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Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustanawia si´ plan ochrony dla Parku Narodo-
wego „Bory Tucholskie”, zwany dalej „Planem”. 

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1, zawiera:

1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodni-
czych i spo∏ecznych uwarunkowaƒ ich realizacji,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia;

2) identyfikacj´ oraz okreÊlenie sposobów eliminacji
lub ograniczania istniejàcych i potencjalnych za-
gro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych oraz ich
skutków, które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia;

3) wskazanie obszarów ochrony Êcis∏ej, czynnej i kra-
jobrazowej, które stanowià za∏àcznik nr 3 do roz-
porzàdzenia;

4) okreÊlenie dzia∏aƒ ochronnych na obszarach
ochrony Êcis∏ej, czynnej i krajobrazowej, z po-
daniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych dzia-
∏aƒ, które stanowià za∏àcznik nr 4 do rozporzàdze-
nia;

5) wskazanie obszarów i miejsc udost´pnionych dla
celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych oraz sportowych, amatorskiego po-
∏owu ryb i rybactwa oraz okreÊlenie sposobów ich
udost´pniania, które stanowià za∏àcznik nr 5 do
rozporzàdzenia;

6) wskazanie miejsc, w których mo˝e byç prowa-
dzona dzia∏alnoÊç wytwórcza, handlowa i rolni-
cza, które stanowià za∏àcznik nr 6 do rozporzàdze-
nia;

7) ustalenia do studiów uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, planów zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego, dotyczàce eliminacji
lub ograniczenia zagro˝eƒ zewn´trznych, które
stanowià za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki

1545

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r.
Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1545)

Za∏àcznik nr 1

CELE OCHRONY PRZYRODY ORAZ WSKAZANIE PRZYRODNICZYCH
I SPO¸ECZNYCH UWARUNKOWA¡ ICH REALIZACJI

1. Cele ochrony

Celem ochrony przyrody Parku Narodowego „Bory
Tucholskie”, zwanego dalej „Parkiem”, jest zacho-
wanie unikalnego w skali Polski i Europy sandrowo-
-pojeziornego typu krajobrazu z jego naturalnà ró˝-
norodnoÊcià biologicznà, pozostajàcà w zwiàzku
z procesami i strukturami geologicznymi, geomorfo-
logicznymi, hydrologicznymi i glebowymi, z mecha-
nizmami funkcjonowania ekosystemów oraz historià
przemian flory i fauny.

Priorytetowym celem ochrony przyrody jest zacho-
wanie naturalnej specyfiki biocenotycznej jezior,
zw∏aszcza lobeliowych, torfowisk i borów sosno-
wych.

1.1. Celem ochrony przyrody nieo˝ywionej jest:

1) zachowanie naturalnych procesów i struktur
geologicznych, geomorfologicznych, hydro-
logicznych oraz glebowych;

2) renaturalizacja systemu hydrologicznego;
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3) przeciwdzia∏anie wzrostowi ˝yznoÊci wód
oraz zakwaszenia gleb i wód powierzchnio-
wych i podziemnych;

4) ochrona gleb przed erozjà oraz depozytów
torfu przed degradacjà w przypadku wystà-
pienia zagro˝eƒ.

1.2. Celem ochrony ekosystemów: leÊnych, wod-
nych i làdowych nieleÊnych Parku jest:

1) dba∏oÊç o zachowanie naturalnej ró˝norod-
noÊci siedlisk,

2) zapewnienie w∏aÊciwych warunków glebo-
wych, wodnych, Êwietlnych i termicznych,
ograniczanie oddzia∏ywaƒ antropopresyj-
nych,

3) wspomaganie spontanicznych procesów
sukcesyjnych,

a ponadto:

4) w ekosystemach leÊnych:

a) zapewnienie zbiorowiskom leÊnym natu-
ralnego i trwa∏ego rozwoju,

b) utrzymanie naturalnej ró˝norodnoÊci bio-
logicznej i procesów ekologicznych
w zbiorowiskach leÊnych,

c) wspomaganie naturalnej odbudowy sk∏a-
du gatunkowego, struktury wiekowej
i przestrzennej drzewostanów w autoge-
nicznych fitocenozach leÊnych,

d) ograniczanie niekorzystnych zjawisk i pro-
cesów w leÊnych zbiorowiskach zast´p-
czych,

e) odnawianie drzewostanów zniszczonych
przez czynniki biotyczne i abiotyczne;

5) w nieleÊnych ekosystemach làdowych:

a) zachowanie trwa∏oÊci naturalnych zespo-
∏ów roÊlinnych,

b) zachowanie pó∏naturalnych ekosyste-
mów ∏àkowych jako przejawu ró˝norod-
noÊci biologicznej przyrody Parku,

c) odtworzenie naturalnych zespo∏ów roÊlin-
nych, z uwzgl´dnieniem potrzeb ochro-
ny siedlisk przyrodniczych, gatunków
grzybów, roÊlin i zwierzàt oraz ich sied-
lisk;

6) w ekosystemach wodnych:

a) zapewnienie warunków umo˝liwiajàcych
funkcjonowanie ekosystemów wodnych,
w tym jezior i cieków, oraz wodno-bagien-
nych, w tym torfowisk, m∏ak, êródlisk,
z uwzgl´dnieniem tendencji ich rozwoju, 

b) stymulowanie wzrostu liczebnoÊci popu-
lacji rzadko wyst´pujàcych, podatnych na
zagro˝enia i zagro˝onych wygini´ciem
gatunków roÊlin i zwierzàt, 

c) przywrócenie w∏aÊciwej dla danego eko-
systemu ró˝norodnoÊci gatunkowej ich-
tiofauny.

