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Wykonanie operatu  

zagospodarowania przestrzennego  

dr Małgorzata Strzyż 



Zalecenia opisu przedmiotu zamówienia 

• Prace terenowe- w zakresie określo-

nym przez wykonawcę, niezbędnym do 

wykonania operatu  

• Prace kameralne (zakres minimalny):  

1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha) i otuliny 

(20 786 ha) wykonanie operatu zagospodarowa-

wania przestrzennego w postaci opisów, zesta-

wień i map tematycznych obejmującego  

- określenie zakresu ustaleń do SUiKZ, MPZP  

i Planach zagospodarowania przestrzennego 

województw (PZPW),  



Zalecenia opisu przedmiotu zamówienia 

- wskazania do zmian w istniejących SUiKZ 

gmin, MPZP, PZPW dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zew-

nętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania 

lub odtworzenia właściwego stanu ochrony sie-

dlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin  

i zwierząt, dla których wyznaczono obszar 

Natura 2000,  

 

-identyfikację korytarzy ekologicznych w otuli-

nie Parku i wokół obszaru Natura 2000.  

 



Zalecenia opisu przedmiotu zamówienia 
• Minimalny zakres tematyczny operatu:  

1. Charakterystyka i ocena aktualnego stanu 

zagospodarowania przestrzennego.  

2. Określenie zakresu ustaleń do SUiKZ gmin, 

MPZP i PZPW.  

3. Wskazania do zmian w istniejących SUiKZ 

gmin, MPZP, PZPW dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzyma-

nia lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin  

i zwierząt, dla których wyznaczono obszar 

Natura 2000.  



Zalecenia opisu przedmiotu zamówienia 
• Minimalny zakres tematyczny operatu:  

4. Identyfikacja korytarzy ekologicznych  

w otulinie Parku i wokół obszaru Natura 2000.  

 

 

2.Wykonanie i aktualizacja warstw 

geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP 

ŚPN.  

 

3.Sporządzenie recenzji operatu zagospodaro-

wania przestrzennego.  
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Źródła wiedzy 
• Plan Ochrony ŚPN z 1999 r., 

• Opracowania ekofizjograficzne (OE), 

• Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania (SUiKZ), 

• Miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP) i wojewódzkie, 

• Warunki Zagospodarowania Terenu 

(WZT), 

• Inne opracowania np. oceny 

odziaływania na środowisko (OOŚ), 

projekty rekultywacji, melioracji. 



Aktualne opracowania planistyczne dla 

obszaru opracowania na poziomie gmin 
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Identyfikacja zagrożeń i korytarzy ekologicznych 

 na bazie diagnozy środowiskowej 



Główne kierunki funkcji 

przestrzennych terenu otuliny ŚPN 

R O Z W Ó J 

ZRÓWNOWAŻONY WIELOFUNKCYJNY 
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