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UCHWAŁA Nr 146/VII/11
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”

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. 2 i 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 . Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje
obszar o powierzchni 37.040 ha położony na terenie następujących
gmin województwa pomorskiego: Borzytuchom (powiat bytowski), Bytów
(powiat bytowski), Czarna Dąbrówka (powiat bytowski), Dębnica Kaszubska
(powiat słupski), Kobylnica (powiat słupski), Kołczygłowy (powiat bytowski)
oraz Słupsk (powiat słupski).
2 . W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi
wynikającymi z działalności człowieka jest wyznaczona otulina Parku
o powierzchni 83.170 ha położona na terenie następujących gmin
województwa pomorskiego: Borzytuchom (powiat bytowski), Bytów
(powiat bytowski), Czarna Dąbrówka (powiat bytowski), Damnica (powiat
słupski), Dębnica Kaszubska (powiat słupski), Kobylnica (powiat słupski),
Kołczygłowy (powiat bytowski),Lipnica (powiat bytowski), Parchowo
(powiat bytowski), Słupsk (powiat słupski), Studzienice (powiat bytowski)
oraz Tuchomie (powiat bytowski).
3 . Przebieg granicy Parku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4 . Otulinę Parku określa Załącznik Nr 2
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§2
Określa się szczególne cele ochrony Parku:
1 ) zachowanie zróżnicowania rzeźby terenu — pagórów morenowych, dolin
rzecznych, rynien i wytopisk, w szczególności poprzez ochronę tych
odcinków doliny Słupi i jej dopływów, które dotychczas nie zostały w istotny
sposób przekształcone przez człowieka,
2 ) poprawa stanu czystości wód powierzchniowych oraz ochrona zasobów wód
podziemnych,
3 ) zachowanie lasów na siedliskach hydrogenicznych, w szczególności
nadrzecznych łęgów i olsów oraz borów i brzezin bagiennych,
4 ) ochrona jezior
przejściowych,

lobeliowych,

źródlisk

oraz

torfowisk

wysokich

i

5 ) zachowanie cennych zadrzewień przydrożnych i śródpolnych,
6 ) zachowanie bogactwa fauny Parku, zapewnienie ochrony biotopów ważnych
dla rozrodu gatunków zagrożonych, w szczególności tarlisk ryb i lęgowisk
ptaków,
7 ) ochrona tożsamości kulturowej i historycznej regionu, w szczególności
historycznych
śladów
osadnictwa,
charakterystycznych
układów
ruralistycznych, dworów i pałaców z zespołami parkowymi i folwarcznymi
oraz obiektów sakralnych w konstrukcji szkieletowej,
8 ) zachowanie interesujących zabytków techniki, w szczególności: zabudowań
i urządzeń elektrowni wodnych,
9 ) zachowanie krajobrazów głównej doliny rzecznej i jej dopływów, zarówno
zbliżonych do naturalnych jak i wrośniętego w krajobraz systemu
hydroenergetycznego Słupi.
§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;
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3 ) likwidowania 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;
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;
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3 ) istniejących 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 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 używania łodzi o napędzie
elektrycznym o mocy do 5 KM, z wyłączeniem jezior lobeliowych (Jez. Modre
(Łupalickie, Błękitne) - gmina Czarna Dąbrówka; Jez. Obrowo Małe - gmina
Czarna Dąbrówka; Jez. Pomyskie (Dworcowe) - gmina Czarna Dąbrówka;
Jez. Sitno Duże - gmina Czarna Dąbrówka, Jez. Czarne k. Kartkowa - gmina
Czarna Dąbrówka; Jez. Okoniewskie (Moczydło) – gmina Borzytuchom; Jez.
Czarne k. Borzytuchomia - gmina Borzytuchom; Jez. Krosnowskie – Gmina
Borzytuchom; Jez. Godzierz Duża – gmin Kołczygłowy; Jez. Godzierz Mała
– gmina Dębnica Kaszubska).
§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 58/06 z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Parku Krajobrazowego
„Dolina Słupi” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 58, poz. 1195).
