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UCHWAŁA Nr VI/106/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664
i z 2010 roku, Nr 76, poz. 489), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Nazwy, położenie, obszar, ustalenia dotyczące
czynnej ochrony ekosystemów, opisy granic obszarów
chronionego krajobrazu w województwie kujawskopomorskim określają załączniki nr 1-29 do uchwały.
Mapa dotycząca obszarów chronionego krajobrazu
w województwie kujawsko-pomorskim stanowi
załącznik nr 30 do uchwały.
§ 2.1. Na
obszarach,
o
których
mowa
w załącznikach nr 1-29 do uchwały, wprowadza się
następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia
ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one
z
potrzeby
ochrony
przeciwpowodziowej
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do 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 utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub
remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli
służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych
i leśnych oraz racjonalnej gospodarce wodnej lub
rybackiej;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń
wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy
realizacji nowych lub rozbudowy modernizacji
istniejących przedsięwzięć, mogących znacząco
oddziaływać
na
środowisko,
dla
których
przeprowadzona
procedura
oddziaływania
na
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na
przyrodę obszarów.
3. Zakaz wymieniony w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczy
wydobywania piasku i żwiru z udokumentowanych złóż
wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy:
1) na obszarze do 2 ha i przy wydobywaniu nie
przekraczającym 20 tys. m3 rocznie;
2) wydobywania piasku i żwiru bez ograniczeń
obszarowych do nieruchomości oznaczonych
następującymi
numerami
działek
w miejscowościach:
a) Nowy
Dwór
(040504_5.0013.112/2),
(040504_5.0013.104/5), (040504_5.0013.155),
(040504_5.0013.156)
i
Chełmonie
(040505_5.0004.171) położonych w powiecie
golubsko-dobrzyńskim w jednostce ewidencyjnej
gmina Kowalewo Pomorskie,
b) Kamionki
Duże
(041506_2.0002.166/2),
(041506_2.0002.167),
(041506_2.0002.174),
(041506_2.0002.175) położone w powiecie
toruńskim w jednostce ewidencyjnej gmina
Łysomice.
4. Eksploatacja wskazana w ust. 3 nie może
powodować zmian stosunków wodnych zagrożeń dla
chronionych ekosystemów, a brak negatywnego
oddziaływania na środowisko został wykazany
w
sporządzonym
raporcie
o
oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
5. Mapy obszarów o których mowa w ust. 3 pkt 2
stanowią załączniki od nr 31-33 do uchwały.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
zbiorników antropogenicznych o powierzchni do 1 ha,
cieków wodnych stanowiących budowle i urządzenia
melioracyjne, terenów przeznaczonych pod zabudowę,
dla których szerokość strefy zakazu zabudowy
wyznacza się w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub przypadków budowy obiektów
budowlanych, gdy w wyznaczonej strefie znajduje się
zespół istniejącej zabudowy, które mają uzupełniać,
bądź do których będą przylegać nowo planowane
obiekty.
7. Zakaz, o którym mowa w ust 1 pkt 8 nie
dotyczy:
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1) miasta Golub-Dobrzyń, w zakresie lokalizowania
obiektów budowlanych w pasie szerokości 20 m od
linii brzegów rzek i jezior, z wyjątkiem urządzeń
wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
2) miasta Brodnicy na odcinku lewobrzeżnym rzeki
Drwęcy od cieku wodnego na działce nr 40/2 do
działki
nr 11,
prawobrzeżnym
od
grobli
przeciwpowodziowej przy ulicy Ogrodowej do
mostu na ulicy Sienkiewicza oraz przy południowej
części jeziora Niskie Brodno po stronie wschodniej
od działki 8/27 wzdłuż linii brzegowej do działki
nr 1/2 po stronie zachodniej jeziora Niskie Brodno,
w zakresie lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 5,0 m od linii brzegów rzek
i jezior, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
§ 3. Nadzór nad obszarami sprawuje
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Krystian Łuczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.
1.

Nazwa
Śliwicki Obszar
Chronionego
Krajobrazu

Rodzaj
ekosystemu
Leśny

Położenie
Gmina: Śliwice,
Osie, Cekcyn,
Lniano, Lubiewo
Powiat: świecki,
tucholski

2) Położenie i charakterystyka.
Jest to jeden z największych obszarów chronionych
położonych na terenie Borów Tucholskich. Krajobraz
równiny sandrowej z pagórkami morenowymi
i nielicznymi wydmami. Powierzchnia ogólna wynosi
około 265 km². Bardzo dobre warunki dla zbierania
runa leśnego. Walory rekreacyjne obniża niewielki
udział wód powierzchniowych. Na terenie jednostki
znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Cisów Staropolskich
we Wierzchlesie, Cisów Jelenia Góra im. Kazimierza
Szlachetki i Jezioro Martwe.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne.

Obszar
(ha)
26 487

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
racjonalna gospodarka leśna,
polegająca na zachowaniu
różnorodności biologicznej
siedlisk kompleksu Borów
Tucholskich;

Granica północna biegnie od miejscowości Szlachta
/województwo pomorskie/ na południowy-wschód
w całości wzdłuż granicy województw kujawskopomorskiego i pomorskiego.
Granica wschodnia przebiega wzdłuż granicy
województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego do
bagna Kaczate /na północ od bagna Grzybna/. Stąd
północno-zachodnią
granicą
Wdeckiego
Parku
Krajobrazowego na południowy-zachód, a następnie
jego granicą zachodnią /wzdłuż linii kolejowej
Laskowice Pomorskie-Czersk na odcinku ŚliwiczkiTleń/, następnie od Leśniczówki Wygoda biegnie na
południowy-zachód wzdłuż linii między oddziałami
nr 109 i 133, przecinając po drodze Trakt Napoleoński,
dalej drogą leśną do wsi Pruskie. Dalej około 1,5 km na
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zachód drogą powiatową, potem około 1 km na
północny-zachód od miejscowości Pruskie wzdłuż
linii między oddziałami 88 i 87 oraz linią miedzy
oddziałami 54, 55 a 88, 89 na południowy-zachód
w kierunku wsi Gajdówka, stąd na południe granicą
administracyjną powiatu tucholskiego i świeckiego,
dalej na południowy-wschód od wsi Zdroje granicę
stanowi ponad 2 km odcinek drogi leśnej /fragment
Szlaku Klubu Turystycznego „Wszędołazy”/, dalej na
południe granicę stanowi linia oddziałowa między
oddziałem 174 i 175 oraz 186 i 185 oraz droga leśna
i linia oddziałowa między oddziałami od 198-201
a 206, 207, 208, 209; następnie biegnie drogą leśną na
zachód i południe do przecięcia z rzeką Ryszką
/fragment Szlaku Cisów Staropolskich Błądzim-Tleń/,
tutaj zmienia swój bieg na południowy-wschód aż do
granicy administracyjnej powiatów tucholskiego
i świeckiego, stąd na północny-wschód najpierw granicą
powiatową, później skrajem lasu i dalej linią między
oddziałami 164-161 a 197-195 w kierunku
miejscowości Mszano/. Ponad 1 km na zachód od
miejscowości Mszano kończy się wspólna granica
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obszaru
chronionego
z
Wdeckim
Parkiem
Krajobrazowym, stąd granica biegnie na południowyzachód drogą leśną i polną oraz granicą administracyjną
między gminami Cekcyn i Lniano, którą stanowi ciek
Mukrz, następnie drogą gminą na południowy-wschód
i skręca na południowy zachód drogą wojewódzką
nr 239 /Błądzim-Świecie/ przez wieś Ostrowite
w kierunku wsi Błądzim.
Granica południowa – przebiega drogami wzdłuż
południowego brzegu Jeziora Święte przez wieś
Błądzim /droga powiatowa/, Rykowisko /droga gminna/
dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240, stąd na północ,
częściowo wzdłuż linii PKP Bydgoszcz-Wierzchucin,
a następnie drogami leśnymi na północny-zachód obok
wsi Karpaty i Kosowo do Leśniczówki Skrajna /około
1,5 km na północ od Wełpina/.
Granica zachodnia – biegnie na północ jako granica
otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego, aż do wsi
Mała Główka, gdzie do wsi Lipowa stanowi granicę
Tucholskiego Parku Krajobrazowego, dalej biegnie aż
do granicy województw jako granica otuliny.
Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Wschodni Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

2.

Nazwa

Wschodni Obszar
Chronionego
Krajobrazu Borów
Tucholskich

Rodzaj
ekosystemu
Leśny

Położenie

Gmina: Warlubie, Nowe,
Dragacz, Świecie, Jeżewo
Powiat: świecki

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar położony jest na terenie Borów Tucholskich
na obszarze sandru i składa się z dwóch części –
obszaru zasadniczego oraz niewielkiego obszaru na
zachód od wsi Dragacz. Charakteryzuje się znacznym
udziałem wód powierzchniowych o dużych walorach
przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych.
Powierzchnia ogólna wynosi 261,4 km². Na terenie
jednostki znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Osiny,
Kuźnica i Jezioro Łyse.
3) Granice
Obszar zasadniczy
Granica północna bierze początek od wschodniej
granicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego na południe
od wsi Dębia Góra oraz na południowy-zachód od
bagna Wylątki przy granicy z województwem
pomorskim.
Dalej
biegnie
granicą
między
województwami kujawsko – pomorskim i pomorskim
generalnie na wschód, aż do okolic wsi Kamionka.

Obszar
(ha)
26 140

Ustalenia dotyczące
czynnej ochrony
ekosystemów
racjonalna gospodarka leśna,
polegająca na zachowaniu
różnorodności biologicznej
siedlisk kompleksu Borów
Tucholskich.

Granica zachodnia biegnie od granicy województw
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego na południowywschód wzdłuż drogi gminnej (łączącej miejscowości:
Kamionka, Rychława i Milewo) do linii kolejowej
Bydgoszcz-Gdańsk, która stanowi granicę do
skrzyżowania (na wysokości południowo-wschodniego
brzegu Jeziora Czarne), gdzie skręca na zachód wzdłuż
drogi powiatowej do wsi Krzewiny, następnie biegnie
drogą leśną na południowy-zachód, skąd zawraca na
południowy-wschód drogą wojewódzką nr 214 i dalej
skrajem lasu na południowy - zachód do wsi Płochocin,
następnie na południowy-wschód wzdłuż drogi
powiatowej przez wieś Bąkowo, dalej drogą krajową
nr 91 na południe, skąd skręca z powrotem na zachód
i biegnie wzdłuż granicy Nadwiślańskiego Parku
Krajobrazowego i granicą administracyjną między
gminą Warlubie i Dragacz, przekracza autostradę A 1,
prowadzi drogą powiatową przez wieś Rulewo i granicą
lasu będącą jednocześnie granicą gmin Warlubie
i Jeżewo. Dalej biegnie około 1,5 km linią kolejową,
następnie skręca na południowe wzdłuż linii
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oddziałowej miedzy oddziałami : 258, 265, 275, 286a
257, 264, 274, 285 oraz granicą administracyjną między
gminą Warlubie a Jeżewo do miejscowości Nowa Wieś,
dalej na południe przez las, przecinając po drodze drogi
gminne do granicy administracyjnej gminy Jeżewo
i Świecie. W okolicach miejscowości Grabina odbija od
granicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego na
południowy-zachód drogą leśną do granicy gminnej na
południe od miejscowości Wilcze Błota, dalej biegnie
znowu granicą parku na południe linią oddziałową
między oddziałami 171, 191, 205 a 172, 193, 217, 230
przez las do drogi krajowej nr 5.
Granicę południową stanowi droga krajowa nr 5.
Granica zachodnia biegnie na północny-zachód od drogi
ekspresowej najpierw skrajem lasu, potem droga
gminną do wsi Białe, stąd na północ drogą powiatową
i dalej skrajem lasu przez Jeżewo do Nadleśnictwa
Dąbrowa. Tutaj granica biegnie wzdłuż drogi do
Czerska Świeckiego, skąd biegnie linią kolejową
Laskowice Pomorskie-Czersk. W Małych Zdrojach
skręca na północny-wschód i biegnie na północ
wschodnią granicą Wdeckiego Parku Krajobrazowego
najpierw lokalną drogą na północy-wschód, potem
granicą administracyjną miedzy gminami Osie i Jeżewo
na północny-zachód i dalej drogą gminną do
Leśniczówki Kwiatki. Następnie na północ linią
oddziałową między oddziałami 74, 56a 73, 57, potem
linią oddziałową skręca na wschód, skąd drogą leśną na
północny-wschód. Od wsi Stara Huta granicę na północ

Poz. 793

stanowi linia prosta miedzy oddziałami leśnymi 98, 58,
21,7 i 97, 57, 20, 6.
Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu Granica
prawie w całości pokrywa się z granicą
Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego – biegnie od
miejscowości Piła Młyn na wschód granicą
administracyjną miedzy gminami Jeżewo i Warlubie do
przecięcia z drogą powiatową, następnie dalej na
wschód drogami leśnymi do Leśniczówki Bojanowo,
stąd aby ominąć tereny Rezerwatu Jeziora
Fletnowskiego skręca na południe drogą gminną.
Następnie po około 2 km skręca na wschód i zawraca do
granicy administracyjnej między gminami Warlubie
i Dragacz, dalej około 2,5 km prowadzi drogami
leśnymi prosto na wschód po drodze przecinając drogę
krajową nr 91. Następnie zawraca na południe
drogami gminnymi i dalej drogą krajową nr 91.
Za miejscowością Dolna Grupa granica skręca na
zachód skrajem lasu omija półokręgiem wieś Górną
Grupę, wraca do drogi krajowej nr 91, którą dalej
biegnie na południowy zachód. Za przecięciem
z autostradą A1 granica prowadzi na północ wzdłuż
granicy administracyjnej między gminą Dragacz
i Świecie. Na zachód od miejscowości Mniszek biegnie
na północ drogami leśnymi i liniami oddziałowymi
w niewielkiej odległości od granicy administracyjnej
miedzy gminą Dragacz a gminami Świecie i Jeżewo.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.
3.

Nazwa
Świecki
Obszar
Chronionego
Krajobrazu

Rodzaj
ekosystemu
leśny

Położenie
Gmina: Świecie,
Jeżewo, Drzycim
Powiat: świecki

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar ten położony jest na terenie Równiny
Świeckiej – rozciętej doliną rzeki Wdy – o dużych
walorach krajobrazowo-estetycznych. Na terenie
obszaru znajduje się zbiornik w Gródku. Rzeka Wda
posiada zlewnię chronioną. W rejonie Jeziora Deczno
występują walory wypoczynkowe. Powierzchnia ogólna
wynosi około 25,2 km².
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Granica obszaru bierze początek koło
Zakładu Rolnego Gródek, stąd na wschód, drogą
wojewódzką nr 239 wzdłuż południowej granicy
Wdeckiego Parku Krajobrazowego do skrzyżowania

Obszar (ha)
2 516

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
racjonalna gospodarka leśna,
polegająca
na
zachowaniu
różnorodności
biologicznej
siedlisk Wysoczyzny Świeckiej.

z drogami powiatowymi. Stąd około 2 km drogą
wojewódzką nr 239 na południowy-wschód i dalej
drogami polnymi na zachód poprzez oddziały leśne
nr 264, 266. Dalej na południe po granicy gminy
Drzycim-Jeżewo. Następnie drogami polnymi przez
oddziały leśne nr 286, 302, 308, gdzie dwukrotnie
przekracza tory kolejowe. Dobiega do wsi Belno,
przecina drogę powiatową koło miejscowości Skarszew
do wsi Sulnówko. Dalej na południe, skrajem lasu,
około 0,7 km od wschodniej, następnie południowej
granicy Jeziora Deczno. Skręca stąd na północnyzachód drogą powiatową Świecie-Sulnówko-Drzycim
przez linię kolejową Bydgoszcz-Gdynia. Następnie koło
miejscowości Wyrwy Młyn, granica przekracza rzekę
Wdę. Dalej około 0,7 km na północ tą samą drogą
powiatową do Dólska. Skręca następnie na północny
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wschód po granicy lasu, wzdłuż oddziałów leśnych
nr 334, 333, 332 aż do drogi powiatowej w pobliżu wsi
Bedlenki. Stąd brzegiem lasu na północny zachód koło
Zakładu Rolnego Lubocheń, do torów PKP LaskowiceWierzchucin i dalej na północny-zachód do Zakładu

Poz. 793

Rolnego w Gródku, gdzie się kończy w miejscu
przecięcia drogi wojewódzkiej nr 239 i drogi
powiatowej – punktu wyjścia.
Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

4.

