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UCHWAŁA Nr XVI/109/11
RADY MIASTA RYPINA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Miasta Rypina
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Rypina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm. 2) po
uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy Rada Miasta Rypina
uchwala co następuje:

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Joanna Krukowska

§ 1.1) Znosi się formę ochrony przyrody z drzewa
gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodzie
pnia 560 cm, który rósł na terenie Zespołu Szkół Nr 1
ul. Kościuszki 51 w Rypinie. Drzewo zostało
ustanowione pomnikiem przyrody Uchwałą Rady
Miasta Rypina Nr XVII/145/2000 z dnia 21 lutego
2000 w § 1 pkt. 5.
2) Zniesienie formy ochrony przyrody następuje
z uwagi na utratę wartości przyrodniczych - drzewo
uległo przewróceniu w dniu 26.08.2011 r.

1)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.
2)
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664; Dz.U. z 2010 Nr 76 poz. 489;
Nr 119 poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549.

3382

3383
3383

UCHWAŁA Nr X/71/11
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, przedszkola i ich
zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800,
Nr 213, poz. 1650 i Nr 219 poz. 1706 ) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Obniża się dla dyrektorów szkół, przedszkola
i ich zastępców dla których organem prowadzącym jest
Gmina Lisewo tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin oraz określa się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dla niektórych nauczycieli:
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Stanowisko
dyrektor zespołu szkół
dyrektor szkoły każdego typu liczącego:
- do 7 oddziałów
- 8-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
zastępca dyrektora szkoły (zespołu) każdego typu liczącego:
- 12-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
dyrektor przedszkola liczącego:
- do 3 oddziałów
- 4-6 oddziałów
- 7 i więcej oddziałów
nauczyciel pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy

Poz. 3383,3384

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
4
10
8
6
12
10
12
10
8
22

§ 2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 1 odnosi
się również do nauczycieli zastępujących nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym
że obowiązuje on tych nauczycieli od 1 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zlecono
nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/201/06 Rady
Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie
ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i ich zastępców oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla niektórych nauczycieli.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Szymborski

3383

3384
3384

UCHWAŁA Nr XIV/145/2011
RADY MIEJSKIEJ w KRUSZWICY
z dnia 15 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 19 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613
z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/130/2011 Rady Miejskiej
w Kruszwicy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie
opłaty targowej w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4
w brzmieniu:
„4. Dzienna stawka opłaty targowej nie może
przekroczyć stawki określonej w art. 19 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.).”
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Kruszwicy.

3384

§ 3.. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Stanny
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171,
poz. 1016, Nr 232, poz. 1378
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UCHWAŁA Nr XVII/113/11
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie
miejscowości Nowa Chełmża.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r., Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413,
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149,
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32,
poz. 159 i Nr 153, poz. 901), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217,
poz. 1281) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenów
położonych w rejonie miejscowości Nowa Chełmża zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on
ustaleń uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Chełmża.
2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono
na rysunku planu.
3. Integralną częścią uchwały, o której mowa
w ust. 1, jest:
1) rysunek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:1000 – załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu – załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych – załącznik
Nr 3.
§ 2. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres
obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) „przeznaczeniu podstawowym” - należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które winno
przeważać na danym terenie określonym liniami
rozgraniczającymi z urządzeniami budowlanymi
oraz towarzyszącą zielenią urządzoną wraz
z obiektami małej architektury;
2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - należy przez to
rozumieć dopuszczone w planie przeznaczenie
uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie
podstawowe wraz z urządzeniami budowlanymi,
przy czym nie mogące kolidować z podstawowym
przeznaczeniem terenu;
3) „terenie” - należy przez to rozumieć obszar
o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku
planu
liniami
rozgraniczającymi
i oznaczony odpowiednim symbolem;
4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to
rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym
dopuszcza się zabudowę kubaturową, linia
zabudowy dotyczy głównej bryły budynku
z wyłączeniem balkonów, wykuszy, gzymsów,
okapów dachu, schodów zewnętrznych, pochylni
oraz innych elementów detalu architektonicznego,
przy czym okapy i gzymsy nie mogą przekraczać tej
linii o więcej niż 0,8 m, natomiast takie części
budynku jak balkony, galerie tarasy, schody
zewnętrzne i pochylnie o więcej niż 1,3 m;
5) „całkowitej powierzchni zabudowanej”- należy
przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów
poziomych pierwszych kondygnacji budynków lub
ich części powyżej poziomu terenu;
6) „wskaźniku intensywności zabudowy” – należy
przez to rozumieć stosunek całkowitej powierzchni
zabudowanej do powierzchni działki budowlanej;
7) „wysokości zabudowy” – należy przez to rozumieć
wysokość projektowanych budynków, nie dotyczy
budowli infrastruktury technicznej;
8) „zabudowie usługowej z zakresu turystyki
i rekreacji” - należy przez to rozumieć budynki
i budowle związane z turystyką i wypoczynkiem,
w tym usługi handlu, gastronomii, baza noclegowa,
urządzenia sportowe itp.;
9) „zieleni urządzonej” - należy przez to rozumieć
różnorodne
kompozycje
roślin
ozdobnych:
nasadzenia stałe (drzewa, krzewy, trawniki)
i sezonowe (rabaty, kwietniki);
10) „dachach płaskich” - należy przez to rozumieć formę
dachu o nachyleniu połaci dachowych do 20°;
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11) „dachach wysokich” - należy przez to rozumieć
formę dachu o nachyleniu połaci dachowych
powyżej 20° do 45°.
2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie
wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie
z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.,
oraz z definicjami wynikającymi z norm prawnych
i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu
podjęcia niniejszej uchwały.
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) przeznaczenie terenów;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) główny punkt widokowy;
6) strefa ochrony archeologicznej;
7) wymiarowanie
elementów
zagospodarowania
terenu.

4)

5)

§ 5. Oznaczenie informacyjne na rysunku planu nie
są obowiązującymi ustaleniami planu.
Rozdział 2
Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów
§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem UT, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu
turystyki i rekreacji,
b) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacji
indywidualnej,
agroturystyka,
parkingi,
mieszkanie właściciela, urządzenia infrastruktury
technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
ustala się główny punkt widokowy na Jezioro
Chełmżyńskie oraz główną oś widokową –
oznaczone na rysunku planu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do
mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko,
b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko za wyjątkiem inwestycji związanych
z przeznaczeniem terenu oraz inwestycji celu
publicznego w tym z zakresu łączności
publicznej,
c) nawierzchnie utwardzone dróg, parkingów oraz
placów
należy
projektować
jako
nieprzepuszczalne,
d) standardy akustyczne: jak dla terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych w rozumieniu
przepisów odrębnych,
e) zakaz przekształceń terenu w zakresie
makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych

6)

7)

