Rozporządzenie Nr 55/06
Wojewody Pomorskiego
z dnia 15 maja 2006 roku
w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§1
1. Nadmorski Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem” , obejmuje obszar o powierzchni
18.804 ha, w tym 7.452 ha powierzchni lądowej ( w gm.: Kosakowo, Krokowa, Puck oraz w
m.: Jastarnia, Hel, Puck, Władysławowo; w pow. puckim) oraz 11.352 ha wód Zatoki Puckiej
Wewnętrznej.
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi wyznaczona jest otulina o
powierzchni 17.540 ha (w gm.: Choczewo, Kosakowo, Krokowa, Puck, oraz w m.: Puck,
Władysławowo; w pow. puckim).
3. Opis granicy Parku określa się w załączniku Nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
4. Otulinę określa się w załączniku Nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§2
1. Określa się szczególne cele ochrony Parku :
1) zachowanie naturalnego charakteru brzegów morskich i ujściowych odcinków rzek oraz
specyfiki form mierzejowych,
2) zachowanie charakterystycznego układu strefowego i ciągłości przestrzennej
poszczególnych typów ekosystemów nadmorskich,
3) ochrona wartości florystycznych i fitocenotycznych parku, w szczególności cennych
fitocenoz w Zatoce Puckiej i na jej wybrzeżach, zbiorowisk nawydmowych i naklifowych,
śródleśnych torfowisk, bagien i oczek wodnych z rzadkimi zbiorowiskami roślinnymi, w tym
o atlantyckim typie zasięgu,
4) ochrona miejsc rozrodu, żerowania i odpoczynku poszczególnych grup zwierząt, w
szczególności ryb i ssaków morskich a także ważnych dla ptaków miejsc lęgowych oraz
rejonów odpoczynku i żerowania w okresie wędrówek i zimowania,
5) zachowanie historycznie zróżnicowanych typów przestrzennych wsi rybackich i
rolniczych, osad letniskowych oraz obszarów o ważnym znaczeniu strategicznym i
nawigacyjnym, wraz z ich tradycją architektoniczną,

6) zachowanie wartości kultury niematerialnej, w szczególności swoistości etnicznej oraz
tradycyjnych zajęć i zwyczajów społeczności kaszubskiej ,
7) ochrona charakterystycznych krajobrazów wybrzeży otwartego morza (wydmowych i
klifowych) oraz wybrzeży nadzatokowych (wydmowych, wysoczyznowych i niskich) , w tym
charakterystycznych równin organogeniczno-mineralnych na Półwyspie Helskim,
eksponowanych widokowo wierzchowin i stref krawędziowych kęp wysoczyznowych, oraz
rozległych krajobrazów równin nadmorskich i den pradolin.
§3
1. W Parku wprowadza się następujące zakazy, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4:
1)realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art.
51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.);
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;
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)lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów
klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;
9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;
10) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;

11)prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
12)utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
13)organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
14)używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych, z wyłączeniem wytyczonych torów wodnych do portu w Pucku i przystani w
Kuźnicy.
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 - jeżeli w trakcie postępowania strona wykaże brak
niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roślin, grzybów i zwierząt - nie dotyczą :
1) określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
obszarów zwartej zabudowy miast i wsi - gdzie dopuszcza się uzupełnianie istniejącej
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów wód zgodnie z linią występującą na przylegających działkach,
2) istniejących siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy o obiekty
niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegów wód,
3) istniejących ośrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego utraciły moc z 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.
3. W określonych w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin granicach zwartej zabudowy miejscowości : Chałupy, Jastarnia, Jurata,
Kuźnica i Hel dopuszcza się lokalizowanie nowych obiektów budowlanych w nadzatokowej
części pasa technicznego brzegu morskiego - jeżeli w trakcie postępowania strona wykaże
brak niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roślin, grzybów i zwierząt.
4. Niniejsze rozporządzenie nie narusza uprawnień nabytych na podstawie prawomocnych
orzeczeń administracyjnych oraz ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§4
Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jego tekstu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.*
*Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody
Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego
krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz
wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń ( Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z
1994 r. Nr 27, poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz. 294), które w odniesieniu do Nadmorskiego

Parku Krajobrazowego traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na
podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880), z tym że na podstawie art. 153 ww. ustawy utworzony park krajobrazowy stał się
parkiem krajobrazowym w rozumieniu niniejszej ustawy.