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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§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 2004r. 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 2008r. 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.
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

Opis granic Parku Krajobrazowego,, Dolina Słupi”
Granica Parku bierze początek w miejscu najdalej wysuniętym na północ, przy
moście na rzece Słupi w pobliżu miejscowości Łosino.
Od tego miejsca granica przebiega w kierunku wschodnim, wzdłuż drogi
gruntowej łączącej miejscowości Łosino i Krępa Słupska - działka nr 5L i 207/1
(mapa ewidencji gruntów Obręb Krępa ark.2 Gmina Słupsk) w sąsiedztwie działek
leśnych: oddział nr 646 a, b, 645 g, f, d, c, 644 g, f, d, c (mapa przeglądowa
Nadleśnictwa Leśny Dwór Obręb Skarszów-1997), działki rolnej nr 191 i dalej
wzdłuż północnej granicy oddziału leśnego 647 h, g, f, d, dochodząc do działki
rolnej nr 45/3. Na północno - wschodnim krańcu tej działki linia graniczna skręca
w kierunku północno - wschodnim w drogę - działka drogowa nr 205 (mapa
ewidencji gruntów Obręb Krępa ark. 2 Gmina Słupsk) i dochodzi od strony
południowej do pierwszych zabudowań w Krępie Słupskiej, po czym skręca w
kierunku południowo - wschodnim i drogą gminną - działka drogowa nr 206 i 180
(Obręb Krępa ark.3 Gmina Słupsk) prowadzi do wsi Korzenica.
W miejscowości Korzenica granica Parku skręca na południe, po drodze gruntowej
- działka nr 178, wzdłuż działek rolnych nr 168 i 169 (Obręb Krępa ark.3 Gmina
Słupsk) biegnie w kierunku wsi Lubuń. Dochodzi do granicy lasu, przebiega drogą
leśną przez oddział 662 c, f, p, r, s (mapa przeglądowa Nadleśnictwa Leśny
Dwór Obręb Skarszów - 1997) i dalej drogą polną po działce drogowej nr 192
(mapa ewidencji gruntów Obręb Lubuń ark. 1 Gmina Kobylnica) w kierunku
południowym, wzdłuż wschodniej granicy działek rolnych nr 143, 149, 153.
Następnie granica skręca w kierunku zachodnim, podziałce drogowej nr 172 i
południowej granicy działek rolnych nr 154, 159, 160, 163 i 170 (Obręb Lubuń
ark.1 Gmina Kobylnica), dochodzi do wsi Lubuń.
Przez wieś granica przebiega po drodze powiatowej nr 1170G Kwakowo Żelkówko - działka drogowa nr 257, wzdłuż wschodniej granicy działek rolnych
zabudowanych nr 105/1, 105/2 i 110 (Obręb Lubuń ark.1 Gmina Kobylnica). Po
minięciu działki nr 110, linia graniczna skręca na wschód w drogę gruntową działka drogowa nr 292 (Obręb Lubuń ark.2 Gmina Kobylnica), wzdłuż północnej
granicy działek rolnych nr 295/6, 295/7, 295/4, 296/5 (Obręb Lubuń ark.2 Gmina
Kobylnica) i dochodzi do granicy lasu - oddział leśny nr 177. Dalej przebiega po
zewnętrznej granicy pododdziałów leśnych:177 a, c, 176 a, 175 b, a, 174 a, 173
i, b, a, 172 c, b, a, 171 a (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Skarszów - 1997).
