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UCHWAŁA Nr 142/VII/11
Sejmiku Województwa Pomorskiego

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.1 )  ) i
art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.2 )  )

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:

§ 1

1 . Nadmorski Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar
o powierzchni 18.804 ha w tym 7.452 ha powierzchni lądowej oraz
11.352 ha wód Zatoki Puckiej Wewnętrznej. Powierzchnia lądowa obejmuje
obszar położony w województwie pomorskim w powiecie puckim na terenie
następujących gmin: Kosakowo, Krokowa, Puck oraz miast: Jastarnia, Hel,
Puck i Władysławowo.

2 . W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi
wynikającymi z działalności człowieka jest wyznaczona otulina Parku o
powierzchni 17.540 ha położona w województwie pomorskim w powiecie
puckim na terenie następujących gmin: Choczewo, Kosakowo, Krokowa,
Puck oraz miast: Puck i Władysławowo.

3 . Przebieg granicy Parku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4 . Otulinę Parku określa Załącznik Nr 2.

§ 2

Określa się szczególne cele ochrony Parku:
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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

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 ) 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.

§ 4

1 . Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt 7, nie dotyczy:

1 ) obszarów zwartej zabudowy miast i 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;
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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;

3 ) istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych, 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

2 . Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt 8, nie dotyczy:

1 ) lokalizowania nowych obiektów budowlanych w nadzatokowej części
pasa technicznego brzegu morskiego w określonych w obowiązujących
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin granicach zwartej zabudowy miejscowości: Chałupy, Jastarnia,
Jurata, Kuźnica i Hel;

2 ) nadzatokowej części pasa technicznego brzegu morskiego w określonych
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Puck granicach zwartej zabudowy miejscowości Swarzewo, gdzie
dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej poza
pasem szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych, wyznaczonym
poprzez połączenie północno-zachodniego narożnika działki ewidencyjnej
nr 107/2 w linii prostej z północno-zachodnim narożnikiem działki
ewidencyjnej nr 45/2

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 estetyczno-
krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiększania powierzchni zabudowy,
ilości miejsc pobytowych a także nie przybliżania zabudowy do brzegów
wód i krawędzi brzegów klifowych;

4 ) odcinków plaż nadmorskich (poza otulinami rezerwatów przyrody), na
których dopuszczalne jest lokalizowanie w trybie art. 29 ust. 1 pkt 12
ustawy-prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
sezonowych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 150 m2.

3 . Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt 14, nie dotyczy wytyczonych torów
wodnych do portu w Pucku i przystani w Kuźnicy.
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4 . Odstępstwa od zakazów wymienione § 4 ust. 1 i 2 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.

5 . Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt 14, nie dotyczy używania łodzi o napędzie
elektrycznym o mocy do 5 KM.

§ 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 55/06 z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 58, poz. 1192 ze zm.).

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 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 2004



8072A2E5FA3E1E9103C17F9AF6EFC2DC39DB1B18

UCHWAŁA Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. 6 / 16

r. 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 2008

r. 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 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 2005 r.).

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 2005 r.). 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 2005
r.). 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 2005 r.) 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 2005 r.). 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 2005 r.). Tu
skręca na południe i dochodzi do działki nr 242/12 (Obręb Chłapowo, ark.
3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). Dalej biegnie północną i wschodnią
granicą tej działki oraz wschodnią granicą działki nr 243 (Obręb Chłapowo,
ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.), 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 2005 r.). 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 2005 r.). Tu skręca na południe
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i granicą działki nr 245/2 dochodzi do drogi lokalnej (działka nr 242/5), którą
przecina linią prostą łączącą południowo-zachodni narożnik działki nr 245/2 z
południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 242/3 (Obręb Chłapowo, ark. 3,
gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). 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 2005 r.). Dalej biegnie granicą działki nr 242/34 na północ, a potem na zachód
do północno-zachodniego narożnika działki nr 238/11 (Obręb Chłapowo, ark. 3,
gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). 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 2005 r.) i
dochodzi do działki nr 41/28 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm. Władysławowo, stan
na 2005 r.). Tu skręca na południe i biegnie jej wschodnią i południową granicą
do działki nr 41/12 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005
r.). 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
2005 r.). Tu skręca na zachód i biegnie w obrębie działki 41/19 granicą użytków
RV i RIV, a następnie na północ granicą użytków RV i RVI do południowej granicy
działki nr 40 (Obręb Chłapowo, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.). 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 2005 r.). 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 2005 r.), granica
przechodzi w północny skraj drogi lokalnej (działka nr 6 - Obręb Jastrzębia Góra
ark. 2, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.), 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 2005 r.), 486 i
485 (Obręb Ostrowo ark. 3, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.), 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
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skraj lasu i biegnie na zachód południową granicą działek nr 3/5 i 3/3 (Obręb.
Karwia ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.) 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 2005 r.). 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 2005 r.). 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 2005 r.).
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 2005 r.). 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 2005 r.). 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 2005 r.). 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 2005 r.), biegnie na północ, osiągając
brzeg Bałtyku w miejscu, skąd rozpoczęto opis granicy zachodniego kompleksu
NPK.

