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ProblematykĊ studium okreĞla artykuł 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia kierunków wyspecyfikowane są ustĊpie
21 artykułu 10.
Brzmi on nastĊpująco:
2. W studium okreĞla siĊ w szczególnoĞci:
1)

kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

2)

kierunki i wskaĨniki dotyczące zagospodarowania oraz uĪytkowania terenów, w
tym tereny wyłączone spod zabudowy;

3)

obszary oraz zasady ochrony Ğrodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
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4)

obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;

5)

kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6)

obszary, na których rozmieszczone bĊdą inwestycje celu publicznego o
znaczeniu lokalnym;

7)

obszary, na których rozmieszczone bĊdą inwestycje celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art.
48 ust. 1;

8)

obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrĊbnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleĔ i podziału nieruchomoĞci, a takĪe
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaĪy powyĪej
2.000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;

9)

obszary, dla których gmina zamierza sporządziü miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia
gruntów rolnych i leĞnych na cele nierolnicze i nieleĞne;

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leĞnej przestrzeni produkcyjnej;
REV]DU\V]F]HJyOQHJR]DJURĪHQLDSRZRG]LąRUD]REV]DU\RVXZDQLDVLĊPDV]LHPQ\FK
11) obszary
naraĪone na niebezpieczeĔstwo powodzi i osuwania siĊ mas ziemnych;

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza siĊ w złoĪu kopaliny filar ochronny;
13) obszary pomników zagłady
ograniczenia prowadzenia
ustawy z dnia 7 maja 1999
zagłady (Dz. U. Nr 41, poz.
1271);

i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich
działalnoĞci gospodarczej, zgodnie z przepisami
r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów
412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.

14) obszary wymagające przekształceĔ, rehabilitacji lub rekultywacji;
15) granice terenów zamkniĊtych i ich stref ochronnych;
16) inne obszary problemowe, w zaleĪnoĞci od uwarunkowaĔ i potrzeb zagospodarowania wystĊpujących w gminie.
D-HĪHOLQDREV]DU]HJPLQ\SU]HZLGXMHVLĊZ\]QDF]HQLHREV]DUyZQDNWyU\FK
UR]PLHV]F]RQHEĊGąXU]ąG]HQLDZ\WZDU]DMąFHHQHUJLĊ]RGQDZLDOQ\FKĨUyGHá
HQHUJLLRPRF\SU]HNUDF]DMąFHMN:DWDNĪHLFKVWUHIRFKURQQ\FK]ZLą]DQ\FK
]RJUDQLF]HQLDPLZ]DEXGRZLHRUD]]DJRVSRGDURZDQLXLXĪ\WNRZDQLXWHUHQX
ZVWXGLXPXVWDODVLĊLFKUR]PLHV]F]HQLH
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ZAŁOĩENIA OGÓLNE DO KIERUNKÓW ROZWOJU
PRZESTRZENNEGO GMINY
Głównym celem działaĔ zdefiniowanych w “Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego” jest osiągniĊcie takiego poziomu Īycia w gminie, który
bĊdzie zapewniał jej mieszkaĔcom i przyjezdnym zaspokojenie potrzeb we wszystkich
dziedzinach Īycia – potrzeb materialnych i kulturowych- przy zachowaniu
zasady zrównowaĪonego rozwoju.
ZrównowaĪony rozwój (według ustawy “Prawo ochrony Ğrodowiska”) jest rozwojem
społeczno-gospodarczym, w którym nastĊpuje proces integrowania działaĔ politycznych,
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałoĞci
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moĪliwoĞci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społecznoĞci lub obywateli zarówno
współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleĔ.
Cel ten wymaga kształtowania zrównowaĪonego i harmonijnego rozwoju gospodarczego
opartego na istniejącym potencjale Ğrodowiska naturalnego, Ğrodowiska kulturowego i
obecnym zainwestowaniu, a takĪe – na inicjatywie i zaangaĪowaniu społecznoĞci gminy i
jej samorządu.
Aspiracje gminy generują potrzeby, do których zalicza siĊ:
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B

uzyskanie warunków zamieszkania charakteryzujących siĊ wskaĨnikiem min 20,0 m˛
powierzchni uĪytkowej przypadającej na jednego mieszkaĔca, oraz podniesieniem
standardu technicznego i wyposaĪeniem mieszkaĔ w kompletne urządzenia sanitarne,

B

wyrównanie poziomu wyposaĪenia technicznego wszystkich szkół w kierunku
osiągniĊcia poziomu równego poziomowi warunków kształcenia w miastach,

B

zwiĊkszenie dostĊpnoĞci do szeroko pojĊtej bazy usług,

B

modernizacja dróg i realizowanie proekologicznej polityki transportowej i komunikacyjnej,

B

harmonijny rozwój systemów zaopatrzenia w wodĊ oraz systemów unieszkodliwiania
Ğcieków,

B

wdraĪanie skutecznych systemów gospodarki odpadami,

B

proekologiczna modernizacja istniejących obiektów zaopatrzenia w ciepło,

B

rozwój niekonwencjonalnych, ekologicznych Ĩródeł energii,

B

rozbudowa systemu zaopatrzenia w gaz,

B

zachowanie i wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów i obszarów,

B

obejmowanie ochroną prawną najbardziej cennych elementów dziedzictwa kulturowego,

B

pielĊgnowanie walorów krajobrazów historycznych (Kaszuby),

B

turystyczna promocja i udostĊpnienie obszarów i obiektów cennych kulturowo,

B

wypracowanie skutecznych metod pozyskiwania uĪytkowników obiektów zabytkowych
w celu ich turystycznego wykorzystania,

B

popularyzacja szlaków turystycznych, nawiązujących do tematyki kulturowej,

B

promowanie i wdraĪanie proekologicznych zasad zagospodarowania na terenach o wysokiej róĪnorodnoĞci przyrodniczej,

B

ochrona, minimalizacja dewastacji zasobów przyrodniczych,

B

dąĪenie do przywrócenia równowagi przyrodniczej na terenach zdewastowanych,
zdegradowanych,

B

odpowiednie przygotowanie zespołów i obiektów przyrodniczych do pełnienia funkcji
turystyczno – wypoczynkowej oraz innych przewidywanych funkcji,

B

inwentaryzacja zasobów przyrodniczych gminy,

B

edukacja ekologiczna społeczeĔstwa,

B

poprawa jakoĞci uĪytkowej i ekologicznej wszystkich wód powierzchniowych,

B

ustanowienie obszarów ochronnych dla GZWP i wprowadzenie odpowiednich
ograniczeĔ w uĪytkowaniu terenów w zasiĊgu zbiorników,

B

realizacja programu zalesieĔ w dostosowaniu do potrzeb ochrony zasobów wodnych,
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B

badanie monitoringowe wód powierzchniowych i podziemnych,

B

wzmocnienie odpornoĞci biologicznej i przywrócenie równowagi ekologicznej ekosystemom leĞnym na gruntach porolnych,

B

dostosowanie lasów do potrzeb turystyki i rekreacji.

Z\NRU]\VWDQLHSRWHQFMDáXHNVSORDWDF\MQHJR]DVREyZNUXV]\ZQDWXUDOQ\FK

PROGNOZA ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO
Po przeanalizowaniu dostĊpnych danych statystycznych w zakresie dynamiki rozwoju ludnoĞci, ruchu naturalnego, migracji i kształtowania siĊ struktury wieku moĪna
stwierdziü, Īe:
I.

w badanym okresie (1996 ÷ 2001 r.) odnotowuje siĊ wzrost liczby ludnoĞci
wynikający głównie z przyrostu naturalnego,

II.

saldo migracji pozostaje nadal ujemne, chociaĪ odpływ ludnoĞci z gminy w ostatnich latach maleje,

III.

przyrost naturalny ludnoĞci (jeden z głównych czynników wzrostu liczby ludnoĞci w
gminie) był dodatni, chociaĪ z nieznaczną tendencją malejącą,

IV.

w klasyfikacji struktur wiekowych ponad 30 % mieszkaĔców gminy jest w wieku
przedprodukcyjnym (przeciĊtna w powiecie bytowskim 30,0 %), a wiĊc w grupie
struktur młodych, co rokuje prĊĪnoĞü biologiczną teraz oraz w przyszłoĞci,

V.

odsetek osób wieku produkcyjnego (58,0 %) jest nieco niĪszy od przeciĊtnej w powiecie. Udział młodszych roczników wieku produkcyjnego 18 - 44 lat tzw. grupa
mobilna, stanowi ok. 41,0 % ogółu ludnoĞci gminy, a wiĊc znaczną grupĊ osób stanowiących podaĪ miejscowych zasobów siły roboczej.

odsetek osób wieku poprodukcyjnego (11,4 %) jest korzystnie nieco wyĪszy od Ğredniego
w powiecie bytowskim (10,6 %).
Dotychczasowy rozwój gminy oraz fakt, Īe gmina charakteryzuje siĊ młodą strukturą wieku, co pozwala przyjąü, Īe nie bĊdzie malał potencjał demograficzny gminy i w
związku z tym moĪna spodziewaü siĊ tu łagodniejszego spadku przyrostu naturalnego,
który był i bĊdzie w najbliĪszych latach głównym czynnikiem wzrostu liczby mieszkaĔców
terenów wiejskich woj. pomorskiego, w tym równieĪ gminy Czarna Dąbrówka.
PrzyjĊta aktywizacja terenów wiejskich w zakresie rozwoju rolnictwa, turystyki i
rekreacji oraz w obrĊbie terenów oddziaływania komunikacji poprzez lokalizowanie tam inwestycji związanych z potencjalną podaĪą miejsc pracy pozwala przyjąü, Īe migracja zbliĪona bĊdzie do przeciĊtnej z badanego okresu 1992 ÷ 2000r.
Przy tak załoĪonych trendach liczba ludnoĞci gminy w perspektywie r. 2016 moĪe
kształtowaü siĊ na poziomie około 6000 – 6100 osób – oznacza to przyrost o około 200 300 osób w stosunku do liczby ludnoĞci według stanu z 2001r. tj. 5808 osób.
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Prognozowana sieü osadnicza na terenie gminy Czarna Dąbrówka kształtowaü siĊ moĪe
nastĊpująco:
Æ

miejscowoĞci do 100 mieszkaĔców:
ĝwiĊchowo, Łupawsko, Kartkowo, Mikorowo, Brzezinka, Osowskie, Kłosy, Kotuszewo,

Æ

miejscowoĞci o liczbie 100 - 200 mieszkaĔców:
Wargowo, Bochowo, GliĞnica, Podkomorzyce, Mydlita, NoĪynko, Otnoga, Rokitki,

Æ

miejscowoĞci o liczbie 200 - 400 mieszkaĔców:
Jerzkowice, Kleszczyniec, Mikorowo, Rokiciny, Karwno, Unichowo,

Æ

miejscowoĞci o liczbie 400 - 1000 mieszkaĔców:
NoĪyno, Kozy, JasieĔ, Rokity,

Æ

miejscowoĞci o liczbie powyĪej 1000 mieszkaĔców:
Czarna Dąbrówka.

PROGNOZA ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
Z przeprowadzonej analizy w zakresie sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy
Czarna Dąbrówka wynika, Īe do adaptacji moĪna przyjąü całoĞü istniejących zasobów
mieszkaniowych, zakładając, Īe w miarĊ potrzeb bĊdą siĊ modernizowały. Przez “modernizacjĊ” rozumie siĊ poprawĊ stanu technicznego obiektu, moĪliwoĞü jego rozbudowy, dobudowy i przebudowy, a takĪe podniesienie jego walorów estetycznych.
Potencjalne potrzeby terenowe dla budownictwa mieszkaniowego prognozowano w oparciu o przyjĊte załoĪenie, Īe poprawa warunków mieszkaniowych mieszkaĔców gminy
bĊdzie nastĊpowaü:
8 poprzez rozgĊszczenie w istniejących, adaptowanych zasobach mieszkaniowych,
8 realizacjĊ nowej zabudowy dla aktualnych mieszkaĔców gminy wraz z uwzglĊdnieniem
wzrostu liczby ludnoĞci w gminie.
W oparciu o powyĪsze załoĪenie poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaĔców gminy w zakresie mieszkalnictwa kształtowaü siĊ bĊdzie nastĊpująco:
Æ

istniejące zasoby mieszkaniowe :
przyjmując poprawĊ warunków mieszkaniowych, tj. rozgĊszczenie – w istniejących zasobach mieszkaniowych zamieszkiwaü bĊdzie:
Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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8 w zabudowie wielorodzinnej, jednorodzinnej i siedliskowej około 5150 osób – wg
przyjĊtego wskaĨnika 18 m 2 powierzchni uĪytkowej na 1 osobĊ.
Æ

potencjalne potrzeby na tereny realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej:

8 dla zaspokojenia potrzeb pozostałych ok. 660 osób – aktualnych mieszkaĔców gminy –
potrzeba około 130 mieszkaĔ (działek) okreĞlonych wg przyjĊtego wskaĨnika 20 m 2
powierzchni uĪytkowej na 1 osobĊ.
8 dla zaspokojenia potrzeb przyszłych mieszkaĔców gminy, tj. około 200 – 300 osób, potrzeba około 40 działek (mieszkaĔ) przyjmując wskaĨnik j.w.
Szacunkowe zapotrzebowanie terenu na realizacjĊ zabudowy mieszkaniowej kształtowaü
siĊ bĊdzie na poziomie 17,0 – 19,0 ha.
Do obliczenia przyjĊto min. 1 000 m 2 na 1 działkĊ, (dla zabudowy rezydencjonalnej min.
2000 m 2 na 1 działkĊ).

KIERUNKOWY SYSTEM OBSŁUGI LUDNOĝCI
Ze szczegółowej analizy stanu istniejącego, moĪliwoĞci gminy i potrzeb poprawy
jakoĞci Īycia w zakresie infrastruktury społecznej wynika, Īe przyszłoĞciowy system obsługi ludnoĞci rozwijaü siĊ bĊdzie nastĊpująco:
Æ

oĞrodkiem gminnym (centrum administracyjno – usługowym) pozostanie nadal wieĞ
Czarna Dąbrówka zapewniając mieszkaĔcom wsi i gminy właĞciwą ich obsługĊ.
Utworzenie tu placówki oĞwiatowej szczebla ponadgminnego (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zaoczne dla dorosłych i Studium Policealne) stworzy młodzieĪy szansĊ do
nauki bez uciąĪliwych dojazdów do oĞrodków w Bytowie, LĊborku i Słupsku, podniesie
takĪe rangĊ samego oĞrodka gminnego.
PoĪądane jest dalsze kształtowanie centrum w obrĊbie terenów rozwojowych miejscowoĞci gminnej, gdzie naleĪy koncentrowaü nowe róĪnorodne usługi (wraz z miejscami
parkingowymi) uzupełniając zestaw usług juĪ istniejących.

Æ

oĞrodkiem uzupełniającym bĊdzie wieĞ NoĪyno - drugi po wsi gminnej rejon znacznej
koncentracji usług elementarnych (podstawowych), w tym placówek oĞwiatowych tj.
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.
PoĪądane jest uzupełnienie iloĞci usług w obrĊbie terenów rozwojowych wsi oraz w powiązaniu z istniejącą i projektowaną zabudową mieszkaniową.

Æ

oĞrodek obsługi rekreacyjno – turystycznej w Jasieniu oparty na istniejącym potencjale Ğrodowiska naturalnego ( kompleksy leĞne, jezioro JasieĔ o pow. ok. 590 ha),
Ğrodowiska kulturowego (obiekt sakralny z XVII w, pozostałoĞci podworskie), obecnego
zainwestowania turystyczno-rekreacyjnego oraz koncentracji istniejących usług
elementarnych (szkoła podstawowa, poczta, klub, obiekty sportowe, cmentarz).
Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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PoĪądane dalsze uzupełnienie usług o odpowiednim standardzie, nastawionych na
kompleksową obsługĊ hotelową, gastronomiczną, informacyjną, ofertĊ imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych i turystycznych.
Æ

w pozostałych wsiach na terenie gminy moĪliwe jest uzupełnienie iloĞci i rodzaju
usług w zaleĪnoĞci od potrzeb ich mieszkaĔców.
W kaĪdej wsi obrĊbowej istnieje moĪliwoĞü realizacji usług na terenach rozwojowych
wsi oraz w powiązaniu z istniejącą i projektowaną zabudową mieszkaniową.

Æ

z przeprowadzonej analizy w poszczególnych grupach urządzeĔ usługowych sygnalizuje siĊ nastĊpujące potrzeby:
B

szczególnie dla jednostek S 1 w NoĪynie, Rokitach – wydaje siĊ celowe powiĊkszenie istniejących działek do wielkoĞci okreĞlonych nastĊpującym orientacyjnym normatywem:
-

S 1 - 0,2 - 0,28 ha (bez Ğwietlicy i ze Ğwietlicą),

-

S 1 - 0,22 - 0,30 ha (bez Ğwietlicy i ze Ğwietlicą).

B

zarezerwowanie około 2,0 – 2,5 ha powierzchni terenu na ewentualną budowĊ
nowego obiektu gimnazjum w Czarnej Dąbrówce,

B

moĪliwoĞü budowy nowych obiektów handlowych i gastronomicznych w powiązaniu z istniejącą i noworealizowaną zabudową mieszkaniową – w formie obiektów
wbudowanych, dobudowanych oraz lokalizowanych w obrĊbie terenu wskazanego w studium jako rozwojowy dla poszczególnych wsi obrĊbowych,

B

szczególnie poĪądana jest budowa nowych obiektów jako urządzeĔ towarzyszących zagospodarowaniu turystycznemu w rejonach rozwoju rekreacji i turystyki, szlaków turystycznych i głównych tras komunikacyjnych,

B

zorganizowania na terenie gminy urządzonych terenów sportowych – lokalizowanych we wsiach: Unichowo, Jerzkowice, Mikorowo, Rokity, Karwno – o orientacyjnej pow. 0,5 - 1,0 ha.,
:.DUZQLH]RVWDá]UHDOL]RZDQ\RELHNWVSRUWRZ\RSRZRNRáRKD
wydaje siĊ równieĪ celowe, by wzbogaciü istniejącą ofertĊ urządzeĔ sportowych
o dodatkowe obiekty np. zespół boisk wielofunkcyjnych, zespół boisk do gier
małych, korty tenisowe, mini golf (który dla zainstalowania 18-tu stanowisk wymaga około 0,30 ha powierzchni terenu), ĞcieĪki zdrowia – lokalizowane w terenach rozwoju turystyki i rekreacji jako urządzenia towarzyszące istniejącemu zagospodarowaniu,

B

B

sygnalizuje siĊ potrzebĊ organizowania rekreacji dla stałych mieszkaĔców gminy
wszĊdzie tam gdzie istnieją sprzyjające warunki (zbiornik wodny) stwarzające
moĪliwoĞci zorganizowania zespołu plaĪowo - kąpieliskowego z plaĪą trawiastą,
placem zabaw dla dzieci, terenami urządzeĔ sportowych ewentualnie przywodnych. Zespół plaĪowo - kąpieliskowy winien byü bezpieczny, wyposaĪony w
Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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urządzenia sanitarne, kosze na Ğmieci oraz np. miejsca do grilowania, punkt
gastronomiczno - handlowy, i inne
Æ

Potencjalne moĪliwoĞci rozwoju usług ponadlokalnych takich jak: rzemiosło usługowe,
produkcyjne, przetwórstwo rolno-spoĪywcze itp. wiąĪą siĊ z obszarami dostĊpnoĞci
komunikacyjnej dróg wojewódzkich:
B

nr 210 na odcinku Słupsk – Czarna Dąbrówka – Unichowo,

B

nr 211 na odcinku ĩukowo – Kartuzy, Sierakowice – Puzdrowo – Czarna
Dąbrówka i dalej w kierunku Nowej Dąbrówki połączenie z drogą krajową nr 6,

B

nr 212 na odcinku Bytów – Unichowo – Czarna Dąbrówka – i dalej w kierunku
Osowa LĊborskiego, połączenie z drogą woj. Nr 214 w kierunku do Łeby.

Kierunkowy system obsługi ludnoĞci na tle sieci osadniczej przedstawiono graficznie na
załączonym schemacie.

ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI
Gmina Czarna Dąbrówka jest gminą posiadającą ogromne predyspozycje do tego,
aby rozwijaü siĊ przede wszystkim turystycznie.
Jest to wynik jej szczególnych walorów Ğrodowiskowych oraz korzystnego połoĪenia pod
wzglĊdem komunikacji, co zwiĊksza szanse poznania tej piĊknej gminy nie tylko w kraju,
ale i za granicą paĔstwa. Układ drogowy jest miĊkko kształtowany, bardzo naturalny,
wpasowany w krajobraz i dopasowany do charakteru gminy.

Turystyka i rekreacja winna staü siĊ w gminie Czarna Dąbrówka jedną z dziedzin
gospodarki wspomagającej budĪet gminy.
Istnieją tu znaczne moĪliwoĞci:
-

lokalizowania nowych form zagospodarowania rekreacyjnego, dochodowych dla gminy
niĪ popularne tu letniska indywidualne, (oĞrodki wypoczynkowe, pensjonaty itp.),

-

moĪliwoĞci przekształcania istniejących siedlisk na funkcje letniskowe i rekreacyjne,
Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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-

lokalizacja obozowisk wodnych, terenów biwakowych,

-

lokalizacja moteli, zajazdów w rejonie dogodnej dostĊpnoĞci komunikacyjnej,

-

rozwoju agroturystyki – nowej formy wypoczynku realizowanej w obrĊbie wiejskiego
gospodarstwa – zasługuje ona na szczególną uwagĊ, bowiem gmina Czarna Dąbrówka posiada dobre warunki dla jej rozwoju.

Turystyka w gminie Czarna Dąbrówka to pojĊcie , które naleĪy rozumieü bardzo
szeroko. Szczególnie, iĪ połoĪona jest w bliskoĞci piĊciu Parków Krajobrazowych.
Bogactwo Ğrodowiskowe gminy daje moĪliwoĞü wprowadzenia róĪnych form wypoczynku
takich jak: turystyka piesza, rowerowa, samochodowa, konna, wodna, wĊdkarstwo sportowe, jeĨdziectwo sportowe, sporty wodne, rekreacja, oĞrodki wypoczynkowe, letniska,
gospodarstwa agrotyrystyczne- bazujące na rolnictwie ekologicznym. NaleĪy dąĪyü do
tego , aby cała gmina rozwijała siĊ ekologicznie- rolnictwo, infrastruktura, przemysł i
rzemiosło nieuciąĪliwe dla Ğrodowiska.

Gmina ta moĪe staü siĊ duĪą konkurencją dla gmin oĞciennych kwalifikujących siĊ
jako turystyczne. Południową czĊĞü gminy obejmuje Park Krajobrazowy Dolina Słupi. Plan
jego ochrony zakłada, Īe głównym wĊzłem turystycznym ma byü wieĞ Soszyce- (połoĪona w gminie Bytów) tuĪ przy południowej granicy gminy Czarna Dąbrówka. Soszyce
dają początek szlakom turystycznym, pieszym, przyrodniczym.

Na terenie gminy rolĊ wĊzłów integracji komunikacyjnej turystyki z drogą miĊdzyregionalną lub regionalną obsługującą Park od zewnątrz mają pełniü Czarna Dąbrówka i
JasieĔ. Natomiast Jezioro JasieĔ juĪ stało siĊ centrum turystyczno- wypoczynkowym
całej gminy.
Wydaje siĊ teĪ celowe, by wieĞ obrĊbowa JasieĔ była wzmacniana o kompleksowe, usługi
związane z turystyką tworząc w ten sposób silny oĞrodek rekreacyjno – turystyczny.
OĞrodek, który byłby ogólnodostĊpną bazą – hotelową, gastronomiczną, informacyjną,
róĪnorodnych terenowych urządzeĔ sportowych, przywodnych, imprez kulturalno-rozrywkowych. Obsługiwałby uczestników pobytów wypoczynkowych, wypoczynku Ğwiątecznego
(weekendowego) oraz innych form np. turystyki kwalifikowanej (pieszej, rowerowej,
kajakowej i innej).
Jako uzupełniające formy zagospodarowania rekreacyjnego proponuje siĊ lokalizacjĊ nastĊpujących ogólnodostĊpnych obiektów rekreacyjnych:
-

pensjonaty,
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-

schroniska (lokalizowane np. przy szlakach turystycznych),

B

obozowiska wodne,

B

camping, tereny biwakowe.

Aby turystyka mogła siĊ rozwijaü i prawidłowo funkcjonowaü w całej gminie naleĪy
przewidzieü kompleksowe wobec całej sieci elementy zagospodarowania turystycznego:
schroniska młodzieĪowe, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, miejsca biwakowania, wypoĪyczalnie sprzĊtu (rowerowego, kajakowego, sportowego), całe zaplecze
obsługi tejĪe turystyki, gastronomia, hotelarstwo, urządzenia obsługi komunikacji.
Elementy te mogą byü lokalizowane na terenach predysponowanych pod funkcjĊ rekeacyjną, które wyznaczone są na rysunku studium obok terenów predysponowanych pod
funkcjĊ agroturystyczną, produkcyjno-przetwórczą i zabudowĊ rezydencjonalną.