Poz. 3385

z
budową
układu
komunikacyjnego,
infrastruktury technicznej,
f) istniejące urządzenia melioracyjne należy
zachować lub przebudować w sposób
zapewniający prawidłowe ich funkcjonowanie;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej: ustala się strefy
ochrony archeologicznej – zgodnie z rysunkiem
planu, w granicach których teren jest dostępny do
celów
inwestycyjnych
pod
warunkiem
przeprowadzenia niezbędnego zakresu badań
archeologicznych, na przeprowadzenie których
należy
uzyskać
pozwolenie
wojewódzkiego
konserwatora zabytków;
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
a) obowiązek wprowadzenia zieleni urządzonej
i elementów małej architektury wzdłuż
projektowanych ciągów pieszych oraz zieleni
urządzonej wzdłuż dróg dojazdowych,
b) dopuszcza
się
lokalizowanie
tablic
informacyjnych, szyldów i witaczy związanych
z przeznaczeniem terenu o max. Powierzchni
1,5 m² każdego z nich,
c) dopuszcza się lokalizowanie sezonowych
obiektów usługowo-handlowych;
zasady lokalizowania
reklam i
nośników
reklamowych:
a) zakaz lokalizowania wolnostojących nośników
reklamowych,
b) zakaz lokalizowania reklam na ogrodzeniach
i budynkach;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku
planu, linia zabudowy od strony jeziora nie
dotyczy: elementów małej architektury, w tym
altan i wiat, oraz hangarów na sprzęt wodny,
b) forma projektowanej zabudowy:
- budynki
usługowe
wielofunkcyjne
wolnostojące z towarzyszącą zabudową
wolnostojącą lub wbudowaną w główną bryłę
budynku,
- zabudowa rekreacji indywidualnej: budynki
wolnostojące
z
częścią
garażowogospodarczą wbudowaną w główną bryłę
budynku,
c) wysokość zabudowy projektowanej:
- budynki
usługowe:
max.
12,0 m
(2-kondygnacje nadziemne),
- budynki
rekreacji
indywidualnej
i towarzyszące: max. 9,0 m (2 kondygnacje
nadziemne),
- tymczasowe sezonowe obiekty usługowohandlowe: max. 4,0 m (1 kondygnacja
nadziemna),
d) geometrię dachów: dopuszcza się dachy wysokie
i płaskie,
e) wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0,2,
f) teren
biologicznie
czynny:
min.
70%
powierzchni działki;
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8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje
potrzeba określenia;
9) szczegółowe
zasady
i
warunki
scalania
nieruchomości: nie występuje potrzeba określenia;
10) zasady podziału nieruchomości:
a) dla rekreacji indywidualnej:
- dopuszcza się wydzielenie działek rekreacji
indywidualnej wzdłuż projektowanych dróg
dojazdowych,
- szerokość frontu działki: min 18,0 m,
powierzchnia min. 800m²,
b) dla usług: szerokość frontu działki: min 30,0 m,
powierzchnia min. 3000 m²;
11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz
zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: adaptacja i rozbudowa
istniejącego systemu sieci wodociągowej,
b) odprowadzanie
ścieków
sanitarnych:
do
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w ciepło: ogrzewanie budynków
źródłami o niskiej emisji zanieczyszczeń do
powietrza,
d) odprowadzenie wód deszczowych: wody
opadowe
z
utwardzonych
nawierzchni
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów
odprowadzić do projektowanego systemu
kanalizacji deszczowej,
e) nakaz
umieszczania
odpadów
stałych
w pojemnikach służących do ich czasowego
gromadzenia z okresowym wywozem na
wskazane przez władze gminy składowisko,
f) zasilanie w energię elektryczną: rozbudowa
istniejącego systemu elektroenergetycznego,
g) zaopatrzenie
w
sieć
teletechniczną:
projektowanym
systemem
infrastruktury
telekomunikacyjnej, na warunkach właściwego
gestora sieci,
h) przewody sieci infrastruktury technicznej
projektować wyłącznie jako podziemne, zgodnie
z wymogami określonymi w przepisach
szczególnych, w uzgodnieniu z dysponentami
poszczególnych sieci, za zgodą i na warunkach
określonych przez zarządcę lub właściciela
nieruchomości,
i) obsługa
komunikacyjna:
z
istniejącej
i projektowanej drogi dojazdowej,
j) wskaźniki miejsc postojowych na samochody
osobowe:
- obowiązek zapewnienia dwóch miejsc
postojowych na samochody osobowe
w granicach działki dla budynku rekreacji
indywidualnej,

Poz. 3385

-

min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni
użytkowej usług;
13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów: do czasu
realizacji systemu kanalizacji deszczowej dopuszcza
się odprowadzenie wód deszczowych do gruntu po
odpowiedni podczyszczeniu;
14) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30%.
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem Kp, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: przepompownia ścieków,
b) przeznaczenie
dopuszczalne:
urządzenia
infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nawierzchnie utwardzone muszą posiadać
odpowiednie
zabezpieczenie
przed
przepuszczaniem zanieczyszczeń do wód
gruntowych,
b) teren przepompowni należy ogrodzić w celu
zabezpieczenia
przed
dostępem
osób
postronnych,
c) nakaz urządzenia zieleni urządzonej wokół
przepompowni;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje
potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba
określenia;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: nie występuje potrzeba
określenia;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje
potrzeba określenia;
8) szczegółowe
zasady
i
warunki
scalania
nieruchomości objętych planem miejscowym: nie
występuje potrzeba określenia;
9) zasady podziału nieruchomości: teren stanowi jedną
działkę budowlaną;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna: z projektowanej drogi
dojazdowej KDD1,
b) odprowadzenie wód deszczowych: wody
opadowe
z
utwardzonych
nawierzchni
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów
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odprowadzić do projektowanego systemu
kanalizacji deszczowej;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów: do czasu
realizacji systemu kanalizacji deszczowej dopuszcza
się odprowadzenie wód deszczowych do gruntu po
odpowiednim podczyszczeniu;
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0,1%.
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KDp1, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: parking,
b) dopuszczalne:
urządzenia
infrastruktury
technicznej, portiernia;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: nawierzchnie utwardzone muszą
posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed
przepuszczaniem
zanieczyszczeń
do
wód
gruntowych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje
potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
a) obowiązek wprowadzenia zieleni urządzonej od
strony projektowanych ciągów pieszych i drogi
dojazdowej,
b) dopuszcza
się
lokalizowanie
tablicy
informacyjnej
lub
szyldu
związanego
z przeznaczeniem terenu o max. Powierzchni
1,5 m² każdego z nich,
c) dopuszcza się lokalizowanie sezonowych
obiektów usługowo-handlowych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku
planu, linia zabudowy nie dotyczy portierni,
b) forma projektowanej zabudowy: budynki
wolnostojące,
c) wysokość zabudowy projektowanej: max 4,0 m
(1 kondygnacja nadziemna),
d) geometrię dachów: dachy wysokie i płaskie;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje
potrzeba określenia;
8) szczegółowe
zasady
i
warunki
scalania
nieruchomości objętych planem miejscowym:
nie występuje potrzeba określenia;
9) zasady podziału nieruchomości: teren stanowi jedną
działkę budowlaną;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
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11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę: adaptacja i rozbudowa
istniejącego systemu sieci wodociągowej,
b) odprowadzanie
ścieków
sanitarnych:
do
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód deszczowych: wody
opadowe
z
utwardzonych
nawierzchni
odprowadzić do projektowanego systemu
kanalizacji deszczowej,
d) nakaz
umieszczania
odpadów
stałych
w pojemnikach służących do ich czasowego
gromadzenia z okresowym wywozem na
wskazane przez władze gminy składowisko,
e) zasilanie w energię elektryczną: rozbudowa
istniejącego systemu elektroenergetycznego,
f) zaopatrzenie
w
sieć
teletechniczną:
projektowanym
systemem
infrastruktury
telekomunikacyjnej, na warunkach właściwego
gestora sieci,
g) sieci infrastruktury technicznej projektować
wyłącznie jako podziemne, zgodnie z wymogami
określonymi w przepisach szczególnych,
w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych
sieci, za zgodą i na warunkach określonych przez
zarządcę lub właściciela nieruchomości,
h) nakaz urządzenia min. 10 ogólnodostępnych
miejsc postojowych,
i) obsługa komunikacyjna: z projektowanej drogi
dojazdowej;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów: do czasu
realizacji systemu kanalizacji deszczowej dopuszcza
się odprowadzenie wód deszczowych do gruntu po
odpowiedni podczyszczeniu;
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0,1%.
§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KDp2, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: parking,
b) przeznaczenie
dopuszczalne:
urządzenia
infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: nawierzchnie utwardzone muszą
posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed
przepuszczaniem
zanieczyszczeń
do
wód
gruntowych;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje
potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych:
a) obowiązek wprowadzenia zieleni urządzonej od
strony dróg dojazdowych,
b) dopuszcza
się
lokalizowanie
tablicy
informacyjnej o max. powierzchni 1,5 m²,
c) zakaz lokalizowania sezonowych obiektów
usługowo-handlowych;
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: nie występuje potrzeba
określenia;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje
potrzeba określenia;
8) szczegółowe
zasady
i
warunki
scalania
nieruchomości objętych planem miejscowym:
nie występuje potrzeba określenia;
9) zasady podziału nieruchomości: teren stanowi jedną
działkę budowlaną;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) nakaz urządzenia min. 10 ogólnodostępnych
miejsc postojowych,
b) odprowadzenie wód deszczowych: wody
opadowe
z
utwardzonych
nawierzchni
odprowadzić do projektowanego systemu
kanalizacji deszczowej,
c) obsługa komunikacyjna: z projektowanej drogi
dojazdowej;
12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów: do czasu
realizacji systemu kanalizacji deszczowej dopuszcza
się odprowadzenie wód deszczowych do gruntu po
odpowiedni podczyszczeniu;
13) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0,1%.
§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KDD1, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: droga publiczna dojazdowa (D),
b) dopuszczalne:
urządzenia
infrastruktury
technicznej.
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje
potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: zakaz lokalizowania reklam
w pasie drogowym;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) szerokość
drogi:
10,0 m
w
liniach
rozgraniczających,
b) należy wykonać odpowiednie ścięcie narożnika
działki – zgodnie z rysunkiem planu,
c) ulica
jednojezdniowa
z
jednostronnym
chodnikiem po stronie zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na

8)

9)

10)

11)

12)
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podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje
potrzeba określania;
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym:
nie występuje potrzeba określenia;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) w liniach rozgraniczających istniejącej drogi
przewody sieci infrastruktury technicznej
projektować jako podziemne,
b) ulica
jednojezdniowa
z
jednostronnym
chodnikiem po stronie zabudowy;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu: nie występuje
potrzeba określenia;
stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0,1%.

