Protokół
z IV posiedzenia Rady Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Słupsk, 19.03.2015 r.
W dniu 19 marca 2015 r. w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku,
w godz. 10:00 – 13.00 odbyło się IV posiedzenie Rady PZPK.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Dr hab. prof. UG Mariusz Kistowski – Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Fizycznej
i Kształtowania Środowiska,
2. Dr inż. Feliks Pankau – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, z-ca dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego,
3. Mgr Iwona Beszczyńska – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody, Informacji i Edukacji Ekologicznej,
4. Mgr Tadeusz Kobiela – gmina Sierakowice, wójt,
5. Mgr Leszek Kuliński – gmina Kobylnica, wójt,
6. Mariola Katarzyna Tańska – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, starszy
specjalista sl ds. ochrony przyrody,
7. Paweł Szymański – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, specjalista sl ds.
ochrony przyrody,
8. Bożena Sikora – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, dyrektor,
9. Barbara Utracka-Minko – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, z-ca dyrektora,
10. Mariusz Grzempa - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zaborski Park
Krajobrazowy, kierownik,
11. Wojciech Woch - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy
,,Mierzeja Wiślana”, kierownik.
Nieobecni członkowie Rady:
1. Dr Ryszard Markowski – Uniwersytet Gdański, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody,
2. Dr Elżbieta Gerstmann – Akademia Morska w Gdyni, Katedra Organizacji Usług TurystycznoHotelarskich,
3. Dr Katarzyna Bociąg – Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii Roślin,
4. Dr Mateusz Ciechanowski – Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców,
5. Mgr inż. Marian Wilczewski – Polski Związek Łowiecki, przewodniczący Zarządu Okręgowego
w Słupsku,

6. Mgr Bogna Błaszkowska – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
7. Dr Kazimierz Sumisławski – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, dyrektor
Departamentu Środowiska i Rolnictwa.

1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Mariusz Kistowski. Powitał przybyłych oraz przedstawił
dwóch nowo powołanych członków Rady PZPK: Mariolę Katarzynę Tańską – starszego specjalistę
ds. ochrony przyrody z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku oraz Pawła
Szymańskiego – specjalistę ds. ochrony przyrody z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Gdańsku. Uzasadnił, że są to nowi przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w
Szczecinku oraz w Gdańsku powołani w zamian za p. Daniela Lemke
i p. Zbigniewa Kaczmarczyka, którzy już ww. instytucji nie reprezentują.
W dalszej kolejności przewodniczący omówił porządek obrad, zamieniając jednocześnie kolejność
punktów programu. Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.
Przewodniczący poprosił dyrektor PZPK Bożenę Sikorę o kilka słów na temat nowej siedziby.
Bożena Sikora opowiedziała m.in. o: strukturze własności, wieku budynku, jednostkach, które się
w nim mieszczą i planach prac termomodernizacyjnych na najbliższy rok.
Przewodniczący przeszedł do 1 pkt programu, w którym z-ca dyrektora PZPK Barbara UtrackaMinko zreferowała sprawozdanie z realizacji projektów i programu działalności PZPK w 2014 r.,
poruszające następujące zagadnienia:
- Budżet PZPK w 2014 r. W punkcie tym została przedstawiona m.in. łączna kwota dofinansowania
działalności PZPK z podziałem na poszczególne źródła finansowania, liczba zatrudnionych osób
i liczba etatów.
Dodatkowo Bożena Sikora podkreśliła znaczną wartość konkursu pn. ,,Praktyczna Edukacja
Ekologiczna Absolwentów”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
- Opiniowanie i interwencje w terenie.
- Edukacja ekologiczna. Spośród omawianych kwestii szerzej scharakteryzowane zostały dwie
największe akcje edukacyjne – Bioróżnorodność – poznaj by zachować” z hasłem ,,Przyroda jest
w mieście” oraz XIII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
Ponadto Barbara Utracka-Minko wyświetliła krótki film promujący pierwszą z w/w imprez - obraz
„Śniadanie na trawie”.
- Działania czynnej ochrony przyrody. W punkcie tym z-ca dyrektora przede wszystkim skupiła się
na krótkiej charakterystyce projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody realizowanych przez
poszczególne parki krajobrazowe.
- Infrastruktura turystyczna. W głównej mierze zrealizowane działania polegały na konserwacji
i remoncie istniejącej infrastruktury.
- Dodatkowe projekty. Został scharakteryzowany projekt pt. „Czynna ochrona raka szlachetnego
w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.