Punktami informacji turystycznej powinny byü miejscowoĞci Czarna Dąbrówka i
JasieĔ, ze wzglĊdu na swe połoĪenie i istniejącą juĪ bazĊ usługową. Jako oĞrodki
wspomagające proponujemy NoĪyno i Kozy.
Dla okreĞlenia projektowanych form zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego
proponuje siĊ nastĊpujące wskaĨniki wykorzystania terenu:
1. OĞrodki wypoczynkowe
- o charakterze zabudowy trwałej (uĪytkowanie całoroczne lub w sezonie przedłuĪonym)
B

min. 100 mÞ SRZLHU]FKQL WHUHQX QD 1 miejsce rekreacyjne, optymalna wielkoĞü obiektu
100 - 200 miejsc;

- o charakterze zabudowy nietrwałej (domki campingowe z terenami biwakowymi)
B

200 mÞ SRZLHU]FKQL WHUHQX QD 1 miejsce rekreacyjne, optymalna wielkoĞü obiektu 100 200 miejsc;

2. Pensjonaty (min. 7 pokoi do wynajĊcia)
8 min. 100 mÞSRZLHU]FKQLWHUHQXQD 1 miejsce rekreacyjne;
3. Letniska indywidualne
8 min. 1000mÞ SRZLHU]FKQL WHUHQX QD 1 działkĊ, optymalna wielkoĞü zespołu 15 - 20
działek;
4. Motel, zajazd
8 100 - 125 mÞ SRZLHU]FKQL WHUHQX QD 1 miejsce rekreacyjne, optymalna wielkoĞü obiektu
30 - 100 miejsc;
5. Stanica wodna
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8 100 - 125 mÞ SRZLHU]FKQL WHUHQX QD 1 miejsce rekreacyjne, optymalna wielkoĞü obiektu
50 - 100 miejsc;
6. Obozowiska wodne (najprostszy obiekt na szlaku)
8 80 mÞ SRZLHU]FKQL WHUHQX QD 1 miejsce rekreacyjne, optymalna wielkoĞü obiektu 50
miejsc;
7. Camping (trwale ogrodzony, strzeĪony, umoĪliwiający pobyt, nocowanie i przygotowanie posiłków)
8 min. 100 mÞ SRZLHU]FKQL WHUHQX QD 1 miejsce rekreacyjne, optymalna wielkoĞü obiektu
100 miejsc;
8. Tereny biwakowe (teren niestrzeĪony, ogrodzony
urządzenia sanitarne i punkt poboru wody pitnej)

prowizorycznie,

najprostsze

8 min. 200 mÞ SRZLHU]FKQL WHUHQX QD 1 miejsce rekreacyjne, optymalna wielkoĞü obiektu
50 - 200 miejsc.

W gminie zauwaĪa siĊ pewien niedosyt szlaków turystycznych, a istniejące obrały
kierunek płn.- pd. Ze wzglĊdu na ciekawą bazĊ kulturową gminy proponujemy wprowadzenie kolejnych szlaków turystycznych wiodących właĞnie przez miejscowoĞci o
szczególnych walorach kulturowych, oraz przez najciekawsze jeziora i rzeki:

B

szlak dworków i parków – prowadzi przez nastĊpujące miejscowoĞci: Kartkowo –
Unichowo – NoĪyno – Kleszczyniec – Podkomorzyce – Karwno – Nowe Karwno – Wargówko – Wargowo – DrąĪkowo – Mikorowo – Kozy – Kozin -Rokitki – Rokicki Dwór –
Rokity – Owczarnia – Mydlita – Kłosy – Otnoga.

B

szlak jezior – prowadzi przez: Kartkowo – jezioro Długie – jezioro Unichowskie – jezioro
NoĪynko – rozlewiska z jeziorkami na północy jeziora TrzebieĪ – jezioro TrzebieĪ – NoĪyno – jezioro Skotawsko Małe – jezioro Skotawsko DuĪe – jezioro Lipieniec – jezioro
Pomysko – jezioro Dworcowe.

B

szlak rzeki Łupawy: w powiązaniu ze szlakiem niebieskim i miĊdzynarodową trasą
rowerową: z Kozina na południowy- zachód, przez rzekĊ, szlakiem miĊdzynarodowym,
szlakiem niebieskim przy rzece Łupawie w kierunku zachodnim do szlaku dworsko –
parkowego.
Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

15

%,8523/$12:$1,$35=(675=(11(*2
ul. 3 Maja 9a, 80-802 GdaĔsk ♦ tel./fax.: (0-58) 302 23 45 ♦ bpp_gd@wp.pl ♦ NIP 583-000-24-33

Szlaki te łączą siĊ z istniejącymi, tworząc małe i wiĊksze pĊtle, dając moĪliwoĞü wyboru
turyĞcie kierunku swej wĊdrówki. Na przeciĊciach szlaków z drogami konieczne jest wyznaczenie miejsc obsługi komunikacji, a nawet zaplecza gastronomicznego oraz wypoĪyczalni sprzĊtu turystycznego.

Obecnie, wypoczynek w gminie odbywa siĊ w sezonie letnim oraz w weekendy w
oĞrodkach wypoczynkowych i letniskach.
Gospodarstwa agroturystyczne dają moĪliwoĞü wypoczynku całorocznego, co za tym
idzie, całorocznego Ĩródła dochodu. Jazda konna , kuligi, ogniska, sylwester i sporty zawsze mogą przyciągnąü wielu chĊtnych Jest to stosunkowo nowa forma rekreacji stwarzająca właĞcicielom gospodarstw rolnych moĪliwoĞci osiągania dodatkowych dochodów.
DziałalnoĞü agroturystyczna polega na Ğwiadczeniu szerokiego wachlarza usług na terenach wiejskich.
Rozwój agroturystyki warunkowany jest nastĊpującymi czynnikami:
-

naturalnymi walorami i zasobami danego Ğrodowiska jak : krajobraz, lasy, jeziora,
rzeki, gleby, klimat, zwierzĊta, roĞlinnoĞü, charakter zajĊü rolniczych,

-

materialnymi zasobami dziedzictwa kulturowego, np. zabytki, zachowana malowniczoĞü osad wiejskich wraz z ich krajobrazowym otoczeniem, itp.,

-

“duchowym” dziedzictwem kultury np. jĊzyk (gwara) i jego wytwory, legendy, zespoły
regionalne, zwyczaje i obyczaje charakterystyczne dla danego Ğrodowiska.

Kreując rozwój agroturystyki naleĪy dąĪyü do tworzenia odpowiedniej bazy:
-

noclegowej o zróĪnicowanym standardzie (np. moĪliwoĞü wynajĊcia całego domu, pokoi
goĞcinnych w gospodarstwie, noclegów w stodole, schronisk dla młodzieĪy itp.),

-

Īywieniowej opartej o produkcjĊ zdrowej ĪywnoĞci (np. posiłki w domach prywatnych,
wyspecjalizowanych obiektach gastronomicznych, sieü sklepów),

-

usługowej - tj. całego systemu usług jak np. poczta, banki, biblioteka, wypoĪyczalnie
sprzĊtu, moĪliwoĞü korzystania z róĪnorodnej oferty urządzeĔ sportowych, przywodnych i rekreacyjnych,

-

a takĪe informacyjnej - tj. właĞciwej reklamy ( w postaci np. zunifikowanych tablic informacyjnych ustawionych przy głównych ciągach komunikacyjnych, informatorów, folderów,
broszur) promującej rozwój tej formy turystyki na terenie gminy.
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Rozwój agroturystyki to szansa na dodatkowe dochody dla wielu mieszkaĔców wsi, a
takĪe sposób na wzrost zatrudnienia i zmniejszenie istniejącego w gminie bezrobocia.
Mieszkalnictwo w gminie i jego rozwój związany jest ĞciĞle z rozwojem turystyki i z
jej obsługą. To fundament gospodarstw agroturystycznych, ĞciĞle powiązanych z rolnictwem i produkcją ĪywnoĞci ekologicznej. Mieszkalnictwo w połączeniu z nowoczesnym
rolnictwem na pewno bĊdzie kształtowaü siĊ przy obszarach ciekawych, nasyconych turystyką. BĊdzie to zaplecze gospodarcze turystyki. Jest tu moĪliwoĞü wykształcenia siĊ
duĪych gospodarstw rolnych wspomaganych dotacjami z Unii Europejskiej.

DuĪą powierzchniĊ gminy, pokrywają lasy - 54% terenu, przy 4% terenu gminy pokrytego jeziorami. Natomiast w Parku Krajobrazowym tereny lasów to 74% terenu.

Ze wzglĊdu na zasobnoĞü lasów w zwierzynĊ łowną proponuje siĊ wprowadzenie
myĞlistwa zorganizowanego miĊdzynarodowego z pełnym wachlarzem usług towarzyszących. NaleĪy zapewniü bazĊ noclegową oraz gastronomiczną, wypoĪyczalniĊ sprzĊt
myĞliwskiego, moĪe handel oferujący akcesoria myĞliwskie.

Czarna Dąbrówka posiada równieĪ tereny wolne od inwestycji. Charakteryzuje je
róĪnorodna rzeĨba terenu, malowniczoĞü, czyste powietrze, otoczenie lasów. Stanowią
one atrakcyjne obszary dla lokalizacji pól golfowych.
Najbardziej atrakcyjne są pola golfowe połoĪone na zróĪnicowanym terenie z płaskimi
stokami, miĊdzy lasami z rzadkim drzewostanem lub grupami drzew i naturalnymi przeszkodami (cieki wodne, stawy, oczka wodne), wąwozami i wzgórzami. WielkoĞü pola zaleĪy od liczby odcinków uderzeniowych (“dołków”) i ich długoĞci (odstĊpu “wybicia” od
“dołka”).
Jest to kolejna moĪliwoĞü przyciągniĊcia turystów. W rejonie GdaĔska istnieją juĪ trzy
tego typu inwestycje o charakterze ogólnopolskim z ambicjami golfu miĊdzynarodowego.

DziĊki małemu zainwestowaniu na terenie gminy moĪliwe jest wprowadzenie i rozwój innych sportów elitarnych które wymagają duĪego obszaru pod zainwestowanie. MoĪe to
byü krykiet, polo. Kreuje siĊ tu moĪliwoĞü stworzenia przedsiĊwziĊcia na szeroką skalĊ na
Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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bazie sportów elitarnych. WiąĪe siĊ to z zapewnieniem doskonałej obsługi w zakresie hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, obsługi i handlu oraz całego zaplecza gospodarczego.
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OBSZARY ROZWOJOWE W STRUKTURZE
PRZESTRZENNEJ I ICH PREDYSPOZYCJE
Obszarami rozwojowymi w strukturze przestrzennej gminy Czarna Dąbrówka są tereny
przeznaczone pod:
B

zabudowĊ mieszkaniową,,

B

zabudowĊ agroturystyczną,

B

zabudowĊ wypoczynkową,

B

zorganizowaną działalnoĞü inwestycyjną,

B

zabudowĊ przemysłową nieuciąĪliwą.

Nowe tereny mieszkaniowe wraz z towarzyszącymi jej usługami nieuciąĪliwymi, przewiduje siĊ na mniejszą lub wiĊkszą skalĊ w kaĪdej wsi obrĊbowej. NajwiĊksze zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe wystĊpuje w miejscowoĞciach: Czarna Dąbrówka,
Rokiciny, Rokity, JasieĔ, Łupawsko. Wsie te są oĞrodkami najwiĊkszego wzrostu ludnoĞciowego, dlatego teĪ tutaj została wyznaczona najbardziej znacząca iloĞü terenów rozwojowych. W kaĪdej miejscowoĞci istnieje takĪe moĪliwoĞü lokalizowania zabudowy poza
obszarami rozwojowymi, jako uzupełnienie bądĨ kontynuacja istniejącego zainwestowania
wiejskiego.
Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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Zabudowa agroturystyczna na terenach juĪ zainwestowanych moĪliwych do zaadaptowania na funkcjĊ agroturystyczną np. obszary zabudowaĔ dawnych PGR-ów oraz w wyniku
przekształceĔ istniejących, jak i lokalizacji nowych (takĪe poza obszarami oznaczonymi
jako rozwojowe) siedlisk rolniczych.
Zabudowa wypoczynkowa na terenach zainwestowanych moĪliwych do adaptacji na funkcjĊ wypoczynkową np. tereny i zabudowa dworków, lub tereny niezainwestowane – rozwojowe wsi (na terenie Parku Krajobrazowego naleĪy przestrzegaü jego wytycznych),.
Zorganizowana działalnoĞü inwestycyjna jest moĪliwa na terenach, gdzie przewiduje siĊ
moĪliwoĞü duĪych, kompleksowych inwestycji takich jak pola golfowe w powiązaniu z zapleczem usługowym (baza noclegowa, gastronomia, rozrywka, wypoĪyczalnie sprzĊtu, basen), zakłady produkcyjno – przetwórcze.
Zabudowa przemysłowa nieuciąĪliwa jako uzupełnienie w sferze gospodarczej gminy,
szczególnie dla funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej, oraz w sferze finansowej. Na terenach juĪ zainwestowanych w budynkach moĪliwych do adaptacji na te cele, szczególnie w
zabudowaniach dawnych PGR-ów lub w podobnych dawniej słuĪących tym celom. Na
terenach nowego zainwestowania (oprócz terenów Parku Krajobrazowego), nie zagroĪonych utratą walorów krajobrazowych, jako kontynuacja wczeĞniejszego zainwestowania
przemysłowego, tworząc w ten sposób zagłĊbie przemysłowe gminy. Terenami predysponowanymi pod funkcjĊ produkcyjno- przetwórczą są np. tereny miĊdzy miejscowoĞcią
Czarna Dąbrówka a Jerzkowicami oraz tereny na wschodzie Jerzkowic (na terenie Parku).
Tereny miĊdzy Czarną Dąbrówką, a Podkomorzycami po południowej stronie drogi nr
211, równieĪ są predysponowane pod funkcjĊ przemysłową. Stacje benzynowe i punkty
obsługi komunikacyjnej naleĪy lokalizowaü przy głównych ciągach komunikacyjnych.
W uzasadnionych przypadkach, za którymi bĊdą przemawiały wzglĊdy kompozycyjne, krajobrazowe, komunikacyjne oraz wyposaĪenie w infrastrukturĊ, lokalizacja nowego zainwestowania bĊdzie dopuszczalna poza terenami rozwojowymi, ale w bezpoĞrednim sąsiedztwie tych terenów lub w sąsiedztwie terenów juĪ zainwestowanych.
W kaĪdym przypadku poza terenami rozwojowymi dopuszcza siĊ lokalizacjĊ siedlisk rolniczych (zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych).
Kierunek rozwoju zainwestowania poszczególnych wsi ma uszanowaü historyczny układ ruralistyczny. Obszary nowo zainwestowane bĊdą rozciągaü siĊ wzdłuĪ ciągów
komunikacyjnych, jednakĪe nie w oderwaniu od zwartej zabudowy miejscowoĞci, mają
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koncentrowaü siĊ przy jeziorach - szczególnie zabudowa letniskowa. Nowa zabudowa
typu siedliskowego moĪe wystĊpowaü na obszarach rolnych lub leĞnych.
W “Studium...” terenem predysponowanym dla rozwoju bazy obsługującej turystykĊ kwalifikowaną jest obszar enklawy leĞnej na północ od Jasienia w powiązaniu z wsią
BĊdzieszyn, pod warunkiem, Īe nie bĊdzie potrzeby wydobywania złóĪ z tego terenu. Zasadą przewodnią jest, aby przy zainwestowaniu nowych terenów nie zapominaü o jednoczesnej ich ochronie, prowadząc rozwój umiarkowany, a na terenie Parku ograniczony.
W przyszłoĞci istnieje moĪliwoĞü powstania pasma rozwojowego, kształtującego siĊ
wzdłuĪ drogi 211 – Podkomorzyce – Czarna Dąbrówka, gdyĪ jedynymi terenami rozwojowymi Podkomorzyc są tereny połoĪone na ich południu i wschodzie. Praktycznie taka
sama sytuacja pojawiła siĊ w Czarnej Dąbrówce przy załoĪeniu koncepcji dwóch obwodnic tej miejscowoĞci. Obszarami rozwojowymi miejscowoĞci Czarna Dąbrówka są tereny
niezainwestowane, a jeszcze mieszczące siĊ w Ğcisłym centrum utworzonym z wytrasowania obwodnic. Reszta obszarów rozwojowych tej miejscowoĞci to tereny mieszczące siĊ
poza strefą Ğcisłego centrum, są nimi tereny na wschodzie, gdzie moĪliwe jest utworzenie
kolonii miejscowoĞci, oraz tereny zachodnie Czarnej Dąbrówki, gdzie wzdłuĪ drogi 211
moĪliwy jest rozwój miejscowoĞci. Koncepcja poprowadzenia dwóch obwodnic jest waĪna w strukturze funkcjonalno – przestrzennej tej miejscowoĞci. Przede wszystkim dziĊki
takiemu układowi dróg poprawia siĊ układ komunikacyjny, wraz z parametrami technicznymi dróg, jakie powinny posiadaü drogi wojewódzkie w Ğwietle właĞciwych przepisów. Po
drugie zainwestowanie w centrum Czarnej Dąbrówki moĪe byü naleĪycie rozwiązane, a
uzyskane tereny pozwolą uzupełniü istniejące zagospodarowanie o nowe obiekty.
Kierunki rozwoju poszczególnych wsi w oparciu o istniejące uwarunkowania bĊdą kształtowały siĊ nastĊpująco:
Czarna Dąbrówka- tereny na południowym- zachodzie od drogi 211, na wschodzie miejscowoĞci jako odrĊbne kolonie, moĪliwy równieĪ rozwój na południe krzyĪujących siĊ obwodnic.
Podkomorzyce- tereny na południu, oraz na północy.
Kleszczyniec- tereny na południu, przy rozwiązaniu komunikacji lokalnej, obsługującej ten
teren.
NoĪyno- wzdłuĪ cieku wodnego i drogi lokalnej w kierunku i w powiązaniu z NoĪynkiem.
NoĪynko- na południu wsi, jako kierunek rozwoju wsi- wschód.
Unichowo- kierunek rozwoju wsi na południowy- wschód , oraz na północy drogi nr 210
jako kolonia wsi.
Kartkowo- na południe jako kontynuacja istniejącej zabudowy.
JasieĔ- na południu oraz północy wsi nie w oderwaniu od istniejącej zabudowy. Na terenie
miĊdzy BĊdzieszynem, a drogą Kłosy – JasieĔ, teren predysponowany dla lokalizacji bazy
obsługującej turystyką kwalifikowaną.
Jerzkowice- tereny przy głównej drodze Jerzkowic jako uzupełnienie i kontynuacja zabudowy, teren na wschodzie, zachodzie i północy (np. jako predysponowany pod funkcjĊ
przetwórczą w powiązaniu z produkcyjną).
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Kozy- tereny na wschodzie wsi, kierunek rozwoju - tereny na północy wsi.
Kozin- tereny na północy wsi.
Mikorowo- tereny na północy wsi.
Wargowo- tereny wzdłuĪ głównej drogi Wargowa jako uzupełnienie istniejącej zabudowy,
oraz jako moĪliwoĞü kierunku rozwoju wsi wzdłuĪ drogi na wschód.
ZVFKyG – zachód.
Karwno- kierunek rozwoju na północny
Rokiciny- kierunek rozwoju wsi na południe.
Rokity- na północy wsi, jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, oraz w kierunku południowym .
Mydlita- tereny wschodnie wsi.
Kłosy – tereny na północy wsi.
Wszystkie powyĪsze ustalenia są zilustrowane na rysunku Studium.
Rozwój w innych kierunkach niĪ opisany jest niemoĪliwy, lub prawie niemoĪliwy ze
wzglĊdu na istniejące uwarunkowania, do których naleĪą: powierzchnie lasów, gleby
chronione (w niektórych przypadkach nieunikniony jest rozwój wsi właĞnie na tych
glebach), powierzchniowe zbiorniki wodne, niekorzystne nachylenie terenu, gleby słabonoĞne, wysoki poziom wód gruntowych i uwarunkowana wynikające z zasad ochrony
parku.
Realizacja nowej zabudowy na terenie gminy winna kształtowaü siĊ w oparciu o nastĊpujące ZASADY:
B

na terenie Parku realizacja budownictwa (mieszkaniowego, rekreacyjnego, turystycznego, produkcyjnego, usługowego) moĪliwa jest tylko z równoczesnym uzbrojeniem terenu, zapewniającym prawidłową gospodarkĊ wodno – Ğciekową; zakaz dotyczący lokalizowania i budowy wszelkich nowych obiektów budowlanych w odległoĞci mniejszej niĪ
100 metrów od linii brzegowej jezior i rzek – Rozp. Woj. Słupskiego (Nr 10/98 z dnia 19
sierpnia 1998 roku),

B

zakłada siĊ intensyfikacjĊ wykorzystania terenów leĪących w granicach centrów wsi, tj.
realizacje inwestycji na działkach wolnych od zabudowy przylegających do urządzonych ulic wiejskich lub leĪących w bezpoĞrednim ich sąsiedztwie.
Przekształcenia centrów wsi powinny iĞü w kierunku dominacji funkcji usługowej nad
mieszkaniową. Powinny tu byü realizowane przede wszystkim urządzenia uĪytecznoĞci
publicznej (administracji, kultury) obiekty handlu, gastronomii itp. Te ostatnie mogą byü
powiązane z funkcją mieszkalną,

B

zabudowa mieszkaniowa winna koncentrowaü siĊ w rejonie istniejących juĪ skupisk zabudowy, na terenach wskazanych jako tereny rozwojowe wsi, w zasiĊgu racjonalnej obsługi infrastruktury technicznej i społecznej,
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B

przyjmuje siĊ moĪliwoĞü uzupełnienia, modernizacji, odtworzenia zabudowy na
istniejących działkach i w obrĊbie istniejących siedlisk zagrodowych,

B

przyjmuje siĊ moĪliwoĞü budowy siedlisk zagrodowych na terenach nowych
gospodarstw rolnych powstałych np. w wyniku przekształceĔ własnoĞciowych, a zabudowa winna byü sytuowana na terenach o najniĪszej klasie gleb w tym obszarze,

B

usługi mogą byü lokalizowane w powiązaniu z terenami istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i wypoczynkowej z zachowaniem funkcji podstawowej i pod warunkiem uwzglĊdnienia przepisów szczególnych,

B

działalnoĞü produkcyjna i usługowa (obiekty produkcyjne i usługowe z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej i wypoczynkowej jako towarzyszącej funkcji podstawowej)
winna byü realizowana na działce, której wielkoĞü bĊdzie uwarunkowana rodzajem
prowadzonej działalnoĞci (lecz nie mniejsza niĪ 1000 m˛), z moĪliwoĞcią prawidłowej
obsługi komunikacyjnej, zgodnej z programem inwestycji oraz tym, Īe uciąĪliwoĞü zakładu bĊdzie mieĞciü siĊ w obrĊbie wydzielonej działki, która jest własnoĞcią inwestora,

B

usługi publiczne i komercyjne winny byü realizowane w obszarze wyznaczonych terenów rozwojowych wsi z uwzglĊdnieniem wymagaĔ zawartych w przepisach szczególnych,

B

zabudowa letniskowa winna kształtowaü siĊ przy terenach atrakcyjnych turystycznie ( w
pobliĪu wód powierzchniowych, lasów); na terenie Parku kształtowanie zabudowy okreĞlone jest w planie jego ochrony,

B

usługi turystyczne (wypoĪyczalnie sprzĊtu turystycznego, stanice kajakowe itp.) winny
byü lokalizowane na terenach w pobliĪu szlaków turystycznych i na terenach o funkcji
wypoczynkowej,

B

formy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej w powiązaniu
z usługami nieuciąĪliwymi, siedliskowej oraz tzw. małych domów mieszkalnych powinny
nawiązywaü stylem i skalą do architektury regionalnej,

B

dla zabudowy jednorodzinnej, lokalizowanej w zasiĊgu zorganizowanego systemu
oczyszczania Ğcieków przyjmuje siĊ minimalną wielkoĞü działki 1000 m2,

B

dla zabudowy jednorodzinnej, lokalizowanej poza zasiĊgiem systemu oczyszczania
Ğcieków (pod warunkiem, Īe wielkoĞü działki warunkowana bĊdzie moĪliwoĞcią oczyszczania Ğcieków na własnym terenie), przyjmuje siĊ minimalną wielkoĞü działki 1000 m2,

B

zabudowa rezydencjonalna powinna lokalizowaü na terenach, gdzie zbyt duĪa liczba
małych działek byłaby niekorzystna ze wzglĊdów Ğrodowiskowych jak i krajobrazowych,

B

zabudowa wielorodzinna istniejąca winna byü zhumanizowana i w miarĊ moĪliwoĞci dopasowana do zabudowy regionalnej,

B

preferowana wysokoĞü zabudowy:
B

do 1,5 kondygnacji, lecz nie wiĊcej niĪ 2,5 kondygnacji, dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej

B

do 2,5 kondygnacji, lecz nie wiĊcej niĪ 3,5 kondygnacje, dla małych domów
mieszkalnych, mieszkalno – usługowych, usługowych
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B

na terenie działek budowlanych nie mniej niĪ 30% powierzchni działki naleĪy przeznaczyü na zieleĔ.