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KDD2, ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: droga publiczna dojazdowa (D) poszerzenie istniejącej drogi,
b) dopuszczalne: lokalizacja liniowych sieci
podziemnych infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje
potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: zakaz lokalizowania reklam
w pasie drogowym;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) szerokości poszerzenia: 5,0 m w liniach
rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,
b) należy wykonać odpowiednie ścięcia narożników
działek przy skrzyżowaniach dróg, dla
zapewnienia
prawidłowych
trójkątów
widoczności – zgodnie z rysunkiem planu,
c) ulica
jednojezdniowa
z
obustronnym
chodnikiem, z dopuszczeniem budowy ulicy
jednoprzestrzennej (bez wyodrębnionej jezdni
i chodników);
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje
potrzeba określania;
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8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym:
nie występuje potrzeba określenia;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
w liniach rozgraniczających istniejącej drogi
przewody
sieci
infrastruktury
technicznej
projektować jako podziemne;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu: nie występuje
potrzeba określenia;
12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0,1%.
§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami KDx1÷2, ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: ciąg pieszy publiczny,
b) dopuszczalne:
urządzenia
infrastruktury
technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie występuje potrzeba określenia;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: nie występuje potrzeba określenia;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje
potrzeba określenia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: obowiązek wprowadzenia
zieleni urządzonej i elementów małej architektury
wzdłuż projektowanych ciągów pieszych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) szerokość ciągu pieszego KDx1: 6,0 m w liniach
rozgraniczających,
b) szerokość ciągu pieszego KDx2: szerokość
zmienna zgodnie z rysunkiem planu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych: nie występuje
potrzeba określania;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym:
nie występuje potrzeba określenia;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
przewody
sieci
infrastruktury
technicznej
projektować jako podziemne;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu: nie występuje
potrzeba określenia;
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12) stawka procentowa służącą naliczeniu opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0,1%.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmża.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej Gminy Chełmża www.gminachelmza.pl.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/113/11
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/113/11
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/113/11
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Chełmża, o sposobie
realizacji, zapisanych w planie miejscowym,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie
miejscowości Nowa Chełmża.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r., Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413,
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149,
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32,
poz. 159 i Nr 153, poz. 901), określa się następujący
sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy:

1.1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zm.), zadania własne gminy.
2) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
zapisane w planie obejmują:
a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje
w granicach linii rozgraniczających poszczególnych
dróg z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym,
b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane
poza liniami rozgraniczającymi dróg.
2. Wykazy terenów publicznych, w których
zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej należące do zadań własnych gminy –
zgodnie z prognozą skutków finansowych.
Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony
w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo
o zamówieniach publicznych.
3. Opis sposobu realizacji inwestycji publicznych:
1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą
Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach
publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce
komunalnej i o ochronie środowiska,
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2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji,
energii elektrycznej realizowane będą w sposób
określony obowiązującymi przepisami,
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych
w pkt. 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych
stron.
4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. O finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi
zmianami), przy czym:
1) wydatki majątkowe określa uchwała Rady Gminy,
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2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy
ustala się w uchwale budżetowej.
5.1) Zadania w zakresie budowy dróg finansowane
będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień
z innymi podmiotami.
2) Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych
będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348).
6. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:
1) dochody własne,
2) dotacje,
3) pożyczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Europejskiej,
5) udział podmiotów gospodarczych.
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UCHWAŁA Nr XVII/119/11
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217,
poz. 1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225,
poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102,
poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz., poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226,
poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682,
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96,
poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory informacji i deklaracji
podatkowych:
1) wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości (1N-1) stanowi załącznik Nr 1 do
Uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
(DN-1) stanowi załącznik Nr 2 do uchwały;
3) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowi
załącznik Nr 4 do uchwały;
5) wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)
stanowi załącznik Nr 5 do uchwały;
6) wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowi
załącznik Nr 6 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwały Nr III/16/2002 Rady
Gminy Chełmża z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie
określenia wzorów deklaracji podatkowych oraz
informacji
podatkowych
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2002 r. Nr 146, poz. 2817).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański
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ZARZĄDZENIE Nr 15/0210/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Rakutowskie”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się, co
następuje:

§ 8. Opis granic obszarów Natura 2000 w części
pokrywającej się z rezerwatem, w postaci
współrzędnych geograficznych punktów ich załamania,
zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Jezioro Rakutowskie” zwanego dalej
„rezerwatem”.
2. Rezerwat położony jest na obszarze specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie
PLB040001 oraz w granicach obszaru mającego
znaczenie dla Wspólnoty Błota Kłócieńskie PLH04003,
zwanych dalej obszarami Natura 2000.

§ 9. Mapę obszarów Natura 2000 oraz znajdującego
się, na ich terenie rezerwatu przedstawia załącznik nr 4
do zarządzenia.

§ 2.1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz
terenów
przyległych
z
charakterystycznymi
zbiorowiskami roślinnymi i miejscami bytowania wielu
rzadkich gatunków ptaków.
2. Przyrodniczymi uwarunkowaniami realizacji
celu ochrony, o którym mowa w ust. 1, są:
1) niekorzystne zmiany hydrologiczne w zlewni jeziora
Rakutowskiego, wpływające na stan i jakość
awifauny oraz zasoby florystyczne ekosystemu,
2) postępujący proces degradacji torfów i licznych,
niekorzystnych przemian związanych z niskim
poziomem wód,
3) przyspieszona sukcesja naturalna odsłoniętej części
dna jeziora Rakutowskiego,
4) zarastanie brzegów jeziora roślinnością szuwarową.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów
eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela
stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Ochronie
rezerwatu.

czynnej

podlega

cały

obszar

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze
ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu
i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik
nr 2 do zarządzenia.
§ 6. Na terenie rezerwatu nie wyznacza się
obszarów i miejsc udostępnianych dla celów
naukowych,
edukacyjnych,
turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb
i rybactwa.
§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc,
w których może być prowadzona działalność
wytwórcza, handlowa i rolnicza.

§ 10. Identyfikację istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów
Natura 2000 w granicach rezerwatu przyrody
przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 5 do
zarządzenia.
§ 11. Cele działań ochronnych na obszarach Natura
2000 w części pokrywającej się z rezerwatem określa
załącznik nr 6 do zarządzenia.
§ 12. Działania ochronne na obszarach Natura 2000
w części pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem
podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania przedstawia tabela stanowiąca
załącznik nr 7 do zarządzenia.
§ 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian
w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowal,
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego,
planie
zagospodarowania
przestrzennego województwa dotyczących eliminacji
lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub
zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000.
§ 14. Wprowadza się następujące ustalenia do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kowal, miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego,
planu
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
kujawsko-pomorskiego, dotyczących eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych
w rezerwacie:
1) zaleca się uwzględnić w planach zagospodarowania
przestrzennego utrzymanie stabilnych warunków
hydrologicznych
jeziora
Rakutowskiego,
w szczególności późnym latem i wczesną jesienią,
poprzez wykonanie prac inżynieryjno-technicznych
hamujących dalszą degradację ekosystemu jeziora,
w celu zachowania ciągłości trwania w stanie
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niezmienionym
siedlisk
przyrodniczych
stanowiących miejsca lęgów i występowania
licznych gatunków ptaków oraz zabezpieczenia
lęgów ptaków;
2) zaleca się zachować otaczające rezerwat grunty
określone w ewidencji gruntów obowiązującej
w dniu wejścia w życie przedmiotowego
zarządzenia, jako użytki zielone, ze szczególnym
uwzględnieniem łąk - w chwili obecnej
ekstensywnie użytkowanych.
3) zaleca się ograniczać możliwości lokalizacji
inwestycji wodochłonnych w górnej części zlewni
rzeki Rakutówki, mogących przyczynić się do
obniżenia poziomu wód w rezerwacie m.in. prace
ziemne, kopalnie odkrywkowe itp.
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§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 15/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu
Lp.
1.

Identyfikacja zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych
Niekorzystne zmiany hydrologiczne
w zlewni jeziora Rakutowskiego
wpływające na stan i jakość awifauny
oraz
zasoby
florystyczne
ekosystemu.

2.

Zarastanie odsłoniętych osadów
dennych w północno-wschodniej
części jeziora. Wzmożona sukcesja
roślinności szuwarowej, krzaczastej
i drzew.

3.

Przesuszenie otaczających jezioro łąk
i bagien.

4.

Degeneracja szuwarów w strefie
najbardziej zewnętrznej od brzegów
jeziora w południowej części
obszaru.
Stopniowe zanikanie podwodnych
łąk ramienicowych Charetea.

5.

6.

