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PROJEKT PLANU OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU 

NARODOWEGO 

z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 

„Łysogóry” 

Projekt “Plan Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry na 

lata 2013-2033″ o nr POIS.05.03.00-284/10, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. Realizacja projektu przewidziana 

jest na lata 2011-2014, a jego wartość całkowita wynosi 2 206 567 PLN BRUTTO 

(85% kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 15% ze środków krajowych) 

Zakres operatów tematycznych 
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Zadanie 1. Operat ewidencji gruntów 

Opracowanie dotyczy obszaru całego ŚPN (ok 7 626 ha w tym            
7 472 ha gruntów Skarbu Państwa) oraz 10 ha gruntów Skarbu 
Państwa poza granicami Parku będących w wieczystym 
użytkowaniu ŚPN. 

 

Opracowanie numeryczne działek ewidencyjnych ŚPN w oparciu o 
dane pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 

 

Sporządzenie wykazu rozbieżności danych ewidencyjnych  w części 
graficznej i opisowej.  

 

Sporządzenie kompleksowego rejestru gruntów z podaniem 
numeru działki, właściciela, powierzchni i rodzaju użytku. 
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Zadanie 1. Operat ewidencji gruntów 

Aktualizacja mapy numerycznej ŚPN. 

 

Wykonanie szczegółowych zestawień tabelarycznych wynikających 
z opracowanych danych ewidencyjnych. 

 

Wykonanie map tematycznych (mapa ewidencyjna z podaniem 
rodzaju własności gruntu) 

 

Minimalny zakres operatu: 

- zarys historii własności gruntów i budynków, 

- zmiany powierzchni  gruntów Skarbu Państwa i innych własności 
na przestrzeni lat 1950-2012, 

- propozycje korekty granic ŚPN, 
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Zadanie 1. Operat ewidencji gruntów 

- propozycje działań prawnych w stosunku do nieruchomości, które 
w przyszłości mogą stać się przedmiotem roszczeń, 

- analiza potrzeb w zakresie tworzenia i konserwacji rowów 
granicznych oraz linii podziału powierzchniowego 

 

 Wykonanie recenzji operatu 
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Operat ochrony zasobów  geologicznych i gleb  

Prace terenowe  zgodne z zakresem IUL cz. II z 2004 roku w 
obwodzie ochronnym Klonów na pow. ok 1557 ha oraz na 10 ha 
poza granicami ŚPN. 

 

W zakres prac kameralnych wchodzi:  

- wykonanie analiz chemicznych, 

- wykonanie jednolitego i spójnego elaboratu glebowo-siedliskowego 
dla całego Parku, 

- wykonanie jednolitej mapy typów i podtypów gleb oraz siedlisk dla 
całego Parku, 

- wykonanie i aktualizacja warstwy geometrycznej i relacyjnej bazy 
danych na podstawie przeprowadzonych prac terenowych oraz 
aktualizacji istniejącego opracowania z 1993 r. 
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Operat ochrony zasobów  geologicznych i gleb  

Wykonanie dla całego Parku operatu ochrony zasobów 
geologicznych i gleb w zakresie: 

- Wykonanie zestawień tabelarycznych, 

- Charakterystyka budowy geologicznej i glebowej 

- Analiza skuteczności i koncepcja ochrony zasobów geologicznych i 
glebowych 

- Wskazanie zadań ochronnych i zasad monitoringu zasobów 
geologicznych i glebowych 

- Eksploatacja kopalin w otulinie ŚPN, 

 

  Wykonanie recenzji operatu 
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Operat ochrony ekosystemów leśnych 

Prace terenowe: 

- inwentaryzacja fitosocjologiczna ekosystemów leśnych, 

- taksacja drzewostanów, 

- inwentaryzacja zasobów martwego drewna metodą powierzchni 
siecznych Browna, 

- odnowienie farbą znaków na drzewach wyznaczających przebieg 
linii oddziałowych oraz oznaczeń numerów oddziałów na słupkach 
wraz z odtworzeniem nieistniejących 

 

Prace kameralne: 

- wykonanie map roślinności  rzeczywistej i potencjalnej, 

- opracowanie wyników inwentaryzacji lasu, 

- wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i baz danych, 
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Wykonanie operatu ochrony ekosystemów leśnych w zakresie: 

-     opisanie ogólne, 

- zestawienia tabelaryczne, 

- analiza i ocena naturalnych procesów przyrodniczych i ich wpływu 
na stan ekosystemów leśnych, 

- identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych, 

- analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, 

- koncepcja ochrony ekosystemów leśnych, 

- wskazanie zadań ochronnych, 

- zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony 
ekosystemów leśnych 

  Wykonanie recenzji operatu 

 

 