- Konferencje. Miały miejsce dwie ważne konferencje - konferencja z okazji XXXV- lecia
utworzenia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz konferencja inaugurująca projekt
„Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach PZPK”.
- Działalność wydawnicza.
- Inwestycje. Barbara Utracka-Minko wspomniała o zakończeniu generalnego remontu
i rozbudowie siedziby Trójmiejskiego PK na ul. Polanki w Gdańsku oraz przeniesieniu w to miejsce
siedziby Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej z ul. Straganiarskiej. Jako kolejne inwestycje
wymieniła generalny remont oraz wyposażenie nowej siedziby Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych i Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” przy ul. Poniatowskiego 4A, a także
instalację solarną w budynku Błękitnej Szkoły we Władysławowie.
Przewodniczący podziękował za wystąpienie, zapytując zgromadzonych o ewentualne pytania do
sprawozdania.
Wywiązała się dyskusja na temat lokalizacji starej i nowej siedziby Centrum Informacji i Edukacji
ekologicznej w aspekcie działalności wspomnianej jednostki, w której udział wzięli:
Iwona Beszczyńska - wskazała pozytywne strony zaistniałej zmiany. Jako argumenty przytoczyła
dobre skomunikowanie tej części miasta, bliskość przyrody i Uniwersytetu Gdańskiego.
Bożena Sikora i Barbara Utracka-Minko – nakreśliły plany rozbudowy sali konferencyjnej w nowej
siedzibie.
Przewodniczący zapytał o proporcje przyznawanych
administracyjnych i tych związanych z ochroną przyrody.
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Bożena Sikora – środki Województwa i dotacji wojewody przeznaczane są na płace
i funkcjonowanie parków, natomiast działalność merytoryczna realizowana jest ze środków
WFOŚiGW i w minimalnym stopniu ze środków własnych
Przewodniczący zapytał o pojawienie się jakichś problemów, poza przekopem Mierzei Wiślanej,
odnośnie propozycji kierunków zagospodarowania przestrzennego itp.
Bożena Sikora – pojawiają się co jakiś czas wnioski dotyczące zmian uchwał w sprawie parków
krajobrazowych kierowane do marszałka województwa. Dyrektor przypomniała o problemie
nakładania się kompetencji Urzędu Morskiego w Gdyni i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
odnośnie wód Zatoki Puckiej Wewnętrznej.
Iwona Beszczyńska – wspomniała o projekcie skierowanym do mieszkańców Jastarni i Juraty
wyjaśniającym rangę walorów przyrodniczych tych terenów i ideę zrównoważonego rozwoju.
Następnie Barbara Utracką-Minko przedstawiła plan działań na bieżący rok, uwzględniający
następujące zagadnienia:
- Plan budżetu Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na rok 2015. Parki krajobrazowe –
tematy przewodnie prowadzonych przez nie działań.
- Ośrodki edukacyjno-muzealne tzw. ,,zielone szkoły”.

- Akcje plenerowe. Zostały omówione 2 akcje: „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” oraz
„Święto raka szlachetnego”.
- Szkolenia i warsztaty dla pracowników.
Na zakończenie Barbara Utracka-Minko zaprosiła do odwiedzenia strony internetowej Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych, gdzie znajdują się aktualne informacje ze wszystkich parków.
Przewodniczący zapytał o uwagi i wnioski do zreferowanego planu działalności PZPK.
Paweł Szymański – przytoczył jako jeden z celów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego –
udostępnianie turystyczne. Zwrócił uwagę na związane z tematem problemy proceduralne
i zawnioskował o partnerskie poparcie w zasygnalizowaniu odpowiednich zmian.
Bożena Sikora – odniosła się do tematu w kontekście styku TPK z aglomeracją miejską.
Mariusz Kistowski - wspomniał o programie rozwoju rekreacji w Leśnym Kompleksie
Promocyjnym realizowanym przez Nadleśnictwo Elbląg, którego doświadczenia mogą okazać się
cenne w przedmiotowej kwestii.
Iwona Beszczyńska – zwróciła się z prośbą o udział Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
w ,,Dniu ryby”, który ma się odbyć w Helu dnia 25.07.2015 r. Dodatkowo wyraziła nadzieję, że
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej również w tym roku weźmie udział w imprezie
plenerowej ,,Pomorskie dni energii”, której termin przypada na 3 sobotę września.
Tadeusz Kobiela – zwrócił uwagę na problem ekspansywności takich gatunków jak kormoran
i kruk na obszarze gminy Sierakowice w związku z dużą koncentracją hodowli drobiu. Wójt
poprosił o wsparcie w tej sprawie.
Paweł Szymański – uzupełniając wypowiedź poprzednika, dodatkowo podniósł problem
wałęsających się psów.
Mariusz Kistowski - poradził skierować stosowne pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.
Bożena Sikora – wytłumaczyła, że podejmowane przez PZPK działania dotyczą stricte gatunków
obcego pochodzenia, inwazyjnych.
Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca problemu gatunków inwazyjnych
z wyszczególnieniem barszczu Sosnowskiego, podczas której Iwona Beszczyńska opowiedziała
o projekcie eliminacji tego gatunku przez gminę Kępice wspólnie z Wigierskim Parkiem
Narodowym.
Wobec braku uwag, na wniosek przewodniczącego, podjęto w formie głosowania uchwałę
o akceptacji sprawozdania z działalności PZPK za 2014 r., która została jednomyślnie przyjęta.
2. Przewodniczący przeszedł do pkt 4, prosząc dr Feliksa Pankaua o wprowadzenie dotyczące
,,prezydenckiego” projektu ustawy ,,krajobrazowej”.
Feliks Pankau – opowiedział o przebiegu legislacyjnym ustawy, o procesie konsultacji i udziale
w nim samorządów województw i samorządów gminnych. Poruszył także problem reklam,
dominanty krajobrazowej, jak również kwestie audytu krajobrazowego. Wspomniał o nowych