Nadwiślański
Obszar
Chronionego
Krajobrazu

Rodzaj
ekosystemu
lądowy

Położenie
Gmina:
Świecie,
Pruszcz,
Bukowiec
Powiat: świecki

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar obejmuje niewielki fragment Wysoczyzny
Świeckiej,
znajdujący
się
w
sąsiedztwie
Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi
kontynuację walorów przyrodniczych tego parku.
Powierzchnia ogólna wynosi około 18 km².
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Granica obszaru bierze początek

Obszar
(ha)
1795

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
ochrona roślin metodami biologicznymi,
ochrona zieleni wiejskiej oraz kształtowanie
zróżnicowanego krajobrazu rolniczego przez
ochronę istniejących oraz formowanie nowych
zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,
propagowanie nasadzeń gatunków rodzimych
drzew i krzewach liściastych.

we wsi Parlin na skrzyżowaniu drogi powiatowej
Stążki-Gruczno z linią kolejową Chorzów BatoryTczew. Biegnie na północ, wzdłuż tej linii, do
przecięcia z drogą powiatową Bukowiec-Gruczno.
Następnie tą drogą na południe do granicy
Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Potem na
przecięciu drogi krajowej nr 5 i wojewódzkiej nr 245
granica wbiega na drogę powiatową. Kieruje się nią na
północny zachód do wsi Parlin - punktu wyjścia.
Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

5.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Zalewu
Koronowskiego

Rodzaj
ekosystemu
wodny
i leśny

Położenie
Gminy:
Koronowo,
Gostycyn,
Lubiewo,
Osielsko,
Sicienko,
Pruszcz
Miasto:
Bydgoszcz
Powiaty:
bydgoski,
tucholski,
świecki

Obszar
(ha)
28 687

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
zachowanie różnorodności biologicznej
siedlisk, ochrona zbiorników wód
powierzchniowych
(naturalnych
i sztucznych, płynących i stojących) wraz
z
pasem
otaczającej
roślinności,
prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej
w Dolinie Brdy, zwiększanie istniejącego
stopnia pokrycia terenów drzewostanami,
w szczególności na terenach porolnych
tam,
gdzie
z
przyrodniczego
i ekonomicznego punktu widzenia jest to
możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy
polno-leśnej; tworzenie i utrzymywanie
leśnych korytarzy ekologicznych.
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2) Położenie i charakterystyka.
Charakteryzuje
się
wybitnymi
walorami
przyrodniczymi
i
turystycznymi.
Analizowana
jednostka położona jest na obszarze Doliny Brdy, do
której od wschodu przylega Równina Świecka, od
zachodu
natomiast
Pojezierze
Krajeńskie.
Malowniczość przyrodniczo-krajobrazowa tego obszaru
wynika z występowania na jego powierzchni doliny
rzeki Brdy, Zbiornika Koronowskiego, znacznej ilości
jezior, lasów oraz urozmaiconego ukształtowania
hipsometrycznego powierzchni. Powierzchnia ogólna
wynosi około 287 km². Na terenie jednostki znajduje się
rezerwat przyrody Różanna-Dęby.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Północna granica obszaru rozpoczyna
się w miejscowości Gostycyn skąd biegnie na wschód
drogą wojewódzką nr 237 do południowej granicy
otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego, a dalej
wzdłuż niej do miejscowości Bysławek, gdzie skręca na
południe i utwardzoną drogą lokalną kieruje się
częściowo przez lasy do Klonowa. Dalej na wschód,
wzdłuż torów kolejowych nieczynnej linii WięcborkTerespol, a następnie na długim odcinku drogą
gruntową na południowy-wschód do wsi Sucha,
przecinając po drodze lasy w oddziale 92 i 45. Po
przejściu przez tę miejscowość wkracza na drogę
wiejską, prowadzącą na południe, po czym kilkaset
metrów dalej skręca na południowy-zachód, biegnie
wzdłuż wschodnich brzegów Jeziora Suskiego Małego,
dalej na południe częściowo drogą gruntową, później
drogą utwardzoną do Glinek, omijając od wschodu wieś
Cierplewo. Po przejściu przez wieś Glinki kieruje się
dalej lokalną drogą utwardzoną na południe, mijając od
wschodu ciąg jezior rynnowych i na skrzyżowaniu
z drogą prowadzącą przez las z Nowego Jasińca do
Wymysłowa, skręca w nią kierując się wzdłuż żółtego
szlaku turystycznego na południowy-wschód, aby po
przejściu niecałego kilometra skręcić gwałtownie na
północny-wschód. Przecinając tzw. Las Świekatowski
w obrębach: 182, 165, 180, 178 i 162 dociera do drogi
utwardzonej prowadzącej z Serocka do Glinek, wkracza
na nią i kieruje się na południowy-wschód w stronę
Serocka. Po minięciu wsi Wątrobowo wkracza na drogę
prowadzącą z Serocka przez Nowy Jasiniec do
Koronowa. Dalej tą drogą prowadzi na południowyzachód w kierunku Nowego Jasińca i na wysokości
Jeziora Zamkowego skręca na południowy-wschód,
okrąża jezioro od wschodu i granicą administracyjną
powiatów: bydgoskiego i sępoleńskiego podąża na
południe. Po dojściu do ściany lasu skręca na północnyzachód, na odcinku około 1 km biegnie północną
granicą lasu po czym znów skręca tym razem na
południowy-zachód.
Prowadzi
kawałek
wzdłuż
zachodniej ściany lasu do zbiornika wodnego, po czym
na zachód od jeziorka wkracza w las i drogą gruntową
omija od północy i zachodu Stary Jasiniec. Następnie na
wysokości drogi prowadzącej do Koronowa na granicy
oddziałów: 28 i 40 skręca na południe pozostawiając po
stronie zachodniej Koronowo, Kanał Lateralny, Jezioro
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Białe. Wzdłuż granic oddziałów leśnych dociera do
granicy gminy Osielsko. Biegnie nią na krótkim
odcinku po czym skręca na południowy-wschód i drogą
utwardzoną dociera do drogi gruntowej tuż po
przecięciu Kotomierzanki. Skręca w tę drogę i prowadzi
na południowy - zachód omijając Bożenkowo Drugie.
Następnie biegnie niewielkim odcinkiem w kierunku
wschodnim wzdłuż Kanału Augustowskiego, dalej
drogą gruntową leśną na południowy-zachód,
przecinając drogę wojewódzką nr 244. W oddziale 92
skręca w kolejną drogę gruntową i biegnie dalej na
południowy-wschód
w
kierunku
Bydgoszczy.
Na wysokości oddziału 139 skręca na południowywschód w drogę biegnącą do Niemcza, przecina tory
kolejowe po czym okrążając od północy ścianę lasu
skręca na południe. Biegnie wschodnią ścianą lasu do
ogrodów działkowych, omija je od zachodu, przekracza
granice miasta Bydgoszcz i wchodzi na drogę
w miejscowości Rynkowo. Dalej prowadzi na zachód
północną
granicą
Nadwiślańskiego
Parku
Krajobrazowego, po czym odbija w kierunku
północnym wzdłuż granic Bydgoszczy, pozostawiając
po stronie zachodniej dzielnicę Bydgoszczy-Piaski.
Na wysokości zakola Brdy obija na południowy-zachód,
biegnie na krótkim odcinku wzdłuż rzeki, wkracza na
drogę krajową nr 25 i kieruje się przez lasy na północ
w
kierunku
Koronowa,
mijając
następujące
miejscowości położone po zachodniej stronie Zalewu
Koronowskiego: Tryszczyn, Gościeradz, Stopka, Stary
Dwór. Po dotarciu do Koronowa skręca na wschód
w drogę polną, a następnie utwardzoną, omijając tym
samym miasto od północy. Po dojściu do drogi
prowadzącej
do
miejscowości
wypoczynkowej
Przyrzecze skręca w nią i kieruje się na północnyzachód. Po przejściu około 0,5 km odbija od tej drogi
i biegnie dalej po drogach gruntowych wzdłuż ściany
lasu omijając od wschodu miasto Koronowo i Zalew
Koronowski, aż do styku z Obszarem Chronionego
Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich, wzdłuż jego
północno-wschodnich i północnych granic. Dalej znowu
biegnie wzdłuż ściany lasu, na północ, aż do styku
z kolejnym obszarem chronionego krajobrazu - Doliny
Rzeki Sępolenki. Następnie granicą lasu na północnywschód do torów kolejowych, dalej drogą na zachód do
Pruszcza. Z Pruszcza drogą wojewódzką nr 237 na
północ do styku z jeszcze jednym obszarem
chronionego krajobrazu - Doliny Rzeki Kamionki
i drogą wojewódzką 237 do połączenia z punktem
wyjścia w Gostycynie.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

6.

Obszar Chronionego
Krajobrazu
Doliny
rzeki Kamionki

Rodzaj
ekosystemu
wodny

Położenie

Obszar (ha)

Gminy:
Gostycyn
Powiat:
tucholski

1000

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar leży pomiędzy Krajeńskim Parkiem
Krajobrazowym a Obszarem Chronionego Krajobrazu
Zalewu Koronowskiego i obejmuje dolinę Kamionki wraz z otaczającymi ją łąkami, szuwarami, a w części
zachodniej także lasami. Obszar jest wcięty w dość
bogato
urzeźbioną
Wysoczyznę
Krajeńską,
charakteryzującą się krajobrazem młodo glacjalnym,
Powierzchnia ogólna obszaru wynosi 10 km2.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Granica obszaru bierze początek na
skrzyżowaniu drogi lokalnej i granicy gminy GostycynKęsowo, w odległości około 1,5 km na południowyzachód od wsi Przyrowa. Dalej granica biegnie na
wschód, północ i ponownie w kierunku wschodnim
drogami lokalnymi. Następnie dochodzi do drogi
powiatowej, którą kieruje się na południe i dalej na
wschód aż do linii kolejowej Tuchola-Gostycyn.

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
zachowanie różnorodności
biologicznej siedlisk, ochrona
rzeki Kamionki wraz
z pasem otaczającej roślinności

Prowadzi po niej na południowy-zachód do wsi
Gostycyn. Następnie drogą wojewódzką nr 237 na
południe do Kamienicy. Od tej miejscowości jej
przebieg pokrywa się z drogą powiatową KamienicaMała Klonia-Wielka Klonia. Następnie na zachód drogą
lokalną, drogami polnymi, na północ krawędzią lasu
i polami do miejscowości Karczewo, gdzie przecina
drogę powiatową Trzciany-Wałdowo-Gostycyn. Stąd
kieruje się na północny-zachód. Biegnie równolegle do
rzeki Kamionki około 0,5 km od jej brzegu na krawędzi
wysoczyzny. Dalej skręca na południe po zachodniej
granicy oddziałów leśnych nr 246 i 248. Przecina drogę
gminną i prowadząc na zachód wzdłuż oddziału leśnego
nr 248 dochodzi do granicy Krajeńskiego Parku
Krajobrazowego. Dalej biegnie na północ po granicy
parku, która pokrywa się na tym odcinku z granicą
gminy Sępólno Krajeńskie-Gostycyn a także granicą
powiatu tucholskiego. Stąd kieruje się na wschód
wzdłuż granicy gminy Gostycyn-Kęsowo. Dalej tą
granicą do skrzyżowania z drogą lokalną – punktem
wyjścia.
Załącznik nr 7
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.
7.

Nazwa
Obszar Chronionego
Krajobrazu
Doliny
rzeki Sępolenki

Rodzaj
ekosystemu
wodny

Położenie
Gmina: Koronowo,
Gostycyn Powiat:
bydgoski, tucholski

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar leży pomiędzy Krajeńskim Parkiem
Krajobrazowym a Obszarem Chronionego Krajobrazu
Zalewu Koronowskiego i obejmuje morfologiczną
dolinę rzeki Sępolna (Sępolenka) – wciętej w Pojezierze
Krajeńskie oraz kompleksy leśne przylegające do rzeki.
Powierzchnia: ogólna wynosi około 6,5 km2.

Obszar (ha)
650

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
zachowanie
różnorodności
biologicznej siedlisk, ochrona
rzeki Sępolenki wraz z pasem
roślinności okalającej.

3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Zachodnia granica obszaru stanowi
jednocześnie
granicę
Krajeńskiego
Parku
Krajobrazowego, a wschodnia – jednocześnie granicę
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
Zalewu
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Koronowskiego. Początek bierze około 100 m na północ
od granicy administracyjnej miedzy gminami Sośno,
Koronowo i Gostycyn, stąd biegnie na zachód
równolegle do granicy administracyjnej między
gminami Koronowo i Gostycyn wzdłuż linii, którą
wytycza skraj lasu nad rzeką Sępolenką. Granica
przecina nieczynną linię kolejową Koronowo-Tuchola
oraz drogę wojewódzką nr 237, skręcając na
południowy wschód do Leśniczówki Wapiennik, stąd na
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południe drogą leśną i na zachód drogą powiatową.
Dalej prowadzi na północny – zachód drogą polną do
wsi Motyl, następnie 1,5 km drogą gminną w kierunku
wsi Łakomowo, dalej na północny-zachód linią
równoległą do przebiegu rzeki i skraju lasu, biegnącą
w odległości około 400 m od rzeki do granicy
administracyjnej między gminami Koronowo i Sośno,
docierając do punktu początkowego.
Załącznik nr 8
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Obszar Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.
8.

Nazwa
Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Ozów
Wielowickich

Rodzaj
ekosystemu
lądowy

Położenie
Gmina:
Sośno
Powiat:
sępoleński

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
ochrona
unikatowych
form
geomorfologicznych
(ozów),
prowadzenie racjonalnej gospodarki
łowieckiej, m.in. poprzez dostosowanie
liczebności populacji zwierząt łownych
związanych z ekosystemami otwartymi
do
warunków
środowiskowych,
propagowanie
nasadzeń
gatunków
rodzimych drzew i krzewach liściastych.

Obszar (ha)
815

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar obejmuje fragment Pojezierza Krajeńskiego,
charakteryzuje się występowaniem młodego krajobrazu
polodowcowego, a szczególnie unikatowymi formami
rzeźby terenu tzw. ozami. Powierzchnia ogólna obszaru
wynosi 8,15 km2.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Granica obszaru bierze początek
w miejscowości Szynwałd przy drodze powiatowej.

Następnie biegnie równoleżnikowo drogami polnymi na
wschód do Sośna do drogi powiatowej WięcborkJastrzębiec-Płosków-Sośno. Przekracza linię kolejową
nr 240 i południowym skrajem wsi Sośno, biegnie do
drogi powiatowej Sośno-Wąwelno-Mrocza. Dalej
kieruje się na zachód polnymi drogami aż do wsi
Płosków, gdzie jej przebieg, na odcinku około 0,3 km,
pokrywa się z drogą powiatową. Następnie na zachód
do drogi powiatowej. Tą drogą biegnie na północ przez
wieś Wielowicz. Dalej na północny-wschód do
miejscowości Szynwałd – punktu wyjścia.
Załącznik nr 9
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.
9.