Zał. 1 do Rozporządzenia nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r.
Opis granic Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
A. Kompleks zachodni
Północną granicę zachodniego kompleksu NPK stanowi brzeg Morza Bałtyckiego. Granica
rozpoczyna się na 156 km wybrzeża wg GUM w pobliżu wsi Białogóra (gm. Krokowa), w
północno-zachodnim narożniku działki nr 7/2 (Obręb Białogóra, ark 2, gm. Krokowa), skąd
biegnie odmorską granicą pasa technicznego GUM do zachodniej granicy terenów portowych
we Władysławowie. Tam osiąga północno-wschodni narożnik działki nr 334 (Obręb
Władysławowo 03 ark. 6, gm. Władysławowo, stan na 2005r.).
Stąd biegnie na południe linią prostą równoległą do zachodniej granicy działki nr 333/4,
osiągając północną granicę działki nr 341/6 (Obręb Władysławowo 03 ark. 6, gm.
Władysławowo, stan na 2005r.). Tu skręca na zachód i biegnie północnymi granicami działek
nr 341/6, 340/2 , 337/9, 336/2 do wschodniej granicy działki nr 338/2 (Obręb Władysławowo
03 ark. 6, gm. Władysławowo, stan na 2005r.). Tu skręca na południe i dochodzi do ul. A.
Hryniewieckiego. Następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 347/2 (Obręb
Władysławowo 03 ark. 6, gm. Władysławowo, stan na 2005r.) oraz południowym skrajem
lasu miejskiego Władysławowa dochodzi do Promenady. Zachodnią krawędzią Promenady
dochodzi do ul. Sportowej. Tu skręca na południowy-zachód i północno-zachodnim skrajem
ul. Sportowej dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 215 Władysławowo – Karwia.
Następnie granica Parku skręca na zachód i północnym skrajem tej drogi wojewódzkiej
biegnie w stronę rezerwatu „Dolina Chłapowska”, aż do punktu przecięcia z prostą, będącą
przedłużeniem zachodniej granicy działki nr 242/32 (Obręb Chłapowo ark. 3, gm.
Władysławowo, stan na 2005r.). Tu skręca na południe, przecina drogę wojewódzką nr 215 i
biegnie zachodnią oraz południową granicą działki nr 242/32 do zachodniego skraju drogi
lokalnej – działka nr 242/8 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005r.). Tu
skręca na południe i dochodzi do działki nr 242/12 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm.
Władysławowo, stan na 2005r.). Dalej biegnie północną i wschodnią granicą tej działki oraz
wschodnią granicą działki nr 243 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na
2005r.), dochodząc do jej południowo-wschodniego narożnika. Dalej biegnie na południe
linią prostą, będącą przedłużeniem tej granicy, aż do granicy działki nr 248/2 (Obręb
Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005r.). Tu skręca na zachód i biegnie
północną granicą działek nr 248/2 i 248/1 do granicy działki nr 245/2 (Obręb Chłapowo, ark.
3, gm. Władysławowo, stan na 2005r.). Tu skręca na południe i granicą działki nr 245/2
dochodzi do drogi lokalnej (działka nr 242/5), którą przecina linią prostą łączącą południowozachodni narożnik działki nr 245/2 z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 242/3
(Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005r.). Dalej biegnie południową