Zanieczyszczenie
Rakutowskiego.

wód

jeziora

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Wykonanie badań hydrologicznych i geodezyjnych w celu określenia
rzędnych
stabilizujących
poziom
wód
powierzchniowych.
Wykonanie prac inżynieryjno-technicznych hamujących dalszą
degradację ekosystemu Jeziora Rakutowskiego, m.in. próg piętrząco –
stabilizacyjny na wypływie rzeki Rakutówki z Jeziora Rakutowskiego.
Utrzymanie stabilnego poziomu wód w Jeziorze Rakutowskim – nie
dopuszczanie do nadmiernego obniżania się poziomu lustra wody
późnym latem i wczesną jesienią.
W miarę potrzeb przystąpić do wykupu gruntów położonych wokół
rezerwatu Jezioro Rakutowskie ze względu na potencjalne zagrożenie
podtapianiem.
Utrzymanie stabilnego poziomu wód Jeziora Rakutowskiego – nie
dopuszczanie do nadmiernego obniżania się poziomu lustra wody
późnym latem i wczesną jesienią.
Sukcesywne usuwanie krzewów i drzew.
Ograniczenie rozwoju roślinności szuwarowej, głównie trzciny poprzez
mechaniczne niszczenie kłączy oraz wykaszanie w sezonie zimowym.
Utrzymanie stabilnego poziomu wód w Jeziorze Rakutowskim – nie
dopuszczanie do nadmiernego obniżania się poziomu lustra wody
późnym latem i wczesną jesienią oraz systematyczny monitoring stanu
wód powierzchniowych na rzece Rakutówce przy moście
w miejscowości Kłótno, gmina Baruchowo i na moście w miejscowości
Dębniaki, gmina Kowal.
Utrzymanie stabilnego poziomu wód w jeziorze Rakutowskim.

Ograniczenie napływu biogenów oraz utrzymanie stabilnego poziomu
wód w Jeziorze Rakutowskim – nie dopuszczanie do nadmiernego
obniżania się poziomu lustra wody późnym latem i wczesną jesienią.
Monitoring jakości wód Rakutówki i jeziora Rakutowskiego oraz
kontrola pracy oczyszczalni ścieków w Baruchowie i Rakutowie.
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 15/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji
Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

1.

Wykonanie
badań
hydrologicznych
i
geodezyjnych
w
celu
określenia
rzędnych
stabilizujących poziom wód
powierzchniowych.
Wykonanie prac inżynieryjnotechnicznych
hamujących
dalszą degradację ekosystemu
Jeziora Rakutowskiego, m.in.
próg piętrząco-stabilizacyjny
na wypływie rzeki Rakutówki
z Jeziora Rakutowskiego.

2.

Usuwanie nalotu wierzbowego,
brzozowego oraz topolowego z
płycizn
położonych
w
północno-wschodniej
części
rezerwatu przyrody Jezioro
Rakutowskie.

3.

Wycinanie
i
usuwanie
szuwarów i zarośli łozowych
porastających wynurzone dno
jeziora,
fragmenty
łąk,
torfowiska przejściowe.
Prowadzenie
monitoringu
gatunków
ptaków,
roślin
i stanu siedlisk.

Wykonanie
badań
hydrologicznych
i
geodezyjnych
określających
zabiegi
(rozwiązania techniczne) mające na celu
utrzymanie właściwego poziomu wody w jeziorze
(opracowanie powinno zawierać identyfikację
problemu niedoboru wody na terenie rezerwatu
oraz określać rodzaj zabiegów (rozwiązań
technicznych) niezbędnych dla rozwiązania
problemu
niekorzystnych
zmian
hydrologicznych).
Odtworzenie trwałego progu stabilizującego
przepływ wody przez rezerwat przyrody Jezioro
Rakutowskie – stabilizacja poziomu wód
w jeziorze, nie dopuści do nadmiernego obniżania
poziomu lustra wody późnym latem i wczesną
jesienią.
Ustalenie optymalnego poziomu wody w jeziorze
po podpiętrzeniu.
Wykonanie
monitoringu
przepływu
wód
powierzchniowych.
Całkowite odkrycie powierzchni rozlewiskowej
jeziora.
Zabieg winien być prowadzony w odstępie, co
3 lata, lub częściej w zależności od intensywności
procesu zarastania.
Prace powinny być wykonywane poza okresem
lęgowym większości gatunków ptaków – po
15 sierpnia.
Wycinka większych skupień zarośli łozowych.
Wycinka szuwarów do 15% rocznie powierzchni
trzcinowisk; wycinka w okresie zimowym:
listopad-luty.

Lp.

4.

Monitoring gatunków ptaków wodno-błotnych
z rzędów: siewkowe Charadriiformes, blaszkodziobe
Anseriformes i żurawiowe Gruiformes w trakcie
wiosennej i jesiennej wędrówki oraz monitoring
awifauny lęgowej rezerwatu oraz monitoring stanu
populacji gatunków ptaków będących przedmiotami
ochrony obszaru Natura 2000 i bytujących na terenie
rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie oraz
monitoring realizacji celów działań - wykonywać
cyklicznie co minimum 3 lat. Monitoring siedlisk
przyrodniczych: brzegi lub osuszane dna zbiorników
wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, IsoëtoNanojuncetea
(3130),
twardowodne
oligoi mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami
ramienic Charetea (3140), starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nymphaeion,Potamion (3150), zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe Molinion (6410), torfowiska nakredowe
Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum
nigricantis (7210) oraz monitoring realizacji celów
działań ochronnych co 6 lat

Lokalizacja działań
ochronnych
Rzeka Rakutówka przy
moście w miejscowości
Dębniaki, gmina Kowal,
obręb
ewidencyjny
Rakutowo,
działka
ewidencyjna: 1065.

Rezerwat
przyrody
Jezioro Rakutowskie –
płycizny jeziora w części
północno – wschodniej gmina Kowal, obręb
ewidencyjny Rakutowo,
działka
ewidencyjna:
1037.
Gmina Kowal, obręb
ewidencyjny Rakutowo,
działka
ewidencyjna:
1029, 1033, 1037, 1040,
1031.
Obszar całego rezerwatu
–
w
miejscach
występowania
danych
gatunków. Gmina Kowal,
obręb
ewidencyjny
Rakutowo,
działka
ewidencyjna: 1029, 1033,
1037, 1040, 1031.
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Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 15/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Opis granic obszarów Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem w postaci współrzędnych
geograficznych punktów ich załamania
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Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 15/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Mapa obszarów Natura 2000 oraz znajdującego się na ich terenie rezerwatu
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Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 15/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów Natura
2000 w granicach rezerwatu przyrody
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

Przedmiot ochrony obszarów Natura 2000
Bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobrychus minutus, błotniak
stawowy Circus aeruginosus, błotniak łąkowy Circus pygargus,
kropiatka Porzana porzana, żuraw Grus grus, rybitwa czarna
Chlidonias niger, podróżniczek Luscinia svecica, gęgawa Anser
anser, cyraneczka Anas crecca, krzyżówka Anas platyrhynchos,
cyranka Anas guerguedula, głowienka Aythya ferina, czernica
Aythya fuligula, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, sieweczka
obrożna Charadrius hiaticul, kszyk Gallinago gallinago, rycyk
Limosa limosa, krwawodzióc Tringa totanus;
Kszyk Gallinago gallinago, rycyk Limosa limosa, krwawodziób
Tringa totanus, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, sieweczka
obrożna Charadrius hiaticul;
Bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobrychus minutus, błotniak
stawowy Circus aeruginosus, błotniak łąkowy Circus pygargus,
żuraw Grus grus;
Kszyk Gallinago gallinago, rycyk Limosa limosa, krwawodziób
Tringa totanus, żuraw Grus grus;
Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi
łąkami ramienic Charetea (3140);

6.

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion (6410);

7.

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion (3150);

wodne

Opis zagrożenia
Niekorzystne
zmiany
hydrologiczne
w zlewni jeziora Rakutowskiego wpływające
na stan i jakość awifauny oraz zasoby
florystyczne ekosystemu, m.in. nadmierne
obniżanie się poziomu lustra wody późnym
latem i wczesną jesienią.

Zarastanie odsłoniętych osadów dennych
w północno-wschodniej
części
jeziora.
Wzmożona sukcesja roślinności szuwarowej,
krzaczastej i drzew.
Degeneracja szuwarów w strefie najbardziej
zewnętrznej
od
brzegów
jeziora
w południowej części obszaru.
Przesuszenie otaczających jezioro łąk
i bagien.
Zanieczyszczenie
wód
jeziora
Rakutowskiego.
Stopniowe zanikanie podwodnych łąk
ramienicowych Charetea.
Przesuszenie otaczających jezioro łąk
i bagien.
Niekorzystne
zmiany
hydrologiczne
w zlewni jeziora Rakutowskiego, m.in.
nadmierne obniżanie się poziomu lustra
wody późnym latem i wczesną jesienią.
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Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 15/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Cele działań ochronnych na obszarach Natura 2000
Lp.
1.

2.

3.

4.

