
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu  
 
 
 
 
 
 

” Najlepszy pomysł na ochronę krajobrazu w Europie - jak skutecznie edukować i 
angażować społeczność w ochronę przyrody…?  
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Projekt  

 
”Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa – 

użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno  
 Przemkowski Park Krajobrazowy”  

    
 
 
 



Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

      
 

Park krajobrazowy – obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, 
popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju 

(Ustawa o ochronie przyrody – Dz.U. 2009, nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 



Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych administruje na terenie 
województwa dolnośląskiego 12 parkami krajobrazowymi o łącznej 

powierzchni wraz z otulinami tych parków ponad 286.000 ha  

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych jest samorządową jednostką 
organizacyjną województwa dolnośląskiego, finansowaną przez Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego, nad którą nadzór sprawuje Zarząd Województwa. 
Jednostka wykonuje zadania Samorządu Województwa, w zakresie                                     

praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 16  kwietnia 2004r.                   
o ochronie przyrody.      



Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra 

       

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Struktura organizacyjna 
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

Oddział Wrocław Oddział Jelenia Góra Oddział Legnica Oddział Wałbrzych 

Centrum Edukacji Ekologicznej 
i Krajoznawstwa 

,,Salamandra” w Myśliborzu 
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Przemkowski Park 
Krajobrazowy 

 

Data utworzenia: 7.06.1997 

Powierzchnia parku: 22 338 ha 

Powierzchnia otuliny: 15 467 ha 

 

Rezerwaty: 

-Stawy Przemkowskie 

- Torfowisko Borówki 

- Buczyna Piotrowicka 

- Łęgi Źródliskowe okolic Przemkowa 

 



 





 



źródło: Google Maps źródło: ortofotomapa GUGiK 



źródło: Google Maps 



•   

Tak wyglądał krajobraz użytku ekologicznego 
„Przemkowskie Bagno” 
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Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Wyróżnienia dla DZPK  
za prowadzenie działalności ekologicznej  



Przemkowskie Bagno – inwentaryzacje przyrodnicze 
 

 Przykłady publikacji (od lat 90. XX w.): 

 

 „ Ochrona mokradeł w rolniczych krajobrazach Polski”  -  artykuł: Przemków Peatland  
Bagna Przemkowskie.  

 „Ptaki łąk i mokradeł Polski” ( stan populacji, zagrożeń i perspektywy ochrony) – artykuł: 
Łąki w Dolinie Rzeki Szprotawy koło Przemkowa.  

 „Wstępna waloryzacja przyrodnicza obszarów byłych poligonów Armii Radzieckiej 
„Borne Sulinowo” w „Przemków Północny” 

 „Ptaki Śląska” – artykuł:  „Ptaki rezerwatu Stawy Przemkowskie i okolic” 

 



Przemkowskie Bagno – inwentaryzacje przyrodnicze 
 

 inwentaryzacje terenowe „permanentne” / karty inwentaryzacyjne / 

 

 

 



Plan ochrony parku krajobrazowego 
 

 Dla parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony. 

 I. projekt planu ochrony sporządza dyrektor PK lub ZPK 

 II. Projekt wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin oraz uzgodnienia 
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, podlega ponadto konsultacjom społecznym 

  Plan ochrony sporządza się na okres 20 lat. 

 



Plan ochrony parku krajobrazowego 
 

 Charakterystyka i ocena stanu przyrody 

 Identyfikacja i ocena istniejących oraz potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i 
wewnętrznych 

 Charakterystyka i ocena uwarunkowań społecznych i gospodarczych 

 Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony 

 Charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego  

 Dla parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony. 

 I. projekt planu ochrony sporządza dyrektor PK lub ZPK 

 II. Projekt wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin oraz uzgodnienia 
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, podlega ponadto konsultacjom społecznym 

  Plan ochrony sporządza się na okres 20 lat. 