granicą działki nr 242/3, a następnie zachodnimi granicami działek nr 242/3, 242/2, 242/1 i
dochodzi do działki nr 242/34 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005r.).
Dalej biegnie granicą działki nr 242/34 na północ, a potem na zachód do północnozachodniego narożnika działki nr 238/11 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm. Władysławowo, stan
na 2005r.). Tu skręca na północ i biegnie granicami użytków RV i PsVI, RVI i PsVI,
ponownie RV i PsVI i dalej biegnie na zachód granicą użytków RV i RVI na działce 242/34,
oraz granicą użytków RV i RVI na działce nr 235/8 (Obręb Chłapowo, ark. 3, gm.
Władysławowo, stan na 2005r.) i dochodzi do działki nr 41/28 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm.
Władysławowo, stan na 2005r.). Tu skręca na południe i biegnie jej wschodnią i południową
granicą do działki nr 41/12 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005r.).
Przecina działkę nr 41/12 linią prostą łączącą południowo-zachodni narożnik działki nr 41/28
z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 41/22 i biegnie dalej południową oraz
zachodnią granicą działki nr 41/22, do granicy użytków RV i RIVb na działce nr 41/19
(Obręb Chłapowo, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005r.). Tu skręca na zachód i biegnie
w obrębie działki 41/19 granicą użytków RV i RIVb, a następnie na północ granicą użytków
RV i RVI do południowej granicy działki nr 40 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm.
Władysławowo, stan na 2005r.). Dalej biegnie na północ linią prostą, będącą przedłużeniem
granicy użytków RV i RVI na działce nr 41/19 do granicy pomiędzy użytkami RV a RVI na
działce nr 40. Następnie tą granicą pomiędzy użytkami biegnie na wschód do punktu
przecięcia tej granicy z linią prostą, łączącą północno-wschodni narożnik działki nr 41/23 z
południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 21/1 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm.
Władysławowo, stan na 2005r.). Tu granica Parku skręca na północ i biegnie linią prostą do
południowo-zachodniego narożnika działki nr 21/1, leżącego na północnej krawędzi drogi
wojewódzkiej nr 215.
Od tego punktu granica Parku ponownie biegnie na zachód północnym skrajem drogi
wojewódzkiej nr 215. Za Jastrzębią Górą, na wysokości działki nr 3/8 (Obręb Jastrzębia Góra
ark. 2, gm. Władysławowo, stan na 2005r.), granica przechodzi w północny skraj drogi
lokalnej (działka nr 6 - Obręb Jastrzębia Góra ark. 2, gm. Władysławowo, stan na 2005r.),
przecinając drogę wojewódzką nr 215 linią prostą, będącą przedłużeniem w/w skraju drogi
lokalnej. Następnie biegnie południowym skrajem lasu, wyłączając z Parku działki leśne o
numerach: 4/4 (Obręb Jastrzębia Góra ark. 2, gm. Władysławowo, stan na 2005r.), 486 i 485
(Obręb Ostrowo ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005r.), aż dochodzi do przecięcia rzeki
Czarnej Wdy z drogą wojewódzką nr 215, przechodzi na północny skraj tej drogi i biegnie
nim na zachód. Następnie przechodzi na południowy skraj lasu i biegnie na zachód
południową granicą działek nr 3/5 i 3/3 (Obręb. Karwia ark. 1, gm. Władysławowo, stan na
2005r.) - z wyłączeniem południowego wydzielenia użytku „Bi” na działce nr 3/5,
przyległego bezpośrednio do jej granicy. Południową granicą działki nr 3/5 dochodzi do
Kanału Karwianka.
Następnie granica Parku skręca na południe i biegnie wschodnią granicą Kanału Karwianka
do kanału melioracyjnego w Sławoszynku – działka nr 183 (Obręb Karwieńskie Błota ark. nr
1, gm. Krokowa, stan na 2005r.). Następnie skręca na zachód i południowym brzegiem kanału
biegnie do szosy Szary Dwór – Karwieńskie Błota. Dalej biegnie wschodnią krawędzią tej
szosy 2 km na północ, aż do punktu przecięcia prostej będącej przedłużeniem południowej
granicy kanału melioracyjnego stanowiącego północną granicę działki nr 608/2 (Obręb
Karwieńskie Błota, ark. 3, gm. Krokowa, stan na 2005r.). Tu skręca na zachód i biegnie
wzdłuż południowego brzegu w/w kanału, przecinając 2 drogi lokalne do wsi Szary Dwór, aż
do drogi prowadzącej w kierunku osady Goszczyno (działka nr 549 Obręb Karwieńskie Błota
ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005r.). Następnie wschodnim skrajem tej drogi biegnie

