	Są to jedne z wielu możliwych wariantów. Niemniej, przy konstrukcji tych propozycji brano pod uwagę zapisy art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego (Dz. U. Nr 55, poz. 497), zwane dalej Rozporządzeniem. (...) Przedstawione propozycje dotyczą samego projektu planu ochrony, a nie zakresu prac nad planem, które muszą być rozszerzone o m. in. ocenę wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, o których mowa w § 2 Rozporządzenia.
	Sporządzanie projektu planu ochrony według wymagań Rozporządzenia, nie pociąga za sobą potrzeby dodatkowych prac nad projektem planu, gdyż wszystkie dane są zawarte we wcześniejszych opracowaniach do planu ochrony parku krajobrazowego. W tej sytuacji nowe projekty planów ochrony parków krajobrazowych, dla których plany ochrony były opracowane, mogą być opracowane przez Służby Parków Krajobrazowych, bez potrzeby zlecania tych prac na zewnątrz (...).
Przedłożona propozycja zakłada wydanie krótkiego rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony oraz załączników:
1) załącznik Nr 1 - Plan ochrony .....................Parku Krajobrazowego (część opisowa),
2) załącznik Nr 2 - Zadania ochronne oraz sposoby ich wykonywania,
3) załącznik Nr 3 - Mapa...............Parku Krajobrazowego.

Z pisma Departamentu ochrony Przyrody do Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody z dnia 28 maja 2002.



Rozporządzenie Nr.....
Wojewody.................................
w sprawie ustanowienia planu ochrony 
................................ Parku Krajobrazowego.


Na podstawie art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 oraz Nr 145, póz. 1623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla ................Parku Krajobrazowego, zwany dalej planem
ochrony, stanowiący załącznik Nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. 1. Zobowiązuje się Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych.............do wdrożenia i kontroli realizacji planu ochrony.
2. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych ..........do składania
Wojewodzie, na koniec każdego roku kalendarzowego, informacji o realizacji ustaleń planu ochrony.
3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia.



Załącznik Nr 1
do Rozporządzenia Nr...... z dnia........
Wojewody...................


Plan ochrony.....................Parku Krajobrazowego
(część opisowa)

Rozdział 1. 
Dane ogólne

§ 1. Podstawą prawną działania...............................Parku Krajobrazowego, zwanego dalej
Parkiem jest....................

§ 2.1. Powierzchnia Parku wynosi.................ha, w tym:
a) ..............ha lasów,
b) ..............ha wód,
c) ..............ha gruntów rolnych,
d) ..............ha...........................

2. Park położony jest w województwie...............w gminach:
a) ....................... powierzchnia.................ha,
b) ....................... powierzchnia..................ha,
c) ...............................................................ha.

3. Według podziału fizyczno-geograficznego Polski.................

4. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej....................................

5. Granica Parku obejmuje:
a) Mierzeję..........................
b) Zatokę...........................
c) Wzniesienia....................
d) tereny zabudowane miejscowości.......................

§ 3. Stan środowiska:
1) wody wykazują następujące klasy czystości:
a) rzeka....................II klasę,
b) zalew....................II klasę,
c) .........................................
2) stan czystości powietrza nie przekracza dopuszczalnych norm zanieczyszczeń.
3) gleby nie są skażone.
4) lasy nie są zagrożone skażeniami powietrza, natomiast występują okresowe zagrożenia drzewostanów żerami owadów liściożernych.