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Po dojściu do drogi leśnej łączącej miejscowości Skarszów Górny i Skarszów
Dolny w gminie Dębnica Kaszubska, granica Parku skręca na południe w
kierunku wsi Skarszów Dolny. Biegnie po tej drodze, wzdłuż wschodniej granicy
pododdziałów leśnych nr 171 b, 170 l, n, p, 183 b, a, c, przecina rzekę Skotawę
w miejscowości Skarszów Dolny, a następnie biegnie w kierunku wschodnim po
drodze leśnej, przez oddziały leśne 182, 181, 180, 179 i 178. W oddziale leśnym
178 przechodzi po północnej granicy pododdziałów: 1, k, j (Nadleśnictwo Leśny
Dwór Obręb Skarszów - 1997), dochodząc do drogi powiatowej nr 1176G Dębnica
Kaszubska - Podwilczyn. Tu skręca na północny - wschód w kierunku Dębnicy
Kaszubskiej. Po działce drogowej nr 652 (Obręb Dębnica Kaszubska ark.8 Gmina
Dębnica Kaszubska) dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 210 Słupsk - Unichowo.
Od Dębnicy Kaszubskiej do Motarzyna granica Parku biegnie po drodze
wojewódzkiej nr 210. Po minięciu oddziału leśnego nr 369 (Nadleśnictwo Leśny
Dwór Obręb Skarszew - 1997) granica biegnie dalej drogą nr 210 wzdłuż działek
rolnych: 20/1 P, 29/3, 29/2, 28/2, 35 - 43 oraz działek rolnych zabudowanych
108, 107 (Obręb Motarzyno ark.2 Gmina Dębnica Kaszubska). We wsi Motarzyno
granica Parku skręca w kierunku południowym, w drogę powiatową nr 1198G
Motarzyno - Kołczygłowy, i biegnie nią wzdłuż działek rolnych zabudowanych nr
107, 109 - 119, 17/2. Po minięciu Motarzyna skręca w kierunku południowo wschodnim do Niepoględzia - częściowo drogą gruntową przy starym nasypie
kolejowym - działka drogowa nr 16, wzdłuż działki rolnej nr 10P (Obręb
Motarzyno ark.1 Gmina Dębnica Kaszubska), dalej drogą gruntową, działka
drogowa nr 88, wschodnią granicą działek rolnych: 77, 76/1, 76/4, 71, 70, 69,
68, 61, 60, 59 (Obręb Niepoględzie ark.5 Gmina Dębnica Kaszubska). Dochodzi
do wsi Niepoględzie, przechodzi przez wieś działką drogową nr 86/3 i 155/3,
przecina drogę powiatową nr 1201 G Budowo - Borzytuchom. Dalej biegnie
w stronę wsi Gałęzowo drogą powiatową nr 1200G Gałęźnia Wlk. - Gałęzowo,
działki drogowe nr 169, 170, 171 i 202 (Obręb Niepoględzie ark2 Gmina Dębnica
Kaszubska), omija od północnego - wschodu oddział leśny nr 11 oraz jezioro
Wiejskie (Nadleśnictwo Bytów Obręb Borzytuchom 1995). Dochodzi do Gałęzowa
i biegnie drogą powiatową nr 1200G - działka drogowa nr 102 i l7P. W Gałęzowie
granica skręca w kierunku północno - wschodnim do drogi wojewódzkiej nr
210, pozachodniej granicy działki rolnej nr 22P i 10/lP (Obręb Gałęzów ark.2
Gmina Dębnica Kaszubska). Po dojściu do drogi wojewódzkiej nr 210 Dębnica
Kaszubska - Unichowo, granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie drogą
wojewódzką nr 210 do Unichowa, mijając od północy jezioro Unichowskie i
przyległe działki rolne nr 22/3, 32-47 (Obręb Unichowo ark.1 Gmina Czarna
Dąbrówka). W miejscowości Unichowo droga wojewódzka nr 210 dochodzi do
drogi wojewódzkiej nr 212 Bytów – Lębork i granica Parku skręca w kierunku
północno - wschodnim, biegnąc teraz drogą wojewódzką nr 212, działka drogowa
nr 100, w kierunku Nożyna. Dochodzi do wsi Nożyno, przed mostem na Skotawie
skręca w kierunku wschodnim w drogę gminną - działka drogowa nr 124, biegnie
drogą leśną przez oddział 126 k, j, po czym przekracza most na rzece Skotawie.
