Załącznik do uchwały Nr XLII/713/18
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 marca 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia......................... 2018 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe
Na podstawie art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 i 10) i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096), uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Park Krajobrazowy Góry Łosiowe, zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar
o powierzchni 4859,97 ha.
2. Park zlokalizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin:
Grudziądz i Rogóźno (powiat grudziądzki).
3. Usytuowanie obszaru Parku przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Opis tekstowy przebiegu granicy Parku stanowi załącznik nr 2.
5. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Parku stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Podstawowym celem ochrony Parku jest zachowanie mozaikowatości
krajobrazu prawobrzeżnej części Doliny Dolnej Wisły, na którym występuje większość form
ochrony przyrody (poza parkiem narodowym, rezerwatem przyrody i zespołem przyrodniczokrajobrazowym). Ochrona walorów przyrodniczych i historycznych jest gwarancją
prawidłowego funkcjonowania tego korytarza ekologicznego, o randze europejskiej.
2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku:
1) dla ochrony przyrody nieożywionej:
a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, stanowiących
świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także zjawisk i obiektów
o charakterze antropogenicznym,
b) ochrona jednego z najlepiej zachowanych w kraju pól wydmowych,
c) podtrzymanie naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi,
zachowanie warunków siedliskowych do funkcjonowania ekosystemów oraz
zachowanie reliktowych zabytków przyrody nieożywionej,
d) ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi,
e) udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych
obiektów przyrody nieożywionej,

f) osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych;
2) dla ochrony przyrody ożywionej:
a) szaty roślinnej:
 zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków roślin chronionych,
rzadkich i zagrożonych,
 ochrona naturalnego stanowiska jarzębu brekinii,
 zachowanie pełnej różnorodności florystycznej w odniesieniu do wszystkich
grup systematycznych,
 ograniczanie procesu neofityzacji flory,
 zachowanie pełnego inwentarza zbiorowisk roślinnych, w szczególności
naturalnych i półnaturalnych, a także antropogenicznych związanych
z tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy segetalne), zachowanie
wszystkich istotnych i charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego
typów ekosystemów,
b) dla ochrony fauny:
 zachowanie pełnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich
grup systematycznych,
 zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków zwierząt chronionych,
rzadkich i zagrożonych,
 zachowanie korytarzy ekologicznych,
c) utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
d) ochrona korytarza ekologicznego o randze europejskiej;
3) dla ochrony dóbr kultury:
a) zachowanie i ochrona zabytków kultury materialnej, a zwłaszcza obiektów
związanych z prof. Ludwikiem Rydygierem,
b) zachowanie i udostępnianie miejsc pamięci narodowej oraz śladów historii
regionu, w szczególności osadnictwa olęderskiego i udokumentowanych stanowisk
archeologicznych,
c) zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa
drewnianego, zabudowy z kamieni polnych,
e) utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementów kultury
wiejskiej,
f) porządkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegające m.in. na ochronie
i restauracji jego charakterystycznych elementów,
g) udostępnianie istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych,
krajoznawczych i edukacyjnych;
4) dla ochrony walorów krajobrazu:
a) zachowanie panoram widokowych dna doliny Wisły i stref krawędziowych
wysoczyzny morenowej,

b) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego
wynikającego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej,
c) zachowanie różnorodnych odsłonięć geologicznych, nisz źródliskowych, jaskiń,
parowów oraz wychodni skalnych,
d) zachowanie istniejącego krajobrazu wraz z jego składnikami, walorami
fizjonomicznymi i powiązaniami ekologicznymi.
§ 3. 1. W Parku tworzy się cztery obszary, którymi są:
1) międzywale i terasa zalewowa rzeki Wisły;
2) dno doliny Wisły;
3) kompleks leśny;
4) wysoczyzna morenowa.
2. Usytuowanie poszczególnych czterech obszarów na terenie Parku przedstawia mapa
poglądowa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Opis tekstowy przebiegu granic poszczególnych czterech obszarów na terenie Parku
stanowi załącznik nr 5.
4. Przebieg granic poszczególnych czterech obszarów na terenie Parku, przedstawiono
za pomocą wykazu współrzędnych punktów załamania granicy Parku, który stanowi
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Na terenie Parku zakazuje się:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko;
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej,
rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;

