice (poziom własności) stref funkcjonalnych w zgodności z założonymi celami ochrony Parku,

 2) Uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do proponowanych 
form  osadnictwa,  w  celu  stwierdzenia  ewentualnych  kolizji  proponowanych  kierunków  i form  z2-
spodarowania przestrzennego z istniejącymi i projektowanymi formami ochrony przyrody, oraz w miarę 
możliwości eliminację tych kolizji,

       3. Udostępnienie do celów realizacji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z określeniem z2-
bów korzystania obejmuje:
1) Określenie bezkolizyjnych ( w zakresie form ochrony przyrody i celów ich utworzenia) obszarów z2-

aczonych w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na realizację potrzeb z2-
dowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej (działki siedliskowe),

2) Określenie zasad i sposób kształtowania form zabudowy kubaturowej w nawiązaniu do tradycji lokalnej,
3) Doprecyzowanie zasięgu i przebiegu granic (na poziomie własności) stref funkcjonalnych Planu ochrony 

Parków – szczególnie tych związanych z realizacją zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,
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4) Skuteczne  wyeliminowanie  możliwości  wprowadzenia  zabudowy  zagrodowej  poza  działkami 
siedliskowymi wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

4.  Udostępnienie  ma  na  celu  eliminację  kolizji  między  proponowanymi  sposobami  zabudowy  i 
wykorzystania terenu a istniejącymi lub proponowanymi zgodnie z ustawą o ochronie zbytków i opiece nad 
zabytkami formami ochrony konserwatorskiej przez:
1) Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do proponowanych 

form osadnictwa, w celu stwierdzenia ewentualnych kolizji proponowanych kierunków i form z2-
spodarowania przestrzennego z wartościami kulturowymi objętymi lub kwalifikującymi się do objęcia 
ochroną konserwatorską,

5. Realizacja inwestycji mieszkaniowych w przypadku konieczności zmian zapisów planu ochrony Par-
ków oraz kontrola realizacji inwestycji obejmują:
1) Przygotowanie projektów zmian zapisów Planu ochrony Parków w zakresie porządkowaniem osadnic-

twa. Przeprowadzenie procesu zmian odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy,
2) W uzasadnionych przypadkach podejrzenia realizacji inwestycji w sposób niezgodny z celami ochrony 

dla istniejących form ochrony przyrody, zapisami planu ochrony parku, warunkami określonymi w miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, w decyzjach o warunkach zabudowy i z2-
spodarowania  terenu  lub  w  pozwoleniach  na  budowę  Dyrektor  Zespołu  podejmuje  czynności 
wyjaśniające i kieruje sprawę do właściwych organów.

Wojewódzki 
Konserwator 
Zabytków
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Udostępnienie terenu Parków dla celów rekreacyjno - turystycznych
Obszary 
działań ochron-
nych od 1 do 6 
i Strefy funk-
cjonalne od I 
do V(wraz z 
podstrefami).

       1. Udostępnienie terenu Parków do celów rekreacyjno- turystycznych odbywa się w oparciu o zapisy 
studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Planu ochrony Parków, zapisy ustawowe 
(Ustawy o ochronie Przyrody) i decyzje organów i służb ochrony przyrody (szczególnie dotyczy rezerwatów 
przyrody).
       2. Udostępnienie ma na celu eliminacje kolizji między proponowanymi sposobami prowadzenia rekre-
acji i turystyki a istniejącymi lub proponowanymi formami ochrony przyrody i obejmuje:
1) Składanie  wniosków  do  studium  i  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego 

uwzględniających potrzebę realizacji funkcji turystycznych w gminie:
a) składanie  wniosków  ma  na  celu  stwierdzenie  zgodności  proponowanych  kierunków  i  form  z2-

spodarowania  przestrzennego  z  celami  ochrony  i  zakazami  dotyczącymi  istniejących  i  projek-
towanych form ochrony przyrody i zapisami Planu ochrony Parków, 

2) Identyfikacje i ocenę przebiegu szlaków turystyki pieszej i rowerowej, tras wspinaczkowych, udostęp-
nienia obiektów do wykorzystania rekreacyjnego np.: wspinaczki lub eksploracji (jaskinie):
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a) identyfikacja i ocena ma na celu sprawdzenie, czy przewidywana lokalizacja i sposób udostępnienia 
nie  kolidują  z udokumentowanymi  wartościami  przyrodniczymi  obszaru,  celami  ochrony  dla 
istniejących form ochrony przyrody, zapisami Planu ochrony Parku, określa jednocześnie chłonność 
terenu.