pojęciach, które mają pojawić się w ustawie o ochronie przyrody oraz o zmianach przepisów tego
aktu prawnego, dotyczących parków krajobrazowych.
Przewodniczący podziękował za kompetentne i syntetyczne zreferowanie tematu.
Następnie głos zabrał wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński jako reprezentant samorządów
gminnych w procesie legislacyjnym. Podzielił się swoimi wątpliwościami, zauważając, że projekt
ustawy jest niedopracowany, jednak postulaty samorządów gminnych w dużej mierze zostały
przyjęte, uregulowano kwestie reklam.
W dalszej kolejności Mariusz Kistowski omówił proponowaną metodykę sporządzania audytu
krajobrazowego na podstawie „prezydenckiego” projektu ustawy „krajobrazowej”, przedstawił
opracowanie pt. ,,Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia, w którego
przygotowaniu uczestniczył. Przewodniczący m.in. zapoznał uczestników spotkania z kryteriami
wyróżniania krajobrazów priorytetowych oraz działaniami dotyczącymi zarządzania krajobrazami.
Bożena Sikora – zapytała Feliksa Pankaua, jak wiele pozostało z idei zawartej w wyjściowym
projekcie ustawy.
Feliks Pankau – odwołał się do wyjściowego projektu, ostatecznie reasumując, że poza kwestiami
braku dominanty krajobrazowej, większość została uregulowana.
Przewodniczący podziękował i poprosił o 5 min przerwy.
3. Mariusz Kistowski omówił kolejny punkt programu, tłumacząc jednocześnie, że stanowisko
Rady PZPK w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej nie zostało ostatecznie sformułowane, nie mniej
jednak uwagi w trakcie trwania konsultacji społecznych zostały zgłoszone.
Następnie kierownik PK ,,Mierzeja Wiślana” Wojciech Woch przedstawił Sebastiana
Nowakowskiego - starszego specjalistę PKMW, który wygłosił prezentację na temat budowy drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w związku z prowadzoną przez Urząd Morski
w Gdyni strategiczną oceną odziaływania na środowisko przyrodnicze. W swoim wystąpieniu
prelegent m.in. przedstawił zarys historyczny przedmiotowego problemu, warianty inwestycji oraz
omówił ich wpływ na przyrodę Mierzei Wiślanej.
Wywiązała się dyskusja poruszająca m.in. kwestie: wątpliwości zasadności realizacji inwestycji
w kontekście istniejących już portów i wielkości szkód środowiskowych jakie spowoduje;
degradacji walorów przyrodniczych PKMW; statusu inwestycji jako inwestycja celu publicznego;
potrzeby sporządzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
4. Przewodniczący docenił wartość zebranego przez Sebastiana Nowakowskiego materiału i oddał
głos kierownikowi Zaborskiego Parku Krajobrazowego – Mariuszowi Grzempie, który przedstawił
prezentację pt. „Czynna ochrona raka szlachetnego Astacus astacus w jeziorach Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych”. Wyjaśnił powody realizacji tego projektu, opowiedział o historii
Brus i okolic w aspekcie występowania tam raków szlachetnych oraz ich przydatności
gospodarczej. Wspomniał także o projekcie ochrony raka realizowanym wcześniej przez Zaborski
i Wdzydzki PK.
Bożena Sikora podkreśliła, że w obecnym projekcie partnerem jest Uniwersytet Szczeciński.
Wobec braku uwag przewodniczący podziękował za udział w IV posiedzeniu Rady PZPK.

Protokół sporządziła:
Elwira Ahmad.

