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Stan rozpoznania 

• Generalnie dobry stan rozpoznania (dokumenty planistyczne  

     i strategiczne na poziomie gminnym,  powiatowym,  

      wojewódzkim, krajowym). 

• Duże rozproszenie źródeł dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego Parku. 

• Wieloaspektowość źródeł wiedzy. 

 

 

  

 

 

 



Metodyka prac 

• Zebranie dostępnych materiałów. 

• Prace terenowe mające na celu identyfikację istniejącego 
zagospodarowania wpływającego na stan Parku. 

• Ocena stanu istniejącego oraz wskazanie zagrożeń. 

 

 

 



Wyniki prac 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 



Wyniki prac - zagospodarowanie 

• Osadnictwo 

• Rolnictwo 

• Leśnictwo 

• Turystyka i wypoczynek 

• Usługi i produkcja 

• Komunikacja 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

KPK Otulina KPK + Otulina

%

 

Obszary podmokłe

Lasy i ekosystemy
seminaturalne

Tereny rolne

Tereny antropogeniczne



Wyniki prac - zagospodarowanie 



Wyniki prac 
System ochrony przyrody 
• 14 rezerwatów przyrody, 

• 1 obszar mający znaczenie  

        dla Wspólnoty Puszcza  

        Kozienicka PLH140035, 

• 1 obszar specjalnej ochrony  

        ptaków Ostoja Kozienicka  

        PLB140013, 

• 92 użytki ekologiczne, 

• 236 pomników przyrody. 

 



Wyniki prac 
Nowe tereny proponowane do ochrony: 

• torfowisko Granicznik z doliną Zagożdżonki (jako rezerwat przyrody), 

• torfowisko Cyganówka (jako rezerwat przyrody), 

• Puborskie Łąki (jako użytek ekologiczny), 

• dolina Leniwki (poszerzenie rezerwatu „Leniwa”), 

• dolina Zagożdżonki (objęcie całej doliny ochroną w postaci rezerwatu 
przyrody). 

 

 



Wyniki prac 
Położenie Parku na tle sieci Econet 

  



Wyniki prac 
Położenie Parku na tle sieci korytarzy ekologicznych   



Przedsięwzięcia 
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Zagrożenia 
Wewnętrzne: 

• Rozwój zabudowy w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. 

• Zwiększona penetracja obszaru o niewielkiej odporności na wydeptywanie. 

• Zaśmiecenie Parku w wyniku nadmiernej penetracji rekreacyjnej. 

• Krzyżowanie się tras sezonowych migracji zwierząt – korytarzy 
ekologicznych z ciągami komunikacyjnymi. 

• Zarzucanie tradycyjnej gospodarki łąkowo-pasterskiej w dolinach rzek. 

Zewnętrzne: 

• Rozwój zabudowy w miejscowościach sąsiadujących z Parkiem, w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

• Zanieczyszczenie powietrza związane z funkcjonowaniem Elektrowni 
„Kozienice”. 

• Zanieczyszczenie cieków. 

• Obniżenie poziomu wód gruntowych w związku z funkcjonowaniem miejsc 
eksploatacji kruszyw w rejonie Żytkowic, Brzózy. 



Dziękuje za uwagę 