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Po minięciu mostu linia graniczna zmienia kierunek na południowo - wschodni,
przebiega drogą leśną w kierunku miejscowości Skotawsko, przez oddziały
leśne 126, 135, 148, 147, 164 i 181 (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia
Góra 1995). Przy południowym skraju oddziału 181 granica zmienia kierunek
na wschodni i biegnie drogą leśną do wsi Brzezinka, po północnej granicy
oddziałów 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202 (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia
Góra 1995). Na wschodnim krańcu oddziału 202 granica zmienia kierunek na
północny i przechodzi przez wieś Brzezinka, drogą gruntową działka 10/1 (Obręb
Brzezinka ark.1 Gmina Czarna Dąbrówka). Mija teren leśny: oddziały 158 a,
157 i (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995) i dalej drogą gruntową
po działce drogowej nr 144, 139 biegnie w kierunku wsi Jerzkowice, mijając
działki rolne 146/2,138 (Obręb Jerzkowice ark.3 Gmina Czarna Dąbrówka).
Następnie biegnie działką drogową nr 47, 124, wzdłuż działek rolnych 45/1,
44, 122P/8 (Obręb Jerzkowice ark.1 Gmina Czarna Dąbrówka). W miejscowości
Jerzkowice, granica przechodzi przez wieś drogą powiatową nr 1755G Czarna
Dąbrówka - Ceromin, działka drogowa nr 58 (Obręb Jerzkowice ark.2 Gmina
Czarna Dąbrówka). Dochodząc do końca działki rolnej nr 110/43P granica skręca
na wschód, biegnie drogą gruntową po działce drogowej nr 54P, 63P w kierunku
miejscowości Zawiaty. Mija działki rolne 110/3P, 80P, 81P następnie skręca w
kierunku północno - wschodnim, wzdłuż drogi gruntowej - działką drogową nr
62, 82/3, granicą działki rolnej nr 64P (Obręb Jerzkowice ark.2 Gmina Czarna
Dąbrówka). Dochodzi do granicy lasu i dalej drogą - działka drogowa nr 81/5
(Obręb Odnoga ark 2 Gmina Czarna Dąbrówka) przebiega przez oddziały 82 f,
b, a, 81 b, a, 80 a, (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995) omija od
południa wieś Zawiaty podziałce drogowej nr 146, przekracza most na rzece
Łupawie i biegnie dalej w kierunku wschodnim drogą gruntową - działka drogowa
nr 101. Na końcu działki rolnej 103/6 granica skręca w kierunku południowym
i biegnie po drodze gruntowej - działka drogowa nr 102, wzdłuż wschodnich
granic działek rolnych 103/6, 103/7,105 (Obręb Otnoga ark. nr 2 Gmina Czarna
Dąbrówka), działce drogowej nr 90, wzdłuż działki rolnej nr 91 (Obręb Kłosy ark.
nr1 Gmina Czarna Dąbrówka). Przechodzi przez oddziały leśne 26 d, f, 34 g, h,
i, 1, 46 b, d, f, g, h (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995). Dochodzi
do drogi gminnej Kłosy - Jasień, biegnie w kierunku południowym tą drogą po
działce drogowej nr 1 (Obręb Jasień ark. nr 3 Gmina Czarna Dąbrówka) wzdłuż
wschodniej granicy oddziałów leśnych:
50, 68 i 70.
We wsi Jasień dochodzi do drogi powiatowej nr 1334G Jasień - Pomysk Mały i
kieruje się nią za południowy - zachód w kierunku Bytowa, po granicy oddziałów
leśnych:
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244, 247, 254, 262, 346, 382 (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995).
Granica Parku mija rozwidlenie dróg powiatowych z drogą do Łupawska i biegnie
dalej drogą powiatową nr 1334G w kierunku wsi Soszyca, przekracza most na
rzece Słupi i wchodzi w granice gminy Bytów. Dalej biegnie drogą powiatową nr
1334G - wzdłuż oddziałów leśnych 433, 460 i 473 (Nadleśnictwo Bytów Obręb
Gołębia Góra 1995).