Nazwa
Obszar Chronionego
Krajobrazu Rynny
Jezior Byszewskich

Rodzaj
ekosystemu
wodny

Położenie
Gminy:
Koronowo,
Sicienko,
Mrocza Powiat:
bydgoski,
nakielski

Obszar
(ha)
1 800

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
zachowanie różnorodności biologicznej
siedlisk, ochrona zbiorników wód
powierzchniowych (naturalnych, płynących
i stojących) wraz z pasem otaczającej
roślinności, tworzenie stref buforowych
wokół zbiorników wodnych w postaci
pasów zadrzewień celem ograniczenia
spływu substancji biogennych i zwiększenia
bioróżnorodności biologicznej.
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2) Położenie i charakterystyka.
Obszar leży na terenie Pojezierza Krajeńskiego
i stanowi klasyczny przykład znakomicie wykształconej
i zachowanej formy polodowcowej na Niżu Polskim,
z licznymi jeziorami o dość dobrej jakości wód.
Zarówno forma polodowcowa jak i jej funkcja
turystyczna zasługują w pełni na ochronę, a szczególnie
zasoby wodne zgromadzone w jej największych
zagłębieniach. Szerokość obszaru odpowiada granicom
morfologicznym rynny. Powierzchnia ogólna obszaru
wynosi 18 km2.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne.
Północna
granica
Obszaru
Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich
(stanowiąca jednocześnie południową granicę Obszaru
Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego)
biegnie na południe od Jeziora Krzywe drogą gruntową
leśną, w oddziale 125 w kierunku południowowschodnim do drogi gruntowej, prowadzącej dalej na
południe wzdłuż krawędzi rynny jeziornej do drogi
krajowej nr 25 aż do wsi Buszkowo. Następnie na
południowy-zachód od Buszkowa lokalną drogą
utwardzoną, przechodzącą na wysokości jeziora Wielkie
Tobolno w drogę gruntową, która kończy się po dojściu
do krótkiego odcinka drogi utwardzonej (prowadzącej
dalej do wsi Byszewo) na wysokości północnego brzegu
jeziora Piekło. Tutaj granica obszaru odbija na
południowy-wschód prowadząc po drodze gruntowej
leśnej północną krawędzią kompleksu leśnego, do
wysokości zabudowań w Skarbiewie, gdzie zmienia
kierunek na północny-wschód i biegnie dalej wzdłuż
jeziora Żabno do jego północno-zachodniego brzegu.
Następnie rynną jeziorną przebiega w kierunku
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północnym. Na południe od drogi prowadzącej
ze Skarbiewa do Nowego Dworu okrąża rynnę i skręca
gwałtownie na południowy-zachód biegnąc dalej
wschodnią stroną rynny jeziornej mijając ciąg jezior:
Żabno i Kamienne, aby na wysokości południowowschodniego brzegu jeziora Salno wkroczyć na drogę
lokalną utwardzoną, dochodzącą do drogi wojewódzkiej
nr 243 prowadzącej z Koronowa do Mroczy. Dalej
granica obszaru biegnie na zachód po drodze nr 243, aż
do wysokości Jeziora Proboszczowskiego w Byszewie,
gdzie odbija na południowy-zachód i wschodnią
krawędzią rynny prowadzi wzdłuż Jeziora Studziennego
do drogi gruntowej. W rejonie zabudowań
w miejscowości Gogoliński Młyn skręca na zachód
i prowadzi dalej przez sady, drogą polną wzdłuż Jeziora
Wierzchucińskiego Małego do granicy gminy Mrocza,
a stamtąd dalej na południowy zachód drogą polną,
omijając od strony wschodniej Jezioro Wierzchucińskie
Duże. Na wysokości kościoła skręca na północny
zachód i dalej drogą gruntową przecinającą tereny
letniskowe, prowadzi w kierunku południowozachodnim do południowo-wschodniego brzegu Jeziora
Słupowskiego. Dalej biegnie północną i zachodnią
granicą ogrodów działkowych, dalej wzdłuż rynny
jeziornej kompleksem leśnym w kierunku południowozachodnim, a następnie północno-zachodnim wzdłuż
południowych
brzegów
jezior:
Słupowskiego
i Dzwięrznowskiego. Dalej skręca na północ okrążając
rynnę jeziorną, a następnie na wschód drogą
wojewódzką nr 243 do wysokości Jeziora
Wierzchucińskiego Dużego, gdzie odbija na północny wschód i prowadzi wzdłuż zachodnich krawędzi rynny
mijając długi ciąg jezior, aż do połączenia z zachodnim
brzegiem jeziora Krzywe w punkcie wyjścia.
Załącznik nr 10
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

10.

Obszar Chronionego
Krajobrazu Północnego
Pasa Rekreacyjnego
Miasta Bydgoszczy

Rodzaj
ekosystemu
leśny
i lądowy

Położenie
Miasto:
Bydgoszcz,
Gmina:
Osielsko
Powiat:
bydgoski

Obszar
(ha)
2 640

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
ochrona roślin metodami biologicznymi
w celu ochrony istniejących ujęć wód
podziemnych, prowadzenie racjonalnej
gospodarki łowieckiej, m.in. poprzez
dostosowanie liczebności populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami
otwartymi
do
warunków
środowiskowych,
prowadzenie racjonalnej gospodarki
leśnej, polegającej na zachowaniu
różnorodności biologicznej siedlisk,
propagowanie nasadzeń gatunków
rodzimych
drzew
i
krzewach
liściastych.
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2) Położenie i charakterystyka.
Obszar składa się z dwóch części. W większości
obejmuje lasy. Część południowa leży w na terenie
Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, a część północna
na obszarze Wysoczyzny Świeckiej. Charakteryzuje go
wielorakość form morfologicznych. Obszar stanowi
tereny źródliskowe m.in. Strugi Myślęcińskiej, Zacisze,
Strugi Rynkowskiej. Teren ten podlega silnej
antropopresji ze względu na pełnienie ważnej funkcji
rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Bydgoszczy
(Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz
duża
koncentracja
ogródków
działkowych).
Powierzchnia ogólna obszaru wynosi około 26,4 km2.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Granica części południowej obszaru
bierze początek w Bydgoszczy na skrzyżowaniu ulicy
Gdańskiej i Zamczysko i biegnie w kierunku
wschodnim wzdłuż ulicy Zamczysko, dalej ulicą Pod
Skarpą. Około 200 m od przecięcia ul. Pod Skarpą
z liniami wysokiego napięcia, skręca na północywschód i biegnie do podnóża skarpy a dalej podnóżem
zbocza wysoczyzny (zostawiając na południu osiedla
mieszkaniowe), aż do ulicy Dolina Śmierci, gdzie
skręca na południe i ulicą Bołtucia biegnie do
skrzyżowania z ul. Twardzickiego. Ulicą Twardzickiego
biegnie w kierunku zachodnim, do ulicy Korfantego,
którą przecina i biegnie w kierunku zachodnim drogą
leśną aż do jej skrzyżowania z ulicą Jasiniecką, gdzie
skręca na południe i biegnie wzdłuż ul. Jasinieckiej na
odcinku około 700 m, po czym skręca w drogę leśną
odchodzącą od ul. Jasinieckiej na południe (droga ta
stanowi wschodnią granicę oddziału 203 i oddziału
227). Następnie na wysokości głównego punktu
zasilania Jasiniec, granica skręca na południowyzachód, przecinając oddziały leśne 227 i 251, aż do
osiągnięcia południowej granicy lasu, którą biegnie
w kierunku zachodnim (zostawiając na południu tereny
ogrodów działkowych, elektrowozowni Bydgoszcz-
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Wschód, przecinając drogę krajową nr 5, czyli ulicę
Armii Krajowej). Około 250 m na zachód od stacji PKP
Bydgoszcz-Leśna, granica odbija na północ omijając od
wschodu i od północy zabudowania stacji
wodociągowej przy ulicy Gdańskiej, po czym dochodzi
do ulicy Gdańskiej, którą biegnie na północ do
skrzyżowania z ul. Rekreacyjną, którą biegnie aż do
wiaduktu na linii kolejowej nr 131 (z Bydgoszczy
w kierunku Gdańska); na wysokości wspomnianego
wiaduktu odbija w kierunku południowo-zachodnim
i na odcinku około 1200 m przecina oddziały leśne 198
i 221, dochodząc na terenie oddziału 221 do
skrzyżowania dróg leśnych, na którym skręca na
północny-zachód biegnąc przez około 800 m, aż do
osiągnięcia drogi leśnej (łączącej ulicę Rekreacyjną
z ul. Smukalską). Dalej granica biegnie tą drogą
w kierunku wschodnim, aż do osiągnięcia granicy
pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko. Dalej
granica biegnie na wschód linią oddziałową, aż do
osiągnięcia ul. Hipicznej, pozostawiając na południu
oddziały nr 198, 197, 196, 195, 194. Po osiągnięciu
ul. Hipicznej, granica skręca na północ i biegnie
ul. Hipiczną aż do ul. Konnej, którą biegnie do
skrzyżowania z ul. Gdańską. Granica części północnej
rozpoczyna się w Osielsku na skrzyżowaniu
ul. Centralnej i Zakątek. Następnie biegnie w kierunku
wschodnim drogą (będącą przedłużeniem ul. Centralnej)
przez las w kierunku miejscowości Jarużyn, do której
jednak nie dochodzi i około 220 m przed drogą
powiatową skręca na południowy-zachód i biegnie
wzdłuż drogi leśnej, a dalej wzdłuż granicy
administracyjnej miasta Bydgoszczy aż do osiągnięcia
granicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
Następnie biegnie wzdłuż granicy Parku w kierunku
zachodnim i północnym, aż do przecięcia z nienazwaną
strugą, po czym skręca na północ i granicą lasu
dochodzi do skrzyżowania ulic Centralnej i Zaułek
w Osielsku.

Załącznik nr 11
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.
11.

Nazwa
Obszar Chronionego
Krajobrazu Wydm
Kotliny Toruńsko Bydgoskiej część
wschodnia
i zachodnia

Rodzaj
ekosystemu
leśny

Położenie
Gmina: Nowa Wieś
Wielka, Białe Błota,
Solec Kujawski,
Gniewkowo, Rojewo
Miasto: Bydgoszcz
Powiaty: bydgoski,
inowrocławski

Obszar
(ha)
28 100

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
racjonalna gospodarka leśna,
polegająca na zachowaniu
różnorodności biologicznej
siedlisk Puszczy Bydgoskiej
oraz ochrona wydm, pól
wydmowych dla zachowania
ich stateczności.
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2) Położenie i charakterystyka.
Jednostka położona jest w większości w granicach
najwyższej /72-75 m n.p.m/ terasy Pradoliny Wisły,
pokrytej jednym z największych w Polsce pól
wydmowych. Wysokość względna wydm wynosi
średnio 10-25 m i dochodzi do 30-45 m. Obszar
jednostki pokrywają zwarte kompleksy borów świeżych
i częściowo suchych z sosną jako gatunkiem
panującym. Omawiany obszar stanowi strefę masowego
wypoczynku mieszkańców aglomeracji bydgoskotoruńskiej i pełni ważną rolę w turystyce i rekreacji.
W skład jednostki wchodzą dwa podobszary. Na terenie
jednostki znajduje się rezerwat przyrody Łażyn.
Powierzchnia ogólna obszaru wynosi około 28,1 km2.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne.
Granice obszaru – część zachodnia.
Północna granica obszaru swój początek bierze u zbiegu
drogi krajowej S-10 (relacji Poznań-Szczecin)
i ul. Bydgoskiej we wsi Lisi Ogon. Następnie biegnie
w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Bydgoskiej
i Łochowskiej, aż do jej skrzyżowania z drogą
prowadzącą do Zakładów Belma. Od tego momentu
granica obszaru biegnie wzdłuż południowej granicy
miasta Bydgoszczy (poza niewielkim fragmentem lasu
przylegającym od południa do ul. Maciaszka) aż do jej
przecięcia z ul. Pijarów. Tu granica obszaru skręca na
południe i biegnie ul. Pijarów, aż do jej skrzyżowania
z drogą leśną – łączącą ul. Pijarów i ul. Kłosową. Dalej
ulicą Kłosową biegnie w kierunku wschodnim do linii
kolejowej Bydgoszcz-Inowrocław. W rejonie przecięcia
drogi z linią kolejową granica zmienia swój bieg
(w kierunku południowym), biegnąc tym samym
wzdłuż wspomnianej linii kolejowej. Około 700 m na
północ od stacji kolejowej Trzciniec skręca na wschód
i biegnie na pograniczu zwartego kompleksu leśnego
i łąk do momentu skrzyżowania się z drogą krajową
nr 5. Dalej granica biegnie tą drogą, aż do
południowych granic zabudowy, znajdującej się po
wschodniej stronie drogi. Od tego momentu dalszy bieg
granicy obszaru pokrywa się z drogą gruntową, łączącą
się z ul. Dąbrową. Na wysokości skrzyżowania tych
dróg granica obszaru biegnie w kierunku południowowschodnim, wzdłuż ul. Dąbrowa, aż do południowych
granic oddziału leśnego nr 66. Następnie skręca ona na
wschód, gdzie biegnie drogą leśną pomiędzy oddziałami
od numeru 68 do 61, a oddziałami od numeru 118 do
numeru 111. W miejscu przecięcia linii rozgraniczającej
wspomniane odziały z Szosą Obwodową (droga
krajowa nr 10) następuje zmiana kierunku granicy na
północno-wschodni. Stąd granica obszaru zaczyna
pokrywać się z biegiem z fragmentem Szosy
Obwodowej i ul. Prądącińską, aż do jej skrzyżowania
z ul. Piątnowską. Dalej granica biegnie wzdłuż linii
prostej w kierunku północno-wschodnim, aż do
skrzyżowania z ul. Nowotoruńską. Tu skręca
w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia
z drogą krajową nr 10, po czym tą drogą biegnie dalej
na wschód. W rejonie wsi Przyłubie, na wysokości
skrzyżowania wspomnianej drogi krajowej i linii
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kolejowej (Bydgoszcz-Toruń) następuje zmiana
przebiegu granicy. W tym miejscu zaczyna się ona
pokrywać z linią kolejową.
Wschodnia granica obszaru natomiast w całości
pokrywa się ze wschodnią granicą gminy Solec
Kujawski oraz w niewielkim stopniu ze wschodnią
granicą gminy Rojewo. Rozpoczyna się ona w miejscu
przecięcia linii kolejowej i granic gminy Solec
Kujawski (o przebiegu południkowym), dalej biegnie
w kierunku południowym, po czym skręca na wschód
biegnąc wzdłuż północno-wschodnich granic gminy
Rojewo.
Granica południowa swój początek bierze na
południowy-wschód od osady Bród Kamienny,
w rejonie przecięcia dróg leśnych z granicą gminy
Rojewo. Dalej niewielkim łukiem (w kierunku
północno-zachodnim) przecina Kanał Zielona Struga,
po czym łączy się z północą granicą gminy Rojewo.
Następnie w kierunku zachodnim granica biegnie
fragmentem drogi gminnej oraz blisko 2,5 km
odcinkiem drogi leśnej. W rejonie wschodnich granic
obrębu nr 161 granica zmienia swój bieg w kierunku
południowym, biegnąc początkowo dolną częścią
niewielkiej strefy zboczowej, a następnie wzdłuż granic
administracyjnych gminy Rojewo. W rejonie Osieka
Wielkiego skręca na zachód. Dalej biegnie w tym
kierunku w odległości około 120-150 m na północ od
Kanału Chrośniańskiego. Następnie granica obszaru
prowadzi drogą leśną w okolicach osady Chrośna, po
czym skręca na południe drogą gminną i dalej na
wschód drogą leśną. Dalej biegnie na wschód wzdłuż
granic lasu, po czym skręca na południe. W tym miejscu
granica obszaru przebiega przez kompleks łąk i ciek.
Dalej skręca na zachód, przecinając drogi leśne.
Następnie biegnie 3,7 km odcinkiem drogi leśnej, drogą
gminną w pobliżu Dąbrowy Wielkiej oraz wzdłuż
granicy lasu, aż do linii kolejowej BydgoszczInowrocław w pobliżu Nowej Wsi Wielkiej. Dalsza
granica biegnie wzdłuż wspomnianej linii kolejowej, po
czym skręca na północny-wschód po linii ogrodzenia
i dróg leśnych przecinających oddziały leśne nr 138
i 111. Następnie granica skręca na północ aż do drogi
gminnej, by później zmienić swój bieg w kierunku
zachodnim wzdłuż granic kompleksu leśnego.
Nieopodal osady Dobromierz granica skręca na
północny-zachód i biegnie wzdłuż drogi gminnej
i szlaku – czerwonego do skrzyżowania jej z drogą
okalającą od wschodu Jezioro Jezuickie. Następnie
biegnie drogą po wschodniej stronie jeziora, aż do
skrzyżowania z drogą krajową nr 25, na którym skręca
na północny-zachód. Granica biegnie wzdłuż drogi
krajowej nr 25, aż do skrzyżowania z drogą krajową
nr 10, gdzie skręca w kierunku zachodnim. Od tego
miejsca granica biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 10, by
przed miejscowością Białe Błota skręcić ku północy.
Granica zachodnia rozpoczyna się tuż przed
miejscowością Białe Błota (jadąc od strony Stryszka).
Biegnie ona na północ - począwszy od drogi krajowej
nr 10. Omija strefę zabudowy po czym biegnie na
południowy-zachód wzdłuż linii kolejowej BydgoszczInowrocław, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 10.
W tym miejscu skręca w kierunku północnym i biegnie
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drogą nr 10 do skrzyżowania w miejscowości Lisi
Ogon.
Granice obszaru – część wschodnia.
Granice: północna i wschodnia prowadzą w całości po
granicy administracyjnej między gminą Gniewkowo
(powiat inowrocławski), a gminą Wielka Nieszawka
(powiat toruński).
Granica południowa prowadzi drogami leśnymi na
wschód od Suchatówki, przekracza linię kolejową
Toruń-Inowrocław, drogę krajową nr 15 ToruńInowrocław i omija od północy zabudowę wsi

Poz. 793

Suchatówka. Następnie prowadzi drogami leśnymi
i polnymi przez wieś Zajezierze, omija od północy
Jezioro Stare i dalej granicą miedzy kompleksem
leśnym a terenami rolnymi dociera do wsi Godzięba.
Granica zachodnia od wsi Godzięba prowadzi drogą
leśną w kierunku północnym, od wschodu omija
rozległe zagłębienie wytopiskowe i dalej prowadzi
granicą administracyjną między gminami Gniewkowo
i Rojewo.