§ 4. Podstawową infrastrukturę w Parku stanowią:
1) drogi:
a) krajowe....................km,
b) wojewódzkie............km,
c) gminne.....................km,
d) linie kolejowe...........km.
2) linie przesyłowe:
a) energetyczne napowietrzne.......................km,
b) gazowe.......................................................km.
3) sieć wodociągowa:
a) obejmująca całą gminę........................km,
b) w miejscowości...................... w gminie .............  km.
4) gminne wysypisko śmieci położone...,,.................
5) oczyszczalnię ścieków, obejmującą całą gminę ...............
6) inne.,,,

§ 5. W Parku występują następujące formy własności gruntów;
1) lasy państwowe...............ha, z tego:
a) w zarządzie Lasów Państwowych................ha,
b) w zarządzie Urzędu Morskiego.....................ha.
2) lasy komunalne....................ha.
3) lasy stanowiące własność osób fizycznych.................ha.
4) wody stanowiące własność:
a) Skarbu Państwa.............ha, zarządzane przez............. w tym jeziora.........ha, stawy
rybne...............ha.
b) stanowiące własność osób fizycznych................ha, w tym jeziora............ha, stawy
rybne..........ha,
c) .....................................................................
5) grunty rolne stanowiące w całości własność osób fizycznych.........................ha.


Rozdział 2 Charakterystyka i diagnoza stanu przyrody

§ 6.1. W parku występują następujące gleby:
1) leśne (typy i podtypy):
a) ...................................ha,
b) ...................................ha.
2) rolnicze:
a) II klasy.................ha,
b) III klasy................ha.
2. Gleby rolnicze wykorzystywane są pod uprawy:,
1) zbóż....................ha,
2) roślin okopowych....................ha,
3) ...................ha, zajmują użytki zielone.
3. Nawożenie gleb rolniczych wynosi..............................kg NPK/ha.

§ 7. Ekosystemy Parku są następujące:
1) leśne.........................ha,
2) wodne........................ha,
3)   ....................................ha.

§ 8. W Parku występują następujące główne siedliska przyrodnicze:
1) (nazwa, powierzchnia),....................
2)   .........................................................

§ 9.1. Gatunki roślin podlegających ochronie (nazwa, liczebność). 
2. Chronione siedliska roślin:
a) (nazwa gatunkowa, powierzchnia),
b) .......................................................

§ 10.1. Gatunki zwierząt prawnie chronione (nazwa gatunkowa, liczebność).
2. Ostoje zwierząt podlegających ochronie (nazwy gatunkowe, położenie ostoi),

§ 11. Typy krajobrazów:
1) ....................... %  pow. Parku,
2) ....................... %  pow. Parku.


§ 12. Wartości kulturowe:
1) zabytki architektury:
a) kościoły,
b) starówka miasta..............
c)  ........................................
2) miejsca pamięci narodowej:
a) ........................................
b) ........................................
3) twórczość artystyczna:
a) .................................
b) ...................................

Rozdział 3 Cele ochrony

§ 13. Celem ochrony przyrody nieoźywionej jest:
1) ochrona gleb przed erozją
2) ochroną klifu morskiego
3) ochrona zjawisk sufozyjnych
4)   ...............................................

§ 14. Celem ochrony ekosystemów jest:
1) ekosystemów leśnych:
a) .................................
b) .................................
2) ekosystemów wodnych:
a) ...................................
b) ...................................
3) torfowisk:
a) ..................
b) ..................

§ 15. Celem ochrony gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk jest:
a)   ..................................
b)   ..................................

§ 16. Celem ochrony krajobrazów jest:
a)   .................................
b)   .................................

§ 17. Celem ochrony walorów kulturowych jest:
a)   .....................................
b)   ....................................


Rozdział 4
 Obszary działań ochronnych

§ 18. Na obszarze Parku wyznaczono następujące obszary działań ochronnych:
1) objęte formami ochrony przyrody:
a) rezerwaty przyrody.................ha,
b) użytki ekologiczne..................ha,
2) lasy ochronne.................ha, w tym:
a) glebochronne......................... ha,
b) wodochronne.........................ha,
3) lasy gospodarcze........................ha,
4) wypoczynku i rekreacji................ha,
5) użytkowania rolniczego...............ha,
6) ochrony siedlisk i gatunków roślin,
7) ochrony siedlisk i gatunków zwierząt,
8) ochrony walorów krajobrazowych.