Granicę południową Parku w Gminie Bytów wyznacza ściana lasu. Biegnie ona
od południowo - wschodniego narożnika oddziału 473, po popołudniowej granicy
oddziałów leśnych: 473, 462, 463, 464, 465, 474 a, b, 467,468, 469, 470, 471,
444, 445, 446, 447, 448, okalając cały oddział 449, dochodzi do oddziału 450.
W oddziale leśnym nr 450 granica przebiega przez leśne łąki, pododdziały: b,
n, k, m, 1, j, rowem melioracyjnym wzdłuż zachodniej granicy pododdziału
i, h wschodnią granicą pododdziałów o, p, r, s skręca w kierunku północnym
zachodnią granicą oddziału 450 s, r, o, h, g (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia
Góra 1995). Dochodzi do skrzyżowania drogi leśnej z drogą wojewódzką nr
212 Bytów - Lębork, skręca w kierunku zachodnim i przebiega drogą leśną po
południowej granicy oddziałów 416 j, k, 417 j, m, 418 h, j, 451 a, b (Nadleśnictwo
Bytów Obręb Gołębia Góra 1995). W oddziale leśnym 185 (Nadleśnictwo Bytów
Obręb Borzytuchom 1995) granica zmienia kierunek na południowo - zachodni
i drogą leśną przebiega przez pododdziały 185 i, k, 195 d, 196 g, przecina
rzekę Bytową i mija granice gminy Borzytuchom. Po przekroczeniu rzeki Bytowej
zmienia kierunek na zachodni, przebiega drogą leśną przez oddziały 197 d,
f, g, 198 c, i, d, 199 f. Dochodzi do drogi gruntowej - działka drogowa 9
nr i kieruje się tą drogą na zachód oraz południowy - zachód, (Obręb Osieki
Bytowskie ark.2 Gmina Borzytuchom) osiągając drogę powiatową nr 1201G
Bytów - Krosnowo. Skręca na zachód w tę drogę i biegnie po działce drogowej
nr 190, dochodząc do końca zabudowań skręca w drogę powiatową nr 1753G
Borzytuchom - Osieki (brukowana) i dalej biegnie w kierunku południowo zachodnim działkami drogowymi nr 13, 202/2, 20, (Obręb Osieki Bytowskie
ark.1 Gmina Borzytuchom) dochodząc do wsi Borzytuchom osiągając drogę
wojewódzką nr 209 Suchorze - Bytów. Skręca tą drogą na wschód i po 100
m dochodzi do drogi gruntowej - działka drogowa 331/2, kierując się tą drogą
na południe do miejscowości Borzytuchom - Wybudowanie. Przebiega przy
wschodniej granicy działek rolnych zabudowanych nr 392, 391, 372 (Obręb
Borzytuchom ark.9 Gmina Borzytuchom), wzdłuż łąk - działki nr 384 - 389, 464,
466, 336 - 340 i 342 (Obręb Borzytuchom ark.2 Gmina Borzytuchom). Mija
zabudowania wiejskie, działkę nr 345 a następnie skręca na południowy - zachód
w drogę gruntową - działka drogowa nr 352 (Obręb Borzytuchom ark.2 Gmina
Borzytuchom), wzdłuż działki rolnej 229/13 na krańcu której skręca w kierunku
Struszewa. Kieruje się do Struszewa po drodze gruntowej - działka drogowa nr
229/8. W miejscu rozwidlenia dróg przy działce rolnej nr 229/2, granica skręca
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na północny - zachód i biegnie nasypem kolejowym - działką nr 199 (Obręb
Struszewo ark.1 Gmina Borzytuchom). Dochodzi do drogi powiatowej nr 1767G
Borzytuchom - Tuchomie i biegnie nią w kierunku północnym, do skrzyżowania
z drogą - wojewódzką nr 209 Bytów
- Suchorze. Dalej granica Parku biegnie tą drogą wojewódzką w kierunku
północno - zachodnim przez miejscowość Jutrzenka, przekracza rzekę Kamienica,
mija Barnowo i dochodzi do miejscowości Kołczygłowy.
