Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.
Kujaw.2004.120.2014 z dnia 2004.12.07
Status: Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2005 r.

Wejście w życie:
22 grudnia 2004 r.
Uchylony z dniem:
15 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 34/2004
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2004 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr
92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§ 1. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla wymienionych obszarów
chronionego krajobrazu, tj.:
1) Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
2) Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich;
3) Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
4) Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
5) Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego;
6) Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki;
7) Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki;
8) Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich;
9) Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich;
10) Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego miasta
Bydgoszczy;
11) Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej (część
wschodnia i zachodnia);
12) Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
13) Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich;
14) Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich;
15) Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich;
16) Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich;
17) Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich1
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 art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
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 przeciwsztormowym, 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 racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych;
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.
§ 1a. 1 Wykaz obszarów chronionego krajobrazu z określeniem ich położenia oraz ustalenia
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów zawarte zostały w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. 2 Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu, o których mowa w § 1, sprawuje
wojewódzki konserwator przyrody.
§ 3. Traci moc rozporządzenie nr 26/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18
sierpnia 2004 r. w sprawie zakazów obowiązujących w obszarach chronionego krajobrazu w
województwie kujawsko-pomorskim (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 94, poz. 1646).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________
1
Wymienione w § 1 obszary chronionego krajobrazu zostały utworzone rozporządzeniem nr
9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 Obszarów
Krajobrazu Chronionego w województwie bydgoskim (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 17, poz. 127 z
późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK 3
Lp.

Nazwa

Rodzaj
ekosystemu

Położenie

Obszar
(ha)

leśny

Gmina: Śliwice, Osie,
Cekcyn, Lniano,
Lubiewo
Powiat: Świecki,
Tucholski

2.

Wschodni Obszar
Chronionego
Krajobrazu Borów
Tucholskich

leśny

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

26.140

3.

Świecki Obszar
Chronionego
Krajobrazu

leśny

Gmina: Świecie,
Jeżewo, Drzycim
Powiat Świecki

2.516

1.

Śliwicki Obszar
Chronionego
Krajobrazu

4.

Nadwiślański
Obszar Chronionego lądowy
Krajobrazu

Gmina: Świecie,
Pruszcz, Bukowiec
Powiat: Świecki

5.

Gminy: Koronowo,
Gostycyn, Lubiewo,
Obszar Chronionego
Osielsko, Sicienko
Krajobrazu Zalewu wodny i leśny
Miasto Bydgoszcz
Koronowskiego
Powiat: Bydgoski,
Tucholski

6.

Obszar Chronionego
Krajobrazu Doliny wodny
rzeki Kamionki

Gminy: Kęsowo,
Gostycyn
Powiat: Tucholski

26.487

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

1.795

preferowanie ochrony 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.

28.687

zachowanie różnorodności
biologicznej siedlisk, ochrona
zbiorników wód
powierzchniowych (naturalnych i
sztucznych, płynących i
stojących) wraz z pasem
roślinności okalającej,
prowadzenie racjonalnej
gospodarki leśnej w Doliny 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.

1.000

zachowanie różnorodności
biologicznej siedlisk, ochrona
rzeki Kamionki wraz z pasem

roślinności okalającej.

7.

8.

9.

Obszar Chronionego
Obszaru Doliny
wodny
rzeki Sępolenki

Obszar Chronionego
Krajobrazu Ozów lądowy
Wielowickich

Obszar Chronionego
Krajobrazu Rynny wodny
Jezior Byszewskich

Gmina: Koronowo,
Gostycyn
Powiat:Bydgoski,
Tucholski

Gmina: Sośno
Powiat: Sępoleński

Gminy: Koronowo,
Sicienko, Mrocza
Powiat: Bydgoski,
Nakielski

10.

Obszar Chronionego
Miasto Bydgoszcz,
Krajobrazu
Północnego Pasa
leśny i lądowy Gmina: Osielsko
Rekreacyjnego
Powiat: Bydgoski
Miasta Bydgoszczy

11.