1.3. Celem ochrony gatunków grzybów i roÊlin oraz
ich siedlisk jest:

1) utrzymanie ró˝norodnoÊci gatunkowej i sie-
dliskowej;

2) utrzymanie i przywracanie siedlisk gatun-
ków zagro˝onych;

3) przeciwdzia∏anie ekspansji gatunków obcych;

4) przywracanie utraconych walorów flory-
stycznych i fitocenotycznych.

1.4. Celem ochrony gatunków zwierzàt i ich siedlisk
jest:

1) zapewnienie ciàg∏oÊci wyst´powania rodzi-
mych gatunków zwierzàt;

2) zapewnienie warunków do wzrostu liczeb-
noÊci populacji gatunków rzadkich i zagro˝o-
nych wygini´ciem;

3) przywrócenie gatunków zwierzàt, które na
terenie Parku wygin´∏y w wyniku dzia∏alno-
Êci cz∏owieka;

4) przywracanie w∏aÊciwej struktury wiekowej
i p∏ciowej w populacjach du˝ych ssaków
oraz utrzymanie liczebnoÊci tych zwierzàt
niezagra˝ajàcej zaburzeniami w funkcjono-
waniu biocenoz.

1.5. Celem ochrony krajobrazów jest:

1) zachowanie, utrzymanie lub przywrócenie
walorów widokowych i estetycznych krajo-
brazu;

2) zachowanie istniejàcej mozaiki ∏àk, pastwisk,
pól uprawnych, lasów, zadrzewieƒ i zakrza-
czeƒ;

3) kszta∏towanie i zachowanie lokalnego krajo-
brazu kulturowego.

1.6. Celem ochrony wartoÊci kulturowych jest:

1) przywracanie, zachowanie, utrzymanie
i upowszechnianie wartoÊci kulturowych
Parku;

2) utrwalanie to˝samoÊci kulturowej obszaru
Parku.

2. Przyrodnicze uwarunkowania realizacj i  ce-
lów ochrony:

2.1. W Parku wyst´pujà nast´pujàce ekosystemy:

a) leÊne, 

b) wodne,

c) làdowe nieleÊne.



Dziennik Ustaw Nr 230 — 12881 — Poz. 1545

2.2. Ekosystemy leÊne Parku obejmujà 3820,13 ha, co stanowi 83 % jego powierzchni. 

Typy siedliskowe lasu i odpowiadajàce im zespo∏y roÊlin stanowià: 
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2.3. Powierzchnia leÊna Parku wed∏ug stopni zgodnoÊci w typach siedliskowych lasu:

1) Stopieƒ 1 — zgodny z siedliskiem, je˝eli gatunek g∏ówny (zgodnie z przyj´tym sk∏adem docelowym drzewostanu) jest
gatunkiem panujàcym, a w sk∏adzie gatunkowym wyst´pujà wszystkie gatunki przyj´tego sk∏adu docelowego.
Stopieƒ 2 — cz´Êciowo zgodny z siedliskiem, je˝eli gatunek g∏ówny jest gatunkiem panujàcym, lub gdy gatunek g∏ów-
ny nie jest gatunkiem panujàcym, lecz w sk∏adzie gatunkowym drzewostanu wyst´pujà wszystkie gatunki przyj´tego
sk∏adu docelowego. 
Stopieƒ 3 — niezgodny z siedliskiem, je˝eli nie spe∏nia wymogów okreÊlonych dla stopni 1 i 2, co oznacza, ˝e gatunek
g∏ówny nie jest gatunkiem panujàcym i jednoczeÊnie w sk∏adzie gatunkowym drzewostanu nie wyst´pujà wszystkie
gatunki przyj´tego docelowego sk∏adu gatunkowego drzewostanu.

2.4. Potencjalne zespo∏y roÊlinne wyst´pujàce na terenie Parku:
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2.5. Powierzchnia drzewostanów wed∏ug klas wieku:

2.6. Ekosystemy wodne obejmujà 530,36 ha, co sta-
nowi 11,50 % powierzchni Parku. 

Ekosystemy wodne swoje walory przyrodnicze
i dobry stan zachowania zawdzi´czajà bardzo
niskiej antropopresji i terenowi zlewni prawie
w ca∏oÊci pokrywajàcej si´ z terenem Parku.
Jeziora Parku reprezentujà wi´kszoÊç typów

troficznych, charakterystycznych dla obszarów
ni˝owych. Na jego terenie wyst´pujà zbiorniki
oligotroficzne, mezotroficzne i eutroficzne oraz
niewielkie wytopiskowe jeziorka o dystroficz-
nym charakterze. Szczególnie cenne sà jeziora
lobeliowe stanowiàce jedno z najwi´kszych
skupisk tego typu zbiorników na terenie Polski.