na 750 m południe, osiągając prostopadły do niej kanał melioracyjny – działka nr 569 (Obręb
Karwieńskie Błota, ark. nr 3, gm. Krokowa, stan na 2005r.). Tu granica skręca na zachód i
biegnie południowym skrajem w/w kanału do wałów rzeki Piaśnicy – działka nr 201/1 (Obręb
Żarnowiec, ark. 1, gm. Krokowa, stan na 2005r).
Od tego miejsca granica Parku biegnie na południe wschodnim skrajem tego wału do punktu
przecięcia z linią prostą będącą przedłużeniem południowej granicy kanału melioracyjnego na
działkach nr 181/3 i 181/4. W tym punkcie skręca na zachód, osiąga południowy brzeg kanału
i biegnie nim na zachód i północ, dochodząc do grobli – działka nr 181/2 (wg mapy ewid. obr.
Żarnowiec, ark. 1, gm. Krokowa, stan na 2005r). Dalej biegnie południowym skrajem tej
grobli do przecięcia ze starym korytem Piaśnicy – działka nr 82 (Obręb Żarnowiec, ark. 1,
gm. Krokowa, stan na 2005r). Tam przecina groblę i dalej biegnie na północ wschodnim
skrajem grobli – działka nr 483/3, do kanału Białogórskiej Strugi – działka nr 468 (Obręb
Wierzchucino, ark. 4, gm. Krokowa, stan na 2005r.). Dalej granica Parku biegnie na zachód
południowym brzegiem Białogórskiej Strugi do kompleksu leśnego – działka nr 16/1 (Obręb
Białogóra, ark. 2, gm. Krokowa, stan na 2005r.). Następnie biegnie na zachód południowym
skrajem nadmorskiego kompleksu leśnego, aż do drogi lokalnej ze wsi Białogóra w kierunku
morza. Drogą tą, wzdłuż zachodnich granic działek leśnych nr 23/1, 14, 7/2 (Obręb Białogóra,
ark. 2, gm. Krokowa, stan na 2005r.), biegnie na północ, osiągając brzeg Bałtyku w miejscu,
skąd rozpoczęto opis granicy zachodniego kompleksu NPK.
B. Kompleks Wschodni
Północną granicę wschodniego kompleksu NPK stanowi brzeg Morza Bałtyckiego. Granica
rozpoczyna się w północno wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 1/4 (Obręb
Władysławowo10, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005r.) i biegnie odmorską granicą
pasa technicznego GUM do zakończenia Półwyspu Helskiego w miejscowości Hel.
Od zakończenia Półwyspu granica Parku biegnie odmorską granicą pasa technicznego GUM,
z wyłączeniem basenów portowych w miastach Hel i Jastarnia, do miejscowości KuźnicaSyberia. W punkcie o współrzędnych geograficznych 54˚44’N i 18˚36’E , to jest w miejscu
przedłużenia linii mielizny „Mewia Rewa”, granica skręca na południowy-zachód i biegnie
wzdłuż tej mielizny do Cypla Rewskiego. Dalej biegnie na południe odmorską granicą pasa
technicznego GUM do punktu przecięcia z linią prostą, będącą przedłużeniem północnej
granicy działki nr 214/2 (Obręb Mechelinki, ark. 2, gm. Kosakowo).
Tu skręca na zachód i północnym brzegiem Zagórskiej Strugi (kolektora ściekowego)
dochodzi do drogi powiatowej nr 1517 G Mechelinki – Rewa. W tym miejscu skręca na
północ i wschodnim skrajem tej drogi biegnie 1,1 km do drogi lokalnej na Rewskie Łąki –
działka nr 959/2 (Obręb Rewa, ark. 4, gm. Kosakowo, stan na 2005r.). Północną granicą tej
drogi i wału przeciwpowodziowego biegnie na zachód do działki nr 644/2 (Obręb Mosty, ark.
6, gm. Kosakowo, stan na 2005r.). Południową granicą tej działki oraz działki nr 1276,
dochodzi do działki nr 1275 (Obręb Mosty, ark. 4, gm. Kosakowo, stan na 2005r.). Następnie
skręca na północ i biegnie 0,6 km linią prostą, stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy
działki nr 1276 , dochodząc do północnej granicy działki nr 1279 (Obręb Mosty, ark. 4, gm.
Kosakowo, stan na 2005r.). Tu skręca na północny-wschód i wzdłuż tej granicy oraz kanału
na działce nr 618/3 i granicy pomiędzy działkami nr 630 i 641 dochodzi do brzegu morskiego.
Następnie granica Parku skręca na północ i odmorską granica pasa technicznego GUM
biegnie do ujścia Kanału Leniwego (Karnol). Wzdłuż południowego brzegu tego Kanału