 

 Dokument powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: 



Plan ochrony parku krajobrazowego 
 

 Charakterystyka i ocena stanu przyrody 

 Identyfikacja i ocena istniejących oraz potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i 
wewnętrznych 

 Charakterystyka i ocena uwarunkowań społecznych i gospodarczych 

 Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony 

 Charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego  

 STRATEGIA OCHRONY OBSZARU – zaplanowane działania ochronne dot. wszystkich 
komponentów środowiska przyrodniczego i kulturowego Parku - z wyznaczeniem 
obszarów ich realizacji, zasady udostępniania turystycznego, rekreacyjnego i 
edukacyjnego, zagospodarowanie przestrzenne / ustalenia do dokumentów 
planistycznych gmin (MPZP, SUiKZP)... 

 Dla parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony. 

 I. projekt planu ochrony sporządza dyrektor PK lub ZPK 

 II. Projekt wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin oraz uzgodnienia 
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, podlega ponadto konsultacjom społecznym 

  Plan ochrony sporządza się na okres 20 lat. 

 

 Dokument powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 

 Efekt >>> złożona baza danych GIS z szeregiem map tematycznych 

 

 

 Źródła danych przestrzennych 

 

• inwentaryzacje terenowe (GPS) – zespoły eksperckie Planu Ochrony 

• dane archiwalne RDOŚ z inwentaryzacji przyrodniczych gmin, WZS, Lasów Państwowych… 

• Plany ochrony / plany zadań ochronnych rezerwatów i obszarów Natura 2000 pokrywających 
się z terenami Parku (bazy danych przyrodniczych) 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Plan ochrony Przemkowskiego PK – Baza Danych GIS  
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 problem spójności danych – merytorycznej i technicznej (dokładność, wiarygodność, 
formaty, układ odniesienia…)  

 Źródła danych przestrzennych 

 

• bazy danych do Planów ochrony parków krajobrazowych / Planów ochrony i planów zadań 
ochronnych rezerwatów oraz obszarów Natura 2000 

• uzupełniające inwentaryzacje terenowe (GPS) 

• dane archiwalne RDOŚ z inwentaryzacji przyrodniczych gmin, WZS, Lasów Państwowych… 

• mapy analogowe / cyfrowe różnego pochodzenia 

• dane referencyjne z Państwowego Zasobu Geodezyjnego (podkłady topograficzne, 
ortofotomapy)  

• + usługa WMS 

 

 

 

 

 

 

 

www.parki.dzpk.pl 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 problem spójności danych – merytorycznej i technicznej (dokładność, wiarygodność, 
formaty, układ odniesienia…)  

 Źródła danych przestrzennych 

 

• bazy danych do Planów ochrony parków krajobrazowych / Planów ochrony i planów zadań 
ochronnych rezerwatów oraz obszarów Natura 2000 

• uzupełniające inwentaryzacje terenowe (GPS) 

• dane archiwalne RDOŚ z inwentaryzacji przyrodniczych gmin, WZS, Lasów Państwowych… 

• mapy analogowe / cyfrowe różnego pochodzenia 

• dane referencyjne z Państwowego Zasobu Geodezyjnego (podkłady topograficzne, 
ortofotomapy)  

• + usługa WMS 

 

 

 

 

 

 

 

www.parki.dzpk.pl 

 zastosowanie 
JEDNOLITEGO MODELU DANYCH 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

wersja dostępna publicznie 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

wersja dostępna publicznie 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

wersja dostępna publicznie 
portal wewnętrzny (tylko dla 
uprawnionych użytkowników) 
- wersja rozszerzona, m.in. o 
dodatkowe mapy oraz tzw. dane 
wrażliwe (np. strefy ochrony 
najcenniejszych gatunków),  

 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

wersja dostępna publicznie 
portal wewnętrzny (tylko dla 
uprawnionych użytkowników) 
- wersja rozszerzona, m.in. o 
dodatkowe mapy oraz tzw. dane 
wrażliwe (np. strefy ochrony 
najcenniejszych gatunków),  

