Słupsk, 8 października 2020 r.
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do przesłanych Państwu wcześniej informacji o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem
Planu ochrony dla „Parku Krajobrazowego Dolina Słupi” powtórnie zapraszamy do udziału w
pierwszym spotkaniu informacyjnym, podczas którego wykonawca przedstawi najważniejsze
założenia prac nad Planem ochrony. Spotkanie to planowaliśmy pierwotnie w dniu 20 marca 2020,
jednak z przyczyn epidemiologicznych nie mogło się ono odbyć. Jeżeli pozwolą na to warunki
epidemiologiczne odbędzie się ono 28 października 2020, w godzinach 12.00 – 15.00 w sali
edukacyjnej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. J. Poniatowskiego 4a, w Słupsku.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa zebranych osób konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie
uczestnictwa (mailem na adres pkds.planochrony@pomorskieparki.pl, w terminie do 20
października), używanie maseczek podczas spotkania, stosowanie płynów odkażających oraz
zachowywanie dystansu społecznego. Będziemy również wdzięczni za przyjęcie zasady delegowania
jednego przedstawiciela z jednej instytucji. W przypadku gdyby sytuacja epidemiologiczna nie
pozwoliła na zrealizowanie spotkania, konsultacje odbędą się w formie elektronicznej (jeżeli będzie
to potrzebne, szczegóły podamy w późniejszym terminie).
Obowiązek przygotowania planu ochrony wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4
Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania
projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego,
dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005
Nr 94 poz. 794). Sporządzającym Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” jest Pomorski
Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, a wykonawcą jest Klub Przyrodników. Uwagi i wnioski
składane do przygotowywanego dokumentu rozpatrywane będą przez sporządzającego projekt planu
ochrony – Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Na jego przygotowanie
przewidziano czas do września 2022 r. Zatwierdzenie Planu ochrony następuje w drodze uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, sporządzający projekt planu ochrony,
zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym procesie, na zasadach i w trybie określonych
w Ustawie 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 (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081). Wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane realizacją Planu ochrony dla
Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” będą mogły zapoznawać się z wynikami prac prezentowanymi
sukcesywnie w miarę postępu robót na stronie internetowej www.pomorskieparki.pl/planyochrony/,
a także składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować do Parku Krajobrazowego
„Dolina Słupi”, ul. J. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk,, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną
na adres: pkds.planochrony@pomorskieparki.pl. Uwagi i wnioski można składać do czasu
zakończenia prac nad Planem ochrony.
W załączeniu do zaproszenia powtórnie przesyłamy Państwu broszurę prezentującą podstawowe
informacje, podstawy prawne, harmonogram prac oraz metody i procedury dotyczące prac nad
projektem planu.
Licząc na Państwa aktywność, pozostajemy z poważaniem
Bożena Sikora
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