biegnie na zachód, a następnie na południe, dochodząc do wschodniej krawędzi drogi
powiatowej nr 1514G Kazimierz – Mrzezino, którą kieruje się na północ do Mrzezina. We
wsi Mrzezino skręca na północny-wschód w drogę lokalną, biegnącą do żwirowni i dalej do
Osłonina – działka nr 73 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005r.). Południowowschodnim skrajem tej drogi dochodzi do działki nr 74 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck,
stan na 2005r.) i skręca na wschód - omijając teren żwirowni.
Od tego miejsca granica Parku biegnie południowymi granicami działek nr 74, 82/2, 78/5,
82/3 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005r.), dochodząc do granicy użytków RIIIa
i RIVa na działce nr 82/3. Tu skręca na północny-wschód i granicą użytków, a następnie linią
prostą, będącą przedłużeniem tej granicy biegnie do granicy działki nr 78/2 (Obręb Mrzezino,
ark. 1, gm. Puck, stan na 2005r.). Tu skręca na północny-zachód i biegnie granicami działek
nr: 82/3, 81/3,79/2, 78/2, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na
2005r.), dochodząc ponownie do drogi lokalnej Mrzezino – Osłonino.
Południowym skrajem tej drogi biegnie do Osłonina, gdzie skręca w drogę powiatową nr
1529G, i biegnie dalej na północ jej wschodnim skrajem, dochodząc do wsi Rzucewo.
Od Rzucewa granica NPK biegnie na północ drogą lokalną – działka nr 168/2 (Obręb
Osłonino, ark. 2, gm. Puck, stan na 2005r.) wzdłuż granic działek leśnych nr 224/3 i 225/2
(Obręb Osłonino, ark. 4, gm. Puck, stan na 2005r.). Następnie przecina Potok Błądzikowski i
włączając działkę nr 126/2, osiąga południowy skraj drogi lokalnej – działka ewidencyjna nr
122 (Obręb Błądzikowo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005r.). Tu skręca na wschód i
południowym skrajem tej drogi dochodzi do działki leśnej nr 224/2 (Obręb Osłonino, ark. 4,
gm. Puck, stan na 2005r.). W tym miejscu skręca na północ i biegnie ścieżką wzdłuż krawędzi
klifu nad Zatoką Pucką, dochodząc do mola w mieście Puck. Po zachodniej stronie mola
schodzi do brzegu Zatoki Puckiej i nabrzeżem portowym oraz odmorską granicą pasa
technicznego GUM dochodzi do ujścia rzeki Płutnicy.
Następnie skręca na zachód i południowym brzegiem Płutnicy biegnie do drogi wojewódzkiej
nr 216. Tu skręca i wschodnim skrajem drogi biegnie 1,5 km na północ. Na wysokości zjazdu
do Gnieżdżewa skręca na wschód w drogę lokalną – działka nr 473/5 (Obręb Gnieżdżewo,
ark. 2, gm. Puck, stan na 2005r.). Południowym skrajem tej drogi biegnie do Swarzewa,
dochodząc do granicy działki nr 151/4. W tym miejscu skręca na zachód i południowymi
granicami działek nr 151/4, 146/11, 145/5, 145/2 i 145/1 dochodzi do ul. Polnej – działka nr
304/27 (Obręb Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005r.). Tu skręca na północ i wschodnim
skrajem tej drogi dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 216.
Ze Swarzewa granica NPK biegnie wschodnim skrajem drogi wojewódzkiej na północ do
rozcięcia erozyjnego krawędzi Kępy Swarzewskiej . Na granicy pomiędzy użytkami RIIIa i
PsIII na działce nr 21/1 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005r.) skręca na wschód i
biegnie granicą użytków do zachodniej granicy działki nr 20 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm.
Puck, stan na 2005r.). Tu skręca na południe i biegnie zachodnią, południową i wschodnią
granicą tej działki do działki nr 19 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005r.). Tu
skręca na wschód i biegnie południową a następnie wschodnią granicą tej działki do
południowej granicy działki nr 14 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005r.). Tu
skręca na wschód i biegnie południowymi granicami działek nr 14 i 15 (obr. Swarzewo, ark.
1, gm. Puck, stan na 2005r.) do drogi lokalnej Swarzewo-Władysławowo, zwanej dalej ul.
Bohaterów Kaszubskich. Wschodnim skrajem tej drogi biegnie na północ do miasta
Władysławowo, dochodząc do skrzyżowania z ul. Starowiejską. Południowym skrajem ul.