Załącznik nr 12
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

12.

Nadnotecki
Obszar
Chronionego
Krajobrazu

Rodzaj
ekosystemu
leśny
i lądowy

Położenie
Gmina: Sadki,
Nakło nad Notecią
Powiat: nakielski

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar położony jest na granicy Pojezierza
Krajeńskiego i Doliny Środkowej Noteci. W strefie
kontaktu tych jednostek fizyczno-geograficznych
wykształciły się wysokie walory krajobrazowe,
potęgowane znacznymi deniwelacjami do 140 m n.p.m.
Powierzchnia ogólna wynosi około 25 km2. Na terenie
jednostki znajduje się rezerwat przyrody Borek.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Granica bierze początek przy
przecięciu drogi krajowej nr 10 z granicą województw
kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, a następnie
drogą nr 10 biegnie w kierunku wschodnim do wsi
Mrozowo, dalej drogą z Mrozowa w kierunku
Samostrzela okrążając od północy zalesioną część
doliny rzeki Rokitki i łącząc się z drogą powiatową,
którą biegnie na południe aż do granicy lasu, po czym
skręca na wschód i biegnie drogą w kierunku

Obszar
(ha)
2 500

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
ochrona roślin metodami biologicznymi,
w przypadku stwierdzonego obniżenia
poziomu wód gruntowych niekorzystnego
dla racjonalnej gospodarki rolnej zaleca się
melioracje
nawadniające,
prowadzenie
racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji
zwierząt
łownych
związanych
z ekosystemami otwartymi do warunków
środowiskowych, prowadzenie racjonalnej
gospodarki
leśnej,
polegającej
na
zachowaniu różnorodności biologicznej
siedlisk występujących na pograniczu
Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Środkowej
Noteci.

zabudowań przysiółka Kulaski. Następnie biegnie na
wschód północną granicą kompleksu leśnego aż do wsi
Lubaszcz, gdzie około 500 m na wschód od drogi
Lubaszcz-Anieliny skręca na południe. Dalej biegnie na
zachód południową granicą kompleksu leśnego
(w granice obszaru są tu włączone także wcinające się
w kompleks leśny od południa tereny niezalesione)
aż do wsi Łodzia, gdzie dochodzi do linii kolejowej
z Bydgoszczy do Piły, którą biegnie do jej przecięcia
z drogą powiatową, następnie skręca na południe,
biegnie wzdłuż drogi powiatowej, a na wysokości
Leśniczówki Borek skręca na południowy-zachód. Dalej
biegnie wzdłuż kanału położonego przy krawędzi lasu,
a począwszy od miejsca, gdzie kanał ten skręca na
południe, biegnie w kierunku południowo-zachodnim
do Noteci, którą osiąga na wysokości Stawów
Ostrówek. Granica biegnie Notecią na zachód aż do
przecięcia z granicą województwa, biegnąc na północ
do przecięcia z drogą krajową nr 10.
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Załącznik nr 13
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

13.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Jezior
Żędowskich

Rodzaj
ekosystemu
wodny
i leśny

Położenie

Obszar (ha)

Gmina:
Szubin, Żnin
Powiat:
nakielski,
żniński

1 000

2) Położenie i charakterystyka.
Jednostka obejmuje ciąg jezior z największymi:
Sobiejuskim, Żędowskim, Wąsoskim, Gąbińskim,
Dobrylewskim - położonych w części w dolinie rzeki
Gąsawki. Wymienione jeziora leżą w rynnie
polodowcowej wciętej w Pojezierze Gnieźnieńskie –
stanowiącej typowy krajobraz pojezierza. Strefy
brzegowe jezior są pozbawione na ogół szaty leśnej, co
obniża walory estetyczno – krajobrazowe i funkcjonalne
rynny. Powierzchnia ogólna obszaru wynosi około
10 km2.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne.
Granica
rozpoczyna
się
w miejscowości Wąsosz przy skrzyżowaniu dróg
powiatowych, po czym biegnie w kierunku północnozachodnim drogą do miejscowości Babia Gać. Dalej
biegnie w kierunku wschodnim a potem północnym - na
północ od jezior Skrzynka i Gąbińskiego – po krawędzi
rynny tych jezior, a częściowo po drogach polnych
wytyczonych na krawędzi rynny. Na północ od wsi

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
zachowanie
różnorodności
biologicznej
siedlisk,
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych (naturalnych, płynących
i stojących) wraz z pasem otaczającej
roślinności,
prowadzenie
racjonalnej
gospodarki leśnej, zwiększanie istniejącego
stopnia pokrycia terenów drzewostanami,
w szczególności na terenach porolnych tam,
gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego
punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie
tworzeniu zwartych kompleksów leśnych
o racjonalnej granicy polno-leśnej; tworzenie
i
utrzymywanie
leśnych
korytarzy
ekologicznych
ze
szczególnym
uwzględnieniem możliwości migracji dużych
ssaków, ochrona typowego krajobrazu
Pojezierza (jezior rynnowych) ochrona wód
jezior przed zanieczyszczeniem z powodu
znikomej szaty roślinnej.

Jeziorowo, granica skręca w kierunku wschodnim do
drogi powiatowej, którą biegnie na południe i po
minięciu wsi Gąbin skręca na zachód, przecinając rzekę
Gąsawkę i biegnąc po drodze powiatowej, z której
skręca na południe w drogę biegnącą do wsi Żędowo.
Od wsi Żędowo granica biegnie na południe drogą
lokalną do wsi Dobrylewo, gdzie przechodzi w drogę
powiatową i biegnie dalej na południe aż do
skrzyżowania z drogą powiatową, w którą skręca
i biegnie na zachód, aż do osiągnięcia śladu po
rozebranej linii kolejowej ze Żnina do Szubina (droga
stanowi granicę pomiędzy Obszarem Chronionego
Krajobrazu
Jezior
Żędowskich
a
Obszarem
Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich). Następnie
granica biegnie śladem rozebranej linii kolejowej ze
Żnina do Szubina na północ, mijając wieś Sobiejuchy,
aż do osiągnięcia północnej granicy kompleksu leśnego
rozciągającego się na północ od wsi Sobiejuchy, po
czym skręca na wschód i biegnie granicą tego
kompleksu, następnie przecina rzekę Gąsawkę i biegnie
drogą polną w kierunku północno-wschodnim do wsi
Wąsosz, gdzie granica biegnie dalej drogą powiatową aż
do osiągnięcia skrzyżowania z drogami powiatowymi.
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Załącznik nr 14
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

14.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Jezior
Żnińskich

Rodzaj
ekosystemu
wodny
i leśny

Położenie

Obszar (ha)

Gmina: Żnin,
Gąsawa,
Barcin,
Dąbrowa
Powiat:
żniński,
mogileński

9 017

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar obejmuje dwa systemy jezior, usytuowanych
w granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego - różniących
się zasadniczą fizjonomią. Rynnę zachodnią –
z jeziorami Dużym i Małym Żnińskim, Weneckim,
Biskupińskim, Gąsawskim i innymi charakteryzują
płaskie brzegi i niski stopień lesistości. Natomiast rynna
wschodnia – charakteryzuje się wyższym stopniem
lesistości brzegów, głębszym wcięciem rynny
i
wyższymi
walorami
krajobrazowymi
oraz
przydatnością dla wypoczynku. Zachodnia rynna
spełnia natomiast rolę obszaru wskazanego do ochrony
również ze względów kulturowo-historycznych
/Biskupin, Gąsawa, Żnin, Wenecja/. W obręb jednostki
wchodzi także fragment miejscowości Żnin, stanowiący
integralną część rynny jeziornej. Powierzchnia ogólna
wynosi około 90 km2.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Północna granica obszaru pokrywa się
z południową Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior
Żędowskich. Prowadzi kolejno drogami powiatowymi
na południe, południowy-wschód i ponownie na
południe do wsi Komratowo, gdzie skręca na wschód
i biegnie wzdłuż granicy lasu – najpierw w kierunku
wschodnim, a dalej północnym. W okolicach
miejscowości Mościszewo po granicy lasu skręca
w kierunku wschodnim i podąża drogą z Leśnictwa
Barczewo do drogi powiatowej, a dalej po granicy lasu
w kierunku wschodnim. Dalej przed osiągnięciem
Leśnictwa Gołąbki skręca na północny-wschód

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
zachowanie różnorodności biologicznej
siedlisk, ochrona zbiorników wód
powierzchniowych
(naturalnych
i sztucznych, płynących i stojących)
wraz z pasem roślinności okalającej,
prowadzenie racjonalnej gospodarki
leśnej, zwiększanie istniejącego stopnia
pokrycia
terenów
drzewostanami,
w szczególności na terenach porolnych
tam,
gdzie
z
przyrodniczego
i ekonomicznego punktu widzenia jest to
możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej
granicy
polno-leśnej;
tworzenie
i utrzymywanie leśnych korytarzy
ekologicznych
ze
szczególnym
uwzględnieniem możliwości migracji
dużych ssaków.

w kierunku Chomiąży Księżej i następnie od Chomiąży
Księżej biegnie na północny-wschód do drogi
powiatowej, którą podąża na północ przez około 1 km
aż do wsi Kierzkowo. Skręca na północny-wschód
i biegnie drogą lokalną aż do osiągnięcia linii kolejowej
Inowrocław-Barcin. Następnie skręca w kierunku
wschodnim i biegnie wzdłuż wspomnianej linii
kolejowej w kierunku wschodnim na odcinku 1,3 km,
następnie skręca na południe i biegnie najpierw drogą
lokalną (pozostawiając poza granicami obszaru ogrody
działkowe we wsi Wolice), a potem po krawędzi
wysoczyzny, aż do miejscowości Wójcin, gdzie biegnie
wzdłuż drogi na południe, aż do osiągnięcia punktu
styku oddziałów leśnych 23, 24, 36 i 37. W tym miejscu
skręca na wschód i biegnie najpierw linią oddzielającą
oddziały 23 i 24, a następnie granicą lasu, aż do
osiągnięcia najdalej na wschód położonego punktu
w kompleksie leśnym w okolicy Szczepanowa – dalej
biegnie drogą gruntową na południowy-wschód aż do
drogi powiatowej, po czym biegnie wspomnianą drogą
na zachód na odcinku około 0,6 km, aż do osiągnięcia
granicy lasu, którą biegnie zachowując kierunek
południowy aż do wysokości wsi Szczepankowo.
Następnie granica skręca w kierunku zachodnim
i biegnie wzdłuż granicy lasu, a począwszy od oddziału
leśnego 81 biegnie drogą lokalną ze Szczepankowa do
Obudna i dalej do drogi Ostrówce-Laski Wielkie, którą
to drogą biegnie na południe na odcinku około 0,7 km.
Na skrzyżowaniu tej drogi z drogą Piastowo-Obudno,
skręca na południowy-wschód, osiąga kompleks leśny,
którego granicą a następnie linią będącą jej kontynuacją,
biegnie na południe aż do osiągnięcia drogi Laski
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Wielkie-Chomiąża Szlachecka, którą to drogą biegnie
do Chomiąży Szlacheckiej. Następnie skręca na
południowy-wschód i na odcinku 300 m biegnie drogą
powiatową, po czym skręca na południe i na odcinku
około 2,3 km biegnie drogą lokalną z Chomiąży
Szlacheckiej do Osin, ale przed osiągnięciem tej
miejscowości skręca na południowy-zachód i dalej
drogą lokalną osiąga wieś Drewno. Następnie granica
skręca na zachód i przecinając drogę powiatową,
biegnie drogą lokalną przez przysiółek Szrama aż do
osiągnięcia granicy lasu, którą biegnie na północ do
drogi powiatowej. Począwszy od miejsca, gdzie granica
lasu przecina się z drogą powiatową, granica biegnie tą
drogą na północ, a dalej od Oćwieki drogą powiatową,
po czym od południa omija jezioro Gąsawskie (biegnąc
drogą polną z Komratowa do Gąsawy), omija od

Poz. 793

północy zabudowania wsi Gąsawa i dochodzi do drogi
powiatowej, którą biegnie na północ do wsi
Gomółkowo, gdzie od momentu przecięcia drogi przez
linię elektroenergetyczną, biegnie wzdłuż tej linii na
północ do wsi Bożejewiczki, gdzie skręca na drogę
krajową nr 5, którą biegnie w kierunku północnym
aż do skrzyżowania tej drogi z ul. Henryka
Sienkiewicza w Żninie. Na terenie miasta granica
biegnie ulicami Henryka Sienkiewicza, z której skręca
na północ w kierunku ul. Spokojnej, biegnąc nią na
północ. Przecina tory linii Żnin – Damasławek i osiąga
teren byłej linii kolejowej Żnin-Szubin. Po śladzie
rozebranej linii kolejowej Żnin-Szubin biegnie
w kierunku północnym aż do osiągnięcia drogi
powiatowej, stanowiącej północną granicę obszaru.
Załącznik nr 15
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.
15.