b) identyfikacja i ocena może zawierać wytyczne szczegółowe, co do przedsięwzięć zabezpieczających 
środowisko przed degradacją lub minimalizujących zagrożenia,

3) Umieszczanie tablic informacyjnych - właściwe ( zgodnie z posiadanymi kompetencjami) organy lub z2-
oty opracowują i umieszczają tablice informacyjne związane z dopuszczalnymi sposobami korzystania z 
obszaru w odniesieniu do zapisów planu ochrony parku lub innych form ochrony występujących na jego 
terenie,

 4) Kontrolę realizacji inwestycji w terenie – w uzasadnionych przypadkach podejrzenia realizacji inwestycji 
turystycznych w sposób niezgodny z celami ochrony dla istniejących form ochrony przyrody, z zapisami 
planu  ochrony,  warunkami  określonymi  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego 
gmin, w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w pozwoleniach na budowę 
Dyrektor Zespołu Parków podejmuje czynności wyjaśniające, powiadamiając odpowiednie organy,

      3. Określenie sposobu korzystania z terenu Parków ma na celu ujecie w aktach prawa lokalnego zasad i 
sposobów organizowania i prowadzenia rekreacji turystyki przy jednoczesnym zapewnieniu braku kolizji z 
istniejącymi lub proponowanymi formami ochrony przyrody i obejmuje:
1) Określenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego charakteru funkcji turystycznych 

przewidzianych do realizacje w całej gminie i na wybranych jej obszarach,
2) Określenie dopuszczalnych, zgodnych z celami ochrony dla istniejących form ochrony przyrody form z2-

spodarowania turystycznego – turystyka pobytowa czasowa,  budownictwo rekreacyjne,  elementy z2-
spodarowania terenu – forma obiektów (wielkość, materiały),

4) Inicjowanie i prowadzenie lokalizacji urządzeń obsługi ruchu turystycznego np.:– stałych miejsc palenia 
ognisk, szlaków turystycznych, parkingów itp.,

5) Gmina, jako gospodarz terenu decyduje o potrzebie realizacji konkretnych inwestycji związanych z z2-
ugą ruchu turystycznego. Podmioty zainteresowane realizacją takich inwestycji zgłaszają potrzeby w tym 
zakresie do właściwych terytorialnie gmin, które inicjują proces uzgodnieniowy,

6) Realizację inwestycji w zakresie turystyki,
7) Finansowanie inwestycji turystycznych na terenie Parków leży po stronie inwestora. W przypadku in-

westycji turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym inwestorzy i władze gminy poszukują możliwości 
dofinansowania z budżetu państwa, województwa oraz innych funduszy i fundacji celowych,

Gmina



8) Umieszczanie tablic informacyjnych, gmina w miarę potrzeb opracowuje i umieszcza tablice informacyj-
ne związane z dopuszczalnymi sposobami korzystania z urządzeń obsługi ruchu turystycznego,
4.  Określenie  sposobu korzystania  z  terenu Parków ma na  celu eliminację  ewentualnych kolizji  z2-

spodarowania turystycznego z  prowadzoną gospodarką leśną,  a  także ostojami zwierzyny,  stanowiskami 
gatunków chronionych i innymi wartościami przyrodniczymi, realizowane jest przez:
1) Uzgadnianie lokalizacji inwestycji turystycznych – parkingów, przebiegu tras wspinaczkowych, szlaków 

turystyki pieszej  i  rowerowej  w oparciu o Program Ochrony Przyrody obowiązujący dla danego  z2-
śnictwa,

      5. Udostępnianie terenu Parków odbywa się według zasad udostępniania obiektów oraz w oparciu o ba-
dania wpływu na te obiekty użytkowania turystycznego.
      

6. W celu prawidłowej z punktu widzenia celów dla jakich utworzono dany Park realizacji udostępnienia 
jego  terenu  dla  celów rekreacji  i  turystyki  może  nastąpić  zmian  zapisów Planu  ochrony  Parku.  z2-
towania projektów zmian zapisów Planu ochrony Parku dokonuje Dyrektor Zespołu.  Przeprowadzenie 
procesu zmian odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
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