Ogólna charakterystyka fizyczno-geograficzna jezior Parku:
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2.7. Làdowe ekosystemy nieleÊne Parku zajmujà
powierzchni´ 158,27 ha i zosta∏y zakwalifikowa-
ne nast´pujàco:

1) Zbiorowisko mszarne torfowisk wysokich
— Sphagnetum magellanici;

2) Zbiorowisko mszarne torfowisk wysokich
z we∏niankà — Eriophorum vaginatum-
-Sphagnum recurvum;

3) Zbiorowisko dolinkowe torfowisk przejÊcio-
wych — Caricetum limosae; 

4) Zbiorowisko z przygie∏kà bia∏à — Rhyncho-
sporetum albae; 

5) Zbiorowisko z turzycà nitkowatà — Carice-
tum lasiocarpae; 

6) Zbiorowisko torfowisk niskich — Carici ca-
nescentis-Agrostietum caninae; 

7) Szuwar trzcinowy — Phragmitetum com-
munis;

8) Szuwar szerokopa∏kowy — Typhetum latifo-
liae; 

9) Thelypteridi–Phragmitetum;*

10) Szuwar wielkoturzycowy — Caricetum ripa-
riae; 

11) Zbiorowisko wysokiej turzycy b∏otnej — Ca-
ricetum acutiformis; 

12) Zbiorowisko wysokiej turzycy dziubkowatej
— Caricetum rostratae; 

13) Szuwar turzycowy — Caricetum elatae; 

14) Zbiorowisko wysokiej turzycy zaostrzonej
— Caricetum gracilis; 

15) Szuwar mozgowy — Phalaridetum arundi-
naceae; 

16) Zbiorowisko ∏àkowe — Lolio-Polygonetum
arenastri; 

17) ¸àka trz´Êlicowa — Molinietum caeruleae; 

18) Zbiorowisko situ i trz´Êlicy — Junco-Moli-
nietum; 

19) ¸àka knieciowa — Scirpetum sylvatici; 

20) ¸àka knieciowa — Deschampsia caespitosa;

21) Zbiorowisko rajgrasu wynios∏ego — Arrhe-
natheretum elatioris; 

22) Ubogie ∏àki rajgrasowe — Poa pratensis-Fe-
stuca rubra; 

23) Zbiorowisko pastwiskowe z ˝ycicà trwa∏à —
Lolio-Cynosuretum; 

24) Zespó∏ szczotlichy siwej — Spergulo verna-
lis-Corynephoretum; 

25) Zespó∏ goêdzika i zawciàgu — Diantho-Ar-
merietum; 

26) Zbiorowisko typu „psiara” — Polygalo-Nar-
detum; 

27) Zbiorowisko typu „psiara” — Nardo-Junce-
tum squarrosi; 

28) Wrzosowisko — Pohlio-Callunetum; 

29) Wrzosowisko — Sieglingio-Agrostietum; 

30) Nitrofilne zbiorowisko ruderalne — Artemi-
sio-Tanacetetum vulgaris; 

31) Zbiorowisko segetalne upraw zbo˝owych
— Arnoserido-Scleranthetum; 

32) Zbiorowisko segetalne upraw okopowych
— Echinochloo-Setarietum; 

33) Nitrofilne zbiorowisko por´bowe — Sene-
cioni sylvatic-Epilobietum angustifoli; 

34) Zbiorowisko por´bowe — Calamagrostie-
tum epigeji; 

35) Zbiorowisko por´bowe — Rubetum idaei; 

36) Antropogeniczne zbiorowisko krzewiaste —
Frangulo-Rubetum plicati.

2.8. Na obszarze Parku stwierdzono wyst´powanie
nast´pujàcych grup systematycznych grzybów
i roÊlin:

1) roÊliny naczyniowe (Vascular) — 640 gatun-
ków, w tym 38 gatunków chronionych;

2) grzyby (Fungi) — 363 gatunki, wszystkie
chronione;

3) mszaki (Bryophyta) — 181 gatunków, w tym
37 gatunków chronionych;

4) porosty (Lichenes) — 231 gatunków, w tym
49 gatunków chronionych;

5) glony (Algae) — 193 gatunki.

2.9. Na obszarze Parku stwierdzono wyst´powanie
nast´pujàcych grup systematycznych zwierzàt:

1) ryby (Pisces) — 20 gatunków, w tym 2 gatun-
ki chronione; 

2) p∏azy (Amphibia) — 9 gatunków, wszystkie
chronione;

3) gady (Reptilia) — 5 gatunków, wszystkie
chronione;

4) ptaki (Aves) — 97 gatunków, w tym 87 gatun-
ków chronionych;

5) ssaki (Mammalia) — 37 gatunków, w tym
16 gatunków chronionych.

2.10. W Parku wyst´pujà nast´pujàce rodzaje krajo-
brazów:

1) naturalny — zajmujàcy 97 % powierzchni
Parku; 

2) pó∏naturalny — zajmujàcy 2 % powierzchni
Parku; 

3) antropogeniczny — zajmujàcy 1 % po-
wierzchni Parku. 