PowyĪsze zasady zmierzają do pogodzenia rozwoju gminy z zachowaniem jej charakteru i krajobrazu. NaleĪy dbaü, aby ingerując w Ğrodowisko stworzyü wraĪenie autentycznoĞci krajobrazu, i jego naturalnoĞci. Studium wskazuje tereny rozwojowe gminy,
których zainwestowanie minimalizuje niekorzystny wpływ działalnoĞci człowieka na Ğrodowisko. Dodatkowe ograniczenia narzuca Plan Ochrony Parku, w granicach, które obejmuje.
Oto najwaĪniejsze z nich :
-

zakłada siĊ utrzymanie krajobrazu małych wsi oraz tworzenie warunków rozwoju
społeczno – gospodarczego nie zagraĪającego walorom Parku, (koegzystencja
siedlisk rolniczych z obiektami bazy turystycznej, w tym zabudowy letniskowej),

-

dopuszcza siĊ zabudowĊ jedynie w nawiązaniu do istniejących jednostek
osadniczych, w kontynuacji ich układów przestrzennych i z zachowaniem
właĞciwych dla nich zasad kształtowania zabudowy,

-

dopuszcza siĊ adaptacjĊ z umiarkowaną rozbudową istniejących wybudowaĔ oraz
adaptacje dla turystyki nie uĪytkowanych obiektów rolniczych i przemysłowych, z
zachowaniem właĞciwych dla nich zasad kształtowania zabudowy,

-

zaleca siĊ likwidacjĊ istniejącej na obszarze Parku nielegalnej zabudowy.

6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
:\]QDF]RQHQDSODQV]\JáyZQHMSHUVSHNW\ZLF]QH]áRĪDVXURZFyZQDWXUDOQ\FK
ZUHMRQLHZVL.R]LQSR]DWZLHUG]HQLXGRNXPHQWDFMLJHRORJLF]QHM]áRĪDSUHG\VW\QXMąJR
RUD]WHUHQ]áyĪVXURZFyZQDWXUDOQ\FK.2=,1,,,GRHNVSORDWDFML]áRĪDRUD]Z\]QDF]HQLD
WHUHQXLREV]DUXJyUQLF]HJR1DWHUHQLH]PLDQ\VWXGLXP UyZQLHĪQDWHUHQLHREHFQHJR
REV]DUXLWHUHQXJyUQLF]HJR.2=,1,,SR]DNRĔF]HQLXUHNXOW\ZDFML GRSXV]F]DVLĊORNDOL]DFMĊ
UyZQLHĪIXQNFMLXVáXJRZ\FKLSURGXNF\MQRSU]HWZyUF]\FK]ZLą]DQ\FK]HNVSORDWDFMą
]áyĪRUD]]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHMMDNRWRZDU]\V]ąFHMIXQNFMLSRGVWDZRZHM
.2=,1,,MHVWWHUHQHPLREV]DUHPJyUQLF]\PGODNWyUHJR6WDURVWD%\WRZVNLXVWDOLáNLHUX
QHNUHNXOW\ZDFMLMDNRUROQ\
2EV]DURSUDFRZDQLDSRáRĪRQ\MHVWF]ĊĞFLRZRZVWUHILHRJUDQLF]HQLDZ\VRNRĞFL]DEXGRZ\
RGORWQLVNDZRMVNRZHJR&HZLFHZV]HONLHSURMHNWRZDQHQDWHUHQLHREMĊW\P]PLDQD6WXGLXP
RELHNW\RZ\VRNRĞFLUyZQHMOXEZ\ĪV]HMRGPQDGSR]LRPWHUHQXSU]HGZ\GDQLHPGHF\]ML
RSR]ZROHQLXQDEXGRZĊSRGOHJDMą]JáRV]HQLXGR6]HIRVWZD5XFKX/RWQLF]HJR6Lá=EURMQ\FK
2EV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
1DSRGVWDZLHXZDUXQNRZDĔIL]MRJUDILF]Q\FKKLVWRU\F]Q\FKLĞURGRZLVNRZ\FKZREV]DU]H]PLDQ\
6WXGLXPZ\]QDF]RQRQDVWĊSXMąFHNLHUXQNLUR]ZRMX
WHUHQ\UR]ZRMRZH UR]ZRMXZVL ±GODZVL6RV]\FHL.DUZQRNLHUXQHNZVFKyG]DFKyG]DNáDGDVLĊ
NRQW\QXDFMĊLVWQLHMąF\FKIRUP]DLQZHVWRZDQLD ]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHM]DJURGRZHMXVáXJRZHM 
SU]\F]\PLFKUHDOL]DFMDPRĪHE\üZ\NRQ\ZDQDZDNWDFKSUDZDPLHMVFRZHJRHWDSDPL±]JRGQLH]
]DSRWU]HERZDQLHP
WHUHQ\UR]ZRMXRGQDZLDOQ\FKĨUyGHáHQHUJLLREV]DUQDNWyU\PUR]PLHV]F]RQHEĊGąXU]ąG]HQLD
Z\WZDU]DMąFHHQHUJLĊ]RGQDZLDOQ\FKĨUyGHáHQHUJLLRPRF\SU]HNUDF]DMąFHMN:ZUD]]HVWUHIDPL
RFKURQQ\PL]ZLą]DQ\PL]RJUDQLF]HQLDPLZ]DEXGRZLHRUD]]DJRVSRGDURZDQLXLXĪ\WNRZDQLXWHUHQX
Z]ZLą]NX]GXĪąSU]\GDWQRĞFLąJOHEUROQLF]\FKQDSyáQRFRGZVL.DUZQRSURSRQXMHVLĊZ\NRU]\VWDü
SRGORNDOL]DFMĊHOHNWURZQLZLDWURZ\FK5HDOL]DFMDWHMIXQNFMLEĊG]LHPRĪOLZDSRVSHáQLHQLX
QDVWĊSXMąF\FKXZDUXQNRZDĔ
ORNDOL]RZDQLHHOHNWURZQLZLDWURZ\FKZVSRVyENWyU\QLHEĊG]LHSRZRGRZDáSU]HNURF]HQLD
RERZLą]XMąF\FKQRUPKDáDVXGODSRV]F]HJyOQ\FKW\SyZ]DEXGRZ\
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]DFKRZDQLHPLQPRGOHJáRĞFLSRV]F]HJyOQ\FKHOHNWURZQLZLDWURZ\FK OLF]RQHRGNRĔFDĞPLJáD
ZU]XFLH RGWHUHQyZ]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHML]DJURGRZHM WHUHQ\UR]ZRMRZHLLVWQLHMąFH 
ORNDOL]DFMDHOHNWURZQLZLDWURZ\FKSR]DVWDQRZLVNDPLDUFKHRORJLF]Q\PLLLFKVWUHIDPLRFKURQQ\PL
MHĪHOLVąXVWDQRZLRQH 
UHDOL]DFMD]HVSRáXHOHNWURZQLZLDWURZ\FK]JRGQLH]SU]HSLVDPLRGUĊEQ\PLQLHPRĪHQHJDW\ZQLH
RGG]LDá\ZDüQDĞURGRZLVNRZW\PQDSWDNLLQLHWRSHU]H
Z]DOHĪQRĞFLRGURG]DMX]DVWRVRZDQ\FKVLáRZQLZ\]QDF]RQ\REV]DUPRĪHE\üPQLHMV]\
ZREV]DU]HQLHEĊG]LHPRĪOLZHUHDOL]RZDQLHWHUHQyZPLHV]NDQLRZ\FKVLHGOLVN ]DEXGRZ\
]DJURGRZHM UHNUHDF\MQ\FKDQLXVáXJRZ\FK±]JRGQLH]SU]HSLVDPLXVWDODMąF\PLQRUP\GRSXV]F]DO
QHJRKDáDVXZĞURGRZLVNX
áąF]QDZ\VRNRĞüZLDWUDND]SRGQLHVLRQąáRSDWąGRPSU]\F]\PáąF]QDZ\VRNRĞüZLDWUDND
U]ĊGQDWHUHQXQLHPRĪHSU]HNURF]\üZ\VRNRĞFLPQSPGODZLDWUDNyZMDNRRELHNWyZWUXGQR
GRVWU]HJDOQ\FK]SRZLHWU]DPXVLE\ü]DVWRVRZDQHR]QDNRZDQLHSU]HV]NRGRZH
OLF]EDZLDWUDNyZGRV]WXN
GRNáDGQHRNUHĞOHQLHGRSXV]F]DOQRĞFLUHDOL]DFMLOLF]E\RUD]PLHMVFRVWDWHF]QHJRSRVDGRZLHQLD
HOHNWURZQLZLDWURZ\FKPRĪOLZHEĊG]LHGRSLHURSRSU]HSURZDG]HQLXSHáQHMSURFHGXU\RFHQ\
RGG]LDá\ZDQLDSODQRZDQHJRSU]HGVLĊZ]LĊFLDQDĞURGRZLVNR
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2EV]DURSUDFRZDQLDSRZ\ĪV]\FK]PLDQ6WXGLXPSRáRĪRQ\MHVWF]ĊĞFLRZRZVWUHILHRJUDQLF]HQLD
Z\VRNRĞFL]DEXGRZ\RGORWQLVNDZRMVNRZHJR&HZLFHZV]HONLHSURMHNWRZDQHQDWHUHQLHREMĊW\P
]PLDQD6WXGLXPRELHNW\RZ\VRNRĞFLUyZQHMOXEZ\ĪV]HMRGPQDGSR]LRPWHUHQXSU]HGZ\GDQLHP
GHF\]MLRSR]ZROHQLXQDEXGRZĊSRGOHJDMą]JáRV]HQLXGR6]HIRVWZD5XFKX/RWQLF]HJR6Lá=EURMQ\FK

2%6=$5<25$==$6$'<2&+521<ģ52'2:,6.$,
KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY
-(*2=$62%Ð:2&+521<35=<52'<
PRZYRODNICZEJ GMINY
.5$-2%5$=8.8/7852:(*2,8='52:,6.
.,(581.,.6=7$à72:$1,$6758.785<
35=<52'1,&=(-*0,1<
OBSZARY I OBIEKTY PROPONOWANE DO OBJĉCIA
OCHRONĄ
A)
Według Planu ochrony Parku na terenie Parku Krajobrazowego ,,Dolina
Słupi” na terenie gminy proponowane jest:
a) utworzenie dwóch rezerwatów przyrody:
• rezerwatu wodno-torfowiskowo-leĞnego ,,Jezioro Czarne”, obejmującego jezioro
Czarne, usytuowane na południe od Unichowa.
Proponowany cel ochrony: zachowanie roĞlinnoĞci jeziora lobeliowego i zbiorowisk wysokotorfowiskowych wraz ze stanowiskami gatunków chronionych (Symbol Nr 1 na
planszy Studium )
• rezerwatu wodno-torfowiskowo-leĞnego ,,Cztery jeziora” połoĪonego na południowyzachód od jeziora JasieĔ, obejmującego jeziora: Modre, Obrowo Małe, Pomysk DuĪy,
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Pomysk Mały (ĩabie) i ich otoczenie. Analizowany teren charakteryzuje siĊ zróĪnicowanym przyrodniczo układem czterech jezior Symbol Nr 2)
Proponowany cel ochrony: zachowanie roĞlinnoĞci lobeliowej, torfowiska wysokiego i boru bagiennego wraz ze stanowiskami licznych gatunków chronionych, rzadkich i ginących. Do czasu utworzenia rezerwatów i sporządzenia planów ochrony w planie ochrony Parku okreĞlono zasady ochrony dla poszczególnych rezerwatów.
b) utworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych:
• zespołu Jeziora JasieĔ - zpk 1 (obejmującego rynnĊ Jeziora JasieĔ, miejscowoĞü
JasieĔ, towarzyszący im kompleks leĞny i trzy jeziora połoĪone na południe od Jeziora JasieĔ).
Teren charakteryzuje siĊ szczególnymi walorami krajobrazowymi. Wyspy na jeziorze (8
wysp) są cennymi legowiskami ptaków wodnych – najwiĊksze w Polsce lĊgowisko nurogĊsi, najwiĊksze na Pomorzu centrum gniazdowania gągoła. Poza tym wystĊpuje zespół kulturowy ze stanowiskami archeologicznymi, zabytkową zabudową, i załoĪeniem
dworsko-parkowym.
• w południowej czĊĞci gminy, wzdłuĪ biegu rzeki Słupi – zespołu - odcinek doliny Słupi
od miejscowoĞci Młynki do Jeziora GłĊbokiego – zpk 2 teren cechuje siĊ szczególnymi walorami krajobrazowymi, faunistycznymi i kulturowymi fragmentu doliny Słupi.
WystĊpuje tu stanowisko i miejsce rozrodu lipienia, głowacza białopłetwego pstrąga potokowego; teren lĊgowy specyficzny dla rzek Pomorza awifauny oraz rejon stałego
bytowania wydry.
• na północny-zachód od Unichowa na terenie gminy wystĊpuje fragment planowanego
zespołu Budówko-Budowo-Jawory – zpk 3 obszar o wybitnych walorach krajobrazowych i kulturowych: dwa grodziska wczesnoĞredniowieczne z osadami przygrodowymi i
cmentarzyskami kurhanowymi, zespołem dworsko-parkowym oraz zabytkami techniki.
c) utworzenie uĪytków ekologicznych (numeracja - jak na planszy Studium):
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Lp.

Nazwa i lokalizacja

1.

waĪna ostoja i godowisko traszek:
grzebieniastej i zwyczajnej, Īab: jekompleks zbiorników wodnych ziorkowej i wodne,
ok. 1 km na południe od Jerzmiejsce waĪne dla ptaków
kowic

B

zaprzestanie nawoĪenia i deszczowania gnojowicą oraz wylewania
gnojowicy

B

nie prowadzenie działaĔ powodujących niszczenie roĞlinnoĞci
wodnej

Wyspa DĊbów

miejsce waĪne dla ptaków

B

na jeziorze JasieĔ

trzy pomnikowe okazy dĊbu szypułkowego i łany konwalii majowej

ochrona roĞlinnoĞci wyspy, a
zwłaszcza pomnikowych dĊbów

B

pozostawienie obecnego uĪytkowania terenu

B

ochrona przed masową penetracją
turystyczną i turystyką pobytową

B

zaniechanie odwadniania podmokłych łąk

2.

3.

Jerzkowickie jeziorka

ħródliska Skotawy

obszar wodno-torfowiskowo-leĞny,

ok. 1 km na SW od
JasieĔ

4.

5.

Przedmiot ochrony

Zalecenia ochronne (według Planu
ochrony Parku)

Jeziora stanowisko rzadkich, chronionych i ginących gatunków roĞlin, miejsce wa- B
Īne dla fauny

odpowiednie przygotowanie terenu
do turystyki kwalifikowanej

B

nie lokalizowanie obiektów turystyki pobytowej

B

zachowanie łąki w obecnym stanie

B

ochrona przed zakrzaczeniem i zadrzewieniem

Jeziorko ĞródleĞne na północ stanowisko gatunków chronionych, gi- B
od J. Skotawsko wraz z torfowi- nących i rzadkich, obszar waĪny dla
skiem wysokim
fauny

nie stosowanie zrĊbów zupełnych
w obrĊbie zlewni bezpoĞredniej jeziora

bogate stanowisko chronionego storczyka szerokolistnego oraz innych
południowo-wschodni brzeg je- rzadkich gatunków roĞlin
ziora

Łąka na Jez. Skotawsko Małe

B

nie prowadzenie działaĔ powodujących niszczenie roĞlinnoĞci
wodnej

6.

Torfowisko na północ od Kart- torfowisko wysokie typu kotłowego, z B
kowa
borem bagiennym, stanowisko gatunków chronionych i ginących, obszar
waĪny dla fauny

nie stosowanie zrĊbów zupełnych
wokół torfowiska

7.

,,Ostoja płazów i gadów”

ostoja traszki grzebieniastej i zwyczaj- B
nej,

utrzymanie obecnych: stosunków
wodnych i uĪytkowania terenu

Zbiornik wodny wraz z mokradłami ok. 750 m na SE od Kart- Īab: wodnej, jeziorkowej i moczarowej, najwiĊksza w Parku ostoja
kowa
jaszczurki Īyworodnej i padalca
8.

9.

Jezioro Długie

jezioro lobeliowe

B

nie prowadzenie działaĔ powodujących niszczenie roĞlinnoĞci
wodnej

B

wprowadzenie zieleni ochronnej od
strony pól uprawnych

B

nie prowadzenie działaĔ powodujących niszczenie roĞlinnoĞci
wodnej

ĝródleĞne podmokłoĞci połoĪo- ostoja traszki grzebieniastej i zwyczaj- B
ne 2 km na SW od Unichowa
nej, Īab: wodnej i moczarowej, jaszczurki Īyworodnej, padalca oraz
grzebieniuszki ziemnej

utrzymanie obecnych stosunków
wodnych i dotychczasowego uĪytkowania terenu

d) utworzenie dwóch stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieoĪywionej
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1. (SD-1) (SD - 4 według planu ochrony) stanowisko dokumentacyjne obejmujące dna
dwóch zatok Jeziora JasieĔ Północny. Celem ochrony jest zachowanie osadów limnicznych i bagiennych wystĊpujących w dnie jeziora
2. (SD-2) (SD – 5 według planu ochrony) stanowisko dokumentacyjne obejmujące fragment strefy brzegowej Jeziora JasieĔ Południowy (na północ od Łupawska). Celem
ochrony jest zachowanie póĨnoglacjalnych i holoceĔskich osadów limnicznych i bagiennych
Według Planu ochrony w obrĊbie stanowisk zaleca siĊ m. in. zachowanie dotychczasowego uĪytkowania terenu, wprowadzenie zakazu eksploatacji złóĪ (kredy jeziornej,
gytii wĊglanowych, torfu) i zachowanie niektórych czynnoĞci rybackich.
e) według planu ochrony Parku wnioskowane są do objĊcia w formie pomników przyrody
nastĊpujące okazy:
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Lp. (numer na
mapie)

Gatunek

Obwód (cm)
PołoĪenie, uwagi

1.

dąb szypułkowy

grupa
6
drzew,
Park podworski w Unichowie

2.

lipa srebrzysta

210
Park podworski w Kartkowie

3.

dąb bezszypułkowy

grupa
2
drzew
–
Park podworski w Kartkowie

4.

jesion wyniosły

310
Park podworski w Kartkowie

cm

5.

modrzew europejski

170
przy OW w Skotawsku

cm,

6.

dąb szypułkowy

460
przy OW w Skotawsku

cm,

7.

buk zwyczajny

grupa
2
drzew:
przy OW w Skotawsku

330,

380

cm,

8.

modrzew europejski

grupa
2
drzew:
park podworski w Jasieniu

250,

300

cm,

9.

dąb szypułkowy

grupa
2
drzew:
park podworski w Jasieniu

10.

dąb szypułkowy

grupa
3
drzew:
500,
wyspa na Jeziorze JasieĔ

360,

11.

lipa drobnolistna

aleja
21
drzew:
Kartkowo, droga do dworu

180-230

12.

dąb szypułkowy

410
Łupawsko, posesja nr 7

13.

dąb szypułkowy

grupa
3
drzew:
400,
Park podworski w Jasieniu

420,

14.

lipa drobnolistna

aleja
Ceromin

270-520

17

lip,

340-360

cm
cm

340,

360

490,

cm

430,
330

cm,
cm,
cm

440

cm
cm,

Według planu ochrony Parku zaleca siĊ utworzenie 15 – metrowej strefy
ochronnej wokół istniejących i projektowanych pomników przyrody wystĊpujących w obrĊbie Parku (minimum : promieĔ korony dojrzałego drzewa danego gatunku), w której nie
moĪna zmieniaü warunków siedliskowych, lokalizowaü zabudowy i zanieczyszczaü terenu.
Projekty przebiegu instalacji podziemnych i naziemnych w sąsiedztwie istniejących i
projektowanych pomników przyrody wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

B)
Według realizowanego projektu czynnej ochrony ekosystemów mokradłowych
na terenie gminy wytypowano nastĊpujące rezerwaty przyrody:
•rezerwat torfowiskowy “Skotawskie łąki”, obejmujący torfowiska niskie nad rzeką Skotawą miĊdzy jeziorami Lipieniec DuĪy i Skotawsko Wielkie (symbol nr 5)
•rezerwat “Bagnicowe uroczysko” - torfowisko mszarne koło Unichowa (symbol – 3)
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•rezerwat “Jeziorka dystroficzne” - koło NoĪyna (symbol – 4)
•rezerwat proponowany (nie posiadający dokumentacji): „Jez. Piaszno” (symbol nr 6)
•rezerwat proponowany (nie posiadający dokumentacji) „Anielskie oczko” (symbol nr 7)
Lokalizacja planowanych powyĪszych rezerwatów nie koliduje z załoĪeniami kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka.
W północnej czĊĞci gminy Czarna Dąbrówka (według “Koncepcji systemów obszarów
chronionych regionu słupskiego”) zaproponowano utworzenie obszaru chronionego krajobrazu ,,Megality Łupawskie”, we wschodniej czĊĞci gminy –,,ChoĞnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu”
Cechy Ğrodowiska OChK ,,Megality Łupawskie”: urozmaicona rzeĨbą terenu, regionalna i lokalna ostoja ptaków wodnych, wystĊpują trzy wiĊksze jeziora, liczne drobne oczka
wodne, stanowiska archeologiczne.
Cechy Ğrodowiska terenu ,,ChoĞnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”: urozmaicona pojezierna rzeĨba terenu, liczne oczka wodne, torfowiska wysokie, wysoka lesistoĞü.
Według Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2004r. Nr 92, Poz.
880) obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzglĊdu na wyróĪniający siĊ krajobraz o zróĪnicowanych ekosystemach, wartoĞciowe ze wzglĊdu na
moĪliwoĞü zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną
funkcją

korytarzy

ekologicznych.

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu nastĊpuje w drodze rozporządzenia wojewody, które okreĞla jego nazwĊ, połoĪenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właĞciwe dla danego obszaru
chronionego krajobrazu lub jego czĊĞci wybrane spoĞród zakazów wymienionych w art.
24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony.
Na obszarze chronionego krajobrazu mogą byü wprowadzone nastĊpujące zakazy:
1) zabijania dziko wystĊpujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieĔ
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoĪonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynnoĞci związanych z racjonalną gospodarką rolną, leĞną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsiĊwziĊü mogących znacząco oddziaływaü na Ğrodowisko w rozumieniu
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ğrodowiska;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieĔ Ğródpolnych, przydroĪnych i nadwodnych, jeĪeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeĔstwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeĔ wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałoĞci, w tym
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kopalnych szczątków roĞlin i zwierząt, a takĪe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeĨbĊ terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeĔ wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeĪeli słuĪą innym celom niĪ ochrona przyrody lub zrównowaĪone wykorzystanie uĪytków rolnych i leĞnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokoĞci 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeĔ wodnych oraz obiektów słuĪących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leĞnej lub rybackiej;
9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokoĞci 200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
PowyĪsze zakazy nie dotyczą:
1) wykonywania zadaĔ na rzecz obronnoĞci kraju i bezpieczeĔstwa paĔstwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działaĔ związanych z bezpieczeĔstwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
C)
Według Waloryzacji Przyrodniczej NadleĞnictwa Cewice, obrĊb leĞny Mikorowo, do
objĊcia ochroną jako uĪytki ekologiczne proponowane są:
Lp.

Oddział

Powierzchnia (ha)

Opis obiektu

1

255 c

1,94

bagno

2.

256 a

1,36

bagno

3.

256 i

0,28

bagno

4.

256 h

0,46

bagno

5.

216 g

4,17

łąka

6.

217 i

2,12

łąka

7.

225 a

0,30

łąka – wzdłuĪ biegu rzeki
Bukowina

8.

224 c

0,15

łąka – wzdłuĪ biegu rzeki
Bukowina

9.

223 c

0,77

łąka wzdłuĪ
Bukowina

10.

