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Park Krajobrazowy- hamulec czy 
stymulator rozwoju,

na przyk łłłładzie Brodnickiego Parku 
Krajobrazowego.

dr inż. Marian Tomoń

Parki Krajobrazowe Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego
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� Koniec lat siedemdziesiątych XX wieku w związku 
z silnym rozwojem ruchu turystycznego powstaje 
koncepcja ochrony najcenniejszych fragmentów 
Pojezierza Brodnickiego.

� Uchwała nr V/32/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Toruniu z dnia 29 marca 1985 r. o utworzeniu 
Brodnickiego Parku Krajobrazowego wprowadziła:

− zakazy 
− ograniczenia
− nakazy.
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Budownictwo na obrze żżżżach jezior-
gmina Zbiczno 

� 1989r. Uchwała Rady Gminy Zbiczno o zakazie 
budowy domów letniskowych nad jeziorami.

� Po raz pierwszy miejscowy samorząd podjął
próbę uporządkowania gospodarki przestrzennej 
na obszarze gminy w granicach parku 
krajobrazowego. 
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� 1991r. Ustawa o ochronie przyrody wprowadziła po 
raz pierwszy zapis o parkach krajobrazowych w 
Polsce.

� 1997r. Plan Ochrony Brodnickiego Parku 
Krajobrazowego wprowadzony jako prawo 
miejscowe Rozporządzeniem Wojewody 
Toruńskiego. 



5

� Po wprowadzeniu planu ochrony, dopuszczono na 
znacznym obszarze budownictwo mieszkaniowe 
dla inwestorów spoza Parku. Ochronie podlegały 
obrzeża ponad 50 jezior. Stało się to źródłem 
konfliktów nie tyle z administracja gmin, ile z 
właścicielami działek nad brzegami niektórych 
jezior.

Począąąątki rolnictwa ekologicznego w 
Brodnickim Parku Krajobrazowym

� Dopłaty do każdego hektara gruntów 
przekwalifikowanych na gospodarowanie 
ekologiczne.

� Spotkania z miejscowymi rolnikami we wszystkich 
wsiach w Parku.

� Efekt- 12 gospodarstw ekologicznych w Parku i 
najbliższej okolicy.

� Powiązanie gospodarowania ekologicznego z 
odtwarzaniem starych odmian i ras oraz z 
agroturystyką.
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Rozwój agroturystyki na obszarze 
Brodnickiego Parku Krajobrazowego
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Oczyszczalnia śśśścieków w Zbicznie 
jako promocja racjonalnego 

gospodarowania na terenie Parku

Wspó łłłłpraca administracji Parku z 
miejscow ąąąą ludno śśśściąąąą i szko łłłłami

� Wdrażanie pierwszych projektów unijnych w 
partnerstwie z Włochami, Projekty SIMOCA i 
IRENE dotyczące rozwoju regionalnego oraz 
rolnictwa konkurencyjnego na obszarach 
chronionych (2002- 2004 rok).

� Pomoc i współpraca Parku w tworzeniu projektu 
oraz pozyskiwaniu funduszy na budowę kolektora 
ściekowego dla gminy Zbiczno.

� Edukacja dzieci i młodzieży z terenu Parku.
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� Na wschód od Brodnicy 
rozciąga się „Bagienna 
Dolina Drwęcy”. Jest to 
obszar Natury 2000. Cała 
Dolina jest również
położona w granicach 
Brodnickiego Parku 
Krajobrazowego.
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2004r. Powi ęęęększenie BPK na wniosek 
Samorz ąąąądów Gmin Brzozie i 

Brodnica

Korzy śśśści z funkcjonowania obszaru 
chronionego w gminie Zbiczno

� Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.
� Nobilitacja terenu poprzez zwiększenie nakładu 

funduszy ochrony środowiska na inwestycje 
związane z jego ochroną.

� Współpraca międzynarodowa dotycząca 
zwiększenia świadomości miejscowych rolników i 
drobnych przedsiębiorców.

� Rozwój agroturystyki oraz usług związanych z 
turystyką na Pojezierzu Brodnickim (20-30% 
zwiększenie dochodów rolników).
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� Rozwój rolnictwa ekologicznego.
� Podniesienie świadomości wśród młodzieży 

szkolnej i miejscowej społeczności.
� Ewolucja poglądów miejscowej ludności na temat 

obszarów chronionych i płynących z tego 
korzyści. 

Korzy śśśści z funkcjonowania obszaru 
chronionego w gminie 

Negatywne strony funkcjonowania 
obszaru chronionego w gminie 

� Ograniczenia dotyczące gospodarki przestrzennej.
� Ograniczenia dotyczące rozwoju intensywnego 

rolnictwa i przemysłu.
� Potencjalne straty dla właścicieli działek 

położonych bezpośrednio nad jeziorami i rzekami. 
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Jestem przekonany, że po 25 latach 
funkcjonowania, Park stał się
pozytywnie postrzeganą przez 

miejscowa społeczność wizytówką
Pojezierza Brodnickiego.

Dziękuję za uwagę