Przedmiot ochrony obszarów Natura 2000
Bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobrychus minutus,
błotniak stawowy Circus aeruginosus, błotniak łąkowy
Circus pygargus, kropiatka Porzana porzana, żuraw
Grus grus, rybitwa czarna Chlidonias niger,
podróżniczek Luscinia svecica, gęgawa Anser anser,
cyraneczka
Anas
crecca,
krzyżówka
Anas
platyrhynchos, cyranka Anas guerguedula, głowienka
Aythya ferina, czernica Aythya fuligula, sieweczka
rzeczna Charadrius dubius, sieweczka obrożna
Charadrius hiaticul, kszyk Gallinago gallinago, rycyk
Limosa limosa, krwawodziób Tringa totanus;
Kszyk Gallinago gallinago, rycyk Limosa limosa,
krwawodziób Tringa totanus, sieweczka rzeczna
Charadrius dubius, sieweczka obrożna Charadrius
hiaticul;
Bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobrychus minutus,
błotniak stawowy Circus aeruginosus, błotniak łąkowy
Circus pygargus, żuraw Grus grus;
Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki
z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (3140);

5.

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion (6410);

6.

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion (3150);

Cele działań ochronnych
Wykonanie prac inżynieryjno - technicznych
stabilizujących poziom wody w jeziorze oraz
hamujących dalszą degradację ekosystemu jeziora
Rakutowskiego, m.in. próg piętrząco – stabilizacyjny
na
wypływie
rzeki
Rakutówki
z
jeziora
Rakutowskiego.
Utrzymanie stabilnego poziomu wód w Jeziorze
Rakutowskim – nie dopuszczanie do nadmiernego
obniżania się poziomu lustra wody późnym latem
i wczesną jesienią.
Zwiększenie wilgotności odsłoniętego dna jeziora
dzięki utrzymaniu wyższego poziomu wód jeziora
późnym
latem
i
wczesną
jesienią.
Ograniczenie rozwoju roślinności szuwarowej,
głównie trzciny poprzez mechaniczne niszczenie
kłączy oraz wykaszanie w sezonie zimowym.
Przeciwdziałanie degradacji szuwarów poprzez m.in.
ograniczenie sukcesji zarośli łozowych.
Wykonanie
prac
inżynieryjno-technicznych
stabilizujących poziom wody w jeziorze oraz
hamujących dalszą degradację ekosystemu jeziora
Rakutowskiego – próg piętrząco-stabilizacyjny na
wypływie rzeki Rakutówki z Jeziora Rakutowskiego.
Utrzymanie stabilnego poziomu wód w Jeziorze
Rakutowskim – nie dopuszczanie do nadmiernego
obniżania się poziomu lustra wody późnym latem
i wczesną jesienią.
Zwiększenie wilgotności łąk otaczających jezioro
dzięki utrzymaniu wyższego poziomu wód jeziora
późnym latem i wczesną jesienią.
Wykonanie
prac
inżynieryjno-technicznych
stabilizujących poziom wody w jeziorze oraz
hamujących dalszą degradację ekosystemu jeziora
Rakutowskiego oraz jeziora Żłoby, m.in. próg
piętrząco-stabilizacyjny na wypływie rzeki Rakutówki
z jeziora Rakutowskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17812 –

Poz. 3387

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 15/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Działania ochronne na obszarach Natura 2000 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania
Podmiot
odpowiedzialny za
wykonanie
Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.
1.
Wykonanie
badań
hydrologicznych Rzeka Rakutówka przy moście Regionalny
i geodezyjnych
określających
zabiegi w miejscowości Dębniaki, gmina Dyrektor Ochrony
(rozwiązania techniczne) mające na celu Kowal, obręb ewidencyjny Rakutowo, Środowiska
utrzymanie
właściwego
poziomu
wody działka ewidencyjna: 1065.
w Bydgoszczy
w jeziorze (opracowanie powinno zawierać
identyfikację problemu niedoboru wody na
terenie rezerwatu oraz określać rodzaj zabiegów
(rozwiązań technicznych) niezbędnych dla
rozwiązania problemu niekorzystnych zmian
hydrologicznych).
Odtworzenie trwałego progu stabilizującego
przepływ wody przez rezerwat przyrody Jezioro
Rakutowskie – stabilizacja poziomu wód
w jeziorze, nie dopuści do nadmiernego
obniżania poziomu lustra wody późnym latem
i wczesną jesienią.
Ustalenie
optymalnego
poziomu
wody
w jeziorze po podpiętrzeniu.
Wykonanie monitoringu przepływu wód
powierzchniowych.
2.
Usuwanie nalotu wierzbowego, brzozowego Rezerwat
przyrody
Jezioro Regionalny
oraz topolowego z płycizn położonych Rakutowskie – płycizny jeziora Dyrektor Ochrony
w północno-wschodniej
części
rezerwatu w części północno-wschodniej - gmina Środowiska
przyrody Jezioro Rakutowskie.
Kowal, obręb ewidencyjny Rakutowo, w Bydgoszczy
działka ewidencyjna: 1037.
3.
Wycinanie i usuwanie szuwarów i zarośli Gmina Kowal, obręb ewidencyjny Regionalny
łozowych porastających wynurzone dno jeziora, Rakutowo, działka ewidencyjna: 1029, Dyrektor Ochrony
fragmenty łąk, torfowiska przejściowe.
1033, 1037, 1040, 1031.
Środowiska
w Bydgoszczy
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych.
4.
Monitoring stanu populacji gatunków ptaków Monitoring stanu populacji gatunków Regionalny
będących przedmiotami ochrony obszaru Natura ptaków
będących
przedmiotami Dyrektor Ochrony
2000 i bytujących na terenie rezerwatu przyrody ochrony
obszaru
Natura
2000 Środowiska
Jezioro Rakutowskie oraz monitoring realizacji w granicach
rezerwatu
przyrody w Bydgoszczy
celów działań ochronnych, co 3 lata.
Jezioro Rakutowskie. Monitoring
realizacji celów działań ochronnych na
działkach ewidencyjnych: 1029, 1033,
1037, 1040, 1031, Gmina Kowal,
obręb ewidencyjny Rakutowo.
Lp.

Działania ochronne

Obszar wdrożenia
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5.

Monitoring
stanu
zachowania
siedlisk Monitoring stanu zachowania siedlisk Regionalny
przyrodniczych stanowiących cel ochrony przyrodniczych
stanowiących
cel Dyrektor Ochrony
obszaru Natura 2000: brzegi lub osuszane dna ochrony
obszaru
Natura
2000 Środowiska
zbiorników
wodnych
ze
zbiorowiskami w granicach
rezerwatu
przyrody w Bydgoszczy
z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea (3130), Jezioro Rakutowskie. Monitoring
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki realizacji celów działań ochronnych na
z podwodnymi łąkami ramienic Charetea (3140), działkach ewidencyjnych: 1029, 1033,
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 1037, 1040, 1031, Gmina Kowal,
wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, obręb ewidencyjny Rakutowo.
Potamion
(3150),
zmiennowilgotne
łąki
trzęślicowe Molinion (6410), torfowiska
nakredowe Cladietum marisci, Caricetum
buxbaumii, Schoenetum nigricantis (7210) oraz
monitoring realizacji celów działań ochronnych
co 6 lat.
Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.
6.
Uzupełnienie stanu wiedzy o liczebności W granicach obszaru Natura 2000, na Regionalny
populacji ptaków bytujących w rezerwacie, terenie
rezerwatu
przyrody. Dyrektor Ochrony
stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura Na działkach ewidencyjnych: 1029, Środowiska
2000.
1033, 1037, 1040, 1031, Gmina w Bydgoszczy
Kowal, obręb ewidencyjny Rakutowo.
7.
Uzupełnienie stanu wiedzy o warunkach W granicach obszaru Natura 2000, na Regionalny
ochrony siedliska przyrodniczego: brzegi lub terenie rezerwatu przyrody. Na działce Dyrektor Ochrony
osuszane
dna
zbiorników
wodnych ewidencyjnej: 1037, Gmina Kowal, Środowiska
ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto- obręb ewidencyjny Rakutowo.
w Bydgoszczy
Nanojuncetea (3130).
3387

3388
3388

ZARZĄDZENIE Nr 16/0210/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wielka Kępa”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza
się, co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Wielka Kępa” zwanego dalej „rezerwatem”.
2. Rezerwat położony jest na obszarze specjalnej
ochrony ptaków pn. Dolina Dolnej Wisły PLB040003
oraz w granicach obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty pn. Solecka Dolina Wisły PLH040003,
zwanych dalej obszarami Natura 2000.
§ 2.1. Celem ochrony w rezerwacie jest
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
fragmentu nadwiślańskiego lasu łęgowego z udziałem
topoli, dębu, wiązu, jesionu i olszy oraz licznymi
drzewami pomnikowymi.
2. Przyrodniczymi
i
społecznymi
uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1, są:
1) dominacja
mad
rzecznych
brunatnych
zapewniających zachowanie siedlisk łęgowych
w dolinie rzeki Wisły,
2) zróżnicowana struktura gatunkowa, wiekowa
i przestrzenna drzewostanów zespołu łęgu
wiązowo-jesionowego Ficario-Ulemtum minoris,

