Załącznik do uchwały Nr XII/210/11
Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 września 2011 r.

STATUT
WDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
§ 1.
Wdecki Park Krajobrazowy zwany dalej „Parkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.);
5) rozporządzenia nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada
2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
Nr 111, poz. 1888);
6) niniejszego statutu.
§ 2.
1. Obszarem działalności Parku jest teren Wdeckiego Parku Krajobrazowego
wraz z otuliną.
2. Siedzibą Parku jest miejscowość Osie.
§ 3.
Park połoŜony jest na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 4.
Park posługuje się logo określonym w załączniku do niniejszego statutu.
§ 5.
1. Parkiem kieruje dyrektor Parku, zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje pracownik
przez Dyrektora.

Parku
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§ 6.
Do zadań Dyrektora naleŜy:
1) kierowanie bieŜącą działalnością Parku oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz z innych ustaw,
w tym w szczególności:
a) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych
i kulturowych,
b) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
c) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi
oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
d) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów
wchodzących w skład Parku.

§ 7.
1. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych
i kulturowych oraz działalności edukacyjnej przy pomocy SłuŜby Parku
Krajobrazowego.
2. Strukturę organizacyjną Parku tworzą następujące stanowiska i zespoły stanowisk
pracy:
1) Dyrektor;
2) Zespół do spraw ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych parku;
3) Zespół do spraw dydaktycznych, promocji i turystyki;
4) Zespół administracyjno-finansowy parku;
5) StraŜ parku;
6) Dział pomocniczy.
3. Stanowiska i zespoły wymienione w ust. 2 tworzą SłuŜbę Parku Krajobrazowego.
4. Do zadań SłuŜby Parku Krajobrazowego naleŜy:
1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów
objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a takŜe zasługujących
na ochronę tworów i składników przyrody nieoŜywionej;
2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagroŜeń wewnętrznych
i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie
działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagroŜeń i ich
skutków, a takŜe innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony
parku krajobrazowego;
3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych,
kulturowych i etnograficznych;
4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody
w granicach parku krajobrazowego;
5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających
na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się
twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody;
6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego
społeczeństwa, a takŜe promowanie wartości przyrodniczych, historycznych,
kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego;
7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego,
organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek
z ochroną parku krajobrazowego.
§ 8.
Park działa jako jednostka budŜetowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej Parku jest
roczny plan finansowy zatwierdzany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 9.
Dyrektor Parku – jako kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
nie posiadającej osobowości prawnej działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10.
Szczegółowy zakres zadań, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Parku określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora Parku.

§ 11.
Nadzór nad działalnością Parku sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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