214 g

0,19

łąka, j.w.

biegu

rzeki

ħródło: Waloryzacja Przyrodnicza NadleĞnictwa Cewice, 1998r, NadleĞnicwo Cewice

PowyĪsze uĪytki ekologiczne połoĪone są w sąsiedztwie lub w obrĊbie drzewostanu ochronnego (wodochronnego i glebochronnego).
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Według ustawy o ochronie przyrody uĪytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronĊ
pozostałoĞci ekosystemów mających znaczenie dla zachowania róĪnorodnoĞci biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, Ğródpolne i ĞródleĞne oczka wodne, kĊpy drzew i
krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieuĪytkowanej roĞlinnoĞci, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieĔce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub
chronionych gatunków roĞlin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnaĪania lub
miejsca sezonowego przebywania.
6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
GODREV]DUyZ6WXGLXPGRNXPHQW\SODQLVW\F]QHZRMHZyG]NLHQLHSU]HZLGXMą
XWZRU]HQLDREV]DUXFKURQLRQHJRNUDMREUD]X0HJDOLW\àXSDZVNLH

OGÓLNE ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE
OCHRONY ĝRODOWISKA
Kierunki polityki przestrzennej gminy powinny byü zgodne z zasadą zrównowaĪonego rozwoju.
Gmina Czarna Dąbrówka charakteryzuje siĊ wysokimi walorami krajobrazowoprzyrodniczymi. W poniĪszym ,,Studium” przyjĊto jako główną zasadĊ w kształtowaniu polityki przestrzennej gminy: zachowanie równowagi przyrodniczej oraz ochronĊ walorów krajobrazowych.
Plan ochrony Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”
Generalne kierunki działaĔ na rzecz ochrony przyrody Parku:
1) wdraĪanie zasad zrównowaĪonego rozwoju w obszarach uĪytkowanych gospodarczo,
w tym:
• ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez odpowiednie zagospodarowanie strefy ekotonowej lasu, zwłaszcza w obszarach osadnictwa i turystyki
• ochrona wód poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-Ğciekowej
• ochrona Ğrodowiska przed zanieczyszczeniem lub zniszczeniem w wyniku niewłaĞciwego postĊpowania z odpadami
• ograniczenie ryzyka wystąpienia na obszarze Parku i otuliny nadzwyczajnych zagroĪeĔ
Ğrodowiska i sytuacji awaryjnych stwarzających zagroĪenie dla Ğrodowiska
• ochrona Ğrodowiska przed zagroĪeniami pochodzącymi z rolnictwa
• zachowanie ekosystemów barierowych hamujących przepływ biogenów z pól do wód
powierzchniowych
2) ograniczanie do niezbĊdnego minimum zmian uĪytkowania terenu z leĞnego na inny
W Planie ochrony Parku okreĞlono m in. nastĊpujące cele ochrony przyrody dotyczące Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”:
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• zachowanie bioróĪnorodnoĞci obszaru,
• zachowanie wzglĊdnie naturalnych ekosystemów i krajobrazów (dolinnych, jeziornych,
leĞnych i torfowiskowych), charakterystycznych dla Parku
• przywrócenie walorów przyrodniczych utraconych lub naruszonych w wyniku gospodarki człowieka, o ile jeszcze istnieją praktyczne moĪliwoĞci takiego działania
• ochrona charakterystycznej struktury przestrzennej szaty roĞlinnej Parku (m. in. róĪnorodnych fitocenoz, zbiorowisk siedlisk hydrogenicznych, licznych naturalnych
zbiorowisk z zestawem charakterystycznych dla nich gatunków flory – rzadkich i zagroĪonych w skali kraju i Europy, róĪnorodnoĞci zbiorowisk leĞnych i in.,
• ochrona dynamiki procesów rozwojowych szaty roĞlinnej,
• zachowanie kompleksu leĞnego Parku,
• prowadzenie działaĔ edukacyjnych na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu Parku.
Do wybranych szczegółowych celów ochrony przyrody dotyczących litosfery, wód,
szaty roĞlinnej, fauny, okreĞlonych w planie ochrony Parku naleĪą:
zachowanie cech rzeĨby – zróĪnicowania geomorfologicznego, które decyduje o
zróĪnicowaniu siedliskowym i bioróĪnorodnoĞci
zachowanie wnĊtrz i otwarü widokowych o szczególnych walorach krajobrazowych zarówno w krajobrazie zbliĪonym do naturalnego jak i w krajobrazie kulturowym
zachowanie walorów krajobrazowych strefy ekotonowej lasu,
ochrona naturalnych procesów rzeĨbotwórczych,
ochrona wszystkich gleb leĞnych
zachowanie w stanie zbliĪonym do naturalnego tych odcinków doliny Słupi i dolin jej
dopływów, które dotychczas nie zostały w istotny sposób przekształcone przez człowieka,
nie dopuszczenie do pogorszenia jakoĞci powietrza na obszarze Parku oraz nie dopuszczanie do pogorszenia klimatu akustycznego na obszarze Parku,
poprawa stanu czystoĞci wód powierzchniowych,
zachowanie jezior lobeliowych,
zachowanie terenów podmokłych i zabagnionych,
utrzymanie iloĞci i jakoĞci wód podziemnych,
zachowanie lasów - na siedliskach hydrogenicznych róĪnych typów (nadrzecznych
łĊgów i olsów, borów bagiennych),
zachowanie fitocenoz jezior lobeliowych,
zachowanie torfowisk wysokich i przejĞciowych,
zachowanie charakterystycznych dla Parku układów leĞno-wodno-torfowiskowych,
zachowanie zbiorowisk borów sosnowych na odpowiadających im siedliskach,
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zachowanie zadrzewieĔ przydroĪnych oraz cennych fragmentów zadrzewieĔ i zakrzewieĔ na obszarach nieleĞnych,
zachowanie walorów i bioróĪnorodnoĞci wnĊtrza lasu poprzez poprawne zagospodarowanie strefy ekotonowej
zachowanie roĞlinnoĞci brzegów rzek i jezior,
zachowanie bogactwa gatunkowego i róĪnorodnoĞci fauny Parku,
ochrona wszystkich podstawowych biotopów waĪnych dla rozrodu zwierząt(w tym tarlisk ryb i lĊgowisk ptaków),
zapewnienie ochrony miejsc gniazdowania, lĊgu i rozrodu gatunków zagroĪonych globalnie lub w skali kontytnentu
Szczegółowe zasady ochrony przyrody i gospodarowania na terenie Parku zostały okreĞlone w planie ochrony Parku.
Zasady gospodarowania w otulinie Parku (według planu ochrony Parku):
• na obszarze otuliny nie naleĪy lokalizowania obiektów i podejmowaü przedsiĊwziĊü
mogących degradowaü walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku,
• zaleca siĊ, aby w postĊpowaniach w sprawach ocen oddziaływania na Ğrodowisko planowanych na obszarze otuliny Parku przedsiĊwziĊü mogących znacząco oddziaływaü
na Ğrodowisko uwzglĊdniano przewidywane oddziaływanie tych przedsiĊwziĊü na
Ğrodowisko Parku,
• zaleca siĊ, aby w postĊpowaniach w sprawach ocen oddziaływania na Ğrodowisko nowych obiektów (oczyszczalni Ğcieków, oĞrodków hodowli ryb łososiowatych, zakładów
produkcyjnych itp.), lokalizowanych na obszarze otuliny Parku, w zlewni rzeki Słupi,
uwzglĊdniono sumaryczne oddziaływanie zanieczyszczeĔ odprowadzanych z projektowanych i istniejących obiektów na jakoĞü wód rzeki w Parku,
• zleca siĊ, aby budowĊ nowych obiektów hydrotechnicznych oraz wykonywanie melioracji odwadniających w zlewni Słupi, na obszarze otuliny Parku, realizowano wyłącznie w
niezbĊdnych przypadkach, w sposób nie zakłócający stosunków wodnych w Parku i nie
powodujący pogorszenia warunków Īycia biologicznego w wodach na obszarze Parku

FORMY ZAINWESTOWANIA NA TERENIE PARKU
KRAJOBRAZOWEGO “DOLINA SŁUPI”
Na terenie Parku Krajobrazowego “Dolina Słupi” moĪliwe są nastĊpujące formy zainwestowania turystycznego:
– gospodarstwa agroturystyczne,
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– usługi (baza noclegowa i gastronomiczna) w adaptowanych na te cele obiektach poprzemysłowych, pałacach, leĞniczówkach,
– małe stadniny,
– schroniska młodzieĪowe w obiektach szkolnych,
– małe pensjonaty i budownictwo letniskowe,
– kąpieliska i przystanie
– wypoĪyczalnie sprzĊtu turystycznego,
– punkty informacji turystycznej,
– parkingi w obszarze zabudowy i przy drogach, szczególnie w rejonach krzyĪowania siĊ
dróg publicznych ze szlakami turystycznymi,
– stanice wodne, pola biwakowe, sanitariaty, kuchnie turystyczne, ujĊcia wody, pomost,
noclegownia- dopuszczalnie,
– dopuszcza siĊ biwakowanie tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych.

KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU OSNOWY EKOLOGICZNEJ
1) zachowanie kompleksów leĞnych (w tym lasów ochronnych), które pełnią korzystną
funkcjĊ w zakresie zachowania równowagi ekologicznej Ğrodowiska, funkcjĊ hydrologiczną, klimatyczną, zachowują róĪnorodnoĞü przyrodniczą, zasoby genetyczne oraz walory
krajobrazowe. Korzystnie wpływają na warunki Īycia i zdrowia człowieka Lasy chronią
glebĊ i tereny szczególnie naraĪone na zanieczyszczenie lub uszkodzenie, chronią wody
powierzchniowe i podziemne.
B

ograniczenie do minimum zmian uĪytkowania terenu z leĞnego na inny,

B

pielĊgnacja,

B

trwałoĞci utrzymania lasów oraz ciągłoĞci i zrównowaĪonego wykorzystania
wszystkich funkcji lasów,

B

gospodarka leĞna zgodna z obowiązującymi przepisami,

2) zasady ochrony i gospodarowania w obrĊbie korytarzy ekologicznych:
Na terenie gminy (w północnej czĊĞci) wyznaczono sieü korytarzy ekologicznych.
Korytarze ekologiczne stanowią połączenia miĊdzy terenami cennymi pod wzglĊdem przyrodniczym. System ten stanowi układ przestrzenny wzajemnie uzupełniających siĊ form
ochrony przyrody i obszarów cennych pod wzglĊdem przyrodniczym. DziĊki korytarzom
ekologicznym istnieją powiązania pomiĊdzy lokalnym i ponad lokalnym systemem obszarów cennych przyrodniczo. Korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym stanowi system rzeki Łupawy i Słupi. Dolina rzeki Łupawy oraz Słupi tworzą połączenie pomiĊdzy
obszarami wĊzłowymi sieci ECONET.
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W celu ochrony i wzmocnienia systemu ekologicznych połączeĔ na terenie korytarzy ekologicznych naleĪy:
• ograniczyü maksymalnie zainwestowanie,
• wkomponowaü projektowane zainwestowania w krajobraz,
• chroniü i wzbogacaü zieleĔ ekologiczno – krajobrazową wzdłuĪ dolin rzek i cieków
wprowadzając m. in. zadrzewienia i zakrzewienia,
• umoĪliwiü migracjĊ roĞlin i zwierząt w obrĊbie korytarzy ekologicznych,
• umoĪliwiaü powiązania pomiĊdzy elementami regionalnego i lokalnego systemu ekologicznego,
• wprowadzaü nowe zadrzewienia i zalesienia zgodne warunkami siedliskowymi,
3) zachowanie drzewostanów przydroĪnych i Ğródpolnych,
4) ochrona torfowisk, oczek wodnych,
5) ochrona cennych zbiorowisk roĞlinnych oraz roĞlin i zwierząt objĊtych ochroną gatunkową,
6) wprowadzanie dolesieĔ,
W Studium przyjĊto nastĊpujące kryteria dla terenów przeznaczonych pod zalesienia:
• teren jest gruntem rolnym klasy V i VI,
• teren jest gruntem połoĪonym na stoku o Ğrednim nachyleniu powyĪej 15%,
• teren jest gruntem okresowo zalewanym,
• teren jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leĞnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz.
370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268).
 ZSURZDG]DQLH]LHOHQLL]RODF\MQRNUDMREUD]RZHMZ]GáXĪFLHNyZLZRNyá]ELRUQLNyZZRG
Q\FKZFHOXZ]PRFQLHQLDZDUXQNyZK\GURORJLF]Q\FK
7) wprowadzanie
zieleni izolacyjno-krajobrazowej wzdłuĪ cieków i wokół zbiorników wod
]DND]Z]QRV]HQLDZSREOLĪXMH]LRULLQQ\FK]ELRUQLNyZZRGQ\FKU]HNNDQDáyZNUDMR
nych w celu wzmocnienia warunków hydrologicznych,
EUD]RZ\FKSXQNWyZZLGRNRZ\FKLQDWHUHQDFKRV]F]HJyOQ\FKZDORUDFKNUDMREUD]RZ\FK
RELHNWyZEXGRZODQ\FKQDUXV]DMąF\FKZDORU\NUDMREUD]RZH
8) zakaz wznoszenia w pobliĪu jezior i innych zbiorników wodnych, rzek, kanałów, krajo2EV]DU]PLDQ\6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ
brazowych punktów widokowych i na terenach o szczególnych walorach krajobrazo0LNRURZRL0LNRURZR/HĞQLFWZR
wych obiektów budowlanych naruszających walory krajobrazowe.
:FHOXRFKURQ\ZDORUyZNUDMREUD]RZ\FKORNDOQHJRNRU\WDU]DHNRORJLF]QHJR]ZLą]D
QHJR]U]HNą3RJRU]HOLFąQDOHĪ\]DFKRZDüRGOHJáRĞüPLQPRGOLQLLEU]HJRZHM
U]HNL3RJRU]HOLFDRGSRV]F]HJyOQHMHOHNWURZQLZLDWURZHMRUD]PDV]WXWHOHIRQLLNRPyU
NRZHM

OCHRONA POMNIKÓW PRZYRODY
W odniesieniu do wymienionych pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy
zabrania siĊ:
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• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
• uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
• zaĞmiecania obiektu i terenu wokół pomnika,
• dodatkowo zaleca siĊ utworzenie 15 – metrowej strefy ochronnej wokół istniejących i
projektowanych pomników przyrody, w której nie moĪna zmieniaü warunków siedliskowych, lokalizowaü zabudowy, urządzeĔ i instalacji oraz zanieczyszczaü terenu.

2&+521$=$62%Ï::2'1<&+
:HGáXJ'RNXPHQWDFMLK\GURJHRORJLF]QHM´QDREV]DU]H*=:3QULZMHJRVWUHILH
OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH
RFKURQQHMSURSRQXMHVLĊZSURZDG]HQLH]DND]yZ
Według ,,Dokumentacji hydrogeologicznej...” na obszarze GZWP nr 115 i w jego strefie
ORNDOL]RZDQLDLQZHVW\FMLV]F]HJyOQLHV]NRGOLZ\FKGODĞURGRZLVNDNWyUHPRJą]DQLHF]\
ochronnej proponuje siĊ wprowadzenie zakazów:
ĞFLüZRG\SRG]LHPQH]HZ]JOĊGXQDZ\WZDU]DQHĞFLHNLHPLWRZDQHS\á\LJD]\RUD]RG
SDG\
ORNDOL]RZDQLDLQZHVW\FMLPRJąF\FKSRJRUV]\üVWDQĞURGRZLVNDLQLHNRU]\VWQLHZSá\Qąü
• lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla Ğrodowiska, które mogą zanieczyQDMDNRĞüZyGSRG]LHPQ\FKPLQZ\V\SLVNDRGSDGyZLZ\OHZLVNDQLHF]\VWRĞFLPRJLO
Ğciü wody podziemne ze wzglĊdu na wytwarzane Ğcieki, emitowane pyły i gazy oraz odQLNLSRG]LHPQH]ELRUQLNLURSRSRFKRGQ\FKRSRMHPQRĞFLSRZ\ĪHMPFLąJLLQIUD
pady,
VWUXNWXU\WHFKQLF]QHM URSRFLąJLJD]RFLąJLUXURFLąJLGRWUDQVSRUWXLQQ\FKVXEVWDQFML
• lokalizowania
FKHPLF]Q\FK
 inwestycji mogących pogorszyü stan Ğrodowiska i niekorzystnie wpłynąü
na
jakoĞü
wód
podziemnych m. in. wysypiska odpadów i wylewiska nieczystoĞci, mogilW\PF]DVRZHJRJURPDG]HQLDĞFLHNyZLRGSDGyZUyZQLHĪQLHEH]SLHF]Q\FKSU]H]QDF]R
niki, podziemne zbiorniki ropopochodnych o pojemnoĞci powyĪej 1000 m3 , ciągi infraQ\FKGRZ\NRU]\VWDQLDOXEXQLHV]NRGOLZLHQLDZLQQ\PPLHMVFX
struktury technicznej (ropociągi, gazociągi, rurociągi do transportu innych substancji
XU]ąG]DQLDSU\]PNLV]RQNRZ\FKRLOH]DVWRVRZDQHUR]ZLą]DQLHWHFKQLF]QHWHFKQROR
chemicznych),
JLF]QHLRUJDQL]DF\MQHQLHZ\NOXF]DMąEH]SRĞUHGQLHJROXESRĞUHGQLHJR]U]XWXGRZyG
SRG]LHPQ\FKVXEVWDQFMLSRFKRG]ąF\FK]ZZRELHNWyZ
• tymczasowego gromadzenia Ğcieków i odpadów równieĪ niebezpiecznych, przeznaczoZ\NRQ\ZDQLDPHOLRUDFMLRGZDGQLDMąF\FKRGZRGQLHĔEXGRZODQ\FKRUD]LQQ\FKUREyW
nych do wykorzystania lub unieszkodliwienia w innym miejscu,
]LHPQ\FK]PLHQLDMąF\FKWUZDOHVWRVXQNLZRGQH
• urządzania pryzm kiszonkowych, o ile zastosowane rozwiązanie techniczne, technoloRGNU\ZNRZHJRZ\GRE\FLDNRSDOLQVSRGSRZLHU]FKQLZRG\RUD]Z\GRE\FLDZ\
giczne i organizacyjne nie wykluczają bezpoĞredniego lub poĞredniego zrzutu do wód
PDJDMąFHJRRGZRGQLHQLDJyURWZRUX
podziemnych substancji pochodzących z w/w obiektów,
UROQLF]HJRZ\NRU]\VWDQLDĞFLHNyZLZ\NRU]\VWDQLDRVDGyZĞFLHNRZ\FKQDFHOHQLHSU]H
P\VáRZH
• wykonywania melioracji odwadniających, odwodnieĔ budowlanych oraz innych robót
UR]OHZDQLDJQRMRZLF\QDSRODFKLODVDFK
ziemnych, zmieniających trwale stosunki wodne,
Z\NRQ\ZDQLDXVáXJDJURORWQLF]\FKZJRVSRGDUFHUROQHMLOHĞQHM
• odkrywkowego wydobycia kopalin spod powierzchni wody oraz wydobycia wy3R]DW\PZFHOXRFKURQ\]DVREyZZRGQ\FKQDWHUHQLHJPLQ\&]DUQD'ąEUyZNDQDOHĪ\
magającego odwodnienia górotworu,
SUHIHURZDüXSUDZ\HNRORJLF]QHLWZRU]HQLHQRZ\FKSRZLHU]FKQLODVyZ]ZáDV]F]DZ
REUĊELHSURMHNWRZDQHJRREV]DUXFKURQLRQHJRNUDMREUD]X
• rolniczego wykorzystania Ğcieków i wykorzystania osadów Ğciekowych na cele nieprzeRJUDQLF]DüVWRVRZDQLDFKHPLF]Q\FKĞURGNyZRFKURQ\ODVyZ
mysłowe,
NRQWURORZDüSUDFHPHOLRUDF\MQ\FK
• rozlewania gnojowicy na polach i lasach,
SU]HVWU]HJDüSU]HSLVyZRFKURQ\ĞURGRZLVNDZ]DNUHVLHVNáDGRZDQLDLZ\NRU]\VWDQLD
RERUQLNDJQRMRZLF\QDZR]yZLĞURGNyZRFKURQ\ODVyZ
• wykonywania usług agrolotniczych w gospodarce rolnej i leĞnej.
NRQWURORZDüVWRVRZDQLHĞURGNyZRFKURQ\URĞOLQZSU]\SDGNXLQWHQV\ZQ\FKXSUDZ
Poza tym w celu ochrony zasobów wodnych na terenie gminy Czarna Dąbrówka naleĪy:
OLNZLGRZDüZV]\VWNLHSXQNW\]U]XWXQLHRF]\V]F]RQ\FKĞFLHNyZPRGHUQL]RZDüLEXGR
ZDüLQG\ZLGXDOQHV\VWHP\RF]\V]F]DQLDGOD]DEXGRZ\UR]SURV]RQHM
6]F]HJyáRZH]DVDG\GRW\F]ąFHRFKURQ\ZyGSRZLHU]FKQLRZ\FKLSRG]LHPQ\FKQDWHUHQLH
• preferowaü uprawy ekologiczne i tworzenie nowych powierzchni lasów zwłaszcza w
3DUNX.UDMREUD]RZHJR'ROLQD6áXSL´]RVWDá\RNUHĞORQHZSODQLHRFKURQ\3DUNX
obrĊbie projektowanego obszaru chronionego krajobrazu,
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• ograniczaü stosowania chemicznych Ğrodków ochrony lasów,

2&+521$2%6=$5Ï:1$785$

• kontrolowaü prace melioracyjnych,

•6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
przestrzegaü przepisów ochrony Ğrodowiska w zakresie składowania i wykorzystania
obornika, gnojowicy, nawozów i Ğrodków ochrony lasów,
1DWHUHQLHJPLQ\&]DUQD'ąEUyZNDLVWQLHMąREV]DU\1DWXUDZ\PLHQLRQHZ7RPLH,
•6WXGLXP
kontrolowaü stosowanie Ğrodków ochrony roĞlin w przypadku intensywnych upraw,

5HDOL]DFMDSU]HZLG]LDQ\FKG]LDáDĔ]]DNUHVXZ\GRE\ZDQLDNUXV]\ZDRUD]UR]ZRMXQRZ\FK

•IRUP]DEXGRZ\L]DJRVSRGDURZDQLDWHUHQXORNDOL]RZDQ\FKZREV]DU]H]PLDQ\6WXGLXP
likwidowaü wszystkie punkty zrzutu nie oczyszczonych Ğcieków, modernizowaü i budoQLHPRĪHSRZRGRZDü]DJURĪHĔGODREV]DUyZREMĊW\FKRFKURQąSU]\URG\ZW\PREV]DUyZ
waü indywidualne systemy oczyszczania dla zabudowy rozproszonej,
1DWXUD

Szczegółowe zasady dotyczące ochrony wód powierzchniowych i podziemnych na terenie
Parku
Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” zostały okreĞlone w planie ochrony Parku.
2EV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
1DWHUHQLHJPLQ\&]DUQD'ąEUyZNDLVWQLHMąREV]DU\1DWXUDZ\PLHQLRQHZ7RPLH,
6WXGLXP
5HDOL]DFMDSU]HZLG]LDQ\FKG]LDáDĔ]]DNUHVXEXGRZ\LIXQNFMRQRZDQLDIDUP\ZLDWURZHM
RUD]UR]ZRMXQRZ\FKIRUP]DEXGRZ\L]DJRVSRGDURZDQLDWHUHQXZW\PUyZQLHĪSODQR
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEĝNYCH
ZDQHMLQIUDVWUXNWXU\WHFKQLF]QHMNRPXQLNDFML ORNDOL]RZDQ\FKZREV]DU]H]PLDQ\6WXGLXP
QLHPRĪHSRZRGRZDü]DJURĪHĔGODREV]DUyZREMĊW\FKRFKURQąSU]\URG\ZW\PREV]DUyZ
W myĞl ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leĞnych (Dz. U.
1DWXUD
Z 2004r. Nr 121 , poz. 1266 z póĨniejszymi zmianami (tekst jednolity) szczegółową

ochroną zostały objĊte:
Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleĞne:

2&+521$*5817Ï:52/1<&+,/(ĝ1<&+
1) gruntów rolnych stanowiących uĪytki rolne klas I-III, jeĪeli ich zwarty obszar

:P\ĞOXVWDZ\]GQLDOXWHJRURRFKURQLHJUXQWyZUROQ\FKLOHĞQ\FK
']8
projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga
uzy=U1USR]]SyĨQLHMV]\PL]PLDQDPL WHNVWMHGQROLW\ V]F]HJyáRZą
skania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej
RFKURQą]RVWDá\REMĊWH
3U]H]QDF]HQLHQDFHOHQLHUROQLF]HLQLHOHĞQH
2) gruntów leĞnych stanowiących własnoĞü Skarbu PaĔstwa - wymaga uzyskania
 JUXQWyZUROQ\FKVWDQRZLąF\FKXĪ\WNLUROQHNODV,,,,MHĪHOLLFK]ZDUW\REV]DU
zgody Ministra Ochrony ĝrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeĞnictwa lub
SURMHNWRZDQ\GRWDNLHJRSU]H]QDF]HQLDSU]HNUDF]DKDZ\PDJDX]\
VNDQLD]JRG\0LQLVWUD5ROQLFWZDL*RVSRGDUNLĞ\ZQRĞFLRZHM
upowaĪnionej przez niego osoby,
 JUXQWyZOHĞQ\FKVWDQRZLąF\FKZáDVQRĞü6NDUEX3DĔVWZDZ\PDJDX]\VNDQLD
2) gruntów rolnych stanowiących uĪytki rolne klas IV, jeĪeli ich zwarty obszar
]JRG\0LQLVWUD2FKURQ\ĝURGRZLVND=DVREyZ1DWXUDOQ\FKL/HĞQLFWZDOXE
XSRZDĪQLRQHMSU]H]QLHJRRVRE\
projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,
 JUXQWyZUROQ\FKVWDQRZLąF\FKXĪ\WNLUROQHNODV,9MHĪHOLLFK]ZDUW\REV]DU
4) gruntów rolnych stanowiących uĪytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb
SURMHNWRZDQ\GRWDNLHJRSU]H]QDF]HQLDSU]HNUDF]DKD
 JUXQWyZUROQ\FKVWDQRZLąF\FKXĪ\WNLUROQHNODV9L9,Z\WZRU]RQ\FK]JOHE
pochodzenia organicznego i torfowisk, jeĪeli ich zwarty obszar projektowany
SRFKRG]HQLDRUJDQLF]QHJRLWRUIRZLVNMHĪHOLLFK]ZDUW\REV]DUSURMHNWRZDQ\
GRWDNLHJRSU]H]QDF]HQLDSU]HNUDF]DKD
do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha,
 SR]RVWDá\FKJUXQWyZOHĞQ\FK
5) pozostałych gruntów leĞnych
Z\PDJDX]\VNDQLD]JRG\ZRMHZRG\Z\UDĪDQHMSRX]\VNDQLXRSLQLLL]E\URO
QLF]HM
wymaga uzyskania zgody wojewody wyraĪanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.
3RZ\ĪV]HREV]DU\]RVWDá\Z\]QDF]RQHQDU\VXQNX6WXGLXP
1DWHUHQLHJPLQ\ZP\ĞOSRZ\ĪV]\FK]DSLVyZZ\]QDF]RQRWHUHQ\JUXQWyZNWyUHVą
PowyĪsze obszary zostały wyznaczone na rysunku Studium.
REMĊWHRFKURQą
1DSRZ\ĪV]\FKWHUHQDFKQDOHĪ\RJUDQLF]\üSU]H]QDF]DQLHLFKQDFHOHQLHUROQLF]HL
OHĞQH
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Na terenie gminy w myĞl powyĪszych zapisów wyznaczono tereny gruntów, które są