W Kołczygłowach dochodzi do drogi powiatowej nr 1198G Kołczygłowy Motarzyno i kieruje się tą drogą na północ - do miejscowości Wierszyno.
Granica biegnie wzdłuż działki drogowej nr 62 (Obręb Kołczygłowy ark.1 Gmina
Kołczygłowy), działki drogowej nr 123 (Obręb Radusz ark.2 Gmina Kołczygłowy),
działki drogowej nr 238 (Obręb Radusz ark.3 Gmina Kołczygłowy). Przed
miejscowością Wierszyno granica skręca na południowy - zachód i biegnie
drogą gminną w kierunku Darskowa, granicą działek drogowych nr 187, 239
(Obręb Radusz ark.3 Gmina Kołczygłowy) i 191 (Obręb Darskowo ark. I).
Dochodzi do granic działki 164/1, skręca w kierunku zachodnim, biegnie drogą po
działce drogowej nr 188, mijając zabudowania wsi Darskowo (Obręb Darskowo
ark.1 Gmina Kołczygłowy). Granica Parku przecina drogę powiatową nr 1176G
Trzebielino - Dębnica Kaszubska w miejscowości Darskowo i biegnie dalej w
kierunku zachodnim drogą gminą - działka drogowa 110/1, wzdłuż południowych
granic działek rolnych 91/1, 92, 93, 392/4 i 236P/2, dochodzi do cieku o
nazwie Rybiec, łączącego jezioro Rybiec z rzeką Pokrzywną. Po dojściu do
cieku, zmienia kierunek na północno - wschodni i biegnie środkiem cieku Rybiec
wzdłuż zachodniej granicy działek 236/2 i 89 (Obręb Darskowo ark.1 Gmina
Kołczygłowy). W punkcie styku granic działki 89 i 84, granica zmienia kierunek
na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 84. Na końcu tej działki
zmienia kierunek na północno - zachodni i biegnie rowem - działka nr 114, na
długości 800 m. Dalej granica Parku przebiega po linii wyznaczającej granicę
gminy Trzebielino: w punkcie granicznym nr 419 należącym do działki rolnej 41
(Obręb Starkowo ark.1 Gmina Trzebielino), granica zmienia kierunek na zachodni
i biegnie drogą leśną wzdłuż północnych granic oddziałów leśnych 387 b, c, 388
a, b, c, d, f (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Leśny Dwór 1997). W punkcie
granicznym nr 481 granica zmienia kierunek na północny i przebiega wzdłuż
wschodniej i północno - wschodniej granicy działki rolnej nr 14/3 (Obręb Zieliń
ark.6 Gmina Trzebielino). Następnie granica przecina drogę gminną Uliszkowice
- Podwilczyn nr działki 18/1, biegnie granicą lasu, działka leśna nr 7 na długości
80 m. W punkcie granicznym nr 75 skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej
granicy działek rolnych nr 3 i 2. Następnie granica przebiega wzdłuż północnej
granicy działki rolnej nr 2 łączącej się z działką leśną 236 k. Po minięciu lasu
granica skręca na północny - zachód, łączy się z drogą gruntową w kierunku
Mielna i ciągnie się na długości 300 m. W punkcie granicznym nr 68 zmienia
kierunek na południowo - zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki
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rolnej nr 6 (Obręb Zieliń ark.6 Gmina Trzebielino). Granica dochodzi do oddziału
leśnego nr 222 i biegnie wzdłuż północnej granicy tego oddziału do drogi
powiatowej nr 1175G Suchorze - Mielno. Po przekroczeniu tej drogi granica Parku
przebiega wzdłuż północno - wschodniej granicy działki rolnej nr 4 (Obręb Zieliń
ark.4 Gmina Trzebielino). Dochodzi do oddziału leśnego nr 220, skręca na zachód
i biegnie granicą pododdziału nr 220 s. W miejscu zetknięcia się z drogą leśną,
granica skręca w kierunku północnym i biegnie tą drogą przez oddziały leśne
nr 220, 201, 180 i 181 (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Leśny Dwór 1997).
