
Uchwała Nr XIX/83/83 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 

z dnia 15 czerwca 1983 roku 

 

w sprawie utworzenia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 

 
Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 

139, z 1977 r. Nr 11, poz. 8 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) i art. 41 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i 

kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6), Wojewódzka Rada Narodowa uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Tworzy się Wdzydzki Park Krajobrazowy, zwany dalej ,,Parkiem”, obejmujący obszar Jeziora Wdzydze, 

okolicznych jezior i rzek oraz tereny leśne stanowiące część Borów Tucholskich – ze względu na duże walory 

przyrodnicze widokowo-estetyczne, kulturowe i rekreacyjne, a także występowanie reliktowego gatunku troci 

wdzydzkiej. 

  

2. Tworzy się wokół Parku strefę ochronną, zwaną dalej ,,strefą” 

 

§ 2. 

 

1. Park wraz ze strefą obejmuje w części gminy: Dziemiany, Lipusz, Karsin, Kościerzynę i Starą Kiszewę. 

  

2. Wstępnie ustalone granice Parku określa opis stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3. 

 

1. Ostateczne ustalenie granic Parku oraz wyznaczenie strefy nastąpi w planie zagospodarowania 

przestrzennego, który podlega zatwierdzeniu przez Wojewódzką Radę Narodową w Gdańsku. 

  

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 określi zasady, formy i metody zagospodarowania oraz ustali szczegółowy 

zakres ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego z zapewnieniem niezakłóconego, 

prawidłowego funkcjonowania istniejących jednostek osadniczych. 

  

3. Do czasu opracowania planu, o którym mowa w ust. 1, we wszelkich formach działalności prowadzonej na 

terenie Parku i strefy należy uwzględniać zachowanie walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 

przeciwdziałać pogarszaniu stanu obecnego. 

 

§ 4. 

 

Celem zapewnienia warunków dla właściwych form ochrony i kształtowania środowiska przy równoczesnym 

rozwoju funkcji dydaktyczno-naukowych, turystycznych i rekreacyjnych niezbędne jest stosowanie na terenie 

Parku oraz strefy ochronnej następujących zasad i kierunków działania: 

 1) zabrania się lokalizowania uciążliwych inwestycji będących źródłem zanieczyszczenia wody, gleby i 

powietrza oraz wytwarzających masowe klub szkodliwe odpady poprodukcyjne, 

 

2) zabrania się lokalizowania budowli wodnych i urządzeń hydrotechnicznych, poza przeznaczonymi dla 

uzasadnionych potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę lub stanowiących zaplecze turystyki wodnej oraz zmian 

stosunków wodnych, mający ujemny wpływ na środowisko przyrodnicze, 

 

3) zabrania się lokalizowania kopalnictwa podziemnego i odkrywkowego, a także pobierania kruszywa z cieków 

wodnych, 

 

4) w planie zagospodarowania przestrzennego Parku należy ustalić zasady ochrony naturalnych tarlisk troci 

wdzydzkiej, 

 

5) należy ograniczyć budowę napowietrznych przesyłowych linii energetycznych wysokiego napięcia i dróg o 

charakterze tranzytowym nie służących komunikacji lokalnej, 

  



6) lokalizację pobytowych form turystyki i rekreacji należy ograniczyć do obszarów strefy ochronnej oraz 

obszarów położonych w granicach zainwestowania istniejących jednostek osadniczych. Dopuszcza się 

pozostawienie na innych obszarach istniejących trwałych obiektów o ile spełniają wymogi wynikające z 

przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, 

 

7) w budownictwie należy stosować właściwy dobór form architektonicznych zapewniających estetyczny 

wygląd miejscowości, 

 

8) należy dostosować zasady i czynności techniczno-leśne do ochronnych funkcji lasów, 

 

9) należy dążyć do ograniczenia środków chemicznych stosowanych w rolnictwie poprzez dobór właściwych 

struktur upraw oraz wprowadzenie biologicznych metod ochrony roślin. 

 

§ 5. 

 

1. Wojewoda Gdański utworzy Zarząd Parku oraz określi jego zadania. 

  

2. Wojewoda Gdański do czasu utworzenia Zarządu Parku zabezpieczy nadzór nad ochroną Parku poprzez 

działające przy nim jednostki organizacyjne. 

 

§ 6. 

 

Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, w zasięgu których położony jest obszar 

Parku i strefy, uwzględnią w swojej działalności zasady i kierunki działania ustalone w §3 ust. 3 i w §4. 

 

§ 7. 

 

1. Zobowiązuje się Wojewodę Gdańskiego do przedłożenia Wojewódzkiej Radzie Narodowej sprawozdania z 

realizacji niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 1983 r. 

  

2. Ustala się termin przedłożenia Wojewódzkiej Radzie Narodowej planu zagospodarowania przestrzennego 

Parku do 30 czerwca 1984 r. 

 

§ 8. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Narodowej 

         L. Bednarski 

 

 

 