6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
objĊte ochroną .
LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
Na
powyĪszych terenach naleĪy ograniczyü przeznaczanie ich na cele nierolnicze i

leĞne.
']8]GQLDSDĨG]LHUQLNDUSR]2%:,(6=&=(1,(0$56=$à.$6(-08
5=(&=<32632/,7(-32/6.,(-]GQLDOLSFDUZVSUDZLHRJáRV]HQLDMHGQROLWHJR
WHNVWXXVWDZ\RRFKURQLHJUXQWyZUROQ\FKLOHĞQ\FK ']8USR]]SyĨQ]P 
$UW3U]H]QDF]HQLDJUXQWyZUROQ\FKLOHĞQ\FKQDFHOHQLHUROQLF]HLQLHOHĞQHZ\PDJD
MąFHJR]JRG\RNWyUHMPRZDZXVWGRNRQXMHVLĊZPLHMVFRZ\PSODQLH]DJRVSRGDURZD
OBSZARY LEĝNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
QLDSU]HVWU]HQQHJRVSRU]ąG]RQ\PZWU\ELHRNUHĞORQ\PZSU]HSLVDFKRSODQRZDQLXL]D
W celu zwiĊkszenia lesistoĞci obszaru gminy Czarna Dąbrówka proponuje siĊ poJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\P
wiĊkszenie
obszarów lasów (dolesienia) na terenach spełniających niektóre z poniĪszych
3U]H]QDF]HQLHQDFHOHQLHUROQLF]HLQLHOHĞQH
uwarunkowaĔ
:
 JUXQWyZUROQ\FKVWDQRZLąF\FKXĪ\WNLUROQHNODV,±,,,±Z\PDJDX]\VNDQLD]JRG\PLQLVWUD
ZáDĞFLZHJRGRVSUDZUR]ZRMXZVL
•są
gruntami połoĪonymi na stoku o Ğrednim nachyleniu powyĪej 15%,
 JUXQWyZOHĞQ\FKVWDQRZLąF\FKZáDVQRĞü6NDUEX3DĔVWZD±Z\PDJDX]\VNDQLD
•są
gruntami o niskich klasach bonitacyjnych (V i VI),
]JRG\0LQLVWUD2FKURQ\ĝURGRZLVND=DVREyZ1DWXUDOQ\FKL/HĞQLFWZDOXEXSRZDĪQLRQHM
SU]H]QLHJRRVRE\
•są
gruntami czasowo zalewanymi,
  XFK\ORQ\ 
•są
zdegradowanymi
w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
 gruntami
XFK\ORQ\

 gruntów
SR]RVWDá\FKJUXQWyZOHĞQ\FK
rolnych lub leĞnych.
±Z\PDJDX]\VNDQLD]JRG\PDUV]DáNDZRMHZyG]WZDZ\UDĪDQHMSRX]\VNDQLXRSLQLL
Propozycje
te wynikają m. in. Z przyjĊtych w Studium kryteriów ze zgłoszonych wniosków
L]E\UROQLF]HM
indywidualnych właĞcicieli terenu. Przeanalizowane pod kątem ich zgodnoĞci z w/wymienionymi warunkami.

2%6=$5</(ĝ1(-35=(675=(1,352'8.&<-1(-

Zalesienia proponuje siĊ takĪe jako uzupełnienie korytarzy ekologicznych, w których to
właĞnie lasy odgrywają bardzo duĪe znaczenie.
:FHOX]ZLĊNV]HQLDOHVLVWRĞFLREV]DUXJPLQ\&]DUQD'ąEUyZNDSURSRQXMHVLĊSR
ZLĊNV]HQLHREV]DUyZODVyZ GROHVLHQLD QDWHUHQDFKVSHáQLDMąF\FKQLHNWyUH]SRQLĪV]\FK
XZDUXQNRZDĔ
Korzystne dla rozwoju funkcji turystyki i rekreacji w gminie jest wykorzystanie dla celów
VąJUXQWDPLSRáRĪRQ\PLQDVWRNXRĞUHGQLPQDFK\OHQLXSRZ\ĪHM
turystycznych
i rekreacyjnych leĞniczówek i9L9,
innych
VąJUXQWDPLRQLVNLFKNODVDFKERQLWDF\MQ\FK
 obiektów połoĪonych na terenach
leĞnych.
VąJUXQWDPLF]DVRZR]DOHZDQ\PL
VąJUXQWDPL]GHJUDGRZDQ\PLZUR]XPLHQLXXVWDZ\]GQLDOXWHJRURNXRRFKURQLH
JUXQWyZUROQ\FKOXEOHĞQ\FK
3URSR]\FMHWHZ\QLNDMąPLQ=SU]\MĊW\FKZ6WXGLXPNU\WHULyZ]H]JáRV]RQ\FKZQLRVNyZ
LQG\ZLGXDOQ\FKZáDĞFLFLHOLWHUHQX3U]HDQDOL]RZDQHSRGNąWHPLFK]JRGQRĞFL]ZZ\
PLHQLRQ\PLZDUXQNDPL
=DOHVLHQLDSURSRQXMHVLĊWDNĪHMDNRX]XSHáQLHQLHNRU\WDU]\HNRORJLF]Q\FKZNWyU\FKWR
ZáDĞQLHODV\RGJU\ZDMąEDUG]RGXĪH]QDF]HQLH
.RU]\VWQHGODUR]ZRMXIXQNFMLWXU\VW\NLLUHNUHDFMLZJPLQLHMHVWZ\NRU]\VWDQLHGODFHOyZ
WXU\VW\F]Q\FKLUHNUHDF\MQ\FKOHĞQLF]yZHNLLQQ\FKRELHNWyZSRáRĪRQ\FKQDWHUHQDFK
OHĞQ\FK
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KIERUNKI OCHRONY ĝRODOWISKA
KULTUROWEGO

KIERUNKI PLANOWANYCH DZIAŁAē
Zachowane elementy Ğrodowiska kulturowego: zespoły, parki, obiekty kubaturowe,
a takĪe archeologiczne Ğwiadczą w znacznym stopniu zachowania tego Ğrodowiska
przedstawiającego duĪą wartoĞü historyczną i architektoniczną.

Współczesne procesy inwestycyjne w niektórych przypadkach doprowadziły do zatarcia tych wartoĞci zwłaszcza w obrĊbie zespołów dworskich np. Remonty i adaptacje
obiektów rezydencjonalnych, oraz budynków mieszkalnych w obrĊbie kolonii robotniczych
oraz realizacjĊ nowej zabudowy gospodarczej w obrĊbie tych zespołów. TakĪe w obrĊbie
jednostek osadniczych realizowano nową zabudowĊ mieszkalno – gospodarczą odbiegającą formami architektonicznymi od zabudowy historycznej. Instalacje liniowe doprowadziły do dewastacji i wycinki drzew w załoĪeniach zielonych.
Opuszczenie przez rozwiązanie dawnych PGR- ów obiektów o duĪej wartoĞci kulturowej
doprowadziło do ich ruiny.
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Aby zapobiec dalszej degradacji obiektów o duĪej wartoĞci kulturowej, a takĪe w moĪliwy
sposób przywróciü utracone piĊkno i wartoĞci naleĪy przestrzegaü przepisów
wynikających z ustawy “o ochronie dóbr kultury”.
6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR

]XVWDZ\RRFKURQLH]DE\WNyZLRSLHFHQDG]DE\WNDPL
NiezbĊdne jest przeprowadzenie rehabilitacji zespołów dworskich i folwarcznych, pojedyĔczych gospodarstw wiejskich, które oprócz przywrócenia im dawnych wartoĞci mogą słuĪyü obecnym potrzebom i słuĪyü jako zespoły rekreacyjno- wypoczynkowe, hotelowe, jako
gospodarstwa agroturystyczne, a takĪe poprzez włączenie najciekawszych obiektów w
szlaki turystyczne dla celów poznawczych i dydaktycznych.

Dla zespołów dworskich proponuje siĊ:
B

dąĪyü do zmiany funkcji pałacu z mieszkalnej na rezydencjonalną, kulturalną, lub zaplecza turystycznego,

B

zlikwidowaü szpecące wygrodzenia, ogródki, komórki, współczesne budynki gospodarcze,

B

oczyĞciü teren parku z podrostu, suchych drzew itp.,

B

oczyĞciü i uwidoczniü Ğlady dawnego ogrodzenia,

B

oczyĞciü i utrzymaü istniejące wody towarzyszące,

B

ewentualna rozbudowa i modernizacja czĊĞci folwarcznej o nowe obiekty powinna zapewniaü nienaruszalnoĞü historycznego układu podwórza folwarcznego,

B

dąĪyü do przywrócenia funkcji gospodarczej i funkcjonowania terenów przyległych do
załoĪenia szczególnie tych związanych z nim krajobrazowo,

B

dąĪyü, aby całym obiektem zarządzał jeden uĪytkownik, wtedy moĪliwe bĊdzie utrzymanie funkcji mieszkalnej,

B

istnieje moĪliwoĞü wprowadzenia innych niewielkich funkcji np. hodowla koni,
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B

parki powinny byü odtworzone w oparciu o wszystkie zachowane relikty dawnego układu oraz w oparciu o materiały historyczne,

B

podstawą do podejmowania wszelkich prac powinien byü projekt rewaloryzacji poprzedzony inwentaryzacją i pracami studialnymi (analizami historycznymi i innymi specjalistycznymi).

ZASADY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Dziedzictwo kulturowe gminy oprócz wartoĞci identyfikacji przestrzennej i historycznej miejsca, stanowiącej wielkie wartoĞci poznawcze, dokumentują jej rozwój społeczno –
gospodarczy. Dwory powiązane układem dróg z siedliskami wiejskimi i rozbudowywanymi
niekiedy folwarkami tworzyły zespoły, które pełniły funkcje gospodarki wielkotowarowej i
przyczyniały siĊ do jej rozwoju. Zachowane parki, ich układ, szata roĞlinna, architektura i
sposób kształtowania siedzib rodowych dokumentują powiązania z dziedzictwem kultury
Europy. Wszystkie wartoĞci dziedzictwa kulturowego posiadają równieĪ wartoĞci ekonomiczne. Odpowiednie wykorzystanie i dostosowanie do potrzeb współczesnych stwarza
wielkie moĪliwoĞci dla rozwoju gminy.

uwarunkowania dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków

B

ochrona bryły, detalu, podziałów, kształtu otworów okiennych i drzwiowych, materiałów
tradycyjnych (zgodnie z ustaleniami WKZ).

uwarunkowania dotyczące ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
B

Strefa W.I. Pełnej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej

Ustala siĊ zakaz prowadzenia działalnoĞci inwestycyjnej związanej z pracami ziemnymi
bądĨ przekształceniem krajobrazu. W przypadku zamiaru wykonania prac porządkowych
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czy pielĊgnacyjnych inwestor zobowiązany jest uzyskaü zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który kaĪdorazowo okreĞli zakres i warunki prowadzenia tych prac.
B

Strefa W.II. CzĊĞciowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej

Zakres archeologicznych badaĔ ratowniczych kaĪdorazowo okreĞla inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym zezwoleniu.
Ustala siĊ obowiązek wystąpienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zezwolenia na badania z 3- miesiĊcznym wyprzedzeniem
w celu umoĪliwienia wykonania archeologicznych badaĔ ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami.
B

Strefa W.III. Ograniczonej ochrony archeologiczno- konserwatorskiej

Ustala siĊ obowiązek przeprowadzenia, dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie, interwencyjnych badaĔ archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakoĔczeniu których teren moĪe byü trwale
zainwestowany. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siĊ koniecznoĞü przeprowadzenia archeologicznych badaĔ ratowniczych. Zakres niezbĊdnych do wykonania badaĔ archeologicznych kaĪdorazowo okreĞla inwestorowi Wojewódzki Konserwator Zabytków w danym zezwoleniu.

ZASADY OCHRONY ELEMENTÓW KRAJOBRAZU CENNYCH
KULTUROWO
uwarunkowania dla cennych kulturowo układów ruralistycznych

B

ochrona kompozycji przestrzennej wsi,

B

zachowanie dotychczasowego zasobu Ğrodowiska kulturowego, wymóg zachowania i
remontu zamiast rozbiórki,

B

zachowanie historycznego rozplanowania ulic (dróg), placów i linii zabudowy,
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B zachowanie kompozycji układów zieleni,
]DFKRZDQLHNRPSR]\FMLXNáDGyZ]LHOHQL
]DFKRZDQLHLVWQLHMąFHJRXNáDGXGURĪQHJR
]DFKRZDQLHKLVWRU\F]Q\FKSRG]LDáyZG]LDáHN
B zachowanie istniejącego układu droĪnego,
QDZLą]DQLHQRZą]DEXGRZąGRLVWQLHMąF\FKHOHPHQWyZKLVWRU\F]QHMNRPSR]\FML ZIRU
PLHL]DVWRVRZDQ\FKPDWHULDáDFK 
B zachowanie historycznych podziałów działek,
HOLPLQDFMDHOHPHQWyZG\VKDUPRQL]XMąF\FKNRPSR]\FMĊSU]HVWU]HQQąKLVWRU\F]Q\FK
XNáDGyZDUFKLWHNWRQLF]Q\FK
B nawiązanie nową zabudową do istniejących elementów historycznej kompozycji (w forREMĊFLHZ\SU]HG]DMąF\PLEDGDQLDPLDUFKHRORJLF]Q\PLZV]HONLHMG]LDáDOQRĞFLLQ
ZHVW\F\MQREXGRZODQHM
mie i zastosowanych materiałach),
RUD]]DND]]DEXGRZ\SDUFHODFMLLLQZHVWRZDQLDDWDNĪHLQQ\FKG]LDáDĔQDUXV]DMąF\FK
RELHNW\DUFKHRORJLF]QH FPHQWDU]\VNDNXUKDQRZHSRMHG\ĔF]HNXUKDQ\SR]RVWDáRĞFL
B eliminacja elementów
QRZRĪ\WQ\FKXPRFQLHĔ
 dysharmonizujących kompozycjĊ przestrzenną historycznych
QDFPHQWDU]\VNDFKSáDVNLFK]DJRVSRGDURZDQLHSRSU]HSURZDG]HQLXZ\SU]HG]D
układów architektonicznych,
MąF\FKEDGDĔZ\NRSDOLVNRZ\FKXPRĪOLZLDMąF\FK]DGRNXPHQWRZDQLHZV]\VWNLFKĞOD
GyZ
B objĊcie wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi wszelkiej działalnoĞci in-

XZDUXQNRZDQLDGODNUDMREUD]X]ZLą]DQHJR]KLVWRU\F]Q\P]DáRĪHQLHP
westycyjno - budowlanej,
]DFKRZDQLHQDWXUDOQHJRNUDMREUD]X]ZLą]DQHJR]KLVWRU\F]Q\P]DáRĪHQLHP
]DFKRZDQLHKLVWRU\F]QHMVWUXNWXU\DJUDUQHM
XNáDG\GUyJUR]áRJLSyOXNáDG\ZRGQH
B oraz zakaz zabudowy, parcelacji i inwestowania a takĪe innych działaĔ naruszających
]LHOHĔNRPSRQRZDQD 
obiekty archeologiczne (cmentarzyska kurhanowe, pojedyĔcze kurhany, pozostałoĞci
]DND]LQZHVW\FMLQDUXV]DMąF\FKHNRV\VWHPZREUĊELHSDUNXLMHJRRWXOLQ\
GRSXV]F]HQLHZSURZDG]HQLDQRZHM]DEXGRZ\MHG\QLHZIRUPLHNRPSRQHQWXZLGR
nowoĪytnych umocnieĔ),
NRZHJR QSEXG\QHNUH]\GHQFMRQDOQ\ 
OLNZLGDFMDZV]HONLFKHOHPHQWyZG\VKDUPRQLMQ\FK
B na cmentarzyskach płaskich - zagospodarowanie po przeprowadzeniu wyprzedzających badaĔ wykopaliskowych umoĪliwiających zadokumentowanie wszystkich Ğla6WXGLXP GODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\ 
dów.
QLHZ\VWĊSXMąRELHNW\LREV]DU\ZSLVDQHGRUHMHVWUX]DE\WNyZ
:\VWĊSXMąRELHNW\ZSLVDQHGRZRMHZyG]NLHMHZLGHQFML]DE\WNyZR]QDF]RQHQDU\VXQNDFK
6WXGLXP
VWDQRZLVNDRFKURQ\DUFKHRORJLF]QRNRQVHUZDWRUVNLHMZREV]DU]H]PLDQ\6WXGLXP
QUSRU]DGNRZ\QDU\VXQNXPDS\SRJOąGRZHMĝURGRZLVNRNXOWXURZH GODNWyU\FK
uwarunkowania dla krajobrazu związanego z historycznym załoĪeniem
6WXGLXPXVWDOLáRQDVWĊSXMąFHVWUHI\RFKURQ\
6WUHID:,,,RJUDQLF]RQHMRFKURQ\DUFKHRORJLF]QRNRQVHUZDWRUVNLHM
$=3RVDGDNXOWXU\SU]HGáXĪ\FNLHM QUSRU] 
8VWDODVLĊRERZLą]HNSU]HSURZDG]HQLDGODZV]\VWNLFKLQZHVW\FMLORNDOL]RZDQ\FKZVWUHILH
LQWHUZHQF\MQ\FKEDGDĔDUFKHRORJLF]Q\FKZIRUPLHQDG]RUXDUFKHRORJLF]QHJRSURZDG]RQH
B zachowanie naturalnego krajobrazu związanego z historycznym załoĪeniem,
JRZWUDNFLHUHDOL]DFMLLQZHVW\FMLSR]DNRĔF]HQLXNWyU\FKWHUHQPRĪHE\üWUZDOH]DLQZHVWR
ZDQ\:SU]\SDGNXVWZLHUG]HQLDUHOLNWyZDUFKHRORJLF]Q\FKXVWDODVLĊNRQLHF]QRĞüSU]HSUR
ZDG]HQLDDUFKHRORJLF]Q\FKEDGDĔUDWRZQLF]\FK=DNUHVQLH]EĊGQ\FKGRZ\NRQDQLDEDGDĔ
B zachowanie historycznej struktury agrarnej (układy dróg, rozłogi pól, układy wodne,
DUFKHRORJLF]Q\FKNDĪGRUD]RZRRNUHĞODLQZHVWRURZL:RMHZyG]NL.RQVHUZDWRU=DE\WNyZ
zieleĔ komponowana),
ZGDQ\P]H]ZROHQLX
B

zakaz inwestycji naruszających ekosystem w obrĊbie parku i jego otuliny,

B

dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy jedynie w formie komponentu widokowego (np. budynek rezydencjonalny),
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B2EV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
likwidacja wszelkich elementów dysharmonijnych.

L0LNRURZR/HĞQLFWZR
QLHZ\VWĊSXMąRELHNW\LREV]DU\ZSLVDQHGRUHMHVWUX]DE\WNyZ
2ELHNW\ZSLVDQHGRZRMHZyG]NLHMHZLGHQFML]DE\WNyZR]QDF]RQHQDU\VXQNDFK6WXGLXP
]HVSyáGZRUVNR±IROZDUF]Q\Z.DUZQLHGODNWyUHJRRELHNWyZSURSRQXMHVLĊRFKURQĊ
KLVWRU\F]QHMEU\á\EXG\QNX
KLVWRU\F]QHJRNV]WDáWXGDFKX
KLVWRU\F]QHMG\VSR]\FMLĞFLDQ
KLVWRU\F]QHMIRUP\DUFKLWHNWRQLF]QHM
KLVWRU\F]QHJRGHWDOXDUFKLWHNWRQLF]QHJRZW\PKLVWRU\F]QHMZLHONRĞFLLKLVWRU\F]QHJR
NV]WDáWXRWZRUyZRNLHQQ\FKLGU]ZLRZ\FKRUD]KLVWRU\F]QHJRSRG]LDá\VWRODUNLRNLHQQHM
LGU]ZLRZHM
KLVWRU\F]Q\FKPDWHULDáyZEXGRZODQ\FK
RUD]KLVWRU\F]QHMNRORU\VW\NL
'ODSDUNXGZRUVNLHJR Z]HVSROHGZRUVNRIROZDUF]Q\PZ.DUZQLH SURSRQXMHVLĊ
]DFKRZDQLHJUDQLFSDUNX
SRU]ąGNRZDQLHWHUHQX
FPHQWDU]HZDQJHOLFNLQLHF]\QQ\
&PHQWDU]QDOHĪ\SR]RVWDZLüZVWDQLHQDWXUDOQ\P GRSXV]F]DVLĊMHG\QLHZ\NRQ\ZDQLH
SUDFSRU]ąGNRZ\FKSROHJDMąF\FKQDRGVáRQLĊFLXHOHPHQWyZE\áHJRFPHQWDU]DSá\WQDJURE
NRZ\FKSRPQLNyZRJURG]HĔ 7HUHQQDOHĪ\R]QDNRZDüVWRVRZQąWDEOLFąLQIRUPDF\MQą
VWDQRZLVNDRFKURQ\DUFKHRORJLF]QRNRQVHUZDWRUVNLHMZREV]DU]H]PLDQ\6WXGLXP
QUSRU]DGNRZ\QDU\VXQNXPDS\SRJOąGRZHMĝURGRZLVNRNXOWXURZH GODNWyU\FK
6WXGLXPXVWDOLáRQDVWĊSXMąFHVWUHI\RFKURQ\
6WUHID:,3HáQHMRFKURQ\NRQVHUZDWRUVNLHM
$=3FPHQWDU]\VNRNXUKDQRZHNXOWXU\áXĪ\FNLHM QUSRU] 
 F]ĊĞü $=3FPHQWDU]\VNRNXUKDQRZHNXOWXU\áXĪ\FNLHM QUSRU] 
:VWUHIDFKVWDQRZLVN]DND]SURZDG]HQLDG]LDáDOQRĞFLLQZHVW\F\MQHM]ZLą]DQHM]SUDFDPL]LHP
Q\PLEąGĨSU]HNV]WDáFHQLHPNUDMREUD]X:SU]\SDGNX]DPLDUXZ\NRQDQLDSUDFSRU]ąGNRZ\FK
F]\SLHOĊJQDF\MQ\FKLQZHVWRU]RERZLą]DQ\MHVWX]\VNDü]H]ZROHQLH:RMHZyG]NLHJR.RQ
VHUZDWRUD=DE\WNyZNWyU\NDĪGRUD]RZRRNUHĞOL]DNUHVLZDUXQNLSURZDG]HQLDW\FKSUDF
6WUHID:,,F]ĊĞFLRZHMRFKURQ\DUFKHRORJLF]QRNRQVHUZDWRUVNLHM
$=3RVDGDZLHORNXOWXURZD QUSRU] 
$=3RVDGDZLHORNXOWXURZD QUSRU] 
$=3FPHQWDU]\VNRNXOWXU\SRPRUVNLHM QUSRU] 
$=3VNDUEZF]HVQRĞUHGQLRZLHF]Q\ QUSRU] 
$=3FPHQWDU]\VNRNXOWXU\SRPRUVNLHM QUSRU] 
$=3FPHQWDU]\VNR QUSRU] 
=DNUHVDUFKHRORJLF]Q\FKEDGDĔUDWRZQLF]\FKNDĪGRUD]RZRRNUHĞODLQZHVWRURZL:RMH
ZyG]NL.RQVHUZDWRU=DE\WNyZZZ\GDQ\P]H]ZROHQLX8VWDODVLĊRERZLą]HNSU]HSURZDG]H
QLDDUFKHRORJLF]Q\FKEDGDĔUDWRZQLF]\FK
6WUHID:,,,RJUDQLF]RQHMRFKURQ\DUFKHRORJLF]QRNRQVHUZDWRUVNLHM
$=3RVDGDNXOWXU\SU]HGáXĪ\FNLHM QUSRU] 
$=3ĞODGRVDGQLF]\NXOWXU\FHUDPLNLV]QXNRZHM QUSRU] 
$=3RVDGDQHROLW\F]QĞUHGQLRZLHF]QD QUSRU] 
$=3RVDGDĞUHGQLRZLHF]QD QUSRU] 
$=3RVDGDNXOWXU\SXFKDUyZOHMNRZDW\FKáX]\FNLHMSyĨQRĞUHGQLRZLHF]QD
 QUSRU] 
$=3RVDGDNXOWXU\SXFKDUyZOHMNRZDW\FKDPIRUNXOLVW\FKSyĨQRĞUHGQLRZLHF]QD
 QUSRU] 
$=3RVDGDNXOWXU\áXĪ\FNLHM QUSRU] 
$=3RVDGDNXOWXU\áXĪ\FNLHM QUSRU] 
$=3RVDGDQHROLW\F]QDSyĨQRĞUHGQLRZLHF]QD QUSRU] 
Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