———————
* Brak polskiej nazwy.
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2.11. Przyrodnicze uwarunkowania realizacji celów
ochrony:

1) w ekosystemach leÊnych:
— jako wyk∏adnik mo˝liwego zró˝nicowania

warunków siedliskowych ekosystemów le-
Ênych przyj´to zbiorowiska naturalnej ro-
ÊlinnoÊci potencjalnej; ustalone dla nich
docelowe sk∏ady gatunkowe stanowià
podstaw´ planowania hodowlano-ochron-
nego,

— wyst´powanie na przewa˝ajàcej po-
wierzchni Parku jednowiekowych i jedno-
gatunkowych monokultur sosnowych
sztucznego pochodzenia; 

2) w ekosystemach wodnych:

rezultatem prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na obszarze Parku, w latach poprze-
dzajàcych jego utworzenie, jest w szczegól-
noÊci:
— zbyt wysoka zasobnoÊç jednych zbiorni-

ków, nadmierne zakwaszenie innych,
— transformacja sk∏adu chemicznego Êrodo-

wiska wodnego i osadów limnicznych,
— nadmierna erozja stoków niektórych frag-

mentów zlewni,
— przekszta∏cone systemy hydrologiczne

w zlewniach,
— istotne zaburzenia w sk∏adzie gatunko-

wym ryb;

3) w nieleÊnych ekosystemach làdowych:

a) w tej grupie ekosystemów przyrodniczo
najcenniejsze sà liczne w Parku torfowi-

ska, w szczególnoÊci wysokie i przejÊcio-
we; rezultatem prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej na obszarze Parku w latach
poprzedzajàcych utworzenie Parku jest
w szczególnoÊci:

— osuszenie z∏o˝a torfowego, zw∏aszcza
jego warstw powierzchniowych, w nie-
których torfowiskach,

— uruchomienie niekorzystnych zjawisk
i procesów w z∏o˝u torfowym, w tym
mineralizacji, zmniejszanie obj´toÊci
osadu,

— spadek tempa akumulacji z∏o˝a torfo-
wego,

— zaburzenia w procesie naturalnej suk-
cesji roÊlinnoÊci, 

— regresja i unifikacja biocenoz, spadek
ró˝norodnoÊci biologicznej,

b) w tej grupie ekosystemów przedmiotem
ochrony sà równie˝ inne nieleÊne ekosys-
temy làdowe:

— murawy napiaskowe,

— wydmy Êródlàdowe,

— wrzosowiska,

— ∏àki na torfie niskim oraz ró˝ne, zwykle
wczesne, stadia sukcesyjne zbiorowisk
leÊnych, a tak˝e ekosystemy szuwarów,
zio∏oroÊli, êródlisk i zaroÊli; ka˝dy z tych
typów ekosystemów, a nawet obiektów
w ramach danego typu, wymaga u˝y-
cia odpowiednich technik i metod
ochrony.



Dziennik Ustaw Nr 230 — 12886 — Poz. 1545

2.12. Typy siedlisk przyrodniczych wymagajàce ochrony wynikajàcej z wyznaczenia obszarów Natura 2000:

3. Spo∏eczne uwarunkowania realizacj i  celów
ochrony:
3.1. Park Narodowy „Bory Tucholskie” zosta∏

utworzony rozporzàdzeniem Rady Minist-

rów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utwo-
rzenia Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
(Dz. U. Nr 64, poz. 305 oraz z 1999 r. Nr 53,
poz. 555).
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3.2. Grunty Parku po∏o˝one sà na obszarze:

3.3. Powierzchnia Parku wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2007 r. wynios∏a 4613,04 ha, 

w tym w zarzàdzie Parku 4599,43 ha, i stanowi nast´pujàce u˝ytki gruntowe:
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3.4. Enklawy1) wyst´pujàce w Parku:

3.5. Podzia∏ Parku na obwody ochronne:

3.6. U˝ytki rolne obejmujà 70,57 ha, w tym :

1) grunty orne — 5,70 ha;

2) sady — 0,71 ha;

3) ∏àki trwa∏e — 47,48 ha;

4) pastwiska — 16,68 ha.

3.7. Na obszarze Parku mieszkajà tylko jego pra-
cownicy.

3.8. Powierzchnia otuliny Parku wynosi 12 980,52 ha.
W przewa˝ajàcej cz´Êci obejmuje lasy nale˝àce
do Skarbu Paƒstwa, administrowane przez Nad-
leÊnictwa:

a) Rytel — najwi´ksza, po∏udniowa cz´Êç otuliny,

b) Przymuszewo — pó∏nocno-zachodnia cz´Êç
otuliny.

Du˝y udzia∏ powierzchniowy stanowià jeziora
nale˝àce do Skarbu Paƒstwa, z których najwi´k-
sze to: Charzykowskie, Karsiƒskie, D∏ugie,
Dybrzk i ¸àckie.

Grunty leÊne prywatne wyst´pujà w rozdrob-
nionych kompleksach, g∏ównie na obrze˝ach
lasów paƒstwowych. Oko∏o 5 % zajmujà grun-
ty rolne i budowlane, które prawie w ca∏oÊci
stanowià w∏asnoÊç prywatnà. Ogólny udzia∏
gruntów prywatnych w otulinie szacuje si´ na
oko∏o 10 %. 