Nazwa
Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Jezior
Rogowskich

Rodzaj
ekosystemu
wodny
i leśny

Położenie
Gminy:
Rogowo,
Żnin,
Janowiec
Wielkopolski
Powiat:
żniński

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar
obejmuje
ciąg
jezior
rynnowych
z największymi Rogowskim, Zioło i Wolskim.
O wydzieleniu obszaru zdecydowały względy ochronne:
niezbędne przeciwdziałaniu dalszej degradacji Jeziora
Zioło oraz pozostałych akwenów narażonych na
eutrofizację wód, spowodowaną spływem związków
mineralnych i organicznych z obszarów rolnych. Obszar
posiada
fragmenty
przydatne
dla
rekreacji.
Powierzchnia ogólna wynosi około 17 km2. Na terenie
jednostki znajduje się rezerwat przyrody Miecięrzyn.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Granica obszaru bierze początek
w miejscowości Wola przy skrzyżowaniu dróg
powiatowych. Następnie biegnie na południe wzdłuż
dróg do Rogowa, a dalej aż do miejscowości Lubcz,

Obszar
(ha)
1 700

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk,
ochrona zbiorników wód powierzchniowych
(naturalnych i sztucznych, płynących i stojących)
wraz z pasem roślinności okalającej, prowadzenie
racjonalnej gospodarki leśnej, zwiększanie
istniejącego
stopnia
pokrycia
terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach
porolnych tam, gdzie z przyrodniczego
i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe;
sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów
leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy
ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości migracji dużych ssaków.

gdzie na południe od zabudowy tej miejscowości skręca
na południowy-zachód i biegnie drogą polną do
miejscowości Hubki Pierwsze. Skręcając na zachód na
odcinku około 200 m biegnie wzdłuż drogi gminnej
z Mięcierzyna do Cotonia, po czym skręca na północ
i biegnie drogą leśną aż do jej skrzyżowania z drogą
krajową nr 5 w miejscowości Cotoń. Następnie przecina
drogę krajową nr 5 i biegnie w kierunku północnozachodnim drogą przez wieś Cotoń, za którą osiąga
granicę
województwa
kujawsko-pomorskiego.
Następnie biegnie granicą województwa w kierunku
północno-zachodnim, przecinając Jezioro Zioło,
dochodząc do leżącej nad tym jeziorem części wsi
Rzym. Tu skręca na północ biegnąc początkowo wzdłuż
drogi leśnej, potem po krawędzi lasu, następnie wzdłuż
linii łączącej krawędzie występujących tu kompleksów
leśnych (zostawiając wszystkie te kompleksy wewnątrz
obszaru), by na wysokości wsi Żurawieniec osiągnąć
drogę polną biegnącą na północ w kierunku wsi
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Szkółki. Od tego miejsca granica biegnie na północnywschód drogą powiatową aż do jej skrzyżowania
z kolejną drogą powiatową. Po przecięciu tej drogi
granica biegnie przez tereny rolne na północ (po linii
brzegowej Jeziora Wolskiego), aż do wsi Wiewiórczyn,
gdzie wkracza na drogę lokalną i biegnie na północ
przez Żalin, aż do Kaczkowa. Tu na niewielkim odcinku

Poz. 793

pokrywa się z drogą powiatową, po czym okrąża od
północy Jezioro Kaczkowskie i w Kaczkówku, na
północ od zakładu hodowlanego, łączy się z drogą
powiatową, którą biegnie na południe do miejscowości
Wola, gdzie kończy się na skrzyżowaniu dróg
powiatowych.
Załącznik nr 16
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

16.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu Lasów
Balczewskich

Rodzaj
ekosystemu
leśny

Położenie

Obszar (ha)

Gminy:
Inowrocław,
Dąbrowa Biskupia,
Gniewkowo Powiat:
inowrocławski

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar
nie
jest
jednolity
geograficznie
i przyrodniczo. Obejmuje kompleks leśny – borów
świeżych i suchych porastających wydmy i pola
wydmowe okolic Rejny, Niemojewa i Radojewic. Jest
to jedyny kompleks leśny wśród żyznych czarnych ziem
kujawskich. Stanowi on przedmiot penetracji
świątecznej mieszkańców Inowrocławia. Obszar ten
integralnie łączy się wąskim korytarzem wzdłuż Kanału
Parchańskiego z systemem rozległych mokradeł
i bagien tzw. „Gąskich” i „Ostrowskich” –
spełniających ważną rolę w retencji wodnej tego
fragmentu Kujaw. Pokryte są one siedliskami
wilgotnymi i bagiennymi. Powierzchnia ogólna wynosi
około 24 km2. Na terenie jednostki znajduje się
2 rezerwaty przyrody: Balczewo i Rejna.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Granica obszaru rozpoczyna się
w miejscowości Piekło, w miejscu przecięcia drogi
powiatowej z Kanałem Parchańskim. Biegnie na północ
wzdłuż Kanału Parchańskiego, a następnie wzdłuż
granicy lasu na północ, wschód i południe, po czym
przecina drogę lokalną z Piekła do Ostrowa i osiąga
tzw. Błota Ostrowskie. Od tego miejsca biegnie na
północ, następnie na wschód, a około 300 m na zachód
od zabudowań zakładu hodowlanego w Wierzbiczanach
skręca na południe aż do miejsca osiągnięcia najdalej na
wschód wysuniętego fragmentu lasu w oddziale 159.
Następnie granica biegnie na południowy-zachód

2 400

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
racjonalna gospodarka leśna,
polegająca na zachowaniu
różnorodności
biologicznej
siedlisk, w tym ochrony pól
wydmowych
w
jednym
kompleksie wód żyznych
czarnych ziem Kujawskich.

wzdłuż granicy lasu, aż do osiągnięcia cieku
okrążającego od północy tzw. Błoto Gąskie. Następnie
biegnie na południowy-wschód wzdłuż tego kanału,
a potem na południe, aż do osiągnięcia drogi
powiatowej, pomiędzy miejscowościami Błoto i Małe
Parchanki. Następnie granica skręca na zachód i przez
około 100 biegnie wzdłuż drogi powiatowej, po czym
skręca na północ , by po około 300 m skręcić na zachód
i po około 900 m osiągnąć Kanał Parchański. Następnie
biegnie na południe wzdłuż Kanału Parchańskiego,
przecinając drogi powiatowe, a następnie zgodnie
z przebiegiem Kanału Parchańskiego skręca na wschód,
przecina drogę powiatową i biegnie nadal na wschód.
Po około 2,6 km dochodzi do drogi lokalnej biegnącej
na południe w kierunku wsi Nowy Dwór. Granica
biegnie tą drogą przez 1,5 km po czym na skrzyżowaniu
dróg leśnych skręca na południowy-zachód i biegnie
drogą leśną aż do osiągnięcia drogi powiatowej, którą
biegnie na południe przez około 800 m. Następnie przed
osiągnięciem miejscowości Pieranie, skręca na
północny-zachód i biegnie drogami lokalnymi wzdłuż
granicy lasu w kierunku wsi Niemojewo, przy czym
omija od północy wieś Niemojewo. Dalej za wsią
Niemojewo biegnie przez około 450 m drogą
z Niemojewa do Pławinka na południowy-zachód, po
czym skręca na zachód i podąża wzdłuż granicy lasu na
wschód od miejscowości Dziennice i Balczewo,
zachowując generalny kierunek na zachód, a następnie
na północ i na wschód. Osiąga Kanał Parchański,
wzdłuż którego biegnie najpierw na zachód, a następnie
na północ, aż do osiągnięcia miejscowości Piekło.
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Poz. 793

Załącznik nr 17
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

17.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Lasów
Miradzkich

Rodzaj
ekosystemu
leśny

Położenie

Obszar (ha)

Gmina: Mogilno,
Strzelno, Jeziora
Wielkie
Powiat: mogileński

6 300

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar leży na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego.
Relatywnie wysoki stopień lesistości tego fragmentu
Pojezierza
tłumaczyć
należy
obecnością
pól
sandrowych – zbudowanych z utworów sypkich,
a w konsekwencji słabych gleb. W obrębie obszaru
znajduje się rozległe Jezioro Ostrowskie. Obecność tych
dwóch elementów sprawia, iż omawiany obszar stanowi
centrum rekreacji. Powierzchnia ogólna wynosi około
63 km2. Na terenie jednostki znajduje się rezerwat
przyrody Czapliniec Ostrowo
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Granica obszaru bierze początek koło
Leśniczówki Kurzebiela przy drodze powiatowej
Strzelno-Ostrowo. Stąd biegnie polnymi drogami na
wschód poprzez oddziały leśne nr 35, 42, 40 aż do wsi
Strzelno Klasztorne, gdzie przecina drogę powiatową
Strzelno-Wójcin. Następnie na południe drogami
leśnymi i krawędzią lasu, by w oddziale leśnym nr 51
skręcić na południe. Dalej przez oddział leśny nr 67,
gdzie przekracza drogę powiatową Strzelno-Jaworowo.
Po około 1,2 km dochodzi do drogi, skąd kieruje się na
wschód do wsi Klapkowo i Kurzejewo. Następnie
prowadzi na odcinku około 0,6 km linią kolejową

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
czynna
ochrona
ekosystemu
realizowana w ramach racjonalnej
gospodarki leśnej, polega na
zachowaniu
różnorodności
biologicznej
siedlisk
rejonu
Pojezierza Gnieźnieńskiego.

Inowrocław Rąbinek-Mogilno. Potem krawędzią lasu
poprzez oddziały leśne nr 126, 149, 166 do granicy
gmin Strzelno-Jeziora Wielkie, którą biegnie około
1 km na południe. Dalej po krawędzi lasu na
południowy wschód do drogi powiatowej, przecinając ją
i biegnie na południe oddziałem leśnym nr 216, gdzie
skręca na południowy zachód. Następnie krawędzią lasu
po oddziałach leśnych nr 217-223, przecinając dwie
drogi
powiatowe:
Pomianki-Kożuszkowo
koło
leśniczówki Pomianki oraz Strzelno-Wójcin. Potem
przebiega po granicy lasu pokrywając się z granicą
gmin Strzelno - Jeziora Wielkie aż do drogi powiatowej
Gębice-Ostrowo-Wójcin we wsi Bartodziejewice. Dalej
biegnie na południowy-zachód do wschodniego brzegu
Jeziora Wójcińskiego. Następnie jej przebieg na
odcinku około 14 km pokrywa się z granicą
województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
Dalej prowadzi na północ po granicy gmin Strzelno
i Mogilno do przecięcia z drogą powiatową do
miejscowości Gębice Wybudowanie. Następnie
przebiega przez oddziały leśne nr 65 i 48 na północny
wschód, gdzie ponownie pokrywa się z granicą gmin
Strzelno i Mogilno. Potem kieruje się po krawędzi lasu
na południe i wschód do drogi powiatowej, którą kieruje
się na północ do wsi Ciencisko. Następnie na północny wschód do Leśniczówki Kurzebiela – punktu wyjścia.
Załącznik nr 18
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

18.

Obszar Chronionego
Krajobrazu Wydmowy na
południe od Torunia

Rodzaj
ekosystemu
leśny

Położenie

Gmina: Wielka
Nieszawka Powiat:
toruński, Miasto:
Toruń

Obszar
(ha)
15 697

Ustalenia dotyczące
czynnej ochrony
ekosystemów
racjonalna gospodarka leśna,
polegająca na zachowaniu
różnorodności biologicznej
siedlisk Kotliny Toruńskiej.
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2) Położenie i charakterystyka.
Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmowy na
południe od Torunia położony jest na południowozachodnim krańcu powiatu toruńskiego. Ponad 99,8%
powierzchni obszaru występuje na terenie gminy
Wielka Nieszawka, a jedynie niewielki północny jego
skrawek wkracza na teren miasta Torunia /21,6 ha/.
Obszar ten położony jest między znaczącymi ciągami
komunikacyjnymi
/drogowo-kolejowymi/,
które
ograniczają jego zasięg: Toruń-Włocławek od wschodu
oraz Toruń-Bydgoszcz od północy. Jedynie ciąg
komunikacyjny Toruń-Inowrocław przecina omawiany
obszar w jego części centralnej. Pod względem
geograficznym cały obszar położony jest w południowej
części szerokiego rozszerzenia pradoliny Wisły
zwanego Kotliną Toruńsko-Bydgoską. Charakteryzuje
się ona występowaniem potężnego kompleksu wydm
śródlądowych,
na
terasach
pradoliny
Wisły.
Powierzchnia obszaru charakteryzuje się dużą
zwartością, czytelnością w przebiegu granic. Prawie w
całości pokryta jest lasami, bądź wrzosowiskami
/99,4%/ i prawie w całości leży w obrębie jednej
jednostki administracyjnej – w gminie Wielka
Nieszawka /99,8%/.
3) Granice.
Granice obszaru, które oparto o wyraźne naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne.

Poz. 793

Granica północna biegnie od granicy z powiatem
bydgoskim wzdłuż linii kolejowej Toruń-Bydgoszcz,
następnie duktem leśnym rozpoczynającym się między
oddziałami nr 23 i 37 prosto do odcinka ujściowego
Strugi Zielonej, dalej wzdłuż Strugi Zielonej i Kanału
Nieszawskiego,
a
następnie
wzdłuż
wału
przeciwpowodziowego i południowej krawędzi doliny
Strugi Zielonej do wsi Kąkol, gdzie skręca na wschód
drogą, omijając od południa tereny zabudowane wsi
Kąkol i Cierpice do rozwidlenia z drogą ToruńBydgoszcz, aż po granice administracyjne miasta
Torunia. Tu skręca na południe wzdłuż linii kolejowej
Toruń-Inowrocław do skrzyżowania z ul. Glinki, gdzie
skręca na północ i wzdłuż kompleksu wysokich wydm
dochodzi do linii kolejowej Toruń-Włocławek.
Granica wschodnia przebiega wzdłuż linii kolejowej
Toruń-Włocławek, a następnie administracyjną granicą
powiatu toruńskiego z powiatem aleksandrowskim
dochodzi do rzeki Tążyny.
Granica południowa przebiega wzdłuż Tążyny,
a następnie tzw. „drogą służewską” w kierunku
zachodnim, by skręcić w kierunku południowozachodnim drogą śródleśną w kierunku wsi Warzyn.
Końcowy odcinek przebiega w kierunku zachodnim
w kierunku wsi Suchatówka wzdłuż granicy
administracyjnej powiatu toruńskiego z powiatem
inowrocławskim.
Zachodnią granicę stanowi w całości granica
administracyjna powiatu toruńskiego z powiatem
inowrocławskim.

Załącznik nr 19
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

19.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu Strefy
Krawędziowej
Kotliny
Toruńskiej

Rodzaj
ekosystemu
leśny

Położenie

Obszar (ha)

Gminy: Zławieś
Wielka, Łubianka,
Łysomice, Powiat:
toruński, Miasto:
Toruń

2) Położenie i charakterystyka.
Ponad 61,5% powierzchni obszaru występuje na
terenie gminy Zławieś Wielka, a pozostała jego część
położona jest na terenach gmin: Łubianka i Łysomice
oraz miasta Torunia. Obszar ten rozciąga się między
linią kolejową Toruń-Olsztyn na wschodzie aż po
zachodni skraj powiatu toruńskiego bezpośrednio
sąsiadujący z terenami gminy Dąbrowa Chełmińska
(powiat bydgoski). Od południa ogranicza obszar droga
krajowa Toruń-Bydgoszcz, natomiast północną granicę
stanowi strefa krawędziowa Kotliny Toruńskiej.

11 811

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
racjonalna gospodarka leśna,
polegająca na zachowaniu
różnorodności
biologicznej
siedlisk Kotliny Toruńskiej,
Pojezierza Chełmińskiego.

Charakteryzuje się ona głębokimi i długimi rozcięciami,
tzw. dolinami bocznymi. Powierzchnia obszaru
charakteryzuje się dużą rozciągłością ze względu na
strefę krawędziową Kotliny Toruńskiej, jedynie
w centralnej części obszar znacznie się rozszerza
ze względu na włączenie w jego zasięg terenów leśnych
i trwałych użytków zielonych między Toruniem
a Złąwsią Wielką. Obszar charakteryzuje się dużym
pokryciem lasami – około 56,3%.
3) Granice.
Granice obszaru oparto o wyraźne naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 99

– 5800 –

administracyjne.
Granica północna biegnie od granicy Nadwiślańskiego
Parku Krajobrazowego, która jest jednocześnie granicą
powiatu bydgoskiego, wzdłuż drogi polnej BoluminSkłudzewo, następnie na północ drogą lokalną
Skłudzewo-Gierkowo, by skręcić na wschód i przeciąć
kompleks leśny duktem w oddziale nr 31. Wzdłuż
wschodniej ściany lasu i drogą polną dochodzi do wsi
Rzęczkowo, skąd polnymi drogami obejmując strefę
krawędziową dochodzi do Zamku Bierzgłowskiego.
Stąd wzdłuż drogi lokalnej Zamek BierzgłowskiŁubianka i śladu dawnej linii kolejowej Toruń-Unisław
oraz polnymi drogami omijając wieś Leszcz dochodzi
do północnej ściany kompleksu leśnego na południe od
wsi Różankowo. Granicą kompleksu leśnego i terenów
rolnych prowadzi w kierunku wschodnim aż do linii
kolejowej Toruń-Olsztyn.
Granicę wschodnią stanowią fragmenty linii kolejowych
Toruń-Olsztyn i Toruń-Sierpc.

Poz. 793

Granicę południową stanowi skraj lasu na północ od
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
miasta Torunia, następnie granice administracyjne
Torunia, aż do dawnej linii kolejowej Toruń-Unisław.
Obejmując teren Barbarki duktami leśnymi dochodzi do
dawnej bocznicy kolejowej Toruń Północ-Polchem.
Na północ od Przysieka wzdłuż ściany lasu, kanału
melioracyjnego i polnej drogi dochodzi do drogi
krajowej nr 80 Toruń-Bydgoszcz. Wzdłuż tej drogi
zbliża się do Złejwsi Wielkiej, gdzie wzdłuż ściany lasu,
polnej drogi i Kanału Górnego skręca na północ.
Na gruntach Złejwsi Małej i Toporzyska zbliża się
znacznie do północnej granicy, by wzdłuż Kanału
Górnego i brzegu Wisły dojść do zachodniej granicy
administracyjnej powiatu toruńskiego z powiatem
bydgoskim.
Granicę zachodnią stanowi w całości granica
administracyjna powiatu toruńskiego z powiatem
bydgoskim.