45

%,8523/$12:$1,$35=(675=(11(*2
ul. 3 Maja 9a, 80-802 GdaĔsk ♦ tel./fax.: (0-58) 302 23 45 ♦ bpp_gd@wp.pl ♦ NIP 583-000-24-33

8VWDODVLĊRERZLą]HNSU]HSURZDG]HQLDGODZV]\VWNLFKLQZHVW\FMLORNDOL]RZDQ\FKZVWUHILH
LQWHUZHQF\MQ\FKEDGDĔDUFKHRORJLF]Q\FKZIRUPLHQDG]RUXDUFKHRORJLF]QHJRSURZDG]RQHJR
ZWUDNFLHUHDOL]DFMLLQZHVW\FMLSR]DNRĔF]HQLXNWyU\FKWHUHQPRĪHE\üWUZDOH]DLQZHVWRZDQ\
:SU]\SDGNXVWZLHUG]HQLDUHOLNWyZDUFKHRORJLF]Q\FKXVWDODVLĊNRQLHF]QRĞüSU]HSURZDG]HQLD
DUFKHRORJLF]Q\FKEDGDĔUDWRZQLF]\FK=DNUHVQLH]EĊGQ\FKGRZ\NRQDQLDEDGDĔDUFKHRORJLF]
Q\FKNDĪGRUD]RZRRNUHĞODLQZHVWRURZL:RMHZyG]NL.RQVHUZDWRU=DE\WNyZZGDQ\P]H]ZROH
QLX

.,(581.,52=:2-86<67(0Ð:.2081,.$&-,,
,1)5$6758.785<7(&+1,&=1(-

KOMUNIKACJA
Przyjmując, Īe podstawowe cele jakie chcemy osiągnąü to rozwój gospodarczy
gminy i jej mieszkaĔców poprzez rozwój wszelkich form turystyki musimy w zakresie układu komunikacyjnego dąĪyü do poprawy parametrów technicznych wszystkich dróg w
gminie a wiĊc zarówno wojewódzkich, powiatowych jak i gminnych. KolejnoĞü i zakres
modernizacji układu drogowego musi byü ĞciĞle związany z przyjĊtymi załoĪeniami rozwoju gminy bez pomijania jakiejkolwiek strony uczestniczącej w tym procesie.
ZałoĪony rozwój przestrzenny gminy, w którym dominującym elementem jest turystyka i rekreacja, we wszystkich jej formach wymaga prawidłowo ukształtowanego, we
właĞciwych parametrach technicznych, układu komunikacyjnego wszystkich szczebli. W
związku z tym nie tylko wojewódzkich, ale i takĪe dróg lokalnych tj. Powiatowych i
gminnych. Wszystkie trasy winny spełniaü wymagane, dla załoĪonych klas, warunki techniczne okreĞlone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku. Drugą dziedziną obok turystyki , której rozwój zakłada siĊ w gminie jest
rolnictwo i związane z nim przetwórstwo. Nowoczesne rolnictwo posługuje siĊ maszynami
o znacznych gabarytach, wymaga nowoczesnej sieci dróg tzn. takiej, której parametry
techniczne bĊdą właĞciwe dla przepuszczenia maszyn rolniczych przemieszczających siĊ
z jednego obszaru pól do drugiego. Trzecim powodem, dla którego siatka dróg musi mieü
właĞciwe parametry techniczne to koniecznoĞü podniesienia standardu Īycia mieszkaĔcom w rozumieniu łącznoĞci:
B

z usługami,

B

obiektami oĞwiaty,

B

obiektami słuĪby zdrowia,

B

urzĊdem gminy.
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Dla osiągniĊcia zamierzonego celu przyjĊto dla projektowanej siatki dróg nastĊpującą klasyfikacjĊ:
B

drogi wojewódzkie – kategoria Z

B

drogi powiatowe – kategoria L lub Z

B

drogi gminne – kategoria L lub D

Opracowana na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich prognoza ruchu na rok 2015 podaje nastĊpujące natĊĪenia:
droga 210 – 1800 pojazdów na dobĊ
droga 211 – 2220 pojazdów na dobĊ
droga 212 – 1930 pojazdów na dobĊ
Biegnące przez Ğrodek miejscowoĞci Czarna Dąbrówka drogi wojewódzkie nie
osiągną parametrów wymaganych dla kategorii Z ze wzglĊdu na brak rezerwy terenowej.
Istniejąca zabudowa ogranicza moĪliwoĞci rozbudowy tych dróg. Z drugiej strony drogi te
stanowią ograniczenie dla rozwoju i scalenia funkcjonalnego miejscowoĞci, a takĪe są uciąĪliwe ze wzglĊdu na wytwarzany przez nie hałas i spaliny.
Dlatego proponuje siĊ budowĊ dwóch obwodnic:
8 pierwszej na drodze nr 211 po stronie południowej
8 drugiej na drodze nr 212 po stronie wschodniej
Obwodnice te bĊdą wymagały opracowania koncepcyjnego, aby moĪna było bardziej
szczegółowo okreĞliü ich przebieg. Wykonanie koncepcji jest konieczne (przed ewentualnym przystąpieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowoĞci Czarna Dąbrówka).
SiatkĊ dróg powiatowych przyjĊto w całoĞci w niniejszym studium proponując podniesienie ich kategorii do L lub Z.
W wypadku dróg gminnych w obszarach zurbanizowanych proponuje siĊ kategoriĊ L dla
pozostałych D.

Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

47

%,8523/$12:$1,$35=(675=(11(*2
ul. 3 Maja 9a, 80-802 GdaĔsk ♦ tel./fax.: (0-58) 302 23 45 ♦ bpp_gd@wp.pl ♦ NIP 583-000-24-33

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZAOPATRZENIE W WODĉ
Przewiduje siĊ, Īe 100 % mieszkaĔców gminy bĊdzie
wodociągów grupowych.

zaopatrzona w wodĊ z

Woda bĊdzie dobrej jakoĞci zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia we właĞciwej iloĞci i
pod właĞciwym ciĞnieniem.
CiĞnienie winno byü w zakresie od 0,5 ata ÷ 6 ata. Sieü wodociągowa winna spełniaü warunki ochrony przeciw poĪarowej.
Modernizacja lub nowoprojektowane wodociągi bĊdą wykonanie z tworzyw sztucznych PE
lub PCV.
W przypadku nowobudowanych stacji uzdatniania wody naleĪy uwzglĊdniü koniecznoĞü
budowy zbiornika wody czystej. Zbiornik ten bĊdzie słuĪył do gromadzenia wody z ujĊü
oraz magazynowanie wody do celów specjalnych, jak poĪar lub awaria sieci wodociągowej. PojemnoĞü zbiornika winna byü równa 30 ÷ 40 % maksymalnego dobowego rozbioru wody.
NaleĪy dąĪyü do wytypowania studni awaryjnych, które zabezpieczą w okresach specjalnych minimalne potrzeby wody w przypadku zniszczenia ujĊü podstawowych.
NaleĪy dąĪyü do zabezpieczenia ujĊü w awaryjne Ĩródła prądu, agregat prądotwórczy.
Wodociąg Nr 1

Rokity – Bochowo

Wodociąg zbiorowy bĊdzie pracował w oparciu o podstawowe ujĊcia w Rokitach i Bochowie. UjĊcie w DĊbach bĊdzie zlikwidowane.
Przewiduje siĊ, Īe wodociąg zaopatrzy nastĊpujące miejscowoĞci: Rokity, Bochowo,
Rokitki, Bochówko, GliĞnica,Rokiciny, Mydlita, Rudka, Kłosy, Otnoga, Zawiaty, DĊby.
Na terenie w przyszłoĞci obsługiwanym przez ten wodociąg zbiorowy w miejscowoĞciach
Rokitki i Mydlita pracują wodociągi zakładowe Agencji WłasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa.
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JeĪeli te ujĊcia bĊdą miały wodĊ jakoĞciowo odpowiadającą normom jakoĞciowym, ujĊcia
bĊdą zasilaü wodociąg zbiorowy lub bĊdą ujĊciami rezerwowymi, w przypadku złej jakoĞci
wody ujĊcia bĊdą wyłączone i zabezpieczone.

Wodociąg Nr 2

Czarna Dąbrówka – Kleszczyniec

Wodociąg zbiorowy bĊdzie pracował w oparciu o podstawowe ujĊcie w Czarnej Dąbrówce
i KleszczyĔcu. Przewiduje siĊ, Īe wodociąg zaopatrzy nastĊpujące miejscowoĞci: Czarna
Dąbrówka, Kleszczyniec, Jerzkowice,Podkomorzyce, Osowskie, Połupino i ĝwiĊchowo.
Na terenie obsługiwanym przez ten wodociąg zbiorowy w miejscowoĞciach Jerzkowice i
Podkomorzyce pracują wodociągi zakładowe Agencji WłasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa
oraz wodociągi wiejskie w Osowskim i Połupinie.
Po zbadaniu wody na tych ujĊciach i w przypadku jakoĞci wody odpowiadającej normom,
ujĊcie bĊdzie zasilaü wspólny wodociąg lub pozostanie ujĊciem rezerwowym.
W przypadku, gdy woda okaĪe siĊ złej jakoĞci ujĊcie bĊdzie wyłączone
bezpieczone.

i za-

W Czarnej Dąbrówce przewiduje siĊ budowĊ stacji uzdatniania wody.
Wodociąg Nr 3

Mikorowo – Kozy – Karwno – Wargowo

Wodociąg zbiorczy bĊdzie pracował w oparciu o ujĊcie wody w miejscowoĞciach jak w
tytule.
Przewiduje siĊ, Īe wodociąg bĊdzie zaopatrywał nastĊpujące miejscowoĞci: Mikorowo,
Kozy, Karwno, Wargowo, Kozin, Kotuszewo, Nowe Karwno, Wargówko i Soszyce.
Przewiduje siĊ rozbudowĊ wodociągu na obszar działek letniskowych w rejonie Mikorowa.
Na terenie w przyszłoĞci obsługiwanym przez wodociąg zbiorczy w miejscowoĞciach
Kozin, Kotuszewo i Soszyce pracują wodociągi wiejskie.
JeĪeli te ujĊcia bĊdą miały wodĊ jakoĞciowo odpowiadającą normom jakoĞciowym, wówczas ujĊcia te bĊdą zasilaü wodociąg zbiorczy lub bĊdą ujĊciami rezerwowymi, w przypadku złej jakoĞci wody ujĊcia bĊdą wyłączone i zabezpieczone.
Wodociąg Nr 4

JasieĔ – Łupawsko

Wodociąg zbiorczy bĊdzie pracował w oparciu o ujĊcie wody w Jasieniu i Łupawsku.
Przewiduje siĊ, Īe wodociąg bĊdzie zaopatrywał nastĊpujące miejscowoĞci: JasieĔ, Łupawsko, Przylaski i Brzezinka.
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OĞrodki wczasowe mają własne ujĊcia.
WieĞ Przylaski jest zaopatrywana w wodĊ z ujĊcia Agencji WłasnoĞci Rolnej Skarbu
PaĔstwa.
WieĞ Brzezinki ma własny prywatny system zaopatrzenia w wodĊ.
Przewiduje siĊ przyjĊcie ujĊcia i wodociągu w Przylaskach i Brzezince, sprawdzenie
jakoĞci wody, w przypadku dobrej jakoĞci wody wykorzystanie ujĊcia jako zasilającego
sieü lub jako rezerwowego, natomiast w przypadku złej jakoĞci wody wyłączenie ujĊcia z
zasilania i jego likwidacja.
Wodociąg Nr 5

NoĪyno – Unichowo – Kartkowo

Wodociąg zbiorczy bĊdzie pracował w oparciu o ujĊcia wody w NoĪynie, Unichowie
Kartkowie. BĊdzie zasilał jeszcze miejscowoĞü NoĪynko.

i

Woda w NoĪynie i Unichowie nie wymaga uzdatniania, woda w Kartkowie jest nadmiernie
zaĪelaziona.
Istnieje koniecznoĞü budowy studni rezerwowej w NoĪynie. Przewiduje siĊ rozbudowĊ
sieci wodociągowej w NoĪynie na teren działek letniskowych.
Przewiduje siĊ przejĊcie wodociągu zakładowego od Agencji WłasnoĞci Rolnej Skarbu
PaĔstwa w miejscowoĞci NoĪynko i włączenie w układ sieci wodociągowej oraz zbadanie
jakoĞci wody pobieranej z ujĊcia NoĪynko w przypadku wody dobrej jakoĞci, pozostawienie ujĊcia jako zasilającego sieü lub jako ujĊcia rezerwowego, w przypadku wody złej
jakoĞci wyłączenie i zabezpieczenie ujĊcia.
W tabeli zestawiono: wydajnoĞü ujĊü (wyłącznie studnie podstawowe), zapotrzebowanie
wody po uwzglĊdnieniu kierunkowej iloĞci mieszkaĔców i zaproponowanych w studium
standardów wyposaĪenia mieszkaĔ.
Bilans dotyczy oddzielnie poszczególnych wodociągów zbiorczych.
Lp.

UjĊcie

Zapotrzebowanie wody (m3/h)

WydajnoĞü
istniejących
ujĊü (m3/h)

Bilans
wody (m3/h)

1.

Rokity - Bochowo

26,20

61,00

+ 34,80

2.

Czarna Dabrówka - Kleszczyniec

27,60

93,00

+ 65,40

3.

Mikorowo – Karwno – Kozy - Wargowo

16,30

66,70

+ 50,40

4.

JasieĔ - Łupawsko

15,40

33,00

+ 17,60

5.

NoĪyno – Unichowo - Kartkowo

14,20

112,20

+ 98,00
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2EV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
:REUĊELH.DUZQRELRUąFSRGXZDJĊSURJQR]RZDQHSU]\URVW\XĪ\WNRZQLNyZZRGRFLąJXU]ĊGX
RUD]DNWXDOQąQDGZ\ĪNĊ]DVREyZU]ĊGXPRĪQDVWZLHUG]LüLĪEH]SLHF]HĔVWZRZ]DNUHVLH
]DVREyZZRG\SLWQHMZVWDQLHGRFHORZ\PEĊG]LH]DSHZQLRQH
=HZ]JOĊGXQD]QDF]QH]DVRE\ZLVWQLHMąF\FKĨUyGáDFKRUD]ZFHOXRFKURQ\ZDUVWZ\ZRGRQRĞQHM
SU]HG]DQLHF]\V]F]HQLHPQDOHĪ\]DSLV\ZDüZSODQDFKPLHMVFRZ\FKRERZLą]HNNRU]\VWDQLD]VLHFL
ODPROWADZENIE ĝCIEKÓW
ZRGRFLąJRZHMZSU]\SDGNX]DRSDWU\ZDQLDZZRGĊSLWQą]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHM UyZQLHĪVLHG
Przewiduje
siĊ, Īe na terenie gminy bĊdą pracowały dwie oczyszczalnie Ğcieków:
w
OLVNRZHM RUD]XVáXJRZHM]MHGQRF]HVQ\PGRSXV]F]HQLHPLQG\ZLGXDOQ\FKXMĊüGRF]DVXUHDOL]DFML
ZRGRFLąJX:SU]\SDGNX]DEXGRZ\SURGXNF\MQHMPRĪQDGRSXĞFLüGRFHORZRĨUyGáDLQG\ZLGXDOQH
Czarnej Dąbrówce i Jesieniu.
]HZ]JOĊGXQDSUDZGRSRGRELHĔVWZRZ\VWąSLHQLD]DSRWU]HERZDQLDSU]HZ\ĪV]DMąFHJRPRĪOLZRĞFL
LQIUDVWUXNWXU\

Oczyszczalnia

w Czarnej Dąbrówce

2'352:$'=(1,(ĝ&,(.Ï:
W roku 2002 do oczyszczalni w Czarnej Dąbrówce bĊdą doprowadzane Ğcieki z Pod3U]HZLGXMHVLĊĪHQDWHUHQLHJPLQ\EĊGąSUDFRZDá\GZLHRF]\V]F]DOQLHĞFLHNyZZ&]DUQHM
komorzyc.
'ąEUyZFHL-HVLHQLX
W nastĊpnych latach przewiduje siĊ doprowadzenie z nastĊpujących miejscowoĞci:
2F]\V]F]DOQLDZ&]DUQHM'ąEUyZFH
Karwno
DĊby
Mikorowo
Rokitki
:URNXGRRF]\V]F]DOQLZ&]DUQHM'ąEUyZFHEĊGąGRSURZDG]DQHĞFLHNL]3RGNRPR
U]\F
Kozy
Bochówko
:QDVWĊSQ\FKODWDFKSU]HZLGXMHVLĊGRSURZDG]HQLH]QDVWĊSXMąF\FKPLHMVFRZRĞFL
Kleszczyniec
.DUZQR'ĊE\ Bochowo
0LNRURZR5RNLWNL Rokiciny
NoĪyno
.R]\%RFKyZNR
NoĪynko
Rokity
.OHV]F]\QLHF%RFKRZR
Unichowo
1RĪ\QR5RNLFLQ\ Mydlita
1RĪ\QNR5RNLW\
Kartkowo
Zawiaty
8QLFKRZR0\GOLWD
Jerzkowice
.DUWNRZR=DZLDW\ Otnoga
-HU]NRZLFH2WQRJD
2F]\V]F]DOQLDEĊG]LHUR]EXGRZDQDGRSU]HSXVWRZRĞFLPG
Oczyszczalnia
bĊdzie rozbudowana do przepustowoĞci 300 m 3/ d.
:SU]\SDGNXLORĞFLĞFLHNyZGRZRĪRQ\FKGRRF]\V]F]DOQLDEĊG]LHPLDáDSU]HSX
VWRZRĞüPGREĊ
W
przypadku iloĞci Ğcieków dowoĪonych do 10 % - oczyszczalnia bĊdzie miała przepu:,,HWDSLHEĊGąGREXGRZDQHQDVWĊSXMąFHXU]ąG]HQLD
stowoĞü
500 m 3/ dobĊ.
NRPRUDQLHGRWOHQLRQDV]W
NRPRUDWOHQRZDV]W
RVDGQLNZWyUQ\V]W
W
II etapie bĊdą dobudowane nastĊpujące urządzenia:
GPXFKDZ\V]W
1.SROHWNDRVDGRZHNZDWHU
komora niedotleniona
1 szt.
2.,ORĞüĞFLHNyZSU]HZLG]LDQDGRZáąF]HQLDGRRF]\V]F]DOQLZ\QRVLPG
komora tlenowa
2 szt.
3.5R]EXGRZDRF]\V]F]DOQLRNROHMQHPGEĊG]LHZ\PDJDáDGRGDWNRZHMNRPRU\
osadnik wtórny
2 szt.
4.GHQLWU\ILNDFMLLGHIRVIDWDFML2F]\V]F]DOQLDĞFLHNyZEĊG]LHSU]\VWRVRZDQDGRRGELRUX
dmuchawy
2 szt.
ĞFLHNyZGRZRĪRQ\FK]WHUHQyZQLHVNDQDOL]RZDQ\FKJPLQ\ RNZV]\VWNLFKĞFLHNyZ
5.]WHUHQXJPLQ\
poletka osadowe
14 kwater

2F]\V]F]DOQLDZLQQDE\üZ\SRVDĪRQDUyZQLHĪZOLQLĊWHFKQRORJLF]QąGRSU]HUyENLRVDGyZ
ĞFLHNRZ\FK]RF]\V]F]DOQLZ-DVLHQLX
IloĞü Ğcieków przewidziana do włączenia do oczyszczalni wynosi 762 m 3/ d.
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2EV]DU]PLDQ\6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR

Rozbudowa
oczyszczalni o kolejne 262 m 3/ d bĊdzie wymagała dodatkowej komory
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
2F]\V]F]DOQLDĞFLHNyZZ3RGNRPRU]\FDFK]DSHZQL]ZLĊNV]RQ\RGELyUĞFLHNyZ]REV]DUXREUĊEX
denitryfikacji
i defosfatacji. Oczyszczalnia Ğcieków bĊdzie przystosowana do odbioru
.DUZQRVWXGLXPZRNUHVLHSHUVSHNW\ZLF]Q\P1DU\VXQNXSRND]DQRGRFHORZ\REV]DUJG]LH]DOHFD
Ğcieków dowoĪonych z terenów nieskanalizowanych gminy (ok. 10 % wszystkich Ğcieków
zVLĊZSURZDG]HQLH]ELRURZHJRV\VWHPXRGSURZDG]HQLDĞFLHNyZ:W\PREV]DU]HSODQPLHMVFRZ\SR
terenu gminy).
ZLQLHQQDND]\ZDüRGSURZDG]DQLHĞFLHNyZNRPXQDOQ\FKGRVLHFLNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHM]GRSXV]
F]HQLHPUR]ZLą]DQLDW\PF]DVRZHJRZSRVWDFL]ELRUQLNyZEH]RGSá\ZRZ\FK
GRPRPHQWXUHDOL]DFML
Oczyszczalnia
winna byü wyposaĪona równieĪ w liniĊ technologiczną
do przeróbki osaNDQDOL]DFML :]DSLVDFKSODQyZPLHMVFRZ\FKQDOHĪ\XZ]JOĊGQLDüJUDQLFĊDJORPHUDFMLGRNUDMRZH
dów
Ğciekowych z oczyszczalni w Jasieniu.
JRSURJUDPXRF]\V]F]DQLDĞFLHNyZNRPXQDOQ\FKXFKZDODQąSU]H]VHMPLNZRMHZyG]WZDQDZQLRVHN

JPLQ\'R]ELRUF]HMNDQDOL]DFMLVDQLWDUQHMPDE\üSRGáąF]RQHPLQJPLQ\
:REUĊELHJUDQLF\DJORPHUDFMLQLHQDOHĪ\GRSXV]F]DüLQQ\FKUR]ZLą]DĔMDNSRGáąF]HQLHGRNDQDOL]DFML
VDQLWDUQHM1DSR]RVWDá\FKWHUHQDFKGRSXV]F]DVLĊ]JRGQH]SU]HSLVDPLUR]ZLą]DQLDLQG\ZLGXDOQH
Oczyszczalnia
w Jasieniu

2F]\V]F]DOQLDZ-DVLHQLX
BĊdą tu doprowadzone Ğcieki z miejscowoĞci JasieĔ, Ceromin i Łupawsko oraz z oĞrodków turystycznych z Marynarki Wojennej w Łupawsku, O.W. “Wrzos” w Łupawsku, O.W.
Ceromin, i pola namiotowego w Łupawsku.
Docelowa przepustowoĞü oczyszczalni bĊdzie w sezonie równa 106 m 3/ d oraz 65 m 3/ d
poza sezonem.
Sposoby utylizacji Ğcieków w budownictwie rozproszonym.
Znaczne obszary gminy Czarna Dąbrówka charakteryzują siĊ budownictwem rozproszonym.
Istnieją tutaj dwie moĪliwoĞci rozwiązania problemu odprowadzania Ğcieków:
-

system lokalny,

-

system zbiorczy.

System lokalny pozwala oczyszczaü Ğcieki w miejscu ich powstawania.
Oczyszczone Ğcieki są tu odprowadzane do gruntu albo lokalnych cieków naturalnych lub
sztucznych. Systemy te nie wymagają rozbudowanej sieci kanalizacyjnej. Przy oczyszczaniu Ğcieków wykorzystuje siĊ naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, na przykład w
Ğrodowisku glebowym czy w biotopach bagiennych lub jeziornych.
Zintensyfikowane procesy biodegradacji zanieczyszczeĔ (rozkładu) mogą równieĪ zachodziü w szczelnych zbiornikach zminiaturyzowanych biologicznych oczyszczalni Ğcieków, z
osadem czynnym lub złoĪem biologicznym.
NastĊpnie Ğcieki podlegają drenaĪowi rozsączającemu z układem drenów (sączków) ułoĪonych minimum 0,6 m pod powierzchnią terenu. Jego zadaniem jest równomierne rozprowadzenie w gruncie nieduĪych iloĞci Ğcieków, wstĊpnie podczyszczonych
w
osadnikach, w celu ich dalszego biologicznego oczyszczania w Ğrodowisku glebowym, lub
Ğcieków oczyszczonych biologicznie w róĪnego rodzaju oczyszczalniach przydomowych.
Innym sposobem odbioru i transportu Ğcieków w budownictwie rozproszonym jest system
kanalizacji ciĞnieniowej PRESSKAN oparty na przydomowych szczelnych studzienkach
pompowych wyposaĪonych w pompĊ objĊtoĞciową (Ğlimakową) z automatycznym
sterowaniem. Do tych studzienek moĪna przyłączyü grawitacyjnie od 1 do 8 domków jed-
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norodzinnych. W istniejącej zabudowie jako studzienki wykorzystuje siĊ istniejące zbiorniki bezodpływowe, tzw. “szamba”.
Pompa rozdrabnia i podaje Ğcieki przewodami ciĞnieniowymi o małych Ğrednicach do
przewodu zbiorczego i dalej, aĪ do kolektora lub bezpoĞrednio do oczyszczalni. W tym
systemie transport Ğcieków jest moĪliwy nawet na odległoĞü 5 ÷ 8 km (i dalej - przy
sprzyjających warunkach terenowych) przy deniwelacji terenu do 60 m.
Przewody układane są na głĊbokoĞci poniĪej strefy przemarzania równolegle do terenu,
bez koniecznoĞci zachowania spadków. System ciĞnieniowy daje moĪliwoĞü duĪej dowolnoĞci przy wyborze trasy - umoĪliwia dowolne omijanie przeszkód. Na skrzyĪowaniach z
trasami komunikacyjnymi wykorzystuje siĊ technologiĊ wiercenia bez naruszania nawierzchni.
Główny element systemu stanowi pompa charakteryzująca siĊ wieloma zaletami: bardzo
dobrymi parametrami technicznymi, niskimi nakładami eksploatacyjnymi i prostotą w obsłudze i naprawach. Uzupełnieniem pompy jest automatyka sterująca tak dopracowana,
Īe system w eksploatacji prawie nie wymaga obsługi.
Wygodną w korzystaniu z systemu kanalizacji ciĞnieniowej jest brak koniecznoĞci płukania, czyszczenia, czy przedmuchiwania rurociągów, co zapewnia efekt samooczyszczenia gwarantowany w systemie.
Szczególnie korzystne wyniki daje zastosowanie tego systemu na terenach:
-

równinnych i górskich,

-

o wysokim poziomie wód gruntowych,
rozproszonej zabudowie.