B. Kompleks Wschodni
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Północną granicę wschodniego kompleksu NPK stanowi brzeg Morza Bałtyckiego.
Granica rozpoczyna się w północno wschodnim narożniku działki ewidencyjnej
nr 1/4 (Obręb Władysławowo l0, ark. 1, gm. Władysławowo, stan na 2005 r.)
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 Kuźnica - Syberia. 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 2005 r.). Północną granicą tej drogi i wału przeciwpowodziowego biegnie
na zachód do działki nr 644/2 (Obręb Mosty, ark. 6, gm. Kosakowo, stan na 2005
r.). Południową granicą tej działki oraz działki nr 1276, dochodzi do działki nr
1275 (Obręb Mosty, ark. 4, gm. Kosakowo, stan na 2005 r.). 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 2005 r.). 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 granicą 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 2005 r.). Południowo-wschodnim skrajem tej
drogi dochodzi do działki nr 74 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005
r.) 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 2005 r.), 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
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granicy biegnie do granicy działki nr 78/2 (Obręb Mrzezino, ark. 1, gm. Puck, stan
na 2005 r.). 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 2005 r.), 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 2005 r.) wzdłuż granic działek leśnych
nr 224/3 i 225/2 (Obręb Osłonino, ark. 4, gm. Puck, stan na 2005 r.). 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 2005 r.). Tu skręca na wschód i południowym skrajem tej drogi dochodzi
do działki leśnej nr 224/2 (Obręb Osłonino, ark. 4, gm. Puck, stan na 2005 r.). 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 skrę- ca 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 2005
r.). 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 2005 r.). 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 2005 r.) skręca na wschód i biegnie granicą użytków do zachodniej
granicy działki nr 20 (obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.). 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 2005 r.). 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 2005
r.). Tu skręca na wschód i biegnie południowymi granicami działek nr 14 i 15
(obr. Swarzewo, ark. 1, gm. Puck, stan na 2005 r.) do drogi lokalnej Swarzewo -
Władysławowo, zwanej dalej ul. Bohaterów Kaszubskich. Wschodnim skrajem tej
drogi biegnie na północ do miasta Władysławowo, dochodząc do skrzyżowania z
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ul. Starowiejską. Południowym skrajem ul. Starowiejskiej dochodzi do wschodniej
granicy działki nr 360 (Obręb Władysławowo 5, ark. 5, gm. Władysławowo, stan
na 2005 r.), gdzie przechodzi na północną stronę ul. Staro- wiejskiej 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 1/6 oraz wschodnią granicą
działek nr 1/6 1/4 (Obręb Władysławowo 10, ark. 1, gm. Władysławowo, stan
na 2005 r.) omija tereny portowe Władysławowa, dochodząc do brzegu Morza
Bałtyckiego w miejscu, skąd rozpoczęto opis granicy wschodniego kompleksu
NPK.
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UZASADNIENIE

Nadmorski Park Krajobrazowy został utworzony Uchwałą Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 roku Nr IX/49/78 w sprawie
utworzenia Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. WRN w Gdańsku z
1978r. Nr 1, poz. 3).

Kwestie nazwy, obszaru, przebiegu granicy i otuliny w Nadmorskim Parku
Krajobrazowym, szczegółowe cele ochrony oraz zakazy właściwe dla Parku
dotychczas regulowało Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 55/06 z dnia
15 maja 2006 roku w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
Woj. Pom. z 2006r. Nr 58, poz. 1192 ze zm.).

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 o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), Rozporządzenie
Wojewody Pomorskiego Nr 55/06 z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego należało dostosować do obowiązujących
przepisów prawa, w związku z czym podjęto decyzję o wydaniu nowej uchwały
regulującej całościowo kwestie związane z funkcjonowaniem Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego.
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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 Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego. Zachowano większość zapisów dotyczących zakazów
obowiązujących w parku.

Zmieniono nią natomiast dotychczasowe zapisy dotyczące odstępstw od
zakazów „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” oraz „lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości
200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu
morskiego”. Obecnie odstępstwa dotyczą, między innymi, 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
estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiększania powierzchni
zabudowy, ilości miejsc pobytowych a także nie przybliżania zabudowy do
brzegów wód, w przypadku zakazu § 3 pkt 8 dodatkowo pod warunkiem nie
przybliżania zabudowy do krawędzi brzegów klifowych. Powyższe odstępstwa od
obowiązywania zakazów na terenie całego Parku w stosunku do Rozporządzenia
Wojewody rozszerzono o obiekty letniskowe, mieszkalne i usługowe. Usunięto
zapis dotyczący ośrodków wypoczynkowych, kwalifikując je do usług.

Doprecyzowano zapis odnośnie sposobu określania linii zabudowy od brzegu wód,
wyznaczając ją poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających
działkach.

Umożliwiono mieszkańcom Swarzewa uzupełnianie istniejącej zabudowy w
geograficznym centrum wsi, w ścisłej zabudowie wiejskiej, obejmującej domy
mieszkalne i budynki gospodarcze.

Na otwartych zbiornikach wodnych dopuszczono używania łodzi o napędzie
elektrycznym o mocy do 5 KM. 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.).
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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;

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 pkt 14 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 uchwała 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 55/06
z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
Zgodnie z tym przepisem zatem z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci
moc Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 55/06 z dnia 15 maja 2006 roku
w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
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Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