Załącznik nr 20
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

20.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Strefy
Krawędziowej
Doliny Wisły

Rodzaj
ekosystemu
lądowy

Położenie
Gminy:
Grudziądz,
Rogóźno, Radzyń
Chełmiński,
Gruta,
Stolno,
Płużnica, miasto:
Grudziądz
Powiaty:
grudziądzki,
chełmiński,
wąbrzeski

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar ma wydłużony kształt. Rozciąga się
z północy na południe na długości około 30 km. Poza
strefą krawędziową basenów – rozszerzeń doliny Wisły:
Grudziądzkiego i fragmentu Chełmińskiego, obszar
obejmuje dodatkowo kompleks leśny otaczający Jezioro
Rudnickie oraz znaczny kompleks leśny na północ od
Dusocina /przy granicy z województwem pomorskim/.
Obszar
występuje
na
terenie
7
jednostek
administracyjnych: 6 gmin i 1 miasta /Grudziądz/. Przez
obszar przebiega kilka dróg krajowych i wojewódzkich,
a
także
dwie
linie
kolejowe
jednotorowe
niezelektryfikowane:
Toruń-Grudziądz-Kwidzyn

Obszar (ha)
11 542

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
ochrona
istniejących
form
geomorfologicznych i naturalnego
ukształtowania skarpy wiślanej
w obrębie Kotliny Grudziądzkiej,
Doliny Kwidzyńskiej, Pojezierza
Chełmińskiego, ochrona roślin
metodami biologicznymi, ochrona
zieleni wiejskiej oraz kształtowanie
zróżnicowanego
krajobrazu
rolniczego
przez
ochronę
istniejących
oraz
formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych
i przydrożnych, propagowanie
nasadzeń gatunków rodzimych
drzew i krzewów liściastych.

i
Jabłonowo-Grudziądz-Laskowice.
Powierzchnia
obszaru charakteryzuje się dużą rozciągłością
ze względu na strefę krawędziową doliny Wisły, jedynie
w rejonie Grudziądza obszar znacznie rozszerza się,
ponieważ włączono w jego zasięg kompleks lasu
komunalnego Grudziądza wraz z Jeziorem Rudnickim.
Obszar charakteryzuje się znacznym pokryciem lasami
– około 42%.
3) Granice.
Granice obszaru oparto o wybrane naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne.
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Granicę północną stanowi granica administracyjna
z województwem pomorskim.
Granica wschodnia biegnie skrajem kompleksu leśnego
na północ od Dusocina, a następnie granicą gmin
Grudziądz i Rogóźno dochodzi do drogi GrudziądzGardeja, by drogami polnymi i ścianą lasu dojść do
drogi Owczarki-Białochowo, skąd znowu polnymi
drogami i duktami leśnymi dochodzi od linii kolejowej
Grudziądz-Kwidzyn i znowu drogami lokalnymi
dochodzi do Osy. Stąd drogą polną i wzdłuż cieku
dochodzi do drogi Nicwałd-Owczarki, by znowu
drogami polnymi i wzdłuż ściany lasu omijając teren
dawnego zakładu rolnego Wielkie Lniska dojść do drogi
Mełno-Grudziądz. Dalej przebiega w kierunku
południowym polnymi i lokalnymi drogami poprzez
wsie: Stary Folwark, Skarszewy, Dąbrowie dochodzi do
drogi Paparzyn-Radzyń Chełmiński, gdzie kieruje się na
zachód drogami polnymi obejmując liczne dolinki
boczne znowu osiąga drogę Paparzyn-Radzyń
Chełmiński. Następnie poprzez wsie Gorzuchowo
i Żarnowo dochodzi do wsi Klęczkowo. Przebieg

Poz. 793

granicy zmienia się na północno-zachodni, gdyż opiera
się tu o drogę Stolno-Grudziądz.
Granica południowa opiera się o granicę Chełmińskiego
Parku Krajobrazowego.
Granica zachodnia rozpoczyna się na północ od wsi
Gogolin skąd wzdłuż rowów melioracyjnych i dróg
polnych dochodzi do drogi Gogolin-Mały Rudnik. Dalej
wzdłuż cieków, dróg polnych i lokalnych oraz ściany
lasu poprzez wsie: Ruda, Wałdowo Szlacheckie kieruje
się na północ obejmując Jezioro Rudnickie i kompleks
lasu komunalnego Grudziądza, by znowu skierować się
na zachód wzdłuż rzeki Maruszy. Od wsi Marusza
omijając Węgrowo, Wielkie Tarpno i Owczarki
polnymi i lokalnymi drogami dochodzi do Osy.
Po krótkim odcinku wzdłuż Osy polnymi i lokalnymi
drogami wzdłuż ściany lasu omijając wsie: Lisie Kąty
i Mokre opiera się o drogę lokalną Zakurzewo-Wielki
Wełcz skąd wzdłuż polnych dróg, cieków i ściany lasu
dochodzi do granicy administracyjnej z województwem
pomorskim.

Załącznik nr 21
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

21.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu Doliny
Osy i Gardęgi

Rodzaj
ekosystemu
lądowo-leśny

Położenie

Obszar (ha)

Gminy: Gruta,
Rogoźno, Łasin,
Świecie
nad
Osą, Jabłonowo
Pomorskie,
Powiaty:
brodnicki,
grudziądzki

2) Położenie i charakterystyka.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy
i Gardęgi rozciąga się z zachodu na wschód na długości
około 30 km. Poza strefą krawędziową dolin: Osy
i Gardęgi obszar obejmuje dodatkowo kompleks leśny
wokół nadleśnictwa Jamy oraz teren wokół jeziora
Płowęż, gdzie łączy się z obszarem Brodnickiego Parku
Krajobrazowego. Omawiany obszar przebiega przez
5 jednostek administracyjnych /gmin/. Przez obszar
przebiega droga krajowa Grudziądz-Łasin-Ostróda oraz
drogi wojewódzkie i powiatowe: Łasin-Gruta-Radzyń
Chełmiński, Jabłonowo-Świecie nad Osą i BiskupiecRadzyń
Chełmiński.
Powierzchnia
obszaru
charakteryzuje się dużą rozciągłością ze względu na
strefę krawędziową doliny Osy i Gardęgi. Jedynie na
północnym-zachodzie znacznie się rozszerza ze
względu na włączenie w jego zasięg kompleksu leśnego
wokół nadleśnictwa Jamy. Obszar charakteryzuje się
stosunkowo małym pokryciem lasami – około 19,5%.

16 355

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
racjonalna
gospodarka
leśna,
polegająca
na
zachowaniu
różnorodności biologicznej siedlisk
Pojezierza
Chełmińskiego
i Pojezierza Brodnickiego; ochrona
rzeki Osy i Gardęgi wraz z pasem
roślinności okalającej, ochrona
form
krajobrazowych
(jamy,
wąwozy).

3) Granice.
Granice obszaru oparto o wyraźne naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne.
Granicę zachodnią stanowi styk z Obszarem
Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny
Wisły, a dalej przebiega drogą do Kłódki Szlacheckiej
skąd polnymi ścieżkami dochodzi do drogi RogóźnoSzembruk. W Szembruku skręca na zachód do drogi
Łasin-Gardeja, następnie skrajem lasu i drogą lokalną
poprzez Gubiny, wzdłuż cieku Czerwona Woda
i polnymi drogami we wsi Zarośle łączy się po raz
kolejny z Obszarem Chronionego Krajobrazu Strefy
Krawędziowej Doliny Wisły.
Granica północna przebiega granicą administracyjną
z województwem pomorskim, aż do drogi polnej
Pawłowo-Szynwałd, skąd drogami lokalnymi obejmując
Wydrzno
dochodzi
do
drogi
Łasin-Gardeja.
W Szembruku skręca na południe i ścieżkami polnymi
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oraz drogą lokalną dochodzi do Rogóźna-Zamku. Stąd
drogami polnymi i lokalnymi poprzez wsie: Szczepanki,
Hermanowo, Bogdanki, Mędrzyce, Szarnoś, Koralewo,
Lisnowo i Partęczyny.
Granica wschodnia przebiega wzdłuż granicy powiatu
grudziądzkiego
z
województwem
warmińskomazurskim oraz od wsi Górale po granicy z Brodnickim
Parkiem Krajobrazowym.
Granica południowa przebiega drogami przez
Konojady, omija od zachodu wieś Górale, prowadząc
dalej drogami lokalnymi przez Buk Góralski do Nowej
Wsi. Następnie skrajem łąki, drogami polnymi
i lokalnymi zbliża się do Świecia nad Osą. Skręcając na
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południe drogami polnymi i lokalnymi obejmuje
niewielki kompleks leśny na południe od Nowego
Młyna i dochodzi do wsi Kitnówko. Stąd drogą
Jabłonowo-Świecie nad Osą zbliża się do tej
miejscowości od strony zachodniej, gdzie wyraźnie
skręca na zachód drogami lokalnymi przez Słup
i dochodzi do wsi Orle. Dalej przebiega drogami
polnymi omijając jezioro Salno dochodzi do Dąbrówki
Królewskiej skąd obejmując bagno „Przepadlisko”
łączy się z wschodnią granicą Obszaru Chronionego
Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły.

Załącznik nr 22
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.
22.

Nazwa
Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Doliny
Drwęcy

Rodzaj
ekosystemu
wodnolądowy

Położenie

Obszar (ha)

Gminy:
Bartniczka,
Brzozie,
Brodnica,
Bobrowo, Jabłonowo
Pomorskie,
Osiek,
Golub-Dobrzyń,
Radomin,
Dębowa
Łąka,
Ciechocin,
Kowalewo Pomorskie,
Wąpielsk,
Lubicz,
Obrowo,
Łysomice,
Zbiczno
Powiaty: brodnicki,
toruński,
golubskodobrzyński, rypiński,
wąbrzeski.
Miasta:
Toruń,
Brodnica,
Golub-Dobrzyń

2) Położenie i charakterystyka.
Trzonem obszaru jest dolina środkowej i dolnej
Drwęcy rozciągająca się na przestrzeni około 85 km,
między granicą z województwem warmińskomazurskim na północ od Brodnicy, aż po ujście Drwęcy
do Wisły w rejonie wsi Złotoria. Dolina Drwęcy mająca
charakter pradoliny oddziela Pojezierze Brodnickie od
Garbu Lubawskiego a następnie Pojezierze Chełmińskie
od Dobrzyńskiego. Poza Doliną Drwęcy obszar
obejmuje tereny odgałęziające się od niej i bezpośrednio
z doliną związane: rynnę jezior Wysokie i Niskie
Brodno, rynnę jezior Wądzyńskich, dolinę Strugi
Rychnowskiej, dolinę rzeki Ruziec z rynnami jezior:
Nowogrodzkie i Słupno oraz dolinę Rypienicy. Jest to
największy
obszar
chronionego
krajobrazu
w województwie kujawsko-pomorskim. Przez obszar
przebiegają liczne drogi o znaczeniu krajowym
i wojewódzkim, a także linie kolejowe jednotorowe.
Rejony miast są ważnymi korytarzami infrastruktury

56 848

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
zachowanie
różnorodności
biologicznej siedlisk, ochrona
doliny rzeki Drwęcy wraz
w pasem roślinności okalającej,
propagowanie nasadzeń gatunków
rodzimych drzew i krzewów
liściastych, racjonalna gospodarka
leśna, polegająca na zachowaniu
różnorodności
biologicznej
siedlisk w obrębie Doliny
Drwęcy.