Park w oko∏o 90 % graniczy z gruntami Skarbu
Paƒstwa. Pozosta∏e 10 % graniczy z gruntami
prywatnymi, znajdujàcymi si´ w so∏ectwach
Swornegacie i Ma∏e Swornegacie oraz w Drze-
wiczu.

———————
1) Ich powierzchnia nie jest wliczona do powierzchni Parku.
2) Numery dzia∏ek podano zgodnie z mapà ewidencyjnà gruntów i budynków powiatu chojnickiego, obr´b ewidencyjny

Swornegacie. Mapa znajduje si´ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
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Za∏àcznik nr 2

IDENTYFIKACJA ORAZ OKREÂLENIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA 
ISTNIEJÑCYCH I POTENCJALNYCH ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH I ZEWN¢TRZNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW

I. Zagro˝enia wewn´trzne istniejàce:
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II. Zagro˝enia wewn´trzne potencjalne:
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III. Zagro˝enia zewn´trzne istniejàce:
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IV. Potencjalne zagro˝enia zewn´trzne:
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Za∏àcznik nr 3

OBSZARY OCHRONY ÂCIS¸EJ,
CZYNNEJ I KRAJOBRAZOWEJ

———————
1) Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà i pododdzia∏y oznaczone literà podano zgodnie z mapà przeglàdowà Parku

Narodowego „Bory Tucholskie”, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Warsza-
wie w skali 1:10 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.2001 r.
Mapa znajduje si´ w siedzibie Dyrekcji Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w miejscowoÊci Charzykowy. 
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1. Dzia∏ania ochronne na obszarach ochrony
Êcis∏ej ,  czynnej i krajobrazowej

1.1. Dzia∏ania ochronne na obszarach obj´tych
ochronà Êcis∏à obejmujà:

1) przy˝yciowe od∏owy kontrolne oraz monito-
ring stanu wód powierzchniowych i warun-
ków fizykochemicznych jezior;

2) ochron´ przeciwpo˝arowà;

3) ochron´ rzadkich roÊlin i zagro˝onych wygi-
ni´ciem gatunków.

1.2. Dzia∏ania ochronne na obszarach ochrony
czynnej polegajà na umo˝liwieniu przebiegu
naturalnych procesów przyrodniczych, w tym
procesów regeneracji, sukcesji i unaturalniania
si´ ekosystemów. 

W poszczególnych ekosystemach ponadto
obejmuje: 

1) w ekosystemach leÊnych: 

a) zachowanie trwa∏oÊci ekosystemów leÊ-
nych,

b) dà˝enie do realizacji d∏ugookresowego
celu ochronnego, jakim jest przywracanie,
zgodnie z typem ekosystemu naturalne-
go, sk∏adu gatunkowego i struktury prze-
strzennej drzewostanu,

c) stworzenie warunków do realizacji celów
ochrony, w tym tak˝e ochrony rzadkich
gatunków grzybów, roÊlin i zwierzàt,

d) usuwanie roÊlin gatunków inwazyjnych
obcego dla ekosystemu pochodzenia,

e) ochrona rzadkich i zagro˝onych gatunków
grzybów i roÊlin,

f) ograniczanie liczebnoÊci gatunków stano-
wiàcych zagro˝enie dla gatunków rzad-
kich i zagro˝onych zwierzàt,

g) ochron´ zwierzàt;

2) w nieleÊnych ekosystemach làdowych:
a) hamowanie sukcesji,
b) ograniczanie odp∏ywu wód powierzchnio-

wych,
c) ochron´ rzadkich i zagro˝onych gatunków

grzybów i roÊlin,
d) ograniczanie liczebnoÊci gatunków stano-

wiàcych zagro˝enie dla gatunków rzad-
kich i zagro˝onych zwierzàt;

3) w ekosystemach wodnych:
a) prowadzenie od∏owów regulacyjnych i za-

rybieƒ wspomagajàcych,
b) monitoring stanu wód powierzchniowych

i warunków fizykochemicznych jezior,
c) ochron´ rzadkich i zagro˝onych gatunków

grzybów i roÊlin,
d) ograniczanie liczebnoÊci gatunków stano-

wiàcych zagro˝enie dla gatunków rzad-
kich i zagro˝onych zwierzàt.

1.3. Dzia∏ania ochronne na obszarach ochrony kra-
jobrazowej obejmujà:
1) przeciwdzia∏anie zarastaniu ekosystemów

pó∏naturalnych;
2) ograniczenie odp∏ywu wód powierzchnio-

wych;
3) ochron´ walorów widokowych przez zacho-

wanie ekstensywnego sposobu u˝ytkowania
gruntów ornych;

4) usuwanie gatunków obcych;
5) ochron´ zwierzàt;
6) ochron´ gruntów ornych przez zachowanie

ekstensywnych sposobów u˝ytkowania;
7) ochron´ walorów widokowych;
8) budow´ infrastruktury edukacyjnej;
9) budow´ i remont urzàdzeƒ turystycznych.