3) rzadkie zalewy powierzchniowe drzewostanów
rezerwatu, przez wody rzeki Wisły,
4) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa
zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Toruń.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów
eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela
stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Ochronie
rezerwatu.

czynnej

podlega

cały

obszar

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze
ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu
i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik
nr 2 do zarządzenia.
§ 6.1. Wskazanie
obszarów
i
miejsc
udostępnianych
dla
celów
edukacyjnych
i turystycznych oraz określenie sposobów ich
udostępniania zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Na terene rezerwatu nie wskazuje się miejsc
udostępnianych dla celów naukowych, rekreacyjnych,
sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa.
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§ 7. Na terene rezerwatu nie wskazuje się miejsc,
w których może być prowadzona działalność
wytwórcza, handlowa i rolnicza.
§ 8. Opis granic obszarów Natura 2000 w części
pokrywającej się z rezerwatem, w postaci
współrzędnych geograficznych punktów ich załamania
zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 9. Mapę
obszarów
Natura
2000
oraz
znajdującego się, na ich terenie, rezerwatu przedstawia
załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 10. Identyfikację istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony obszarów Natura 2000 w granicach rezerwatu
przyrody przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6
do zarządzenia.
§ 11. Cele działań ochronnych na obszarach Natura
2000 w części pokrywającej się z rezerwatem określa
załącznik nr 7 do zarządzenia.
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wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary
Natura 2000.
§ 14. Nie wprowadza się ustaleń do studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Dąbrowa
Chełmińska,
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
planu
zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
w rezerwacie wewnętrznych lub zewnętrznych.
§ 15. Traci
moc
zarządzenie
nr
30/2010
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Wielka Kępa” (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 210,
poz. 2939).
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 12. Działania ochronne na obszarach Natura 2000
w części pokrywającej się z rezerwatem,
ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
wykonanie i obszarów ich wdrażania przedstawia
tabela stanowiąca załącznik nr 8 do zarządzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
1)

§ 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian
w istniejących studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa
Chełmińska, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
planie
zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 16/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu
Lp.

1.
2.

Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych
Ekspansja obcych gatunków roślin, w tym głównie
klonu jesionolistnego Acer negundo.
Antropopresja

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych oraz ich skutków
Mechaniczne usuwanie z terenu rezerwatu obcych
gatunków drzew i krzewów oraz ich odrośli.
Wyznaczenie szlaku udostępnionego do ruchu w celu
edukacyjnym i turystycznym.
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 16/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji
Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

1.

Usuwanie inwazyjnych
osobników klonu
jesionolistnego Acer negundo.

Prace wykonywać co najmniej raz na 5 lat,
w okresie jesienno-zimowym. Wycięte
drzewa usuwać z terenu rezerwatu.

1)

Lokalizacja działań
ochronnych1)
Obręb leśny Ostromecko,
Leśnictwo Strzyżawa,
pododdziały 140h, 140j.

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Toruń na okres 2003-2012

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 16/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych, turystycznych oraz określenie sposobów
ich udostępniania
Lp.
1.
2.

Cel udostępniania
Edukacja
Turystyka

Obszar, miejsce udostępniania
Droga pomiędzy oddz. 142 h, 141 l w Leśnictwie Strzyżawa.
Droga pomiędzy oddz. 142 h, 141 l w Leśnictwie Strzyżawa.

Sposób udostępniania
Ruch pieszy lub rowerowy.
Ruch pieszy lub rowerowy.
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Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 16/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Opis granic obszarów Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych
geograficznych punktów ich załamania

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17817 –

Poz. 3388

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17818 –

Poz. 3388

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 16/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Mapa obszarów Natura 2000 oraz znajdującego się na ich terenie rezerwatu

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 16/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów Natura
2000 w granicach rezerwatu przyrody
Lp.
1.

2.

Przedmiot ochrony obszarów
Natura 2000
Łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe Ficario-Ulmetum
(91F0).
Zimorodek Alcedo atthis,
bielik Haliaeetus albicilla,
jarzębatka Sylvia nisoria,
nurogęś Mergus merganser .

Opis zagrożenia
Wypieranie rodzimych gatunków drzew i krzewów, charakterystycznych dla
zbiorowisk lasów łęgowych, przez inwazyjny gatunek drzewa klon
jesionolistny Acer negundo.
Antropopresja-zaśmiecanie i wydeptywanie runa zbiorowiska roślinnego.
Antropopresja np. poprzez płoszenie ptactwa.
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Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 16/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Cele działań ochronnych na obszarach Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem
Lp.
1.
2.

Przedmiot ochrony obszarów Natura
2000
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
Ficario-Ulmetum (91F0).
Zimorodek Alcedo atthis,
bielik Haliaeetus albicilla,
jarzębatka Sylvia nisoria,
nurogęś Mergus merganser .

Cele działań ochronnych
Minimalizacja zniekształcenia siedliska przyrodniczego na skutek
ekspansji klonu jesionolistnego Acer negundo.
Ograniczenie antropopresji.

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 16/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Działania ochronne na obszarach Natura 2000 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania
Podmiot odpowiedzialny
za wykonanie
Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.
1.
Usuwanie inwazyjnych gatunków roślin oraz
Obręb leśny: Ostromecko,
Zarządca nieruchomości
ich odrośli m. in. klonu jesionolistnego Acer
Leśnictwo Strzyżawa, pododziały w związku z wykonywaniem
negundo, z terenu rezerwatu.
140h, 140j.
obowiązków z zakresu
ochrony środowiska na
podstawie przepisów prawa.
2.
Udostępnienie szlaku w rezerwacie dla celów Droga pomiędzy oddz. 142 h,
Regionalny Dyrektor
edukacyjnych i turystycznych.
141 l w Leśnictwie Strzyżawa.
Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych.
3.
Monitoring stanu zachowania łęgu wiązowoMonitoring stanu zachowania
Regionalny Dyrektor
dębowo-jesionowego Ficario-Ulemtum
łęgu wiązowo-dębowoOchrony Środowiska
(91F0) oraz monitoring realizacji celów
jesionowego Ficario-Ulemtum
w Bydgoszczy
działań ochronnych, co 6 lat.
w granicach rezerwatu przyrody.
Monitoring realizacji celów
działań ochronnych w
wydzieleniach 140h, 140j.
4.
Monitoring stanu populacji gatunków ptaków W granicach obszaru Natura
Regionalny Dyrektor
bytujących w rezerwacie, stanowiących cel
2000, na terenie rezerwatu.
Ochrony Środowiska
ochrony obszaru Natura 2000 co 3 lata.
w Bydgoszczy
Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.
5.
Uzupełnienie stanu wiedzy o liczebności
W granicach obszaru Natura
Regionalny Dyrektor
populacji ptaków bytujących w rezerwacie,
2000, na terenie rezerwatu
Ochrony Środowiska
stanowiących cel ochrony obszaru Natura
przyrody.
w Bydgoszczy
2000 tj. zimorodek Alcedo atthis, bielik
Haliaeetus albicilla, jarzębatka Sylvia nisoria,
nurogęś Mergus merganser oraz
uwarunkowaniach ich ochrony.
Lp.
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ZARZĄDZENIE Nr 17/0210/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Brdy”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody "Dolina Rzeki Brdy" zwanego dalej
"rezerwatem".
2. Rezerwat położony jest na terenie wyznaczonego
obszaru specjalnej ochrony ptaków pn. Bory Tucholskie
PLB220009 oraz obszaru mającego znaczenie dla
Wspólnoty pn. Dolina Brdy i Stążki w Borach
Tucholskich PLH040023, zwanych dalej obszarami
Natura 2000.
§ 2.1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie
ze
względów
naukowych,
dydaktycznych,
krajobrazowych i turystycznych doliny rzeki Brdy
o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych.
2. Przyrodniczymi
i
społecznymi
uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1, jest:
1) krajobrazowy charakter meandrującej doliny
rzecznej z towarzyszącymi zbiorowiskami leśnymi
i otwartymi przestrzeniami widokowymi,
2) występowanie
mozaiki
typów
siedlisk
charakterystycznych
dla
doliny
rzecznej
ze zbiorowiskami leśnymi, starorzeczami, łąkami,
torfowiskami i źródliskami,
3) położenie rezerwatu w sąsiedztwie miejscowości
połączonych infrastrukturą drogową przebiegającą
przez teren rezerwatu, umożliwiające prowadzenie
aktywnej rekreacji oraz turystyki lądowej i wodnej,
4) przebieg naturalnych procesów ekologicznych
we właściwie wykształconych zbiorowiskach
leśnych,
5) zniekształcone ekosystemy leśne wymagające
renaturalizacji,
6) rozwinięta działalność turystyczna i rekreacyjna
w dolinie rzeki i jej sąsiedztwie,
7) położenie w przeważającej części rezerwatu na
gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Tuchola i Nadleśnictwo Woziwoda,
8) występowanie
w
rezerwacie
niewielkich
powierzchni gruntów prywatnych, użytkowanych
rolniczo,
9) pozostawanie wód rzeki Brdy w trwałym zarządzie
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej
w Gdańsku,
10) klasyfikacja doliny rzeki Brdy w strefie zagrożenia
powodzią, o prawdopodobieństwie jej wystąpienia
przewyższającym 1%.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów
eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela
stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu określony w tabeli
stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia obejmuje się
ochroną ścisłą lub czynną, pozostały teren rezerwatu
podlega ochronie krajobrazowej.
§ 5.1. Określenie działań ochronnych na obszarze
ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu
i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik
nr 2 do zarządzenia.
2. Określenie działań ochrony na obszarach
objętych ochroną krajobrazową, przedstawia tabela
stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Nie określa się działań ochronnych na obszarze
ochrony ścisłej.
§ 6.1. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych
dla celów edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych,
amatorskiego połowu ryb, rybactwa oraz określenie
sposobów ich udostępniania zawiera załącznik nr 4 do
zarządzenia.
2. W rezerwacie nie wskazuje się miejsc
udostępnianych dla celów naukowych i sportowych.
§ 7. Wskazanie miejsc w rezerwacie, w których
może być prowadzona działalność wytwórcza,
handlowa, rolnicza i polowanie zawiera załącznik nr 6
do zarządzenia.
§ 8. Opis granic obszarów Natura 2000 w części
pokrywającej się z rezerwatem, w postaci
geograficznych punktów ich załamania, zawiera
załącznik nr 7 do zarządzenia.
§ 9. Mapę obszarów Natura 2000 oraz znajdującego
się na jego terenie rezerwatu, przedstawia załącznik nr 8
do zarządzenia.
§ 10. Nie określa się istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów
Natura 2000 w granicach rezerwatu przyrody.
§ 11. Nie określa się celów działań ochronnych na
obszarach Natura 2000 w części pokrywającej się
z rezerwatem.
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§ 12. Nie określa się działań ochronnych na
obszarach Natura 2000 w części pokrywającej się
z rezerwatem.
§ 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian
w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin Cekcyn,
Gostycyn
i
Tuchola,
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego,
planie
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
kujawsko-pomorskiego dotyczące eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych,
niezbędnych dla utrzymania lub odtworzenia
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony
wyznaczono obszary Natura 2000.
§ 14. Nie wprowadza się ustaleń do studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gmin Cekcyn, Gostycyn i Tuchola,
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
planu
zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
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dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
zewnętrznych i wewnętrznych w rezerwacie.
§ 15. Traci
moc
zarządzenie
Nr 26/2010
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody
"Dolina Rzeki Brdy" (Dz.Urz.Woj.-Pom. Nr 141,
poz. 1774).
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 17/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu
Lp.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Identyfikacja zagrożeń
wewnętrznych
i zewnętrznych
Niewłaściwy skład gatunkowy
ekosystemów leśnych.
Nadmierne rozmnażanie się
owadów
powodujących
zagrożenie
dla
trwałości
ekosystemów
leśnychborowych.
Nadmierne
uszkodzenia
drzewostanów powodowanych
przez zwierzęta roślinożerne.
Wtórne zabagnienie łąk.
Sukcesja
ekologiczna
na terenach
zbiorowisk
nieleśnych.
Antropopresja.

