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Od początku 2017 r. trwają pracę nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu  
w województwie pomorskim – obejmujące ocenę stanu środowiska przyrodniczego i 

krajobrazu, zasadności granic i wprowadzania zakazów. 

Jest to pierwsza od 20 lat próba znalezienia konsensusu między ochroną przyrody i krajobrazu, 
a działaniami gmin na rzecz rozwoju lokalnego 

Prace prowadzone są w szerokim zakresie konsultacji z samorządami lokalnymi  
oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska,  

zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa założeniami  
prowadzenia dialogu terytorialnego 



OChK w województwie pomorskim 44 obszary – 21,5% pow. województwa 

21  OChK  -  objętych opracowaniem do 2020 roku (16 OChK w trakcie prac obecnie) 

Przedsięwzięcia strategiczne w ramach RPS – Ekoefektywne Pomorze 



OChK w województwie pomorskim 

2017/18 Dokumentacje opracowane 

Doliny Raduni  /  Otomiński  /  Przywidzki 



OChK w województwie pomorskim 

2017/18 Dokumentacje zaawansowane 

Kartuski  /  Doliny Szkarpawy 



OChK w województwie pomorskim 

2018/19 Dokumentacje  średniozaawansowane 

Zespół Jezior Człuchowskich  /  Doliny Nogatu  /  Nadmorski 



OChK w województwie pomorskim 

2018/19 Dokumentacje  rozpoczęte 

Żuław Gdańskich  /  Pradoliny Redy-Łeby  /  Doliny Łeby 



OChK w województwie pomorskim 

2019/20 
Dokumentacje w trakcie rozpoczęcia prac terenowych 

Doliny Debrzynki  /  Jeziora Dzierzgoń  /  Morawski  /  Rzeki Liwy  /  Sadliński 



OChK w województwie pomorskim 

2019/20 
Dokumentacje  nierozpoczęte   

Gowidliński  /  Gniewski  /  Polaszkowski  /  Źródliskowy obszar Brdy i Wdy  /  
Okolice Jez. Krępsko i Szczytno  /  Wyspy Sobieszewskiej 



Przyczyny podjęcia prac nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
pomorskim zostały zdefiniowane następująco: 
 
 
• znaczące zmiany w zagospodarowaniu OChk'ów na przestrzeni ok. 20-30 lat (od chwili ich 

powołania w latach 1981-1994), 
• znaczące przekształcenia przyrodniczo-krajobrazowe, prowadzące do bezpowrotnej utraty 

walorów tych obszarów i przedmiotu ochrony, 
• utrudnienia dla planowania i zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie 

nieuzasadnionym rzeczywistymi zasobami i walorami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz 
rekreacyjnymi, 

• brak pierwotnej, jak i bieżącej dokumentacji dla OChK'ów, 
• liczne wnioski gmin o zmiany formalno-prawne ws. zakresu ochrony, 
• potrzeba realnego zachowania korytarzy ekologicznych jako podstawy funkcjonowania 

środowiska i ograniczenia ich zabudowy, 
• potrzeba dostosowania realnego zakresu ochrony do warunków środowiska i 

zagospodarowania oraz wymogów prawnych (celu ochrony), 
• zgromadzenie materiałów informacyjnych i podniesienie rangi prawnej OChK dla potrzeb 

audytu krajobrazowego (przygotowanie do przeprowadzenia audytu krajobrazowego). 
 
 



Ramy i ograniczenia prawne Ustawa o ochronie przyrody, 2004 

Art. 153.     Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–4 i 6– 10, 
utworzone lub wprowadzone przed dniem wejścia w życie ustawy stają się formami 
ochrony przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy. 

Art. 23.  
2. (…)Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze 
uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego 
się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem.  
3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają 
uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska. 
3b. Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 2, 
wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do ograniczenia 
możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar chronionego 
krajobrazu ma chronić. 



Przykłady analiz  
i doświadczenia dialogu 















Zasady współpracy 

1) Weryfikacja granic i zakazów w OChK opiera się na rzetelnej ocenie stanu zachowania 
walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych – PBPR pełni rolę eksperta 
zewnętrznego – nie ma zadań z zakresu ochrony przyrody ani zagospodarowania 
przestrzennego gminy  

-  i nie ma żadnego interesu w powiększaniu / pomniejszaniu / utrzymaniu OChK; 
 
2) Ocena j.w. obejmuje obszar OChK i jego otoczenie; 
3) W wyniku oceny opracowywane są propozycje wyłączenia z / dołączenia do - terenów OChK;  
4) Gminy same przedstawiają swoją ocenę sytuacji i swoje sugestie dot. granic i zakazów; 
5) Gminy konsultują indywidualnie każda propozycję zmiany granicy; 
6) Gminy konsultują całą wykonaną dokumentację OChK; 
7) Gminy konsultują i opiniują całościowy projekt Uchwały – w tym przebieg granic OChK i 
zakres stref ochrony; 
 

Uwarunkowania skrajne: 
Bez opinii i zgody gminy nie ma żadnego powiększenia OChK 

 
Bez opinii i zgody RDOŚ nie ma żadnego pomniejszenia OChK 

 
 





Nowy format Uchwały Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 



Nowy format Uchwały Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 

Rekomendacje: 
§ 2 
Na Obszarze rekomenduje się następujące ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: 
§ 3 
Na Obszarze rekomenduje się następujące ustalenia w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych: 
§ 4 
Na Obszarze rekomenduje się następujące ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych: 

 
Zakazy: 
§ 5 
Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy: (tylko ustawowe) 

 
Odstępstwa: 
§ 6 
1. W odniesieniu do zakazów, o których mowa w § 5, obowiązują odstępstwa wskazane w art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.). 
2. Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 2, nie dotyczy ……………. 



Dialog terytorialny 
 

- ROZWIĄZANIE, W KTÓRYM UPATRUJEMY SUKCESU 
 

 
 
 

 
CEL :  ZACHOWANIE NAJWIĘSZYCH WALORÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH 

I   ŁĄCZNOŚCI  PRZESTRZENNEJ  EKOSYSTEMÓW 
ORAZ  UREALNIENIE  ZASIĘGU  OChK  I  ZAKRESU  OGRANICZEŃ 

Z  UWZGLĘDNIENIEM  POTRZEB  ROZWOJOWYCH  GMIN 

Dziękuję  za uwagę 