2. Rodzaj,  zakres i lokalizacja dzia∏aƒ ochron-
nych

Za∏àcznik nr 4

DZIA¸ANIA OCHRONNE NA OBSZARACH OCHRONY ÂCIS¸EJ, CZYNNEJ I KRAJOBRAZOWEJ, 
Z PODANIEM RODZAJU, ZAKRESU I LOKALIZACJI TYCH DZIA¸A¡

———————
1) Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà i pododdzia∏y oznaczone literà podano zgodnie z mapà przeglàdowà Parku Narodo-

wego „Bory Tucholskie”, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Warszawie w skali
1:10 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.2001 r.
Mapa znajduje si´ w siedzibie Dyrekcji Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w miejscowoÊci Charzykowy.
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———————
2) Zarybianie powinno byç dokonywane w oparciu o materia∏ zarybieniowy o cechach w∏aÊciwych dla lokalnych populacji

ryb, w celu stabilizacji sk∏adów jakoÊciowych i iloÊciowych populacji ryb wyst´pujàcych na terenie Parku.
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Za∏àcznik nr 5

OBSZARY I MIEJSCA UDOST¢PNIANE DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH,
REKREACYJNYCH ORAZ SPORTOWYCH, AMATORSKIEGO PO¸OWU RYB I RYBACTWA ORAZ SPOSOBY

ICH UDOST¢PNIANIA 

I. Miejsca udost´pniane w celach naukowych

———————
1) Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà i pododdzia∏y oznaczone literà podano zgodnie z mapà przeglàdowà Parku Narodo-

wego „Bory Tucholskie”, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Warszawie w skali
1:10 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.2001 r.
Mapa znajduje si´ w siedzibie Dyrekcji Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w miejscowoÊci Charzykowy.

II. Miejsca udost´pniane w celach edukacyjnych
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III. Miejsca udost´pniane w celach kulturowych

IV. Miejsca udost´pniane w celach turystycznych
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VI. Miejsca udost´pniane w celach sportowych

V. Miejsca udost´pniane w celach rekreacyjnych
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VII. Mo˝liwe obszary i zakres rozbudowy i modernizacj i  infrastruktury turystycznej,  rekre-
acyjnej i sportowej:

1) Chociƒski M∏yn;

2) terenowa baza edukacyjna w Bachorzu.
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Za∏àcznik nr 6

WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH MO˚E BYå PROWADZONA 
DZIA¸ALNOÂå HANDLOWA I ROLNICZA

I. Wykaz miejsc,  w których mo˝e byç prowadzona dzia∏alnoÊç handlowa

II. Wykaz miejsc,  w których mo˝e byç prowadzona dzia∏alnoÊç rolnicza

———————
1) Podzia∏ na oddzia∏y oznaczone liczbà i pododdzia∏y oznaczone literà podano zgodnie z mapà przeglàdowà Parku Narodo-

wego „Bory Tucholskie”, sporzàdzonà przez Biuro Urzàdzania Lasu i Geodezji LeÊnej Oddzia∏ w Warszawie w skali
1:10 000, wed∏ug stanu na dzieƒ 1.01.2001 r.
Mapa znajduje si´ w siedzibie Dyrekcji Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w miejscowoÊci Charzykowy.



Dziennik Ustaw Nr 230 — 12913 — Poz. 1545

Za∏àcznik nr 7

USTALENIA DO STUDIÓW UWARUNKOWA¡ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN, MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DOTYCZÑCE ELIMINACJI LUB OGRANICZENIA 

ZAGRO˚E¡ ZEWN¢TRZNYCH

Wprowadza si´ ustalenia do studiów uwarunko-
waƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin: Chojnice i Brusy, miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, planów zagospodaro-
wania przestrzennego województwa pomorskiego
dotyczàce eliminacji lub ograniczenia zagro˝eƒ 
zewn´trznych, mogàcych mieç swoje êród∏o w otuli-
nie Parku, polegajàce na:

1) w zakresie ochrony gleb i wód — dà˝eniu do wy-
posa˝enia wszystkich jednostek osadniczych
w otulinie Parku w infrastruktur´ ochrony Êrodo-
wiska, a w szczególnoÊci: w lokalne lub zbiorcze
sieci kanalizacji sanitarnej, w system selektywnej
zbiórki gromadzenia odpadów i ich odbioru przez
wyspecjalizowane s∏u˝by, w lokalne systemy pod-
czyszczania wód opadowych z terenów komunika-
cyjnych, przemys∏owych i produkcji rolnej;

2) w zakresie ochrony powietrza — preferowaniu 
niskoemisyjnych êróde∏ ciep∏a;

3) w zakresie ochrony fauny i flory:

a) ograniczaniu zabudowy w przebiegu istniejà-
cych korytarzy ekologicznych, ∏àczàcych Park
z obszarami cennymi przyrodniczo, w strefach,
których granice biegnà:
— od mostu na drodze wojewódzkiej nr 236

w miejscowoÊci Drzewicz na pó∏nocny
wschód brzegiem Jeziora ¸àckiego, z wy∏à-
czeniem oddzia∏u 269k—269n (wed∏ug mapy
przeglàdowej NadleÊnictwo Przymuszewo,
obr´b Laska, stan na 01.01.1999 r.) do grani-
cy otuliny Parku, za∏amuje si´ na wschód
i biegnie granicà otuliny Parku do pó∏nocnej
granicy oddzia∏u 289, za∏amuje si´ na za-
chód i biegnie pó∏nocnà granicà oddzia∏ów 
289—292, za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie
zachodnià granicà oddzia∏u 292 do brzegu
Jeziora Dybrzk, za∏amuje si´ na pó∏nocny za-
chód i biegnie brzegiem Jeziora Dybrzk do
punktu poczàtkowego,