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Przywracanie naturalnego składu gatunkowego drzewostanów poprzez
stopniowe usuwanie drzew niezgodnych z siedliskiem, w okresie jesiennozimowym, a także stopniowe wprowadzanie i pielęgnacja gatunków drzew
właściwych dla danych ekosystemów leśnych.
Prognozowanie i zwalczanie nadmiernie rozmnażających się owadów
powodujących zagrożenie dla trwałości ekosystemów leśnych.

Zabezpieczanie drzew indywidualnie lub grupowo przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Konserwacja urządzeń melioracyjnych.
Hamowanie sukcesji poprzez usuwanie drzew i krzewów.
Wyznaczanie tras udostępniających teren rezerwatu do celów dydaktycznych,
turystycznych i rekreacyjnych. Uzupełnienie istniejącego systemu
informacyjnego (tablice informacyjne i ostrzegawcze). Konserwacja
wyznaczonych tras turystycznych i dydaktycznych (infrastruktury turystycznej,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych). Wyznaczenie miejsc do
amatorskiego połowu ryb wraz z określeniem zasad jego prowadzenia.
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 17/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji
Lp.
1.

Rodzaj działań
ochronnych
Ograniczenie
ekspansji
gatunków
obcych
w zbiorowiskach leśnych.

2.

Kształtowanie właściwego
rozwoju zbiorowisk borów
mieszanych będących w I,
II i IIIa klasie wieku
drzewostanów.

3.

Renaturalizacja zbiorowisk
leśnych Querco roborisPinetum.

Zakres działań ochronnych

Lokalizacja działań ochronnych1)2)

Jednorazowe, mechaniczne usunięcie
gatunków
obcych,
w
tym
w szczególności
czeremchy
amerykańskiej
Padus
serotina.
W przypadku pojawiania się odrośli
zaleca się miejscowe zastosowanie
środków chemicznych dopuszczonych do
stosowania na terenie rezerwatów
przyrody.
Działanie
podejmować
cyklicznie (optymalnie co dwa lata).
W przypadku
stwierdzenia
braku
skuteczności ww. metod zwalczania
czeremchy amerykańskiej na siedliskach
borowych,
po
okresie
10
lat
obowiązywania
planu
zaniechanie
dalszych
działań
ochronnych
i zaakceptowanie występowania ww.
gatunku w drzewostanach.
Cięcia regulujące zwarcie drzewostanu
z pozostawieniem
min.
10%
pozyskanego materiału. Przywracanie
właściwego składu drzewostanu poprzez
wykonywanie podsadzeń w lukach
o powierzchni
powyżej
0,1 ha,
gatunkami drzew liściastych zgodnych
z siedliskiem, np. Db i Kl. Pielęgnacja
wykonanych
podsadzeń,
w
tym
regulowanie
dostępu
światła.
Prognozowanie występowania owadów
stanowiących zagrożenie dla trwałości
zbiorowisk
borowych.
Kontrola
zdrowotności drzewostanu. Wykładanie
pułapek feromonowych.
Przywracanie na płatach zbiorowisk
borów mieszanych właściwego składu
drzewostanu poprzez wykonywanie
podsadzeń gatunkami drzew liściastych,
w tym: Db, Gb, Kl, Lp, zgodnie
z wymogami siedliska w miejscach
powstających
naturalnych
luk
o powierzchni
powyżej
0,1
ha.
Pielęgnacja podsadzeń oraz właściwych
odnowień naturalnych zapewniająca
tworzenie
dogodnych
warunków
rozwoju. Prognozowanie występowania
owadów stanowiących zagrożenie dla
trwałości zbiorowisk borowych. Kontrola
zdrowotności drzewostanu. Wykładanie
pułapek feromonowych.

oddziały w obrębie Woziwoda: 118c,
233j, 233a, 233d; oddziały w obrębie
Zalesie: 40h, 70b, 107f, 117d, 117h,
125g, 224d, 225g; oddziały w obrębie
Świt: 3b, 23b, 23j, 64f, 65g, 66b, 66d,
147c, 166c, 168k oraz inne tereny
rezerwatu w przypadku eksapnsji
drzewiastych gatunków inwazyjnych.

oddziały w obrębie Zalesie: 40a, 40b,
70a, 193c, 193d, 193j; oddziały
w obrębie Świt: 1b, 23i, 40c, 69h,
124c, 166d, 166g, 168h

oddziały w obrębie Zalesie: 1a, 3b,
108a, 108h, 108j, 109b, 109c, 117b,
117f, 117k, 153b, 154d, 155b, 156c,
156i, 225c, 225f
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4.

Kształtowanie właściwego
rozwoju
mozaik
zbiorowisk leśnych na
siedliskach
Querco
roboris-Pinetum i Tilio
Carpinetum w I, II i IIIa
klasie
wieku
drzewostanów.

5.

Stopniowe
odtwarzanie
mozaik zbiorowisk leśnych
Querco
roboris-Pinetum
i Tilio Carpinetum.

6.

Kształtowanie właściwego
rozwoju
zbiorowisk
leśnych na siedliskach
grądowych
Tilio
Carpinetum będących w I,
II i IIIa klasie wieku
drzewostanów.

7.