Starowiejskiej dochodzi do wschodniej granicy działki nr 360 (Obręb Władysławowo 5, ark.
5, gm. Władysławowo, stan na 2005r.), gdzie przechodzi na północną stronę ul.
Starowiejskiej i biegnie nią do granicy działki nr 5/9. Tu skręca na północ i wschodnią
granicą działek nr 5/9 i 5/6, a następnie południową granicą działek nr 1/8 i 1/6 oraz
wschodnią granicą działek nr 1/6 i 1/4 (Obręb Władysławowo 10, ark. 1, gm. Władysławowo,
stan na 2005r.) omija tereny portowe Władysławowa, dochodząc do brzegu Morza
Bałtyckiego w miejscu, skąd rozpoczęto opis granicy wschodniego kompleksu NPK.

Uchwała Nr IX/49/78
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
z dnia 5 stycznia 1978r.
w sprawie utworzenia Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z
1975r. nr 26, poz. 139),Wojewódzka Rada Narodowa uchwala, co następuje:
§1
Tworzy się Nadmorski Park Krajobrazowy, zwany dalej Parkiem, obejmuje unikalne w kraju
tereny o wartościach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych.
§2
1. Park obejmuje Półwysep Helski, północno-zachodnią część Zatoki Puckiej ograniczoną
piaszczystą mielizną, zwaną Ryfem Mew, i pas nadmorski od nasady Półwyspu Helskiego do
ujścia rzeki Piaśnicy, z wyłączeniem terenów portowo-przemyslowych Władysławowa.
2.

Granice Parku określone w opisie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§3

1. Uściślenie granic Parku, jak również ewentualne ustalenie stref ochronnych, nastąpi w
planie zagozpodarowania przestrzennego Parku opracowanym do końca 1979r..
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, określi zasady, formy i wielkości zagospodarowania na
terenach Parku, jak równiez ustali zakres ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
oraz kulturowego.
3. Do czasu opracowania planu należy we wszystkich formach działalności wykonawczej na
terenie Parku uwzględnić zachowaie wartości środowiska oraz przeciwdziałać pogorszeniu
stanu obecnego.
§4

Ustala się obszar chronionego krajobrazu obejmujący teren Bielawskich Błot wraz z
istniejącymi rezerwatami przyrody.
§5
1. Celem utworzenia Parku jest zapewnienie warunków dla aktywnych form ochrony
przyrody i kształtowania środowiska przy równoległym rozwoju funkcji rekreacyjnych z
zachowaniem w krajobrazie tych wszystkich elemnentów, które decydują o jego wartościach
przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych.
2.

Osiągnięcie tego celu wymaga na obszarze Parku oraz w bezpośrednim jego otoczeniu:

• podjęcia działalności inwestycyjnej i organizatorskiej zapewniających regulację ruchu
turystycznego na obszarze Półwyspu Helskiego w szczególności, oraz na pozostałych
terenach parku,
• efektywnych dzaiłań i środków dla osiągnięcia wysokiego stopnia czystości wód
naturalnych i powietrza atmosferycznego,
•

wprowadzenia stref ciszy na określonych terenach,

•

przygotowania warunków dla podnoszenia walorów krajobrazowych,

• kierowania procesami zagospodarowania terenów i realizacji budownictwa o wysokich
walorach architektonicznych,
• przyśpieszenie budowy wysokosprawnych urządzeń infrastruktury technicznej i
usługowej,
• zachowania istniejących stosunków wodnych oraz ochrony gleby, roślinności i zwierząt,
poza wyznaczonymi terenami dla budownictwa, urządzeń komunikacyjnych i komunalnych.
§6
Wojewoda Gdański powoła Zarząd Parku oraz określi jego działania.
§7
Wykonanie uchwały potwierdza się Wojewodzie Gdańskiemu.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej
Tadeusz Fiszbach