— od drogi powiatowej nr 05118 w miejscowo-
Êci Ma∏e Swornegacie w kierunku pó∏noc-
nym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
nr 791/7 obr´b ewidencyjny Swornegacie do
brzegu Jeziora D∏ugiego, za∏amuje si´ na
wschód, a nast´pnie na pó∏noc i biegnie po-
∏udniowym i wschodnim brzegiem Jeziora
D∏ugiego do najbardziej wysuni´tego na pó∏-
noc punktu pó∏wyspu Miechorz, nast´pnie
za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie zachod-
nim, a nast´pnie po∏udniowym brzegiem Je-
ziora Karsiƒskiego do dzia∏ki nr 717/7 obr´b
ewidencyjny Swornegacie, a nast´pnie
wzd∏u˝ zachodniej granicy tej dzia∏ki do dro-
gi powiatowej nr 05118, nast´pnie skr´ca na
zachód i biegnie wzd∏u˝ drogi do punktu po-
czàtkowego,

— od ujÊcia rzeki Chociny do Jeziora Karsiƒ-
skiego w kierunku zachodnim wzd∏u˝ rzeki
Chociny do mostu na drodze wojewódzkiej
nr 236 w miejscowoÊci Chociƒski M∏yn, za∏a-
muje si´ na po∏udniowy zachód i biegnie
wzd∏u˝ drogi nr 236 do granicy otuliny Parku,
za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie granicà
otuliny do rzeki Brdy, za∏amuje si´ na wschód
i biegnie wzd∏u˝ rzeki Brdy do jej ujÊcia do Je-
ziora Charzykowskiego, za∏amuje si´ na pó∏-
nocny wschód, biegnie brzegiem Jeziora Cha-
rzykowskiego do mostu na drodze nr 05118
w miejscowoÊci Ma∏e Swornegacie, dalej za-
chodnim brzegiem Jeziora D∏ugiego do punk-
tu poczàtkowego, z wy∏àczeniem dzia∏ki
nr 46/53 obr´b ewidencyjny Kopernica,

— od punktu granicznego nr 1421 (mapa prze-
glàdowa Parku Narodowego „Bory Tuchol-
skie” wed∏ug stanu na 01.01.2001 r.) w kie-
runku pó∏nocnym zachodnià granicà dzia∏ek
nr 1039/4, 1039/3, 3392, 906/8, 905/10, 905/11,
902, 903, 895, 891, 3385/4, przecinajàc dzia∏-
k´ 852/1 obr´b ewidencyjny Swornegacie do
po∏udniowo-wschodniego brzegu Jeziora
Witoczno, za∏amuje si´ na pó∏nocny wschód
i biegnie brzegiem Jeziora Witoczno do rzeki
Brdy, za∏amuje si´ na wschód i biegnie rzekà
Brda do Jeziora Ma∏o∏àckiego, za∏amuje si´
na po∏udniowy wschód i biegnie zachodnim
brzegiem Jeziora Ma∏o∏àckiego i Jeziora ¸àc-
kiego do oÊrodka wypoczynkowego Real-
bud, za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie do
granicy Parku na wysokoÊci pó∏nocno-
-wschodniej granicy oddzia∏u 4,

— od miejscowoÊci Stary M∏yn na po∏udnie
wzd∏u˝ drogi powiatowej nr 05118 do po∏u-
dniowo-zachodniej granicy oddzia∏u 167
(mapa przeglàdowa NadleÊnictwo Rytel, ob-
r´b Klosnowo wed∏ug stanu na 01.01.1997 r.),
za∏amuje si´ na wschód i biegnie wzd∏u˝ pó∏-
nocnej granicy oddzia∏ów 167 i 165 do grani-
cy Zaborskiego Parku Krajobrazowego, za∏a-
muje si´ na po∏udnie i biegnie granicà Za-
borskiego Parku Krajobrazowego do drogi
powiatowej nr 05132, za∏amuje si´ na
wschód i biegnie wzd∏u˝ drogi powiatowej
nr 05132 do granicy otuliny Parku, za∏amuje
si´ na pó∏noc i biegnie granicà otuliny Parku
do po∏udniowej granicy oddzia∏u 163 z wy∏à-
czeniem terenów zabudowy wsi Chojniczki,
za∏amuje si´ na pó∏nocny zachód i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy oddzia∏u 163,
nast´pnie pó∏nocnà granicà dzia∏ek nr 99/2,
101, 109/2, 109/1, 111/1, 112/1, 113/1, 115/1,
116/1, 134/8 obr´b ewidencyjny Chojniczki
do po∏udniowo-wschodniej granicy oddzia-
∏u 164g, skr´ca na zachód i biegnie wzd∏u˝
granicy po∏udniowej oddzia∏u 164 do Strugi
Jarcewskiej i dalej na zachód wzd∏u˝ Strugi
Jarcewskiej do drogi powiatowej nr 05118,
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b) uwzgl´dnieniu w inwestycjach drogowych bez-
piecznych przejÊç dla migrujàcych zwierzàt,