technicznej przecinającymi obszar chronionego
krajobrazu.
Obszar
charakteryzuje
się
dużą
rozciągłością nie tylko ze względu na samą dolinę
Drwęcy, ale na liczne jej odgałęzienia i doliny: Strugi
Rychnowskiej, Ruźca i Rypienicy oraz rynny jezior
Wądzyńskich, Niskiego i Wysokiego Brodna. Należy
również zwrócić uwagę na liczne połączenia obszaru
z obszarami parków krajobrazowych: Brodnickiego
i Górznieńsko-Lidzbarskiego. Obszar charakteryzuje się
znacznym pokryciem lasami – około 36,7%.
3) Granice.
Granice obszaru oparto o wyraźne naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne.
Granicę zachodnią stanowi prawy brzeg rzeki Wisły
przy ujściu do niej Drwęcy.
Granica północna biegnie drogami polnymi oraz
duktami leśnymi przez dzielnicę Torunia-Kaszczorek,
przecina autostradę A-1 i dochodzi do Lubicza Dolnego.
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Stąd częściowo wzdłuż linii kolejowej Toruń-Sierpc
i drogami polnymi dochodzi do Jedwabna, dalej wzdłuż
drogi Jedwabno – Rogówko oraz drogami polnymi
przez grunty wsi Gronowo, drogą wzdłuż lasu na
zachód od Jeziora Kamionkowskiego i przekracza
autostradę A-1. Następnie drogami gruntowymi
dochodzi do Strugi Toruńskiej, którą prowadzi na
północ do linii kolejowej Chełmża-Kowalewo
Pomorskie. Zmienia kierunek prowadząc linią kolejową
na wschód. Następnie ponownie przekracza autostradę
A-1 i drogami polnymi przez grunty wsi: Nowy Dwór,
Wielkie Rychnowo i Wielka Łąka dochodzi do Pruskiej
Łąki. Dalej prowadząc drogą Pruska ŁąkaGospodarstwo Rolne Szewa i polną drogą dochodzi do
ściany lasu, wzdłuż której polnymi drogami przebiega
przez grunty wsi: Chełmonie, po granicy lasu na
południe od wsi Chełmoniec, Gajewo i Skępsk. Dalej
wzdłuż drogi Słuchaj-Golub-Dobrzyń i ulicą Dworcową
w Golubiu-Dobrzyniu dochodzi do Lisewa, skąd
drogami polnymi przez grunty wsi Owieczkowo
i Sokoligóra dochodzi do drogi Toruń-Olsztyn
w Dylewie, a następnie drogami polnymi i granicą
gminy przez Sokoligórę i Gałczewo dochodzi do Nowej
Wsi. Dalszy przebieg opiera się o ścianę kompleksu
leśnego /tu łączy się z Obszarem Chronionego
Krajobrazu „Zgniłka-Wieczno-Wronie”/ i znowu drogą
Toruń – Olsztyn i drogami polnymi przez grunty wsi
Wrocki, Cieszyny, Pusta Dąbrówka, Słoszewy,
Niewierz, Chojno, Bobrowo, Wądzyń i Miliszewy
dochodzi
do
granicy
Brodnickiego
Parku
Krajobrazowego.
Granica
terenu
wyłączonego
z Obszaru prowadzi drogą Brodnica-Jabłonowo
Pomorskie na odcinku Czekanowo-Grzybno, drogami
polnymi opiera się częściowo o drogę Toruń-Olsztyn,
dochodzi do Mszana a dalej drogą Mszano-Szabda po
raz kolejny przecina drogę Toruń-Olsztyn, duktem
leśnym między oddziałami 228, 229 leśnictwa Szabda
opiera się o linię kolejową Golub-Dobrzyń-Brodnica.
Następnie omija wieś Kruszynki i biegnie wzdłuż linii
kolejowej
Jabłonowo-Brodnica.
Od
Kruszyn
Szlacheckich drogami polnymi dochodzi w Czekanowie
do drogi Brodnica-Jabłonowo Pomorskie. Dalszy
odcinek granicy Obszaru prowadzi od granicy
Brodnickiego Parku Krajobrazowego na wschód od
Zbiczna, drogami polnymi i wzdłuż drogi ZbicznoBrodnica omijając Karbowo opiera się o ścianę lasu i po
raz kolejny dochodzi do granicy Brodnickiego Parku
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Krajobrazowego. Od Pokrzydowa-Wybudowania ścianą
lasu i drogami polnymi omijając Jajkowo, Kuligi
i Pokrzydowo po raz kolejny na zachód od Pokrzydowa
łączy
się
z
granicą
Brodnickiego
Parku
Krajobrazowego. W dalszej części od przysiółka Czyste
Błota granica Obszaru opiera się o granicę
z województwem warmińsko-mazurskim.
Granica wschodnia prowadzi drogami polnymi poprzez
grunty wsi Głęboczek Wielki i Augustowo, dalej
drogami lokalnymi dochodzi do Brzozia, Sugajna
i Zembrza, gdzie łączy się z granicą GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
Granica południowa rozpoczyna się we wsi Zaborowo
skąd prowadzi drogą polną Zaborowo-Miesiączkowo
i dalej droga asfaltową Miesiączkowo-Bartniczka do
drogi Brodnica-Lidzbark Welski. Następnie wzdłuż tej
drogi na zachód i za wsią Łaszewo skręca na północ po
czym
drogami
polnymi
oraz
wzdłuż
linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia dochodzi
znów do drogi Brodnica-Lidzbark Welski. Omija wsie
Cielęta i Podgórz, a następnie opiera się o linie
kolejową Rypin – Brodnica i drogami polnymi dochodzi
do Gorczenicy, skąd aż do wsi Obórki biegnie wzdłuż
drogi Rypin-Brodnica. Dalej drogami polnymi na
wschód od tej drogi obejmuje części gruntów wsi
Tadajewo i Strzygi. W Strzygach przekracza drogę
Rypin-Brodnica i rzekę Rypienicę, zmienia kierunek na
północny i przez Tomaszewo, Wrzeszewo i Łapinóż
opiera się o fragment dawnej wąskotorowej linii
kolejowej Brodnica-Ostrowite. Następnie biegnie
wzdłuż drogi Łapinóż-Radziki Duże, skąd polnymi
drogami dochodzi do Półwieska Małego, omijając
Sokołowo. Dalej drogą Sokołowo-Dulsk i częściowo
drogami polnymi dochodzi do Ruźca i drogi GolubDobrzyń – Zbójno, gdzie łączy się z Obszarem
Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie. Dalej
prowadzi granicą gmin: Radomin i Golub-Dobrzyń
z gminą Zbójno. Następnie biegnie na północ drogą do
Węgierska i przez Macikowo ponownie do granicy
z gminą Zbójno. Obejmuje wieś Rudaw i dalej drogami
lokalnymi poprzez Nową Wieś, Kujawy, Ciechocin
i Małszyce, a następie drogami polnymi przez Sęk,
Lelitowo, Józefowo, Mierzynek dochodzi do Lubicza
Górnego. Końcowy odcinek przebiega wzdłuż drogi
Lubicz Górny-Złotoria, skąd polną drogą dochodzi do
brzegu Wisły.
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Załącznik nr 23
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny „Zgniłka-Wieczno-Wronie”
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
23. Obszar Chronionego
Gminy:
racjonalna gospodarka leśna polegająca
Krajobrazu
Wąbrzeźno,
na
zachowaniu
różnorodności
Torfowiskowo
–
Dębowa
Łąka,
biologicznej siedlisk, ochrona roślin
Jeziorno – Leśny
Płużnica,
metodami biologicznymi, melioracje
„Zgniłka – Wieczno –
Kowalewo
odwadniające, w tym regulowanie
Wronie”
Pomorskie,
odpływu wody z sieci rowów,
Chełmża
dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej
Powiaty:
gospodarki
rolnej,
jednak
wąbrzeski,
z bezwzględnym zachowaniem w stanie
golubskonienaruszonym terenów podmokłych, w
dobrzyński,
tym torfowisk i obszarów wodnotoruński
błotnych oraz obszarów źródliskowych
cieków, w przypadku stwierdzonego
obniżenia poziomu wód gruntowych
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej - zaleca się melioracje
nawadniające.
2) Położenie i charakterystyka.
drogi wojewódzkiej Radzyń Chełmiński – Wąbrzeźno.
Obejmuje on zespół jezior na zachodzie (Wieczno
Granica wschodnia prowadzi dalej drogami polnymi
i Płużnickie), obszar leśny między Wroniem i Nielubem
poprzez grunty wsi Cymbark i Łabędź po raz kolejny
oraz Bagno Zgniłka tworzące kompleks w kształcie
opiera się o drogę Wąbrzeźno – Stolno. Stąd drogami
litery „U”. Cały ten kompleks poprzez dolinę Strugi
polnymi poprzez Nielub, Czystochleb przekracza Strugę
Wąbrzeskiej łączy się z doliną Drwęcy. Omawiany
Wąbrzeską i dalej drogami polnymi poprzez grunty wsi:
obszar położony jest na terenie 5 jednostek
Wałyczek, Wielkie Radowiska, Anielewo i Wielkie
administracyjnych /gmin/. Przez obszar przebiegają:
Pułkowo dochodzi do drogi Toruń – Brodnica, gdzie
droga krajowa Toruń – Olsztyn, drogi wojewódzkie
łączy się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny
Stolno – Wąbrzeźno, Wąbrzeźno – Chełmża, GolubDrwęcy.
Dobrzyń – Wąbrzeźno oraz linia kolejowa
Granica południowa początkowo opiera się o kompleks
zelektryfikowana dwutorowa Toruń – Wąbrzeźno –
leśny, poprzez który łączy się z Obszarem Chronionego
Iława. Obszar charakteryzuje się średnim pokryciem
Krajobrazu Doliny Drwęcy, polną drogą dochodzi do
lasami – około 23,3%.
Lipnicy, skąd drogą przez Małe Pułkowo, wzdłuż
3) Granice.
granicy administracyjnej gmin: Kowalewo Pomorskie
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i Dębowa Łąka i polną drogą przez Małe Radowiska
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
przekracza linię kolejową Toruń – Olsztyn. Dalej
administracyjne.
drogami polnymi omijając Pływaczewo i poprzez
Granica północna przebiega wzdłuż drogi Wąbrzeźno –
Sabłonowo dochodzi do Orzechówka, skąd drogą
Stolno. Następnie skręca na południe drogami polnymi
i działem wodnym osiąga Orzechowo. Następnie drogą
omijając gospodarstwo rolne Bartoszewice i obejmując
poprzez Węgorzyn dochodzi do Zajączkowa.
od wschodu ośrodek wypoczynkowy w miejscowości
Granica zachodnia drogami polnymi z Zajączkowa
Przydwórz oraz drogami polnymi dochodzi do Ryńska.
omijając Orłowo opiera się o ślad dawnej linii kolejowej
Stąd drogą polną obejmuje kem w Sosnówce kierując
Chełmża – Mełno, a w Płużnicy na drodze Wąbrzeźno –
się na północ drogami polnymi i wzdłuż cieków
Stolno łączy się z granicą północną obszaru. Należy
dochodzi do wsi Trzcianek. Dalej drogą, granicą
podkreślić, że granice obszaru mają bardzo
administracyjną gmin Płużnica i Wąbrzeźno oraz
urozmaicony przebieg. Wynika to z konieczności
drogami polnymi dochodzi do drogi Nowa Wieś
połączenia różnorodnych terenów: obrzeży jezior,
Królewska – Stanisławki, którą przebiega na krótkim
kompleksów leśnych, terenów bagiennych i doliny
odcinku. Następnie drogą polną i poprzez Stanisławki
cieków. Nadają one obszarowi kształt litery „U”. Na
wzdłuż działu wodnego obejmuje teren źródliskowy
południowym wschodzie granice posiadają swoje
Strugi Wąbrzeskiej, skąd krótkim odcinkiem drogi
przedłużenie na Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
Stanisławki – Jarantowice i drogą polną dochodzi do
Drwęcy.
Lp.

Nazwa

Rodzaj
ekosystemu
lądowoleśny

Położenie

Obszar
(ha)
11 140
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Załącznik nr 24
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

24.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Jezioro
Głuszyńskie

Rodzaj
ekosystemu
wodno-leśny

Położenie

Obszar (ha)

Gminy: Piotrków
Kujawski,
Topólka, Bytoń
Powiat:
radziejowski

5. 985

2) Położenie i charakterystyka.
Pod względem fizyczno-geograficznym położony
jest na obszarze Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego.
Pod względem geomorfologicznym leży w obrębie
Wysoczyzny Kujawskiej. Rzeźba powierzchni terenu,
charakteryzuje się dużym urozmaiceniem, co wynika
z rzeźbotwórczej działalności lądolodu, wód
lodowcowych
oraz
postglacjalnych
procesów
erozyjnych. Głównym elementem hydrograficznym jest
Jezioro Głuszyńskie zajmujące powierzchnię 608 ha.
Jest to klasyczne jezioro rynnowe, charakteryzujące się
wydłużonym kształtem, dużymi i zróżnicowanymi
głębokościami oraz bardzo urozmaiconą linią brzegową
i stromymi brzegami. Uzupełnienie sieci wodnej
stanowią jeziora: Czarny Bród i Chalno, rzeka
Zgłowiączka /fragment górnego odcinka/ oraz system
stawów, drobnych oczek wodnych i cieków.
Zasadniczym składnikiem szaty roślinnej są lasy
zajmujące powierzchnię 576 ha co stanowi zaledwie
9,6% ogólnej powierzchni oraz ważne z ekologicznego
punktu
widzenia,
kompleksy łąkowo-bagienne.
Podstawą utworzenia obszaru chronionego krajobrazu
jest ochrona krajobrazu i naturalnych warunków
środowiska przyrodniczego w tym: - jezioro
Głuszyńskie, które wraz z przyległym kompleksem
bagien stanowi obszar źródłowy rzeki Zgłowiączki,
miejsca ostojowe i lęgowe dla łąkowej, wodnej,
trzcinowej awifauny, - wyjątkowe walory krajobrazowe
jeziora i terenów do niego przyległych, - kompleks
leśny Lasu Orle mający duże znaczenie ekologiczne dla
prawie bezleśnych Kujaw.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Poczynając od południa granica

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
Zachowanie
różnorodności
biologicznej siedlisk i form
krajobrazowych
Wysoczyzny
Kujawskiej,
zachowanie
różnorodnej roślinności leśnej,
łąkowej,
torfowiskowej,
bagiennej i wodnej, ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych (naturalnych,
płynących i stojących) wraz
z pasem roślinności okalającej,
prowadzenie
racjonalnej
gospodarki leśnej.

biegnie od miejscowości Władysławowo duktem
leśnym poprzez kompleks Lasów Orle do miejscowości
Kamieńczyk. Następnie drogą polną poprzez
miejscowości Olszak, Chalno-Parcele granica dochodzi
do wsi Chalno i dalej drogą polną biegnącą wzdłuż
jeziora Chalińskiego skręca na zachód, gdzie po
przekroczeniu rzeki Zgłowiączki granica przekraczając
drogę Topólka-Orle przyjmuje kierunek północny. Dalej
biegnąc wzdłuż drogi Rybiny-Faliszewo dochodzi do
wsi Opielanka, po minięciu której skręca na wschód.
Dalej biegnąc wzdłuż drogi dochodzi do wsi Iłowo
gdzie biegnąc wzdłuż drogi i przyjmując kierunek
północny, a potem północno-zachodni dochodzi do wsi
Czarnocice. We wsi Czarnocice przyjmuje kierunek
północny i biegnie do drogi Sadłużek-Faliszewo, gdzie
przyjmując kierunek zachodni biegnie wzdłuż tej drogi
poprzez wieś Raciny do wsi Faliszewo. We wsi
Faliszewo przyjmuje kierunek południowy i biegnąc
wzdłuż drogi mija wsie Kolonię Stróżewo, Stróżewo,
Kolonię Morzyce, Dąbrówka, Głuszyn, Kolonia
Głuszyn i Stefanowo aż do wsi Potołówek. Z Potołówka
granica biegnie drogą wzdłuż krawędzi rynny
w kierunku północno-zachodnim do miejscowości
Świesz, gdzie zawraca biegnąc w kierunku
południowym szosą przez wieś Lubsin Huby do
Wzgórza Jaźwica. Następnie wzdłuż dróg polnych
i krawędzi leśnych biegnie do przysiółka Malina
w rejonie linii kolejowej Śląsk-Porty, gdzie w rejonie
miejscowości Gradowo Nowe granica zawraca
w kierunku wschodnim i biegnąc wzdłuż drogi mija
wsie Zakręta, Białe Błota i dochodzi do skrzyżowania
z drogą prowadzącą do wsi Bycz. Tam przyjmując
kierunek południowy biegnie wzdłuż granicy
województwa kujawsko-pomorskiego z województwem
wielkopolskim do wsi Władysławowo.
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Załącznik nr 25
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

25.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Jezioro
Skępskie

Rodzaj
ekosystemu
wodno-leśny

Położenie
Gminy: Skępe,
Lipno,
Powiat:
lipnowski,

2) Położenie i charakterystyka.
Pod względem fizyczno-geograficznym leży
w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej, we wschodniej
części Sandru Skrwy. Rzeźba powierzchni terenu
charakteryzuje się stosunkowo małymi spadkami.
Pewne ożywienie do orografii wprowadzają zagłębienia
rynnowe wypełnione na ogół wodami jezior oraz dolina
rzeki Mień. W kompleksie leśnym na południu
występują również formy eoliczne wykształcone
w postaci niedużych wydm. Oś hydrograficzna
omawianego terenu stanowi rzeka Mień, która
przepływa przez kompleks stawów i zespół Jezior
Skępskich. W zespole jezior największym jest Jezioro
Skępskie Wielkie zajmujące powierzchnię 120 ha.
Uzupełnienie sieci wodnej stanowią jeziora: Skępskie
Małe, Święte, Mielno, rzeka Mień, kompleks stawów,
jezioro Łąkie oraz system cieków i drobnych oczek
wodnych. Głównym składnikiem szaty roślinnej są lasy
zajmujące powierzchnię około 4000 ha. Są to
w przeważającej części bory sosnowe, głównie suche.
Istotnym elementem użytkowania terenu są łąki, które
koncentrują się głównie w południowej części obszaru
oraz w kompleksie wielkich stawów w okolicy wsi
Wólka /Łąki Hałacie/. Podstawą utworzenia obszaru
chronionego krajobrazu jest ochrona krajobrazu
i naturalnych warunków środowiska przyrodniczego
w tym:
- kompleks Jezior Skępskich, które wraz z jeziorem
Łąkie stanowi obszar źródłowy rzeki Mień
- duży, zwarty kompleks leśny porastający luźne
gleby piaszczyste,
- ochrona dużych powierzchni wód otwartych przed
degradacją,
- nieprzeciętne walory widokowe doliny rzeki Mień
na odcinku poniżej Jezior Skępskich

Obszar (ha)
10 405

-

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
Zachowanie różnorodności biologicznej
siedlisk obrębu kompleksu leśnego
Skępe
oraz
ochrona
fragmentu
Wysoczyzny Dobrzyńskiej w tym
obszarów źródliskowych meandrującej
rzeki Mień, ochrona zbiorników wód
powierzchniowych
(naturalnych,
płynących i stojących) wraz z pasem
roślinności okalającej, prowadzenie
racjonalnej gospodarki leśnej.

teren posiada ogromne znaczenie ekologiczne dla tej
części województwa kujawsko-pomorskiego,
- występujące liczne obiekty o dużych wartościach
kulturowych.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Granica bierze swój początek we wsi
Karnkowo. Następnie biegnie w kierunku wschodnim,
wzdłuż drogi do miasta Skępe i do wsi Wioska, gdzie
skręca na północ i przecinając tory kolejowe linii LipnoSierpc biegnie wzdłuż dróg polnych do wsi Łąkie.
Przyjmując kierunek wschodni otacza od północy
jezioro Łąkie gdzie przecinając kompleks leśny biegnie
w kierunku przysiółka Turka. Zaraz za wsią Turka
granica skręca na południowy wschód i biegnąc
w kierunku drogi Lipno-Sierpc, skręca na wschód
dochodzi do granicy województwa kujawskopomorskiego z województwem mazowieckim. Wspólna
granica, województwa i obszaru krajobrazu chronionego
utrzymuje się do miejscowości Boguchwała. Jedynie
we wsi Kukowo granica w niewielkim stopniu nie
pokrywa się z granicą województwa, gdyż biegnie
drogą wiodącą przez wieś Kukowo. W miejscowości
Boguchwała granice się rozdzielają. Granica obszaru
skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż
krawędzi lasów do wsi Huta, a następnie poprzez dukt
leśny do wsi Suradówek i dalej drogą do wsi Głodowo.
Po minięciu wsi nieznacznie odchyla się na północ
i biegnie wzdłuż krawędzi lasu dochodząc do miejsca
po torach kolejki wąskotorowej. Tu skręca na północ do
wsi Podgłodowo. Przed wsią granica zmienia kierunek
na wschodni i biegnie wzdłuż krawędzi lasów i łąk
i z niewielkim odchyleniem się ku północy dochodzi do
wsi Karnkowo.
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Załącznik nr 26
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