Na północnej granicy oddziału nr 181 b skręca na zachód i biegnie wzdłuż linii
oddziałowej dochodząc do granicy działki rolnej nr 8 (Obręb Objezierze ark.1
Gmina Trzebielino). Dalej biegnie w kierunku zachodnim, północno – wschodnią
granicą tej działki. Dochodzi do drogi gruntowej Objezierze - Żelkówko, działka
drogowa nr 24, zmienia kierunek na północno - wschodni i kieruje się tą drogą
w stronę Żelkówka. Przy oddziale 136 d (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Leśny
Dwór 1997) skręca na północny - zachód i biegnie południowo - zachodnią granicą
oddziału 136 d. Następnie wchodzi w obszar leśny, drogą leśną przez oddział nr
110 h, j, i, dochodzi do drogi leśnej i zmienia kierunek na zachodni, przechodzi
przez pododdział 110 i, 111 f, g, skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy
pododdziału 111h (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Leśny Dwór 1997). Na końcu
tego pododdziału granica biegnie na południe po działce rolnej nr 7/1 (Obręb
Objezierze ark. 1 Gmina Trzebielino) na długości 400 m, następnie skręca na
zachód w kierunku drogi krajowej nr 21, mijając oddział leśny 112 h, i.
Po dojściu do drogi krajowej nr 21 Miastko - Ustka, przy południowo - zachodnim
skraju oddziału leśnego 112 j (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Leśny Dwór
1997), granica Parku zmienia kierunek na północno - zachodni i biegnie wzdłuż
tej drogi aż do miejscowości Łosino. Po drodze mija miejscowości: Kruszyna,
Kwakowo, Zajączkowo. Dochodzi do miejscowości Łosino, mijając wcześniej
działki rolne 154 - 149, 143, 142, 141 (Obręb Łosino ark. 2 Gmina Kobylnica). Na
końcu działki rolnej zabudowanej nr 146 granica Parku skręca na wschód i biegnie
drogą utwardzoną - działka drogowa nr 195 do rozwidlenia dróg. Na rozwidleniu
granica skręca na północ, po drodze wzdłuż działek rolnych zabudowanych:
213, 210, 209, 208, 206, 205/1 (Obręb Łosino ark. 2 Gmina Kobylnica). Przy
działce 205/1 skręca na wschód w drogą gminną - działka drogowa nr 195,
mijając działki rolne: 203, 202, 201, 200 (Obręb Łosino ark. 2 Gmina Kobylnica)
oraz oddział leśny 643 (Nadleśnictwo Leśny Dwór obręb Skarszów 1997). Linia
graniczna dochodzi do mostu na rzece Słupi, skąd rozpoczęto opis granicy Parku.
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UZASADNIENIE
Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” został utworzony Uchwałą Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 roku Nr X/42/81 w sprawie
utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz obszarów krajobrazu
chronionego (Dz. Urz. WRN w Słupsku z 1981r. Nr 9, poz. 23).
Kwestie nazwy, obszaru, przebiegu granicy i otuliny Parku Krajobrazowego
„Dolina Słupi”, szczegółowe cele ochrony oraz zakazy właściwe dla Parku
dotychczas regulowało Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 58/06 z dnia
15 maja 2006 roku w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” (Dz. Urz.
Woj. Pom. z 2006r. Nr 58, poz. 1195).
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 ze zm.), ww. Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 58/06 z dnia 15 maja 2006
roku w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” należało dostosować do
obowiązujących przepisów prawa, w związku z czym podjęto decyzję o wydaniu
nowej uchwały regulującej całościowo kwestie związane z funkcjonowaniem
Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
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W myśl art. 16 ust. 1 i 2 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. Na obszarach graniczących z
parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina.
Niniejsza uchwała nie zmienia zapisów dotyczących granic Parku Krajobrazowego
„Dolina Słupi. 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, ilości miejsc pobytowych 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.
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;
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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 58/06 z
dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Zgodnie
z tym przepisem zatem z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 58/06 z dnia 15 maja 2006 roku w
sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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