c) utrzymaniu obecnej klasy drogi powiatowej
Charzykowy—Chociƒski M∏yn z istniejàcymi
ograniczeniami na odcinku przechodzàcym
przez Park i rozpatrzeniu mo˝liwoÊci eliminacji
ci´˝arowego ruchu tranzytowego,

d) dà˝eniu do utworzenia strefy ciszy na Jeziorze
Charzykowskim, na odcinkach graniczàcych
z Parkiem w pasie 200 m od brzegu,

e) zapewnieniu trwa∏ego utrzymania aktualnego
sposobu u˝ytkowania enklaw gruntów nieb´dà-
cych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa znajdujàcych
si´ wewnàtrz Parku oraz terenów leÊnych w re-
jonie Ma∏ych Swornegaci na zachód od granic
Parku do drogi powiatowej nr 05118;

4) w zakresie ochrony walorów krajobrazowo-kultu-
rowych:

a) dà˝eniu do ochrony i wyeksponowania zacho-
wanych, wartoÊciowych zasobów dziedzictwa
kulturowego jako noÊnika pami´ci zbiorowej
i wartoÊci wspólnych Ziemi Zaborskiej,

b) ochronie to˝samoÊci kulturowej obszaru,
w szczególnoÊci: kultury organizacji struktur
osadniczych i sieci dróg, kultury organizacji
przestrzennej struktur wewn´trznych jednostek
osadniczych, kultury organizacji przestrzennej
zabudowy niw siedliskowych i u˝ytkowaniu
gruntów w obr´bie siedlisk,

c) kultywowaniu i kontynuowaniu elementów kul-
tury duchowej i materialnej zwiàzanej z prze-
strzenià ˝yciowà cz∏owieka, z jej u˝ytkowaniem
i kszta∏towaniem obecnie i w przysz∏oÊci,

d) ochronie i rewaloryzowaniu fizjonomii przed-
poli ciàgów widokowych z Parku:
— ze wschodniego brzegu Jeziora Charzykow-

skiego na odcinku Bachorze—Ma∏e Sworne-
gacie na jezioro i przeciwleg∏y brzeg,

— z drogi Owink—Swornegacie na stref´ przy-
brze˝nà, Jezioro Karsiƒskie i przeciwleg∏y
brzeg,

e) ochronie i rewaloryzowaniu fizjonomii przedpo-
li ciàgów widokowych na Park z drogi Sworne-
gacie—Kokoszka na stref´ przybrze˝nà, Jezioro
Karsiƒskie i przeciwleg∏y brzeg,

f) propagowaniu i kontynuowaniu wzorców
architektury zagospodarowania, charaktery-
stycznych dla regionu, i stymulowaniu korzy-
stania z nich przy wszelkich nowych dzia∏aniach
kszta∏tujàcych przestrzeƒ otoczenia Parku,

g) we wsiach o zwartej zabudowie lokalizowaniu
nowej zabudowy w bezpoÊrednim nawiàzaniu
do istniejàcych skupisk zabudowy,

h) ograniczaniu zabudowy na terenach rolniczych
— nie rozpraszaniu zabudowy wiejskiej, z wy∏à-
czeniem inwestycji zwiàzanych z koniecznoÊcià
rozwoju gospodarstw rolnych,

i) wprowadzaniu zakazu lokalizacji nowych bu-
dynków i budowli:

— na gruntach leÊnych, z wyjàtkiem obiektów
zwiàzanych z gospodarkà leÊnà i infrastruk-
turà technicznà,

— bez równoczesnego zagospodarowania ota-
czajàcego terenu zielenià, w tym wysokà,

j) dà˝eniu do wype∏nienia w pierwszej kolejnoÊci
wolnych miejsc w strukturze istniejàcych
zespo∏ów i skupisk zabudowy oraz wzrostu wy-
korzystania przestrzeni miejscowoÊci, przy za-
pewnieniu okreÊlonych indywidualnie w pla-
nach zagospodarowania przestrzennego dla
poszczególnych miejscowoÊci wymogów w za-
kresie proporcji terenów zabudowanych i ziele-
ni oraz minimalnych rozwiàzaƒ w zakresie uzy-
skiwania i zachowywania ∏adu i porzàdku
w przestrzeni publicznej;

5) wy∏àczeniu z ruchu pojazdów mechanicznych dro-
gi gminnej Bachorze—Swornegacie, w granicach
Parku po przej´ciu jej przez Park w drodze wykupu
lub wymiany gruntów, z wyjàtkiem dojazdu do
gruntów prywatnych w celu wykonywania czyn-
noÊci gospodarczych; 

6) budowie Êcie˝ki rowerowej Charzykowy—Swor-
negacie wzd∏u˝ drogi powiatowej;

7) dà˝eniu do zatrzymania inwestowania w Owinku
na obecnym etapie w zakresie lokalizacji nowych
inwestycji zwiàzanych z budownictwem letnisko-
wym, mieszkalnym i us∏ugowym, z wyjàtkiem
dotychczas uzgodnionych z Parkiem.