26.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Źródła Skrwy

Rodzaj
ekosystemu
lądowo-wodny

Położenie
Gmina: Skrwilno
Powiat: rypiński,

2) Położenie i charakterystyka.
Pod względem fizyczno-geograficznym cały obszar
leży w obrębie Sandru Skrwy. Orograficznie teren jest
dosyć jednorodny jedynie tylko zachodnia część
obszaru wykazuje większe zróżnicowanie. Dominantą
przestrzenną obszaru jest rynna jeziora Urszulewskiego.
Głównym elementem hydrograficznym jest jezioro
Urszulewskie o powierzchni 239,1 ha. Uzupełnienie
sieci wodnej stanowią jezioro Skrwilno, rzeka Skrwa
oraz bogaty system drobnych cieków oraz oczek
wodnych. Szatę roślinną tworzą przede wszystkim lasy.
Zajmują one dużą powierzchnię – około 2479 ha, które
stanowi prawie 50% omawianego obszaru. Ponadto
ważny ekologicznie i znaczący terytorialnie element
stanowią kompleksy łąk i bagien. Podstawą utworzenia
obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona krajobrazu
i naturalnych warunków środowiska przyrodniczego
w tym:
- rejon stanowiący obszar źródliskowy rzeki Skrwy,
- malowniczy krajobraz wraz z rynną jeziora
Urszulewskiego
- kompleksy leśne stanowiące ważny czynnik
ekologiczny dla tego rejonu województwa
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Ze wsi Skrwilno granica biegnie
wzdłuż drogi do miejscowości Okalewo. Zaraz za wsią
skręca na wschód i biegnąc wzdłuż drogi skrajem
kompleksu leśnego dochodzi do granicy województwa
kujawsko-pomorskiego
z
województwem
mazowieckim, gdzie biegnie wzdłuż w/w granic
w kierunku wsi Szczawno. Po minięciu wsi Szczawno
zmienia kierunek na południowy i biegnąc wzdłuż
wschodniej krawędzi kompleksu leśnego dochodzi do
wsi Zambrzyca. Mijając wieś następnie biegnie wzdłuż
drogi, dochodzi do rzeki Skrwy, gdzie przechodząc

Obszar (ha)
5. 178

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
Racjonalna gospodarka leśna,
polegająca
na
zachowaniu
różnorodności
biologicznej
siedlisk Równiny Urszulewskiej,
ochrona
krajobrazu
jeziora
Urszulewskiego i źródlisk rzeki
Skrwy
w
bezpośrednim
sąsiedztwie
GórznieńskoLidzbarskiego
Parku
Krajobrazowego.

przez rzekę przyjmuje kierunek zachodni, zgodny
z biegiem cieku, który zarazem stanowi granicę
województwa kujawsko-pomorskiego z województwem
mazowieckim. Mijając rzekę granica obszaru dalej
biegnie granicą województw osiągając zachodni brzeg
jeziora Urszulewskiego, który jednocześnie jest granicą
obszaru. W punkcie gdzie granica obszaru dochodzi do
cieku łączącego jezioro Urszulewskie z jeziorem
Szczutowskim (położonym już w województwie
mazowieckim) granica biegnie tym ciekiem i dochodzi
do drogi Rypin-Sierpc. Biegnąc wschodnim skrajem
drogi granica obszaru dochodzi do wsi Urszulewo.
Z Urszulewa granica biegnie na północ, z lokalnymi
odchyleniami na zachód i dochodzi do wsi Warszawka,
gdzie skręca na południowy-wschód, biegnąc wzdłuż
kompleksów łąkowych, do wsi Ruda a następnie ze wsi
Ruda biegnąc drogą prowadzącą do Skrwilna, gdzie
osiąga punkt wyjścia.
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Załącznik nr 27
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

27.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Jezioro
Modzerowskie

Rodzaj
ekosystemu
wodny

Położenie

Obszar (ha)

Gmina: Izbica
Kujawska,
Powiat:
włocławski

1 508

2) Położenie i charakterystyka.
Pod względem fizyczno-geograficznym położony
jest w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej. Rzeźba
powierzchni terenu charakteryzuje się dużym
urozmaiceniem, tak w obrębie samego obszaru jak
również i w terenach okolicznych. Wiąże się to głównie
z występowaniem młodoglacjalnych form takich jak
pagórki morenowe i rynny. Dominantą przestrzenną
terenu jest rynna Jeziora Modzerowskiego i Jeziora
Długiego wcinająca się w otaczający teren na głębokość
ponad 20 m. Głównym elementem hydrograficznym jest
Jezioro Modzerowskie wraz z Jeziorem Długim.
Stanowią one klasyczny przykład jezior rynnowych
i tworzą wraz z położonym w sąsiedztwie Jeziorem
Brdowskim (położonym na terenie województwa
wielkopolskiego) obszar źródłowy rzeki Noteć.
Uzupełnienie sieci wodnej stanowią bogaty system
drobnych cieków oraz oczek wodnych. Lasy położone
na terenie obszaru zajmują stosunkowo niewielką
powierzchnię – około 242 ha, co stanowi zaledwie 16%
całkowitej jego powierzchni. Podstawą utworzenia
obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona krajobrazu
i naturalnych warunków środowiska przyrodniczego
w tym:
- cały rejon stanowi obszar źródliskowy rzeki Noteć,
- Jezioro Modzerowskie wraz z Jeziorem Długim
stanowi bardzo interesujący element morfologiczny
i krajobrazowy w tej części województwa kujawskopomorskiego.
- kompleksy leśne wymagające ścisłej ochrony jako
jedne
z
nielicznie
występujących
lasów
w południowej części województwa kujawskopomorskiego.
3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Zachodnia i południowa część Obszaru
wyznaczona jest przez granice województwa kujawsko pomorskiego
i
województwa
wielkopolskiego.
Wschodnia granica bierze początek od punktu

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów
Zachowanie różnorodności
biologicznej siedlisk Pojezierza
Kujawskiego, ochrona jezior
rynnowych Modzelewskiego
i Długiego oraz bagien, ochrona kilku
kompleksów leśnych olsów, lasów
łęgowych, grądów i dębów.

przecięcia granicy województwa z drogą SzatanowoSmielnik i po jej przejściu osiąga kierunek północny.
Dalej biegnie drogą do wsi Mieczysławowo,
Chociszewo i dochodzi do drogi Nowa Wieś-Izbica
Kujawska i dalej biegnie wzdłuż drogi osiągając wieś
Góry Komorowskie. Po minięciu wsi odchodząc od
drogi skręca na zachód i biegnie skrajem zespołu bagien
do wsi Długie. Tutaj na krótkim odcinku odchyla się na
północ i biegnie drogą lokalną do drogi Izbica
Kujawska-Brdów.
Osiągając
skrzyżowanie
z wymienioną drogą biegnie w kierunku wsi
Grochowiska. Po ominięciu wsi Grochowiska granica
skręca na południe osiągając granicę województwa
kujawsko-pomorskiego
z
województwem
wielkopolskim.
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Załącznik nr 28
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
28. Obszar
lądowo-leśny
Gminy: Zbójno,
7 085
Ochrona: unikatowych form
Chronionego
Chrostkowo,
polodowcowych (drumliny),
Krajobrazu
Brzuze, Kikół
zbiorników wód
Drumliny
Powiaty: golubskopowierzchniowych, ochrona
Zbójeńskie
dobrzyński,
niewielkich powierzchni
lipnowski
higrofilnych lasów w Dolinie
Drwęcy.
- konieczność zachowania unikalnych walorów
2) Położenie i charakterystyka.
krajobrazowych i dydaktycznych niezwykle rzadkich
Pod względem fizyczno-geograficznym położony
form polodowcowych jakimi są drumliny.
jest w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Rzeźba
3) Granice.
powierzchni terenu charakteryzuje się wyjątkowo
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
dużym
urozmaiceniem.
Wiąże
się
ona
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
z występowaniem unikalnych form polodowcowych
administracyjne. Począwszy od wsi Działyń granica
jakimi są drumliny. Są to zespoły wzgórz (ciągów
biegnie wzdłuż drogi w kierunku południowobochenkowatych pagórków) o różnym kierunku
zachodnim mijając wieś Wielgie, przecinając drogę
przebiegu, zgodnym z kierunkiem ruchu lodowca. Sieć
Rypin-Kikół i mijając wieś Klonowo granica osiąga
hydrograficzną tworzą przede wszystkim trzy jeziora:
północne fragmenty wsi Zajeziorze. Następnie mijając
Wojnowskie, Sitno i Zbójeńskie. Uzupełnienie stanowi
wieś Stalmierek i Kontrowers biegnąc wzdłuż drogi
cały system drobnych rowów, cieków i drobnych oczek
dochodzi do wsi Stalmierz. Ze wsi Stalmierz biegnie
wodnych. Szata roślinna jest bardzo uboga. Dotyczy to
przez wsie Głęboczek, Lubianki oraz zachodni brzeg
zwłaszcza lasów, które zajmują łączną powierzchnię
jeziora Oborowskiego, wieś Obory i mija od strony
około 117 ha co stanowi zaledwie 1,6% ogólnej
zachodniej wieś Okonin. Następnie skręca na północnypowierzchni.
Ubóstwo
lasów
jest
wynikiem
zachód w kierunku wsi Ruże przecinając po drodze
intensywnych wyrębów i uzyskiwania w ten sposób
szosę relacji Kikół-Rypin. Po minięciu wsi Ruże granica
terenów dla rolnictwa o glebach charakteryzujących się
biegnie krawędzią doliny rzeki Ruziec nie osiągając wsi
wysokimi klasami bonitacyjnymi. Zróżnicowanie
Sitno. Początkowo biegnie północnym skrajem Jeziora
mikroklimatyczne obszaru wiąże się głównie z bardzo
Sicieńskiego. Nie obejmując jeziorka Płociczno
urozmaiconą rzeźbą terenu. Podstawą utworzenia
dochodzi do drogi gdzie przyjmuje kierunek
obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona krajobrazu
południowy, mija wieś Ciechanówek i dochodzi do wsi
i naturalnych warunków środowiska przyrodniczego
Działyń.
jest:
Lp.

Nazwa

Rodzaj ekosystemu

Położenie

Obszar (ha)
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Załącznik nr 29
do uchwały nr VI/106/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

Nazwa

Rodzaj ekosystemu

Położenie

29.

Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Niziny
Ciechocińskiej

leśny

Miasta:
Ciechocinek,
Nieszawa. Gminy:
Aleksandrów Kuj.,
Bobrowniki,
Czernikowo,
Fabianki, Lipno,
Lubanie, Raciążek,
Kikół, Waganiec
Powiat:
aleksandrowski
włocławski,
lipnowski, toruński

2) Położenie i charakterystyka.
Pod względem fizyczno-geograficznym obszar
chronionego krajobrazu położony jest w obrębie Kotliny
Toruńskiej, stanowiącej fragment Pradoliny Wisły.
Rzeźba powierzchni charakteryzuje się na ogół
niewielkimi spadkami i w przeważającej większości jest
płaska. Jedynie rejony przykrawędziowe Wysoczyzny
Kujawskiej oraz fragmenty wydmowe w północnozachodniej części obszaru charakteryzują się dużą
malowniczością, wynikającą z dużych deniwelacji
terenowych. Osią hydrologiczną opisywanego terenu
jest rzeka Wisła. Uzupełnienie sieci hydrograficznej
stanowi rzeka Tążyna stanowiąca lewobrzeżny dopływ
Wisły oraz system drobnych cieków i rowów. Trwałym
i bardzo ważnym składnikiem szaty roślinnej są lasy.
Zajmują one łączną powierzchnię około 1150 ha, co
stanowi 3% ogólnej powierzchni. Są to przede
wszystkim bory sosnowe mające ogromne znaczenie dla
mikroklimatu
Ciechocinka.
Charakterystycznym
elementem klimatycznym opisywanego terenu jest
stosunkowo duży udział cisz wynoszący dla
Ciechocinka 20%. Bardzo interesującym i decydującym
o funkcji terenu, jest mikroklimat ciechociński. Jest to
zjawisko powstałe między innymi w wyniku połączenia
naturalnych predyspozycji z działalnością człowieka budowa i eksploatacja tężni solankowych. Podstawą
utworzenia obszaru chronionego krajobrazu jest
ochrona krajobrazu i naturalnych warunków środowiska
przyrodniczego jest:
- ochrona unikalnych walorów mikroklimatycznych
Uzdrowiska Ciechocinek i jego najbliższych okolic,
- ochrona piękna nadwiślańskiego krajobrazu,
posiadającego
cechy
bardzo
zbliżone
do
naturalnych.

Obszar
(ha)
36 814

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
Racjonalna gospodarka leśna,
polegająca
na
zachowaniu
różnorodności
biologicznej
siedlisk Kotliny Płockiej, Kotliny
Toruńskiej,
Pojezierza
Dobrzyńskiego,
ochrona
monokulturowych
lasów
sosnowych
(mikroklimat
Ciechocinek) oraz krajobrazu
nadwiślańskiego, ochrona rzeki
Wisły, Tążyny i Mieni wraz z
pasem roślinności okalającej
głównie lasów liściastych.

3) Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne
i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne. Poczynając od miejscowości Białe
Błota, granica biegnie na południe omijając od strony
wschodniej miasto Aleksandrów Kujawski i dochodzi
do linii kolejowej Toruń-Włocławek. Biegnąc
wschodnią granicą torów kolejowych dochodzi do wsi
Lubanie, gdzie skręca na wschód i przechodząc przez
Wisłę dociera do jej prawego brzegu. Następnie biegnąc
wzdłuż tego brzegu dochodzi do wsi Łęg Witoszyn,
gdzie biegnąc duktem leśnym przecina drogę
Włocławek-Bobrowniki i dalej drogą lokalną biegnie w
kierunku północnym. Na wysokości wsi Witoszyn Stary
skręca na zachód i dochodzi do wsi Rachcin. Po
minięciu wsi Rachcin przyjmuje kierunek wschodni
dochodzi do drogi Włocławek-Lipno i dalej do wsi
Łochocin. Po minięciu wsi Łochocin przyjmuje
kierunek północno-zachodni i północny i biegnąc drogą
lokalną mija wsie Lisek, Gnojno, Barany, Mecowizna,
Ignackowo, Komorowo, Maliszewo i przekraczając
rzekę Mień dochodzi na wysokości wsi Jankowo do linii
kolejowej Lipno-Toruń. Dalej granica biegnie wzdłuż
torów kolejowych w kierunku wsi Czernikowo. Nie
dochodząc do zabudowy wsi Czernikowo granica
zmienia przebieg na kierunek zachodni. Dochodząc do
granicy gminy Czernikowo z gminą Obrowo dalej
biegnie wzdłuż w/w granicy i przechodzi rzekę Wisłę.
Po przejściu rzeki Wisły dalej biegnie wzdłuż granicy
gminy Aleksandrów Kujawski z gminą Obrowo do
drogi krajowej nr 1, gdzie skręca w kierunku
południowym. Następnie biegnie drogą krajową oraz
skrajem lasu i przed miejscowością Otłoczyn skręca
w dukt leśny. Dochodzi nim do torów kolejowych,
a następnie przechodzi przez rzekę Tążynę i osiąga
punkt początkowy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 99

– 5811 –

Poz. 793

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 99

– 5812 –

Poz. 793

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 99

– 5813 –

Poz. 793

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 99

793
794

– 5814 –

Poz. 793

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 99

– 5815 –

-5816-

Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
Cena brutto prenumeraty na okres jednego półrocza wynosi 741 zł, a prenumeraty rocznej 1482 zł
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 139 w godzinach pracy Urzędu

Wydawca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Redakcja i skład: Wydział Nadzoru i Kontroli – Redakcja Dziennika Urzędowego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 3497277, e-mail: dziennik@bydgoszcz.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Biuro Gospodarcze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 3497211, e-mail: dziennik.druk@bydgoszcz.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Biurze Gospodarczym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

ISSN 1508-4752

Cena brutto 6,84 zł (w tym 8% VAT)