Obszar Chronionego
Krajobrazu Wydm
Kotliny
leśny
ToruńskoBydgoskiej część
wschodnia i

Gmina: Nowa Wieś
Wielka, Białe Błota,
Solec Kujawski,
Bydgoszcz,
Gniewkowo
Powiat Bydgoski

650

zachowanie różnorodności
biologicznej siedlisk, ochrona
rzeki Sepolenki wraz w pasem
roślinności okalającej.

815

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.

1.800

zachowanie różnorodności
biologicznej siedlisk, ochrona
zbiorników wód
powierzchniowych (naturalnych,
płynących i stojących) wraz z
pasem roślinności okalającej,
tworzenie stref buforowych
wokół zbiorników wodnych w
postaci pasów zadrzewień celem
ograniczenia spływu substancji
biogennych i zwiększenia
bioróżnorodności biologicznej.

2.640

preferowanie ochrony 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.

28.100

racjonalna gospodarka leśna,
polegająca na zachowaniu
różnorodności biologicznej
siedlisk Puszczy Bydgoskiej oraz
preferowana ochrona wydm pól
wydmowych dla zachowania ich

zachodnia

12.

stateczności.

Inowrocławski

Gmina: Sadki, Nakło
Nadnotecki Obszar
Chronionego
leśny i lądowy n/Notecią
Krajobrazu
Powiat: Nakielski

2.500

13.

Obszar Chronionego
Gmina: Szubin, Żnin
Krajobrazu Jezior wodny i leśny
Powiat Żniński
Żędowskich

1000

14.

Obszar Chronionego
Gmina: Żnin, Gąsawa,
Krajobrazu Jezior wodny i leśny
Barcin
Żnińskich

9.017

preferowanie ochrony 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.
zachowanie różnorodności
biologicznej siedlisk, ochrona
zbiorników wód
powierzchniowych (naturalnych,
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, ochrona typowego
krajobrazu Pojezierza - jezior
rynnowych - ochrona wód jezior
przed zanieczyszczeniem z
powodu znikomej szaty roślinnej.
zachowanie różnorodności
biologicznej siedlisk, ochrona
zbiorników wód

Powiat Żniński

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.

15.

Obszar Chronionego
Gminy: Rogowo, Żnin
Krajobrazu
wodny i leśny
Powiat Żniński
Jezior Rogowskich

16.

Obszar Chronionego
Krajobrazu Lasów leśny
Balczewskich

Gminy: Inowrocław,
Dąbrowa Biskupia,
Gniewkowo
Powiat Inowrocław

2.400

17.

Obszar Chronionego
leśny
Krajobrazu Lasów

Gmina: Strzelno,
Jeziora Wielkie,

6.300

1.700

zachowanie różnorodności
biologicznej siedlisk, ochrona
zbiorników wód
powierzchniowych (naturalnych i
sztucznych, płynących i
stojących) wraz w 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.
racjonalna gospodarka leśna,
polegająca na zachowaniu
różnorodności biologicznej
siedlisk w tym ochrony pól
wydmowych w jednym
kompleksie wód żyznych
czarnych ziem Kujawskich.
czynna ochrona ekosystemu
realizowana w ramach racjonalnej

Miradzkich

Mogilno
Powiat Mogileński

gospodarki leśnej, polega na
zachowaniu różnorodności
biologicznej siedlisk rejonu
Pojezierza Gnieźnieńskiego.

§ 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia nr 3/05 z dnia 7 marca 2005 r.
(Kujaw.05.28.505) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2005 r.
2
§ 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia nr 3/05 z dnia 7 marca 2005 r.
(Kujaw.05.28.505) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2005 r.
3
Załącznik dodany rozporządzeniem nr 3/05 z dnia 7 marca 2005 r. (Kujaw.05.28.505)
zmieniającym nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2005 r.
1