Rozdział 5
 Proponowane obszary i obiekty do objęcia formami ochrony przyrody

§ 19. Proponowane obszary i obiekty do objęcia formami ochrony przyrody przedstawia poniższa tabela:

Lp.
Forma ochrony przyrody
Powierzchnia (ha)
Położenie














Rozdział 6 
Zakres działań w obszarach chronionych

§ 20.1. Działania ochronne w rezerwatach przyrody określają sporządzone dla nich plany
ochrony.
2. Działania ochronne użytków ekologicznych obejmują:
1)   .......................................
2)   .......................................

§ 21. Działania ochronne na obszarze lasów ochronnych obejmują (przyjąć zgodnie z planem urządzania lasu, ewentualnie zaproponować dodatkowe działania).

§ 22. Działania ochronne na obszarze lasów gospodarczych obejmują (przyjąć zgodnie z planem urządzania lasu, ewentualnie dopisać kolejne, np. wysadzenie około 2,000 szt. dzikich drzew owocowych na obszarach i w ........................ha drzewostanów).

§ 23. Działania ochronne na obszarach.............

§24. .....................

Uwaga: Zakres działań ochronnych, o których mowa w tym rozdziale, można przedstawić w formie tabeli, np.: 

Obszar działań ochronnych

Zakres prac na obszarze działań ochronnych:

Jednostka odpowiedzialna za działanie ochronne

Uwagi


nazwa działania
rozmiar działania

































Rozdział 7
 Sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń dla przyrody

§ 25. Sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń dla przyrody przedstawia poniższa tabela:

Zagrożenia

Sposób eliminacji lub minimalizacji

Kto realizuje

Uwagi

























Uwaga: Można też to zagadnienie przedstawić w układzie paragrafu, np. §.....- zagrożenia biotyczne, § ..... -zagrożenia abiotyczne.


Rozdział 8.
Obszary i sposoby ich udostępniania dla celów naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych i turystycznych

§ 26. Obszary i sposoby ich udostępniania dla celów naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych i turystycznych, przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Cel udostępnienia

Obszar udostępnienia

Sposób udostępnienia

Kto realizuje

Uwagi

1.

Prowadzenie badań naukowych

Cały obszar parku, wg potrzeb

Za zgodą właściwego organu ochrony przyrody

Ośrodki naukowe, naukowe Służby Parku



2.

Rekreacja

Plaże i kąpieliska nad Jeziorem i

Ogradzanie plaży, ustawienie urządzeń sanitarnych


Gmina

W uzgodnieniu z Nadleśnictwem














Rozdział 9
Ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

§ 27. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
1) budowa sieci wodociągowej w miastach........................
2) budowa gminnych oczyszczalni ścieków.

§ 28. W zakresie poprawy bilansu wodnego:
1) podjecie działań na rzecz małej retencji wodnej w obszarze torfowisk.
2) wykonanie zastawek na rowach melioracyjnych.

§ 29. Eliminacja zagrożeń i ograniczanie źródeł zagrożeń dla środowiska:
1) gazyfikacja wsi: Wola Mała, Dąbrówka.....................
2) urządzenia gminnego wysypiska śmieci w miejscowości.....................

§ 30. Zagospodarowanie turystyczne:
1) wyznaczenie i urządzenie pola biwakowego nad Jeziorem Długim,
2) urządzenie kąpieliska nad Jeziorem..............................
3) przebudowa mostu na drodze gminnej..........................

§ 31. Zwiększenie lesistości:
1) przeznaczyć do zalesienia grunty położone ...................., o pow. ............ ha

§ 32. Wyznaczyć tereny pod działki rekreacyjne w ....................

§ 33. Nie włączać do strefy zabudowy terenu stanowiącego korytarz ekologiczny pomiędzy Rzeką Bystrą a lasami Nadleśnictwa Zielonka.


Załącznik Nr 2
do Rozporządzenia Nr.....z dnia.
Wojewody....................

Zadania ochronne oraz sposoby ich wykonywania

Lp.

Zadania ochronne

Sposób wykonania zadania ochronnego

Jednostka realizująca

Termin realizacji

Uwagi



























