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I. „Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie parków krajobrazowych 
województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony 

Parków Krajobrazowych” 
Projekt zakłada zlecenie wykonania oceny przyrodniczej, która umożliwi: 

 listy zasługujących na troskę i ochronę obiektów przyrodniczych ze wskazaniem elementów 
najcenniejszych;  

 listy elementów decydujących o specyfice krajobrazu lokalnego i zasługujących na 
protegowanie dla zachowania wyróżniających cech regionu – np. list gatunków zasługujących 
na objęcie lokalną ochroną gatunkową;  

 postulatów dotyczących tworzenia indywidualnych form ochrony przyrody (użytki ekologiczne, 
pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne);  

 postulatów kształtowania elementów krajobrazu pożądanych z punktu widzenia 
różnorodności biologicznej. 
 

W ramach projektu przeprowadzona zostanie ocena przyrodnicza z elementami audytu 
krajobrazowego, celem której będzie ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie 
strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne, a także systemu ocen oddziaływania na środowisko, w 
tym dla krajobrazu i jakość życia, wykonywanych dla inwestycji znacząco oddziaływujących na 
środowisko i dokumentów strategicznych. Ponadto określone zostaną krajobrazy priorytetowe dla 
zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego wybranych obszarów regionu zgodnie z przyjętą 
metodologią. Planowane działania przyczynią się ponadto do zmniejszenia konfliktogenności ochrony 
zasobów przyrodniczych. 
 
Ponadto zaplanowane działania w ramach projektu wdrożą założenia Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej jak również Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  
Zaplanowane działania przyczynią się do poprawy zarządzania przestrzenią zapobiegną szybkiemu, 
niekontrolowanemu rozwojowi miast, osadnictwu rozprzestrzeniającemu się w obrębie terenów 
wartościowych przyrodniczo lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, przecinaniu korytarzy ekologicznych 
przez infrastrukturę transportową, unifikacji i ubożeniu krajobrazów. 
 
Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej przygotowane zostaną Plany Ochrony 
Parków Krajobrazowych dla wszystkich 9 parków. Każdy z planowanych do realizacji dokumentów 
zawierał będzie: 



1. cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i kulturowe uwarunkowania 
ich realizacji; 

2. identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących  
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

3. wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych; 
4. określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu; 
5. wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie 
sposobów korzystania z tych obszarów; 

6. ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub 
ograniczenia zagrożeń zewnętrznych. 
 

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2017-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 
5.000.000,00 zł, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 4.000.000,00 zł, własny samorządu województwa w 
wysokości 1.000.000,00 zł.  
 
 
 

II. „Opracowanie dokumentacji  
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu 

zachowania  
i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu” 

 

Przygotowana dokumentacja przyczyni się znacząco do  prawidłowego wyznaczenia obszarów 
chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na podstawie 
przygotowanej dokumentacji zostaną poczynione ustalenia dotyczące czynnej ochrony 
ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego 
części. Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu sprawuje Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
 
W ramach projektu przeprowadzona zostanie ocena przyrodnicza z elementami audytu 
krajobrazowego, celem której będzie ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie 
strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne, a także systemu ocen oddziaływania na 
środowisko, w tym dla krajobrazu i jakość życia, wykonywanych dla inwestycji znacząco 
oddziaływujących na środowisko i dokumentów strategicznych. Ponadto określone zostaną 
krajobrazy priorytetowe dla zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego wybranych 
obszarów regionu zgodnie z przyjętą metodologią. Planowane działania przyczynią się 
ponadto do zmniejszenia konfliktogenności ochrony zasobów przyrodniczych.  
 
Ponadto zaplanowane działania w ramach projektu wdrożą założenia Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej jak również Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  
Zaplanowane działania przyczynią się do poprawy zarządzania przestrzenią zapobiegną 
szybkiemu, niekontrolowanemu rozwojowi miast, osadnictwu rozprzestrzeniającemu się w 
obrębie terenów wartościowych przyrodniczo lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, 



przecinaniu korytarzy ekologicznych przez infrastrukturę transportową, unifikacji  
i ubożeniem krajobrazów.  
 
Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2017-2019. krajobrazowego     
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 3.000.000,00 zł, dotacja Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.400.000,00 zł, wkład 
własny samorządu województwa w wysokości 600.000,00 zł. 
 
 

III. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa 
kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” 

 
Projekt dotyczy realizacji zadań związanych z edukacją środowiskową, która prowadzona 
będzie na obszarach chronionych województwa, w szczególności Natura 2000, przy 
wykorzystaniu nowopowstałej infrastruktury edukacyjnej parków krajobrazowych, 
sfinansowanej ze środków poprzedniej perspektywy finansowej.  
 
Dzięki nowopowstałej oraz zmodernizowanej bazie edukacyjnej możliwe staje się pogłębianie 
praktycznej wiedzy lokalnych społeczności poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, a także 
zdobywanie licznych wiadomości i umiejętności, które w przyszłości wpłyną na podejmowanie 
trafnych decyzji w zakresie środowiska i przyrody.  
 
Działania te umożliwią  kontynuację i rozwój edukacji ekologicznej społeczeństwa, której 
celem jest informowanie o podstawowych problemach środowiskowych, zwracanie uwagi na 
związki przyczynowo-skutkowe wszelkich procesów środowiskowych, wdrażanie umiejętności 
interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania, nauczanie podstaw ekologicznie 
zrównoważonego użytkowania i ochrony środowiska, nauczanie oszczędnego korzystania  
z zasobów przyrodniczych, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej. 
 
W ramach projektu zaplanowano udział dzieci i młodzieży w pięciodniowych pobytach na 
terenie „zielonych szkół”, jednodniowe wycieczki w tereny cenne przyrodniczo, wakacyjne 
warsztaty ekologiczne, szkolenia dla przedsiębiorców działających na terenach cennych 
przyrodniczo, współpracę ze szkołami podstawowymi i gimnazjami za pośrednictwem  
eko-liderów wyłonionych w szkołach. Zaplanowano również kampanie konkursowe dla 
młodzieży na kanałach i profilach społecznościowych jak również study tour dla dziennikarzy i 
blogerów. Projekt zostanie promowany podczas cyklicznych wydarzeń społecznych  
i kulturalnych odbywających się na terenie naszego województwa.  
 
Projekt skierowany zostanie do osób w każdym przedziale wiekowym, zamieszkujących  
w obszarze Natura 2000 oraz na obszarach chronionych jakimi są parki krajobrazowe,  
położone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i województwach ościennych.  
 
Projekt zwiększy świadomość społeczności lokalnych w zakresie właściwych metod ochrony 
przyrody oraz korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu. Projekt skierowany zostanie 
do dzieci i młodzieży, pracowników samorządów, społeczności zamieszkujących tereny 
położone na obszarach cennych przyrodniczo. 
  



Nabór uczestników projektu odbywał się będzie na zasadzie ogólnodostępnego zaproszenia 
zamieszczonego na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl., stronach 
internetowych parków krajobrazowych. 
 
Planowane przedsięwzięcie obejmie swoim zakresem zarówno sfinansowanie zatrudnienia 
edukatorów przyrodniczych, jak również pozwoli zrealizować zagadnienia związane  
z edukacją przyrodniczo-ekologiczną społeczności zamieszkujących obszary chronione 
województwa kujawsko- pomorskiego. Projekt zaplanowano na lata 2017-2020. Całkowity 
koszt projektu 4 999 952,00 zł, kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura  i Środowisko to 2 249 954,00 zł, środki własne województwa 249 997,60 zł, 
uzupełnienie wkładu własnego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki wodnej w Toruniu to 2 500 000,00 zł.  

 
Współfinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko II Osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie 
działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego 
wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów 
chronionych. 
 
Oprac. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
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