8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
9) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
12) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych.
§ 5. Na obszarze międzywala i terasy zalewowej oraz kompleksu leśnego ponadto
zakazuje się budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
1) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych;
2) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne
- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.
§ 6. Na obszarze dna doliny Wisły oraz wysoczyzny morenowej ponadto zakazuje się
budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od:
1) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych;
2) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne
- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.
§ 7. W uchwale Nr X/253/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny
Wisły (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 2574), wprowadza się następujące
zmiany:
1) załącznik nr 1 określający położenie i opis granic OChK Strefy Krawędziowej Doliny
Wisły otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 stanowiący mapę OChK Strefy Krawędziowej Doliny Wisły otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 3 stanowiący wykaz współrzędnych punktów załamania granicy OChK
Strefy Krawędziowej Doliny Wisły otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej
uchwały.
§ 8. W uchwale Nr X/240/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi,
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 2561), wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 określający położenie i opis granic OChK Doliny Osy i Gardęgi otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 10;
2) załącznik nr 2 stanowiący mapę OChK Doliny Osy i Gardęgi otrzymuje brzmienie jak
załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 3 stanowiący wykaz współrzędnych punktów załamania granicy OChK
Doliny Osy i Gardęgi otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zakres regulacji dotyczy
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2. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku poz. 142 i 10):
„Art. 16. 3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru
następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar,
przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy
właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród zakazów,
o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub
zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze uchwały sejmiku
województwa, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin, z powodu
bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów
krajobrazowych na obszarach projektowanych do wyłączenia spod ochrony.
4. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub
likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy
oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.”
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Niniejszy projekt przekazano do właściwych miejscowo rad gmin (tj. Rady Miejskiej
w Grudziądzu, Rady Gminy Grudziądz, Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, Rady
Gminy Gruta, Rady Miejskiej Łasin, Rady Gminy Płużnica, Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego, Rady Gminy Rogóźno, Rady Gminy Stolno, Rady Gminy Świecie nad Osą,
Rady Gminy Zbiczno) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu
uzgodnienia.
W związku ze zmianą granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej
Doliny Wisły oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Osy i Gardęgi, których części weszły
w skład Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe istnieje konieczność przekazania projektu
uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe właściwym miejscowo radom gmin
położonym na terenie niniejszych form ochrony przyrody – po przeprowadzeniu procedury
uzgodnień niniejszy punkt zostanie uzupełniony.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Park krajobrazowy, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku poz. 142 i 10) obejmuje obszar chroniony ze
względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Obecnie organem właściwym w sprawach związanych z parkami krajobrazowymi jest
sejmik województwa, który przejął kompetencje w tym zakresie od wojewody na podstawie
art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U.
Nr 92, poz. 753 ze zm.).
Park Krajobrazowy Góry Łosiowe wydzielono w znacznej części z Obszaru
Krajobrazu „Strefy Krawędziowej Doliny Wisły” i Obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej
Wisły” PLB 040003 oraz niewielkiego fragmentu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina
Osy i Gardęgi”. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach

projektowanego parku krajobrazowego pozostają w gospodarczym wykorzystaniu. Powstała
w ramach prac nad utworzeniem przedmiotowego parku krajobrazowego dokumentacja
pt. „Charakterystyka przyrodnicza, krajobrazowa i historyczno-kulturowa projektowanego
Parku Krajobrazowego ”Góry Łosiowe” im. Prof. Ludwika Rydygiera”, której współautorami
są prof. dr hab. Wojciech Radecki, dr Tomasz Karasiewicz, dr Katarzyna Kubiak Wójcicka,
dr Roman Dysarz, dr Krzysztof Gębura, dr Lucjan Rutkowski, dr Andrzej Kapusta, Łukasz
Ogonowski, Andrzej Tarnawski, Michał Piotrowski, Mariusz Żebrowski, prof. dr hab.
Arkadiusz Jawień, Anna Rożek, jednoznacznie ukazuje istniejące na terenie Parku
Krajobrazowego Góry Łosiowe wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe.
W kwietniu br. Rada Gminy Grudziądz oraz w maju br. Rada Gminy Rogóźno podjęły
uchwały w sprawie utworzenia nowego parku krajobrazowego w województwie kujawskopomorskim:
- Uchwała nr XXXIX/326/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27.04.2017 r.,
- Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 17 maja 2017 r.
W ślad za wyżej wymienionymi uchwałami i przygotowaną dokumentacją podjęto decyzję
o wszczęciu oficjalnej procedury zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
W tworzonym Parku Krajobrazowym proponuje się utworzenie czterech obszarów
o zróżnicowanych zakazach i różnych celach ochrony:
1) obszar I, obejmujący międzywale i terasę zalewową rzeki Wisły, ma zapewnić możliwość
wykonywania wszelkich prac zgodnych z przepisami ustawy Prawo Wodne,
2) obszar II, obejmujący dno doliny Wisły, ma zapewnić racjonalny rozwój jednostek
urbanistycznych oraz gospodarki rolnej i leśnej,
3) obszar III, obejmujący kompleks leśny, ma zapewnić prowadzenie zrównoważonej
gospodarki leśnej,
4) obszar IV, obejmujący wysoczyznę morenową, ma zapewnić racjonalną gospodarkę rolną
oraz rozwój zabudowy z zachowaniem wymagań ładu przestrzennego.
W parku krajobrazowym wprowadzono następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko;
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej,
rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;
8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
9) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
12) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych.
Ponadto, biorąc pod uwagę cele ochrony Parku na obszarze międzywala i terasy zalewowej
rzeki Wisły oraz na obszarze kompleksu leśnego wprowadzono zakaz budowania nowych
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
1) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
2) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne
- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej,
ze względu na możliwość negatywnego wpływu na zachowanie terenów o wyróżniających się
walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych. Wprowadzenie zakazu o maksymalnej
ustawowej odległości 100 m na obszarze międzywala i terasy zalewowej rzeki Wisły wynika
również z zagrożenia powodziowego.
Natomiast na obszarze dna doliny Wisły oraz wysoczyzny morenowej skorzystano
z możliwości wskazanej przez ustawodawcę w art. 17 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
i zmniejszono odległość zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie
szerokości 50 m od:
1) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
2) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne
- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.
Zmniejszenie odległości wynika przede wszystkim z tego, że w/w część Parku jest
w umiarkowanym stopniu zurbanizowana oraz występuje niewielka ilość naturalnych
zbiorników wodnych. Tym samym projektowane zmniejszenie ustawowej odległości do 50 m
nie spowoduje negatywnego wpływu na tereny o wyróżniających się walorach
przyrodniczych oraz krajobrazowych.
Dwa z czterech proponowanych obszarów: I obejmujący międzywale i terasę zalewową rzeki
Wisły (o pow. 474,5 ha) oraz III obejmujący kompleks leśny (o pow. 3105,8 ha) prawie
w całości wyłączone są z intensywnej produkcji rolnej oraz lokalizacji jakichkolwiek
obiektów służących do chowu lub hodowli zwierząt inwentarskich.
W dwóch pozostałych obszarach: II obejmującym dno doliny (o pow. 405,5 ha) oraz IV

obejmującym wysoczyznę morenową (o pow. 874,2 ha) proponowane do wprowadzenia
zakazy zapewniają funkcjonowanie rolnictwa na dotychczasowym poziomie.
Na podstawie struktury agrarnej i dostępnych materiałów źródłowych można stwierdzić,
że przeważa na tym terenie uprawa roślin, a nie chów zwierząt inwentarskich (głównie bydła
mlecznego oraz trzody chlewnej). Z uzyskanych materiałów wynika, że na terenie 5 wsi:
Dusocin, Leśniewo, Wielki Wełcz, część wsi Zakurzewo (gm. Grudziądz) oraz Zarośle
(gm. Rogóźno) pogłowie bydła wynosi 367 sztuk, a trzody chlewnej 253 sztuk u czternastu
hodowców. Brak więc kolizji między proponowanym zakazem prowadzenia chowu i hodowli
zwierząt metodą bezściółkową, a funkcjonowaniem gospodarstw rolnych.
W związku z brakiem ferm wielkotowarowych (również drobiowych) gnojowica nie jest
wylewana poza obszary gruntów rolnych należących do konkretnych rolników. Stąd również
brak kolizji między proponowanym zakazem wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
własnych gruntów rolnych, a funkcjonowaniem gospodarstw rolnych.
Z 4860 ha proponowanych do objęcia ochroną w formie Parku Krajobrazowego, 3164 ha
(65,1%) od ponad 25 lat objętych jest ochroną poprzez ustanowienie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Strefa Krawędziowa Doliny Wisły” i „Dolina Osy i Gardęgi” oraz obszaru
Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” i „Dolnej Wisły” o powierzchni 453,5 ha (9,3%).
W uproszczeniu można stwierdzić, że ponad 74% powierzchni projektowanego Parku
Krajobrazowego już teraz podlega ochronie.
5. Ocena skutków regulacji:
Utworzenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe przyczyni się do ochrony wartości
przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu
zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