 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy publiczne 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy publiczne 
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 mapy publiczne 
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 mapy publiczne 
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 mapy publiczne 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy publiczne 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy publiczne / wyszukiwanie obiektów 
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 mapy publiczne / wyszukiwanie obiektów 
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Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy publiczne / wyszukiwanie obiektów 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy publiczne / WMS 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy publiczne / WMS 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy publiczne / odwzorowanie 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy publiczne 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy publiczne 
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 mapy publiczne 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy wewnętrzne 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy wewnętrzne 
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 mapy wewnętrzne 
 



Portal mapowy DZPK – Baza Danych GIS  
 

 mapy wewnętrzne 
 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

   [M. Guzik, M. Łochyński] 

 

 stosowany m.in. przez GDOŚ (z niewielkimi modyfikacjami) 

 >>> Adaptacja na potrzeby opracowania planów zadań ochronnych obszarów Natura 
2000 [> rozszerzenie SDGIS] 

 >>> Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [> wykorzystano okrojoną wersję SDGIS – 
zał. do Rozp. Min. Środowiska z 11 IX 2012 r. w sprawie CRFOP] 

 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

+  Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi (2009) 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość... 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość 

 schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), 
parametry pól itp. 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość 

 schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), 
parametry pól itp. 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość 

 schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), 
parametry pól itp. 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość 

 schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), 
parametry pól itp. 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość 

 schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), 
parametry pól itp. 

 szczegółową zawartość tabel atrybutów  
warstw oraz dodatkowych tabel dBASE,  
 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość 

 schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), 
parametry pól itp. 

 szczegółową zawartość tabel atrybutów  
warstw oraz dodatkowych tabel dBASE,  
system kodowania wartości domen  
(słowniki) 

 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość 

 schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), 
parametry pól itp. 

 szczegółową zawartość tabel atrybutów oraz dodatkowych tabel dBASE, 

 system kodowania wartości domen (słowniki) 

 propozycje podkładów rastrowych (z państwowego zasobu geodezyjnego) 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość 

 schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), 
parametry pól itp. 

 szczegółową zawartość tabel atrybutów oraz dodatkowych tabel dBASE, 

 system kodowania wartości domen (słowniki) 

 propozycje podkładów rastrowych (z państwowego zasobu geodezyjnego) 

 sugerowany sposób wizualizacji danych wektorowych >>> schemat symbolizacji, 
etykietowania... 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 STANDARD DANYCH GIS w OCHRONIE PRZYRODY (v. 3.03.01 / 2009) 

 

 SDGIS określa m.in.: 

 układ odniesienia / zalecany format danych, wymaganą precyzję, rozdzielczość 

 schemat konstrukcji warstw wektorowych (> struktura bazy geometrycznej), 
parametry pól itp. 

 szczegółową zawartość tabel atrybutów oraz dodatkowych tabel dBASE 

 propozycje podkładów rastrowych (z państwowego zasobu geodezyjnego) 

 sugerowany sposób wizualizacji danych wektorowych na mapach >>> schemat 
symbolizacji, etykietowania... 

 

 

 



Jednolity model danych przestrzennych 
 

 utrata informacji 
„niemieszczących się” w 
standardzie / generalizacja 
złożonej informacji 
przyrodniczej 

 okresowe aktualizacje, 
korekty i rozszerzenia 
Standardu, modyfikacje 
słowników z rozwinięciami 
kodów  

 ZALETY 

 

 szybka aktualizacja danych 

 ułatwiona wymiana danych między 
instytucjami, organizacjami, 
środowiskami naukowymi, 
studentami, pozostałymi 
zainteresowanymi 

 sprawna migracja danych z urządzeń 
zewnętrznych (odbiorniki GPS) oraz 
informacji z kart inwentaryzacyjnych 
do bazy >>> jednolity schemat 

 jasna, czytelna struktura bazy – 
skrócenie czasu analizy danych 
(łatwiejsza percepcja, standaryzacja 
procedur) 

 POTENCJALNE PROBLEMY 



Do zobaczenia !!! 