Niedopuszczalnym jest rozsączkowanie Ğcieków na terenie G.Z. W.P. Nr 115 i 117 oraz
ich otulinie. Jak równieĪ na terenie Parku Krajobrazowego “Dolina Słupi” i jego otulinie.

CIEPŁOWNICTWO
Perspektywicznie naleĪy zapewniü odbiorcom moĪliwoĞü wyboru noĞnika energii
z preferencją paliw przyjaznych dla Ğrodowiska.
NaleĪy dąĪyü do stopniowego eliminowania paliw kopalnianych tj. wĊgla i koksu.
Korzystając z faktu, Īe gmina jest wyjątkowo obfitująca w lasy (52 %) naleĪy stosowaü w
moĪliwie szerokim zakresie drewno i jego i jego odpadów, jako paliwa odnawialnego o
niĪszej od wĊgla emisji szkodliwych substancji.
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Na terenie gminy są równieĪ duĪe moĪliwoĞci pozyskiwania drewna opałowego pochodzącego z zabiegów pielĊgnacyjnych upraw leĞnych.
Ten rodzaj paliwa wymaga specjalnych kotłów. Kotły takie juĪ są w kraju produkowane.
WaĪnym elementem jest przeprowadzona w moĪliwie szerokim zakresie termomodernizacja budynków, poprzez poprawĊ współczynnika izolacyjnoĞci Ğcian zewnĊtrznych, stropów
i wymianĊ okien.
NiezaleĪnie od tego naleĪy podjąü termomodernizacjĊ urządzeĔ grzewczych na wysokosprawne (80 %) do spalania drewna i odpadów postolarskich.
Istnieją równieĪ moĪliwoĞci do pozyskiwania energii wiatrowej oraz z kolektorów słonecznych.
Energia słoneczna jest moĪliwa do pozyskiwania w okresie od kwietnia do wrzeĞnia do
wykorzystania przy przygotowaniu ciepłej wody i do suszenia ziarna przez rolników.
Bardzo efektywnie moĪna wykorzystaü energiĊ elektryczną stosując pompy cieplne.
NaleĪy dąĪyü, by dla nowopowstających obiektów były stosowane niskoemisyjne Ĩródła
ciepła.
6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
=HZ]JOĊGXQDUR]SURV]RQ\FKDUDNWHU]DEXGRZ\SU]HZLGXMHVLĊXWU]\PDQLHVSRVREX]DR
SDWU\ZDQLDZFLHSáR]HĨUyGHáORNDOQ\FK=DOHFDVLĊZ\NRU]\VW\ZDQLHELRPDV\GU]HZQHMOXE
VáRPLDQHMRRGSRZLHGQLRQLVNLPVWRSQLXZLOJRWQRĞFLRUD]HQHUJLLVáRQHF]QHM

ENERGETYKA ELEKTRYCZNA
$E\]DSHZQLüQLH]DZRGQRĞüLVNXWHF]QRĞüV\VWHPyZHQHUJHW\F]Q\FK]ZáDV]F]D
Aby zapewniü niezawodnoĞü i skutecznoĞü systemów energetycznych, zwłaszcza
ZRNUHVDFK]DJURĪHĔQDOHĪ\GąĪ\üGR
w
okresach
zagroĪeĔ naleĪy dąĪyü do:
ORNDOL]RZDQLDRĞURGNyZG\VSR]\FMLPRF\LLQQ\FKZDĪQ\FKXU]ąG]HĔVLHFLRZ\FK
ZRGOHJáRĞFLEH]SLHF]QHMRGRELHNWyZRZDĪQ\P]QDF]HQLXJRVSRGDUF]\PLVWUDWH
BJLF]Q\P
lokalizowania oĞrodków dyspozycji mocy i innych waĪnych urządzeĔ sieciowych
w
odległoĞci bezpiecznej od obiektów o waĪnym znaczeniu gospodarczym i strateUR]EXGRZ\VLHFLHQHUJHW\F]QHMZVSRVyEXPRĪOLZLDMąF\ZLHORNLHUXQNRZH]DVLODQLH
gicznym,
ZHQHUJLĊHOHNWU\F]Qą
UR]ZLMDQLDORNDOQ\FKZW\PLQG\ZLGXDOQ\FKLQLHNRQZHQFMRQDOQ\FKĨUyGHáHQHUJLL
BHOHNWU\F]QHM
rozbudowy sieci energetycznej w sposób umoĪliwiający wielokierunkowe zasilanie
w energiĊ elektryczną,
6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ
B
rozwijania lokalnych, w tym indywidualnych i niekonwencjonalnych Ĩródeł energii
0LNRURZRL0LNRURZR/HĞQLFWZR
elektrycznej.
:]DNUHVLHSROLW\NL]DRSDWU]HQLDZHQHUJLĊHOHNWU\F]QąQDOHĪ\GRSXV]F]DüLQG\ZLGXDOQH
ĨUyGáDHQHUJLLUyZQROHJOH]VLHFLRZ\PL=HZ]JOĊGXQDIDNWLĪQLHPDONDĪGHSRZV]HFKQLH
GRVWĊSQHĨUyGáRLQG\ZLGXDOQHQLH]DSHZQLDVDPRZ\VWDUF]DOQRĞFLQDOHĪ\XWU]\PDüRERZLą
]HNSU]\áąF]HQLDVLĊGRVLHFLGODQRZHM]DEXGRZ\
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ZAOPATRZENIE W GAZ
Na północ od gminy przebiega gazociąg wysokiego ciĞnienia DN 200; PN 6,3 MPa relacji
LĊbork – Sopieszyno.
Przez teren gminy Bytów i Parchowo przebiega gazociąg w/ciĞ. DN 200; PN 6,3 MPa relacji Pszczółki – Łubiana – Bytów.
Planowana jest kontynuacja tego gazociągu na trasie Bytów – Słupsk.
Istnieje zatem moĪliwoĞü gazyfikacji gminy z projektowanego gazociągu Bytów – Słupsk.
Uprzednio naleĪy opracowaü program gazyfikacji gminy.
Jednak zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne gazyfikacja prowadzona jest w przypadku,
gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego.
Gaz jest w pełni zalecanym, czystym ekologicznie, wygodnym, tanim i przyszłoĞciowym
noĞnikiem energii, moĪliwym do zastosowania, do ogrzewania, jak przygotowania posiłków i ciepłej wody.
UĪytkowanie gazu jest bardzo wygodne i ekonomiczne, gdyĪ doskonale poddaje siĊ regulacjom automatyki.
6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
:]DNUHVLHSROLW\NL]DRSDWU\ZDQLDZSDOLZRJD]RZHQDOHĪ\XZ]JOĊGQLüPRĪOLZRĞüUR]EXGR
Z\VLHFLJD]RZHMZSU]\V]áRĞFL

TELEKOMUNIKACJA
Celem uodpornienia łącznoĞci przewodowej wykonuje siĊ sukcesywną wymianĊ linii napowietrznych na kable ziemne oraz dąĪy siĊ do wyboru bezpiecznej trasy, jak teĪ dubluje z
innymi Ğrodkami łącznoĞci.

MAŁA ENERGETYKA
B

B

miĊdzy jeziorem Obrowo DuĪe i jeziorem JasieĔ, miĊdzy miejscowoĞciami JasieĔ i
Soszyce istnieje moĪliwoĞü wykorzystania kilkumetrowego spiĊtrzenia przepływającej
wody,
w miejscowoĞci Otnoga na dopływie do Łupawy jest zabytkowy młyn, jest tam ewentualna moĪliwoĞü wykorzystania energii, pod warunkiem, Īe nie nastąpi kolizja z ww.
Młynem.
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2'3$'<.2081$/1(
*PLQDSRVLDGDEDUG]RGREU]HRSUDFRZDQ\³3URJUDPJRVSRGDUNLVWDá\PLRGSDGDPL
NRPXQDOQ\PLQDWHUHQLHJPLQ\&]DUQD'ąEUyZND´NWyU\GHILQLXMHZV]HONLHV]F]HJyá\]ZL
ą]DQH]JRVSRGDUNąRGSDGDPL

ODPADY KOMUNALNE

Gmina posiada bardzo dobrze opracowany “Program gospodarki stałymi odpadami
6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
komunalnymi na terenie gminy Czarna Dąbrówka”, który definiuje wszelkie szczegóły zwiLREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
ązane z gospodarką odpadami.
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
=JRGQLH]Ä3ODQHP*RVSRGDUNL2GSDGDPLGOD:RMHZyG]WZD3RPRUVNLHJR´RGSDG\
NRPXQDOQH]REV]DUXREMĊWHJRRSUDFRZDQLHPEĊGąZ\V\áDQHGR]DNáDGyZSU]HWZDU]DQLD
RGSDGyZZ&KOHZQLF\OXE&]DUQyZNX

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI
W planach miejscowych dla terenów połoĪonych bezpoĞrednio przy obiektach melioracji wodnych, naleĪy zapewniü moĪliwoĞü dostĊpu do obsługi tych urządzeĔ.
Mianowicie, naleĪy pozostawiü wzdłuĪ cieków pasy o szerokoĞci około 8 m jako tereny
niezabudowane. Teren ten winien pozostaü nie ogrodzony i niezadrzewiony. Wody
opadowe pochodzące z terenów przemysłowych, ulic i parkingów oraz obszarów zabudowanych, przed ich odprowadzeniem do cieków wodnych lub kanalizacji winne byü oczyszczone w stopniu przewidzianym przepisami szczegółowymi. Przy realizacji zainwestowania naleĪy dąĪyü do zachowania systemu melioracji i utrzymania nienaruszonych oczek i
cieków wodnych.
6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
=JRGQLH]HÄ:VWĊSQąRFHQąU\]\NDSRZRG]LRZHJR´RSXEOLNRZDQąZJUXGQLXUSU]H]
.UDMRZ\=DU]ąG*RVSRGDUNL:RGQHMREV]DU]PLDQ\VWXGLXPMHVWZROQ\RG]DJURĪHQLDSR
ZRG]Lą

2%6=$5<52=0,(6=&=(1,$2'1$:,$/1<&+ħ5Ï'(à(1(5*,,
6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
2GQDZLDOQHĨUyGáD RPRF\GRN: GRSXV]F]DVLĊQDFDá\PREV]DU]H]PLDQ\VWXGLXP
=JRGQLH]GHILQLFMą]3UDZD(QHUJHW\F]QHJRRGQDZLDOQHĨUyGáRHQHUJLLWRĨUyGáRZ\NRU]\
VWXMąFHZSURFHVLHSU]HWZDU]DQLDHQHUJLĊZLDWUXSURPLHQLRZDQLDVáRQHF]QHJRDHURWHUPDO
QąJHRWHUPDOQąK\GURWHUPDOQąIDOSUąGyZLSá\ZyZPRUVNLFKVSDGNXU]HNRUD]HQHUJLĊ
SR]\VNLZDQą]ELRPDV\ELRJD]XSRFKRG]ąFHJR]HVNáDGRZLVNRGSDGyZDWDNĪHELRJD]X
SRZVWDáHJRZSURFHVDFKRGSURZDG]DQLDOXERF]\V]F]DQLDĞFLHNyZDOERUR]NáDGXVNáDGR
ZDQ\FKV]F]ąWNyZURĞOLQQ\FKL]ZLHU]ĊF\FK
2EV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
=JRGQLH]]DSLVDPLÄ8VWDZ\RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\P´]GQLD
PDUFDU$UWXVWDZ\]QDF]DVLĊREV]DUUR]PLHV]F]HQLDĨUyGHáHQHUJLLNRU]\VWD
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MąF\FK]VLá\ZLDWUXRPRF\SU]HNUDF]DMąFHMN:ZUD]]HVWUHIDPLKDáDVRZ\PLMDNQD
U\VXQNX6WXGLXP3R]RVWDáHRGQDZLDOQHĨUyGáD RPRF\GRN: GRSXV]F]DVLĊQD
FDá\PREV]DU]H]PLDQ\VWXGLXP
=JRGQLH]GHILQLFMą]3UDZD(QHUJHW\F]QHJRRGQDZLDOQHĨUyGáRHQHUJLLWRĨUyGáRZ\NRU]\
VWXMąFHZSURFHVLHSU]HWZDU]DQLDHQHUJLĊZLDWUXSURPLHQLRZDQLDVáRQHF]QHJRDHURWHUPDO
QąJHRWHUPDOQąK\GURWHUPDOQąIDOSUąGyZLSá\ZyZPRUVNLFKVSDGNXU]HNRUD]HQHUJLĊ
SR]\VNLZDQą]ELRPDV\ELRJD]XSRFKRG]ąFHJR]HVNáDGRZLVNRGSDGyZDWDNĪHELRJD]X
SRZVWDáHJRZSURFHVDFKRGSURZDG]DQLDOXERF]\V]F]DQLDĞFLHNyZDOERUR]NáDGXVNáDGR
ZDQ\FKV]F]ąWNyZURĞOLQQ\FKL]ZLHU]ĊF\FK

2%6=$5<1$.7Ð5<&+52=0,(6=&=21(%Č'ć
,1:(67<&-(&(/838%/,&=1(*22=1$&=(1,8
/2.$/1<0
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym realizowane bĊdą na całym obszarze gminy w zaleĪnoĞci od potrzeb. Do głównych potrzeb gminy Czarna Dąbrówka
naleĪą w szczególnoĞci:
B

zwiĊkszenie dostĊpnoĞci do szeroko pojĊtej bazy usług,

B

modernizacja dróg i realizowanie proekologicznej polityki transportowej i komunikacyjnej,

B

harmonijny rozwój systemów zaopatrzenia w wodĊ oraz systemów unieszkodliwiania
Ğcieków,

B

wdraĪanie skutecznych systemów gospodarki odpadami,

B

proekologiczna modernizacja istniejących obiektów zaopatrzenia w ciepło,

B

rozwój niekonwencjonalnych, ekologicznych Ĩródeł energii,

B

rozbudowa systemu zaopatrzenia w gaz.
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2%6=$5<1$.7Ð5<&+52=0,(6=&=21(%Č'ć
,1:(67<&-(&(/838%/,&=1(*22=1$&=(1,8
321$'/2.$/1<0
Rozdział ten zawiera omówienie polityki dla obszarów, na których rozmieszczone bĊdą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa
w art. 48 ust. 1.

KONCEPCJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ PAēSTWA
W ODNIESIENIU DO REGIONU GDAēSKIEGO
(POMORSKIEGO), W TYM DO GMINY CZARNA
DĄBRÓWKA

Zgodnie z “Koncepcją Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, opracowaną przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych w 1997 r., w odniesieniu do
regionu gdaĔskiego (nie istniało jeszcze wtedy woj. Pomorskie) przyjĊto, Īe: w strategii
równowaĪenia rozwoju - region gdaĔski powinien kontynuowaü swoją historyczną misjĊ
tworzenia nowego ładu europejskiego poprzez:
B

zapewnienie ciągłoĞci funkcjonowania przestrzennych systemów ekologicznych, w tymze szczególnym uwzglĊdnieniem krajobrazu przyrodniczego i kulturowego,

B

transformacjĊ dotychczasowych warunków Īycia i gospodarowania, powstrzymującą
dalszą degradacjĊ,

B

tworzenie zdrowych warunków Īycia ludnoĞci stałej i czasowej,

WZRU]HQLHSU]\MD]Q\FKGODĞURGRZLVNDLHIHNW\ZQ\FKHNRQRPLF]QLHIRUPJRVSRGDURZD
QLD
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6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQR
IUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZRL0LNRURZR/HĞQLFWZR

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
KPZK została przyjĊta uchwała Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest
najwaĪniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania
przestrzennego kraju. Została opracowana zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. Zgodnie z wymogami
ustawowymi okreĞlono takĪe wynikające z KPZK 2030 ustalenia i zalecenia dla
przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw (pzpw). Cele
tego dokumentu odzwierciedla Plan Zagospodarowania Województwa Pomorskiego.
KPZK formułuje cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju:
• Cel 1. PodwyĪszenie konkurencyjnoĞci głównych oĞrodków miejskich Polski w
przestrzeni europejskiej poprzez ich integracjĊ funkcjonalną przy zachowaniu
policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójnoĞci;
• Cel 2. Poprawa spójnoĞci wewnĊtrznej i terytorialne równowaĪenie rozwoju kraju
poprzez
promowanie
integracji
funkcjonalnej,
tworzenie
warunków
dla
rozprzestrzeniania siĊ czynników
rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału
wewnĊtrznego wszystkich terytoriów;
• Cel 3. Poprawa dostĊpnoĞci terytorialnej kraju w róĪnych skalach przestrzennych
poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej;
• Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągniĊcie i utrzymanie
wysokiej jakoĞci Ğrodowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski;
Cel 5. ZwiĊkszenie odpornoĞci struktury przestrzennej kraju na zagroĪenia naturalne i
utraty bezpieczeĔstwa
energetycznego
oraz
kształtowanie
struktur
przestrzennych wspierających zdolnoĞci obronne paĔstwa;
• Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
W obszarze zmiany Studium skupiü siĊ naleĪy na celu 5 KPZK.
Podstawowym problemem funkcjonowania systemu elektroenergetycznego jest
niedoinwestowanie krajowej infrastruktury energetycznej. Problem dodatkowo
potĊguje rozmieszczenie elektrowni. Są one zlokalizowane głównie w południowej
oraz centralnej czĊĞci kraju, co zwiĊksza znaczenie krajowych sieci przesyłowych dla
bezpieczeĔstwa energetycznego. Stan sieci dystrybucyjnych wpływa takĪe na
perspektywy rozwojowe poszczególnych czĊĞci kraju, np. stanowi jedną z
najpowaĪniejszych barier rozwojowych Polski Północnej. nami ogólnie najbardziej nie
doinwestowanymi w zakresie infrastruktury energetycznej (linie przesyłowe
elektrycznoĞci i gazu) są m.in. Pomorze.
Sektor elektroenergetyczny stoi zatem przed ogromnym wyzwaniem. Oznacza to
koniecznoĞü intensywnej modernizacji infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i
dystrybucyjnej oraz konsekwentnego zastĊpowania starej bazy wytwórczej
nowoczesnymi jednostkami, spełniającymi zaostrzone normy Ğrodowiskowe.
Kierunki działaĔ
1. Przeciwdziałanie zagroĪeniu utraty bezpieczeĔstwa energetycznego i odpowiednie
reagowanie na to zagroĪenie działania podejmowane w tej dziedzinie bĊdą mieü
wymiar zarówno inwestycyjny, jak i planistyczny. Rozwój infrastruktury energetycznej
bĊdzie w perspektywie roku 2030 musiał odpowiedzieü na nastĊpujące podstawowe
wyzwania: dąĪenie do redukcji zagroĪenia braku płynnoĞci zaopatrzenia w ropĊ
naftową i gaz ziemny poprzez działania na rzecz dywersyfikacji Ĩródeł dostaw
noĞników energii (w sensie technicznym i geopolitycznym) oraz integracjĊ systemów
energetycznych
(linii przesyłowych, gazociągów i rurociągów) z sieciami krajów sąsiednich dziĊki
budowie połączeĔ transgranicznych, ograniczanie emisji CO do poziomu
uzgodnionego w ramach Unii Europejskiej poprzez m.in. wspieranie działaĔ
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inwestycyjnych w róĪnych skalach przestrzennych (od elektrowni systemowych o
zerowym lub niskim poziomie emisji CO2 po obiekty przydomowe);; przystosowanie
sieci elektroenergetycznych do odbioru energii ze Ĩródeł rozproszonych
wykorzystujących OZE(przejĊcie nadwyĪek mocy z tych Ĩródeł, w tym z planowanych
lądowych i morskich farm wiatrowych, bĊdzie wymagaü budowy kilkuset kilometrów
nowych linii przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
• bardziej równomierne rozmieszczenie elektrowni na terenie kraju oraz sieci
przesyłowych energii elektrycznej i gazu, która moĪe wymagaü rozbudowy w związku
z ewentualnym zwiĊkszeniem wydobycia gazu na terenie Polski,
• rozbudowa sieci przesyłowej najwyĪszych napiĊü niezbĊdnej dla przyłączenia
nowych Ĩródeł wytwórczych, w tym OZE i wyprowadzenia z nich mocy,
• poprawa efektywnoĞci przesyłu, zaopatrzenia i zuĪycia energii poprzez rozwój
inteligentnych sieci przesyłowych (smart grids),
• ochrona złóĪ kopalin o charakterze strategicznym, nawet jeĪeli w najbliĪszych latach
nie przewiduje siĊ ich eksploatacji – dotyczy to zwłaszcza wĊgla brunatnego i
kamiennego oraz gazu ziemnego,
• zwiĊkszenie wykorzystania odnawialnych Ĩródeł energii poprzez budowĊ nowych
mocy, które bĊdą ograniczały straty związane z przesyłem energii oraz zwiĊkszały
bezpieczeĔstwo energetyczne na poziomach: krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
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B

tworzenie przyjaznych dla Ğrodowiska i efektywnych ekonomicznie form gospodarowania.

“PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” JAKO WYRAZ POLITYKI
PRZESTRZENNEJ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - NA
OBSZARZE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA – NA PODSTAWIE
INFORMACJI I WNIOSKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

WyĪej wymieniony plan został uchwalony Uchwałą Nr 639/LXVI/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 30 wrzeĞnia 2002 r.
UwzglĊdniając relacje miĊdzy polityką przestrzenną gminy i ich realizacją zawartą
w przepisach prawa, w szczególnoĞci w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym Zarząd Województwa Pomorskiego przedstawił wnioski z prowadzonych analiz i studiów
oraz opracowanych koncepcji, w układzie nawiązującym do problematyki “planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”:

POŁOĩENIE W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ
WOJEWÓDZTWA
B

obszar gminy połoĪony jest w granicach dwóch mezoregionów: wiĊkszoĞü obszaru,
czĊĞü zachodnia i Ğrodkowa leĪą na terenie Wysoczyzny Polanowskiej, natomiast
czĊĞü wschodnia znajduje siĊ w zasiĊgu Pojezierza Kaszubskiego,

B

gmina połoĪona jest w strefie przejĞciowej, posiadającej predyspozycje do rozwoju
gospodarki leĞnej, rybackiej, ekoturystyki oraz innych proekologicznych form gospodarki,
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ROLA W SIECI OSADNICZEJ
B

w strukturze sieci osadniczej gminy miejscowoĞü Czarna Dąbrówka nadal bĊdzie lokalnym, wiejskim oĞrodkiem rozwoju,

B

system sieci osadniczej gminy Czarna Dąbrówka tworzą oĞrodki wiejskie,

KOMUNIKACJA O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
uwarunkowania
B

przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 211 relacji Nowa Dąbrowa-Puzdrowo, przewidywana do modernizacji na odcinku Stara Dąbrowa-Czarna Dąbrówka
wraz z obejĞciem miejscowoĞci Czarna Dąbrówka; droga wojewódzka nr 212 relacji
Osowo LĊborskie - Bytów Zamarte przewidywana do modernizacji; droga wojewódzka
nr 210 relacji Ustka - Unichowo przewidywana do modernizacji na odcinku SłupskUnichowo,

B

północno wschodni fragment terenu gminy połoĪony jest w zasiĊgu strefy ograniczonej
wysokoĞci zabudowy związanej z lotniskiem w Siemirowicach, (obowiązujące strefy
ograniczeĔ to:
8 strefa podejĞciowa- projektowana zabudowa powyĪej 30 m nad poziom terenu
wymaga kaĪdorazowo uzgodnieĔ z Szefostwem Infrastruktury WLOP. W pasie
po 100 m od osi drogi startowej, z uwagi na bezpieczeĔstwo startów i lądowaĔ
samolotów, wszelka projektowana zabudowa jest niewskazana,
8 strefa przylotniskowa- projektowana zabudowa powyĪej 40 m nad poziom terenu, wymaga uzgodnienia z SI WLOP.

kierunki
B

modernizacja dróg i realizowanie proekologicznej polityki transportowej (m.in. Poprzez
tworzenie systemu komunikacji rowerowej, powiązanej z rozwojem infrastruktury transportowej, w nawiązaniu do korytarza planowanej miĊdzynarodowej pojeziernej trasy
rowerowej “Tysiąca Jezior Polski Północnej”; wprowadzanie rozwiązaĔ izolacji sanitarnej i akustycznej przy drogach o duĪym natĊĪeniu ruchu),
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA O ZNACZENIU
PONADLOKALNYM
uwarunkowania
B

przez teren gminy przebiega kabel telekomunikacyjny dalekosiĊĪny, związany z korytarzem drogi DW 210,

B

planowany jest przebieg gazociągu wysokiego ciĞnienia wraz ze stacją redukcyjno –
pomiarową I stopnia gazu w rejonie Karwna,

kierunki
B

harmonijny rozwój systemów zaopatrzenia w wodĊ oraz systemów unieszkodliwiania
Ğcieków, wdraĪanie skutecznych systemów gospodarki odpadami, proekologiczna
modernizacja istniejących obiektów zaopatrzenia w ciepło, rozwój niekonwencjonalnych, ekologicznych Ĩródeł energii, rozbudowa systemu zaopatrzenia w gaz,

OCHRONA ĝRODOWISKA KULTUROWEGO
uwarunkowania
B

teren gminy znajduje siĊ w obszarze wystĊpowania cennych zespołów ruralistycznych i
wartoĞciowej zabudowy,

B

na obszarze gminy wystĊpują cenne stanowiska archeologiczne, objĊte strefami
wzglĊdnej i bezwzglĊdnej ochrony konserwatorskiej ( w rejonie Karwna, Mikorowa,
Podkomorzyc),

kierunki
B

zachowanie i wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów i obszarów, obejmowanie
ochroną prawną najbardziej cennych elementów dziedzictwa kulturowego, pielĊgnowanie walorów krajobrazów historycznych (Kaszuby), turystyczną promocjĊ i udostĊpnianie obszarów i obiektów cennych kulturowo, wypracowywanie skutecznych metod
pozyskiwania uĪytkowników obiektów zabytkowych w celu ich turystycznego wykorzystania, popularyzacjĊ szlaków turystycznych, nawiązujących do tematyki kulturowej,
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OCHRONA ĝRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
uwarunkowania
B

według opracowywanego obecnie projektu sieci NATURA 2000 teren gminy naleĪy do
regionów bardzo atrakcyjnych i cennych przyrodniczo, gdzie wystĊpuje wiele naturalnych i półnaturalnych siedlisk dzikiej fauny i flory,

B

południowa czĊĞü gminy obecnie objĊta jest ochroną prawną- znajduje siĊ w zasiĊgu
Parku Krajobrazowego “Dolina Słupi” i fragmentu jego otuliny,

B

teren gminy połoĪony jest w zasiĊgu zlewni Słupi, zlewni Łupawy oraz zlewni Łeby

B

północno - zachodni fragment terenu gminy rozciąga siĊ w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 115, południowa czĊĞü trenu leĪy w zasiĊgu GZWP Nr 117,
wstĊpnie wydzielonych i wskazanych do ochrony,

B

w granicach gminy udokumentowano złoĪa kopaliny pospolitej- kruszywa naturalnego:
“Kozin”, “Kozin II”, “DĊby” i “JasieĔ”,

kierunki
B

promowanie i wdraĪanie proekologicznych zasad zagospodarowania na terenach o wysokiej róĪnorodnoĞci przyrodniczej, ochrona, minimalizacja dewastacji zasobów przyrodniczych, przywracanie, dąĪenie do równowagi przyrodniczej na terenach zdewastowanych, zdegradowanych, odpowiednie przygotowanie zespołów i obiektów przyrodniczych do pełnienia funkcji turystyczno - wypoczynkowej oraz innych przewidywanych funkcji, inwentaryzacja zasobów przyrodniczych gminy, edukacja ekologiczna
społeczeĔstwa,

B

główne kierunki w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód to: poprawa
jakoĞci uĪytkowej i ekologicznej wszystkich wód powierzchniowych, ustanowienie obszarów ochronnych dla GZWP i wprowadzenie odpowiednich ograniczeĔ w uĪytkowaniu terenów w zasiĊgu Zbiorników, realizacja programu zalesieĔ w dostosowaniu do
potrzeb ochrony zasobów wodnych, badanie monitoringowe wód powierzchniowych i
podziemnych,
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B

w zakresie leĞnictwa naleĪy wzmocniü odpornoĞü biologiczną i przywróciü równowagĊ
ekologiczną ekosystemom leĞnym na gruntach porolnych, dostosowaü lasy do potrzeb
turystyki i rekreacji,

ZADANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
B

do terenu gminy Czarna Dąbrówka odnoszą siĊ działania dotyczące poprawy infrastruktury komunalnej obszarów wiejskich województwa, do których zalicza siĊ gmina.

6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ
0LNRURZRL0LNRURZR/HĞQLFWZR
1DWHUHQLHJPLQ\&]DUQD'ąEUyZNDQLHPDLQZHVW\FML6DPRU]ąGX:RMHZyG]WZD3RPRU
VNLHJR3URJUDP\RNWyU\FKPRZDZZ7RPLH,6WXGLXPZUR]G]LDOH]DW\WXáRZDQ\P
8ZDUXQNRZDQLDZ\QLNDMąFH]SRáRĪHQLDREV]DUX]PLDQ\6WXGLXPZUHJLRQLHZW\P
]]DGDĔVáXĪąF\FKUHDOL]DFMLSRQDGORNDOQ\FKFHOyZSXEOLF]Q\FKQDVWURQLHMZSNW
]RVWDá\XFK\ORQH
:GQLXU6HMPLN:RMHZyG]WZD3RPRUVNLHJRXFK\OLá
3URJUDP0DáHM5HWHQFML:RMHZyG]WZD3RPRUVNLHJRGRURNX
XFKZDáDQU;;;9XFK\ODMąFDXFKZDáĊZVSUDZLHSU]\MĊFLD3URJUDPX0DáHM5H
WHQFML:RMHZyG]WZD3RPRUVNLHJRGRURNX 
3URJUDP8GUDĪQLDQLD5]HN:RMHZyG]WZD3RPRUVNLHJR XFKZDáDQU;;;9
XFK\ODMąFDXFKZDáĊZVSUDZLHSU]\MĊFLD3URJUDPX8GUDĪQLDQLD5]HN:RMHZyG]WZD3R
PRUVNLHJR 
3URJUDPUR]ZRMXGUyJZRGQ\FK'HOW\:LVá\L=DOHZX:LĞODQHJR3ĊWODĩXáDZVND0LĊ
G]\QDURGRZD'URJD:RGQD( XFKZDáDQU;;;9XFK\ODMąFDXFKZDáĊZVSUD
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Rozdział ten zawiera omówienie polityki dla obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów
odrĊbnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleĔ i podziału nieruchomoĞci,
a takĪe obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaĪy powyĪej
2.000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej.
1DWHUHQLH*PLQ\&]DUQD'ąEUyZNDZ\]QDF]DVLĊREV]DUGODNWyUHJREĊG]LHRERZLą]
Na terenie Gminy Czarna Dąbrówka nie wyznacza siĊ obszarów dla których obowiązkowe
NRZHVSRU]ąG]HQLH]PLDQ\PLHMVFRZHJR]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRQDSRG
jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie
VWDZLHXVWDZ\3UDZRJHRORJLF]QHLJyUQLF]HZFHOXUHDOL]DFMLXVWDORQ\FKQLQLHMV]ą
przepisów odrĊbnych.
]PLDQą6WXGLXPNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLD
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Rozdział ten zawiera omówienie polityki dla obszarów, dla których gmina zamierza sporządziü miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leĞnych na cele nierolnicze i nieleĞne.

WSKAZANIA OGÓLNE
Obszary, dla których Gmina Czarna Dąbrówka zamierza sporządziü miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają siĊ z terenami rozwojowymi. Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego winny byü równieĪ sporządzane dla inwestycji o
szczególnym charakterze, lokalizowanych poza terenami rozwojowymi, opisanych w rozdziale Kierunki i wskaĨniki dotyczące zagospodarowania oraz uĪytkowania terenów,
w tym tereny wyłączone spod zabudowy.
WyodrĊbnianie granic opracowania planów dla terenów rozwojowych bĊdzie oparte na
opisanej poniĪej zasadzie sukcesywnoĞci zagospodarowania, która pozwoli na spójne
przygotowanie poszczególnych terenów na cele inwestycyjne.

SUKCESYWNOĝû ZAGOSPODAROWYWANIA:
1)

zaleca siĊ dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty pozwalające na
prowadzone w sposób etapowy, spójne zagospodarowanie terenu, zapewniające skoordynowany rozwój zabudowy i wykonanie infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej,

2)

kaĪdy etap poprzedzony bĊdzie sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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3)

wyznaczanie terenów etapowego zainwestowania obszarów rozwojowych winno
byü oparte o ocenĊ dostĊpnoĞci do infrastruktury i obsługi komunikacyjnej, zaczynając od terenów juĪ uzbrojonych, nastĊpnie przeznaczając na zainwestowanie tereny w bezpoĞrednim sąsiedztwie uzbrojonych obszarów istniejącej zabudowy, w dalszej kolejnoĞci tereny w sąsiedztwie dróg i terenów juĪ zabudowanych, do których doprowadzenie infrastruktury jest moĪliwe w przewidywanej
perspektywie zagospodarowania przedmiotowego terenu,

4)

kaĪdorazowo wielkoĞü etapu, czyli okreĞlenie zakresu sporządzanego planu,
uzaleĪniona bĊdzie od popytu inwestycyjnego oraz moĪliwoĞci rozwoju infrastruktury technicznej przez gminĊ lub innych gestorów mediów – kryteria oceny
powyĪszych warunków bĊdą wynikały z analizy, o której mowa w Art. 14. ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mówiącym, Īe Przed podjĊciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadnoĞci przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodnoĞci przewidywanych rozwiązaĔ
z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbĊdny zakres prac planistycznych,

5)

terminy dopuszczania terenów do zainwestowania bĊdą zgodne z etapowaniem
rozwoju infrastruktury technicznej i moĪliwoĞciami budĪetowymi właĞciwych organów administracji publicznej – ostateczną decyzją bĊdzie uchwała Rady
Gminy, rozstrzygająca, na podstawie analizy skutków finansowych sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Art. 20 ust.
1., o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleĪą do zadaĔ własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

6)

zgodnie z powyĪszym uchwała zatwierdzająca miejscowy plan dla kaĪdego z
etapów okreĞli równieĪ harmonogram przygotowania infrastruktury niezbĊdnej
do jego póĨniejszej realizacji.

2EV]DUJPLQ\ZSRNU\W\MHVWPLHMVFRZ\PLSODQDPL]DJRVSRGDURZDQLD
SU]HVWU]HQQHJR

ZASADY SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Ze wzglĊdu na niemoĪliwą do okreĞlenia skalĊ popytu na tereny pod zabudowĊ, przyjmuje
siĊ nastĊpujące zasady sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. Najbardziej znacząca dla zagospodarowania przestrzennego jest wytrasowanie dwóch
obwodnic w miejscowoĞci Czarna Dąbrówka – na DW 211 i DW 212. W celu ustalenia
dokładnej lokalizacji przebiegu obwodnic, ich skrzyĪowaĔ i zarezerwowania niezbĊdnych terenów, konieczne jest wykonanie koncepcji tych dróg.
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W/w koncepcja bĊdzie niezbĊdna przy ewentualnym opracowaniu miejscowego planu
zagospodarowania obszaru miejscowoĞci Czarna Dąbrówka, gdy zaistnieją odpowiednie
warunki ekonomiczne i techniczne, które pozwoli zarezerwowaü odpowiednie tereny na
przeprowadzenie obwodnic, oraz okreĞliü funkcje dotąd niezainwestowanych jak i uporządkowaü przestrzennie tereny juĪ zainwestowane.
2. Istotną realizacją o znaczeniu ponadregionalnym jest modernizacja dróg: DW 211 na
odcinku Stara Dąbrowa – Czarna Dąbrówka, DW 212 , DW 210 na odcinku Słupsk –
Unichowo. Konieczne jest wykonanie koncepcji modernizacji tych dróg, jako niezbĊdna
przygotowanie do zmiany niektórych miejscowych planów, których byü moĪe wykonanie
stanie siĊ konieczne na niektórych odcinkach w/w dróg z uwagi na rozwiązania projektowe fazy koncepcyjnej.
3. Proponuje siĊ sporządzenie planu rewitalizacji terenu i obiektów historycznych załoĪeĔ
dworsko – parkowych na terenie całej gminy.
4. Brak ładu przestrzennego na terenach lokalizacji dawnych PGR- ów w tym obiektów
mieszkalnych wielorodzinnych szczególnie zdewastowanych wymaga objĊcia
programem rehabilitacji i przekształceĔ.
5. Otwarcie inwestycji na obszarach rozwojowych wsi, wiąĪące siĊ z koniecznoĞcią
wyłączenia produkcji rolnej, bĊdzie wymagało sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zakres opracowaĔ okreĞlony zostanie na podstawie
przewidywanego popytu inwestycyjnego. W tym celu sugeruje siĊ opracowanie koncepcji kształtowania układu ruralistycznego wsi.
6. W koncepcjach zagospodarowania dla w/w tematów naleĪy uwzglĊdniü aktualny stan
własnoĞci gruntów i wnioski właĞcicieli. Koncepcje te powinny byü opracowywane na
rzecz Zarządu Gminy i pod jego nadzorem, przez uprawnionych urbanistów a nastĊpnie zaopiniowane przez odpowiednie organy opiniujące, aby na ich podstawie moĪna
było przedstawiü Radzie Gminy projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Na obszarze gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego naleĪy opracowywaü sukcesywnie, w zaleĪnoĞci od potrzeb i zgodnie z ustaleniami niniejszego
studium. Tereny rozwojowe bĊdą dopuszczane do zainwestowania etapowo, w oparciu
o zasadĊ sukcesywnoĞci zagospodarowania, która pozwoli na spójne przygotowanie
poszczególnych terenów na cele inwestycyjne.
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OBSZARY ROLNICZEJ I LEĝNEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ

OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ W TYM
WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY
Na obszarze gminy Czarna Dąbrówka zakłada siĊ rozwój gospodarki rolnej,
szczególnie na terenach predysponowanych dla rozwoju gospodarstw rolnych wielkoobszarowych. PoĪądane jest powiązanie produkcji rolnej z przetwórstwem i zakładami
produkcyjnymi. Terenem predysponowanym dla lokalizacji zakładów przetwórstwa płodów
rolnych jest obszar połoĪony na wschód od Jerzkowic, oraz terenów połoĪonych wzdłuĪ
drogi Czarna Dąbrówka – Jerzkowice. Zalecane jest wtórne wykorzystanie terenów i
obiektów dawnych PGR – ów pod cele produkcyjno – przetwórcze o funkcji rolniczej.
Pełniejszy rozwój rolnictwa wiąĪe siĊ z jego dalszym procesem restrukturyzacji i prywatyzacji polegającym m.in. na powiĊkszaniu istniejących gospodarstw, organizowaniu rolnictwa ekologicznego, rozbudowy nowych usług (m.in. agroturyzm) w oparciu o własne
gospodarstwo.
Istotnym byłoby ĞciĞlejsze powiązanie cyklu produkcyjnego z procesem przetwórczym produktów rolnych w miejscu ich wystĊpowania, a takĪe rozwój szeroko-pojĊtych
usług towarzyszących.
Warunki prowadzenia produkcji i przetwórstwa metodami ekologicznymi
Produkcja rolna w ekologicznym gospodarstwie rolnym jest prowadzona zgodnie z
zasadą zrównowaĪonego rozwoju, aktywizuje przyrodnicze mechanizmy produkcji rolnej
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poprzez stosowanie naturalnych Ğrodków produkcji oraz zapewnia trwałą ĪyznoĞü gleby,
zdrowotnoĞü roĞlin i zwierząt. W szczególnoĞci produkcja ta polega na stosowaniu:
1) płodozmianu i innych naturalnych metod utrzymywania lub podwyĪszania
biologicznej aktywnoĞci i ĪyznoĞci gleby,
2) nawozów organicznych, Ğrodków ochrony roĞlin i Ğrodków Īywienia zwierząt
uzyskiwanych inaczej niĪ w drodze przemysłowej syntezy chemicznej,
3) materiału siewnego oraz rozmnoĪeniowego otrzymywanego z roĞlin, które co
najmniej przez jedno pokolenie, a w przypadku roĞlin wieloletnich co najmniej
przez dwa sezony wegetacyjne, były uprawiane z zachowaniem warunków, o
których mowa w pkt 1 i 2,
4) doboru gatunków i odmian roĞlin oraz gatunków i ras zwierząt,
uwzglĊdniającego ich naturalną odpornoĞü na choroby, w szczególnoĞci
wykorzystującego populacje i rasy miejscowe.
Ekologiczne gospodarstwo rolne spełnia nastĊpujące warunki:
1)

na jego terenie nie wystĊpują przekroczenia dopuszczalnych stĊĪeĔ
szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze, glebĊ i wodĊ,

2)

w całoĞci gospodarstwa prowadzi siĊ produkcjĊ metodami ekologicznymi.

Tak definiowanego rolnictwa ekologicznego nie naleĪy utoĪsamiaü z powrotem do starych
– tradycyjnych metod. System produkcji oparty jest na wykorzystaniu wiedzy z zakresu
funkcjonowania całych ekosystemów. Daje to moĪliwoĞü tworzenia nowych miejsc pracy
dla ludnoĞci wsi (specjalne przetwórstwo, obsługa rolnictwa, handel ĪywnoĞcią ekologiczną, edukacja, doradztwo).
Ekologiczna produkcja rolnicza to głównie zboĪa, warzywa, owoce.
ekologiczne gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne, w którym produkcja rolna
prowadzona jest metodami ekologicznymi,
producent - osobĊ fizyczną lub osobĊ prawną produkującą, przetwarzającą lub wprowadzającą do obrotu produkty rolnictwa ekologicznego,
produkt rolnictwa ekologicznego - płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich
powstałe, w tym takĪe zwierzĊta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzĊcego,
które zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi,
produkcja prowadzona metodami ekologicznymi - sposób uzyskania produktu rolnictwa ekologicznego, w którym zastosowano w moĪliwie najwiĊkszym stopniu naturalne metody produkcji, nienaruszające równowagi przyrodniczej,
Gleby klasy III i IV (pochodzenia mineralnego), gleby pochodzenia organicznego, torfowiska i oczka wodne podlegają ochronie i nie jest wskazane, aby były przeznaczone pod
zainwestowanie (moĪliwoĞü inwestowania na tych glebach wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach i to za zgodą odpowiednich organów).
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8VWDZDRRFKURQLHJUXQWyZUROQ\FKLOHĞQ\FKXVWDOD]DVDG\QDSRGVWDZLHNWyU\FKPRĪOLZH
MHVW]DJRVSRGDURZDQLDWHUHQyZUROQ\FK
2EV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZRL0LNR
URZR/HĞQLFWZRZREV]DU]H6WXGLXPGODVWUHI\]ZLą]DQHM]ORNDOL]DFMąHOHNWURZQLZLDWURZ\FK
XVWDORQRRJUDQLF]HQLDZORNDOL]DFML]DEXGRZ\QDWHUHQDFKUROQ\FK VWU 7RPX,,6WXGLXP

OBSZARY LEĝNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
W celu zwiĊkszenia lesistoĞci obszaru gminy Czarna Dąbrówka proponuje siĊ powiĊkszenie obszarów lasów (dolesienia) na terenach spełniających niektóre z poniĪszych
uwarunkowaĔ :
B

są gruntami połoĪonymi na stoku o Ğrednim nachyleniu powyĪej 15%,

B

są gruntami o niskich klasach bonitacyjnych (V i VI),

B

są gruntami czasowo zalewanymi,

B

są gruntami zdegradowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o
ochronie gruntów rolnych lub leĞnych.

Propozycje te wynikają ze zgłoszonych wniosków indywidualnych właĞcicieli terenu.
Przeanalizowane pod kątem ich zgodnoĞci z w/wymienionymi warunkami.
Zalesienia proponuje siĊ takĪe jako uzupełnienie korytarzy ekologicznych, w których to
właĞnie lasy odgrywają bardzo duĪe znaczenie.
Studium dopuszcza inne dolesienia, pod warunkiem spełnienia przez nie warunków Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
Korzystne dla rozwoju funkcji turystyki i rekreacji w gminie jest wykorzystanie dla celów
turystycznych i rekreacyjnych leĞniczówek i innych obiektów połoĪonych na terenach
leĞnych.
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Obszary takie zgodnie z informacją właĞciwych organów, jak równieĪ danymi do uwarunkowaĔ na terenie Gminy Czarna Dąbrówka nie wystĊpują.
6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
=JRGQLH]HÄ:VWĊSQąRFHQąU\]\NDSRZRG]LRZHJR´RSXEOLNRZDQąZJUXGQLXUSU]H]
.UDMRZ\=DU]ąG*RVSRGDUNL:RGQHMGRFKZLOLREHFQHMZREV]DU]H]PLDQVWXGLXPMDNLZ
JPLQLH&]DUQD'ąEUyZNDQLHZ\]QDF]RQRREV]DUyZQDUDĪRQ\FKQDQLHEH]SLHF]HĔVWZRSR
ZRG]LZW\PREV]DUyZQDNWyU\FKLVWQLHMH]QDF]ąFHU\]\NRSRZRG]LOXEMHVWSUDZGRSRGRE
QHZ\VWąSLHQLH]QDF]ąFHJRU\]\NDSRZRG]L
1LHZ\VWĊSXMąUyZQLHĪREV]DU\]DJURĪRQHRVXZDQLHPVLĊPDV]LHPQ\FK
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Dnia 16 kwietnia 1996r. Urząd Wojewódzki w Słupsku wydał decyzjĊ Nr 701/96 (UW w
Słupsku- OS-II-1-7512/24/95/96) udzielającą koncesji przedsiĊbiorcy na wydobywanie
kopaliny pospolitej, kruszywa naturalnego ze złoĪa ,,Kozin II”, wystĊpującego na czĊĞci
działki nr 1/9 obrĊbu Kozy. W powyĪszej decyzji ustanowiono granice obszaru i terenu
górniczego, które siĊ pokrywają. Koncesja udzielona została do dnia 31 grudnia 2025
roku.
Dnia 17.05.1996r. obszar górniczy ,,Kozin II” został wpisany do rejestru obszarów górniczych.
Na skutek eksploatacji złoĪa naleĪy siĊ liczyü z oddziaływaniem na Ğrodowisko przyrodnicze i otoczenie. UciąĪliwoĞci bĊdą związane z procesem eksploatacyjny i transportem
kruszywa.
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Na terenie Gminy Czarna Dąbrówka nie wystĊpują obszary pomników zagłady i ich stref
ochronnych, tak wiĊc nie ma terenów, dla których obowiązywałyby ograniczenia prowadzenia działalnoĞci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z
2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).
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TERENY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEē I
REHABILITACJI
Do obszarów wymagających przekształceĔ i rehabilitacji naleĪą tereny:
B

dawnych PGR-ów wraz z zabudowaniami,

B

tereny oraz budynki dawnych załoĪeĔ dworskich i pałacowych,

B

tereny historycznych parków załoĪeĔ dworskich i pałacowych,

B

tereny poprodukcyjne.
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Na obszarze gminy Czarna Dąbrówka nie wystĊpują tereny zamkniĊte.
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Przez obszar problemowy naleĪy rozumieü obszar szczególnego zjawiska z zakresu
gospodarki przestrzennej lub wystĊpowania konfliktów przestrzennych wskazany w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa lub okreĞlony w studium uwarunkowaĔ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
6WXGLXPGODG]LDáHNQULZREUĊELHHZLGHQF\MQ\P.R]\
LREV]DU6WXGLXPGODREUĊEXHZLGHQF\MQHJR.DUZQRIUDJPHQWyZREUĊEyZ0LNRURZR
L0LNRURZR/HĞQLFWZR
3ODQ=DJRVSRGDURZDQLD:RMHZyG]WZD3RPRUVNLHJR]DNZDOLILNRZDá*PLQĊ&]DUQD'ąE
UyZNDMDNRREV]DUSUREOHPRZ\GR2EV]DUyZZLHMVNLFKVWUXNWXUDOQLHVáDE\FKGODNWy
U\FKZSURZDG]RQRQDVWĊSXMąFHXVWDOHQLD
3U]\PRGHUQL]DFMLLVWQLHMąF\FKLEXGRZLHQRZ\FKXU]ąG]HĔX]GDWQLDQLDZRG\L
XQLHV]NRGOLZLDQLDĞFLHNyZSODQRZDüUH]HUZ\QDSU]\áąF]HQLHQRZ\FKRGELRUFyZ
=DFKRZDQLHLVWQLHMąFHMVLHFLSODFyZHNRĞZLDW\LNXOWXU\MDNRRĞURGNyZ
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