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PARK KRAJOBRAZOWY

Obszar chroniony ze względu 
na wartości 
przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe 
oraz walory krajobrazowe 
w celu zachowania, 
popularyzacji tych wartości 
w warunkach 
zrównoważonego rozwoju.



PLAN OCHRONY PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Plan ochrony parku krajobrazowego jest 
dokumentem planistycznym 

ustanawianym w drodze uchwały 
sejmiku województwa, obowiązującym 
przez 20 lat i uwzględniającym elementy 
środowiskowe i społeczne, mające wpływ 

na zachowanie i ochronę wartości 
przyrodniczych, kulturowych 
i historycznych oraz walorów 

krajobrazowych parku krajobrazowego 
w warunkach zrównoważonego rozwoju.

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/zabudowa-a-tereny-zalewowe/
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PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) 

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. z 2005 r. Nr 94, poz. 794). 

https://zaw-kom.pl/index.php/2021/03/02/regulamin-dostarczania-
wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-zawadzkie/
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Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera:

1) cele ochrony przyrody, 

2) zagrożenia wewnętrznych i zewnętrznych,

3) działania ochronne,

4) zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu,

5) udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania 
oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów,

6) ustalenia do dokumentów planistycznych,

7) określenie granic stref ochrony krajobrazów wraz ze wskazaniem zakazów,

8) wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym.
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Projekt planu ochrony (projekt uchwały), wymaga: 

1) uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska, 

2) zaopiniowania przez właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków,

3) w części dotyczącej wprowadzenia zakazów, wymienionych w art. 
17 ust. 1a, wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.



PLAN OCHRONY PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Plan ochrony dla parku krajobrazowego, w części dotyczącej:

1) określenia granic stref ochrony krajobrazowej,

2) wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, 

3) wprowadzenia zakazów, 

– jest aktem prawa miejscowego.
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Projekt 
„Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz 

aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 
Oś Priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, 

Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.



PLANY OCHRONY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Drawski Park Krajobrazowy

Wykonawca
BULiGL Oddział w Poznaniu
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DRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY 

UCHWAŁA Nr XXXVII/499/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego 

(Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2014 r., poz. 2919)

Uchwała Nr XVI/49/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 

1979 r. w sprawie utworzenia Drawskiego Parku Krajobrazowego.



PLANY OCHRONY PARKÓW 
KRAJOBRAZOWYCH

Projekt planu ochrony dla Drawskiego Parku 
Krajobrazowego.
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Etap I – prace kameralne, w tym określenie granic parku oraz jego 
otuliny;
Etap II –prace kameralne i terenowe, I spotkanie ze społeczeństwem;
Etap III – opracowanie koncepcji ochrony przyrody, zasobów kulturowych 
i krajobrazu, II spotkanie ze społeczeństwem;
Etap IV – opracowanie projektu planu ochrony parku krajobrazowego, 
przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie opinii i 
uzgodnień projektu planu.
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Projekt planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego

Etap I – 31.05.2021

Etap II – 30.11.2021

Etap III – 30.06.2022

Etap IV – 31.03.2023

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 31 marca 
2023 r.
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1. Na każdym Etapie prac nad tworzeniem planu ochrony można 
wnosić wnioski i uwagi do planu.

2. Wnioski i uwagi można wnosić podczas spotkań planowanych 
w Etapie II i III oraz korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną do 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Zachodniopomorskiego lub do Wykonawcy.

3. Projekt planu ochrony w postaci projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego zostanie również poddany 
konsultacjom społecznym.
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• Strona internetowa ZPKWZ

https://www.zpkwz.pl/index.php/projekty/plan-ochorny-projekt/88-
projekt-plany-ochrony-drawski 

• ZPKWZ

e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

091 48 17 120

• Katarzyna Dziubak

e-mail: kdziubak@zpkwz.pl 

091 48 17 133
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