Stopniowe
odtwarzanie
i regeneracja zbiorowisk
leśnych na siedliskach
grądowych
Tilio
Carpinetum
i
Aceri
Tilietum.
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Cięcia regulujące zwarcie drzewostanu
na
korzyść
gatunków
liściastych
z pozostawieniem
min.
10%
pozyskanego materiału. Przywracanie
właściwego
składu
drzewostanów
poprzez
wykonywanie
podsadzeń
gatunkami drzew liściastych w tym: Db,
Gb, Kl, Lp w lukach o powierzchni
powyżej 0,1 ha oraz domieszkowo Ol,
Jw, Js, Wz na płatach zbiorowisk lasów
higrofilnych. Pielęgnacja wykonanych
podsadzeń oraz odnowień naturalnych.
Prognozowanie występowania owadów
stanowiących zagrożenie dla trwałości
zbiorowisk
borowych.
Kontrola
zdrowotności drzewostanu. Wykładanie
pułapek feromonowych.
Wzbogacanie
składu
gatunkowego
drzewostanów poprzez wykonywanie
podsadzeń właściwymi gatunkami drzew
liściastych dla siedlisk grądowych
i borów mieszanych, w tym: Db, Kl, Lp,
Gb,
Jrz.
Pielęgnacja
odnowień
naturalnych oraz wykonanych podsadzeń
poprzez usuwanie drzew zacieniających z
jednoczesnym pozostawieniem drzew
starych i dziuplastych. Prognozowanie
występowania owadów stanowiących
zagrożenie dla trwałości zbiorowisk
borowych.
Kontrola
zdrowotności
drzewostanu.
Wykładanie
pułapek
feromonowych.
Cięcia regulujące zwarcie drzewostanu
na
korzyść
gatunków
liściastych
z pozostawieniem
min.
10%
pozyskanego materiału. Przywracanie
właściwego
składu
drzewostanów
poprzez
wykonywanie
podsadzeń
gatunkami drzew liściastych w tym: Db,
Gb, Kl, Lp w lukach o powierzchni
powyżej 0,1 ha. Pielęgnacja wykonanych
podsadzeń oraz odnowień naturalnych.
Przywracanie
właściwego
składu
gatunkowego dla siedlisk grądowych
poprzez
wykonywanie
podsadzeń
właściwymi gatunkami drzew liściastych,
w tym: Gb, Lp, Kl, Db oraz
domieszkowo Jw, Js, Wz na płatach
o wyższej wilgotności gleby. Pielęgnacja
odnowień naturalnych oraz wykonanych
podsadzeń poprzez usuwanie drzew
zacieniających
z
jednoczesnym
pozostawieniem
drzew
starych
i dziuplastych.
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oddziały w obrębie Świt: 1c, 12b, 12n,
43b, 43c, 66c, 69d, 102k, 126d, 166f

oddziały w obrębie Woziwoda: 118c;
oddziały w obrębie Zalesie: 41b, 41f,
71d, 119b, 125i, 125k, 153a, 153d,
157a, 157b; oddziały w obrębie Świt:
2b, 2c, 12a, 12j, 67b, 166h

oddziały w obrębie Woziwoda: 118l,
163j, 183a, 183r, 201f, 202i, 202j;
oddziały w obrębie Zalesie: 41a, 41h,
41n, 41r, 193f, 225b; oddziały w
obrębie Świt: 1a, 3d, 12c, 12k, 23d,
42h, 42i, 42Af, 68c, 69k, 69o, 102c,
102m, 124d, 125b, 126b, 126h, 146c,
148c
oddziały w obrębie Woziwoda: 118h,
118k, 140c, 140f, 140k, 140m, 140n,
163d, 163f, 163k, 163p, 163t, 183d,
183k, 201a, 201d, 201n, 202h, 244b;
oddziały w obrębie Zalesie: 40g, 41g,
42g, 71c, 108k, 109k, 117a, 125j, 125l,
153h, 156a, 156b, 156d, 156f, 158b,
159f, 225a; oddziały w obrębie Świt:
2a, 3a, 3c, 12f, 12l, 23f, 43d, 43g, 64c,
64d, 68d, 68f, 69f, 69n, 69l, 79a, 100b,
101b, 125a, 126g, 146a, 147b, 147d,
150c, 150f, 166a, 167c, 168a, 168b,
168c, 168f
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8.

Stopniowe
odtwarzanie
zbiorowisk
leśnych
łęgowych
Ficario
Ulmetum, Circeo Alnetum,
Fraxino Alnetum.

9.

Wprowadzanie nowej oraz
utrzymanie w sprawności
technicznej
istniejącej
infrastruktury
służącej
celom
edukacyjnym
i turystycznym
wraz
z rozszerzeniem
działań
informacyjnych.

1)
2)
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Wykonywanie
na
płatach
lasów
higrofilnych podsadzeń właściwymi
gatunkami
drzew
dla
siedliska
ze wskazaniem: Ol, Jw, Wz, Js, Tp oraz
na płatach grądowych: Gb, Lp, Kl, Db w
lukach powstałych w sposób naturalny
lub
tworzonych
w
miejscach
występowania
gatunków
drzew
niezgodnych z siedliskiem, takich jak np.
sosna i świerk.
Kontrola
stanu
technicznego
i konserwacja istniejącej infrastruktury
edukacyjno-turystycznej.
Lokalizacja
nowej
i
rozbudowa
istniejącej
infrastruktury turystyczno-edukacyjnej
według potrzeb. Wprowadzanie nowych
tablic ostrzegawczych i informacyjnych
w
miejscach
uzgodnionych
z Nadleśnictwem
Tuchola
i Nadleśnictwem Woziwoda.

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Tuchola na okres 2008-2017
Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Woziwoda na okres 2008-2017

Poz. 3389

oddziały w obrębie Woziwoda: 140g,
140o, 163r, 163w, 183f, 201g, 202f,
221a, 233c, 233h, 244d, 244f;
oddziałach w obrębie Zalesie: 12g,
41m, 42f, 70c, 71b, 125f, 225h, 118d,
159g; oddziałach w obrębie Świt: 64a,
68b, 68g, 69m, 101c, 101g, 102f, 147f,
167d, 168g

W granicach rezerwatu przyrody.
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Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 17/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Określenie sposobów ochrony i gospodarowania na obszarach objętych ochroną krajobrazową
Lp.
1.

2.

Sposoby
ochrony/gospodarowania
Stopniowa
regeneracja
i zachowanie ekosystemów leśnych.

Ochrona rodzimego ekotypu sosny
zwyczajnej Pinus sylvestris "bory
tucholskie".

Zakres działań ochronnych

Lokalizacja

1. Zabezpieczenie upraw leśnych i odnowień
przed zgryzaniem poprzez wykonywanie
i utrzymanie ogrodzeń. Usuwanie ogrodzeń
upraw leśnych, których funkcja ochronna
została zakończona.
2. Prognozowanie występowania owadów
stanowiących zagrożenie dla trwałości
zbiorowisk borowych. Kontrola zdrowotności
drzewostanu.
Wykładanie
pułapek
feromonowych.
Zwalczanie
owadów
i grzybów
zagrażających
trwałości
ekosystemów
borowych
metodami
gospodarczymi. Możliwe jest użycie środków
chemicznych dopuszczonych do stosowania na
terenie rezerwatów przyrody.
3. Prowadzenie tylko cięć odnowieniowych
złożonych. Prace realizować w okresie
jesienno-zimowym z pozostawieniem co
najmniej
10%
pozyskanego
materiału
drzewnego.
4. Prowadzenie prac leśnych technologiami
maksymalnie
zabezpieczającymi
stan
zachowania runa leśnego i podrostów.
5. W wydzieleniach objętych ochroną
krajobrazową, które bezpośrednio graniczą
z korytem rzeki Brdy zachować pas
o szerokości min 50 m. w sąsiedztwie wód
rzeki, w którym nie będą prowadzone cięcia
rębniowe, a jedynie prace z zakresu
gospodarki
leśnej
mające
na
celu
renaturalizację drzewostanu, w tym działania
związane
ze
stopniową
przebudową,
odsłanianiem odnowień, usuwaniem gatunków
obcych lub inwazyjnych, podsadzaniem,
sadzeniem lub wprowadzaniem siewem
gatunków zgodnych z siedliskiem, pielęgnacją
i zabezpieczaniem nasadzeń.
6. Stopniowe usuwanie w każdej klasie wieku
drzewostanu gatunków obcych geograficznie,
zastępując je gatunkami właściwymi dla
siedliska.
7.
Odnawianie
powierzchni
leśnych
rodzimymi gatunkami drzew, właściwych dla
występujących na terenie rezerwatu zespołów
leśnych.
8. Usunięcie w okresie do 10 lat, litego
drzewostanu dębu czerwonego Quercus rubra
oraz modrzewia Larix decidua, na terenie
oddziału 201i obręb Woziwoda. W miejsce
usuniętego drzewostanu oddziału 201i obręb
Woziwoda wprowadzić odnowienie, którego
skład gatunkowy będzie tworzyć drzewostan
sosnowo - dębowy z domieszką gatunków
drzew liściastych: Kl, Lp, Gb.
Utrzymanie
wyłączonych
drzewostanów
nasiennych (WDN) oraz popieranie odnowień
drzewostanów
zachowawczych
in-situ.
Utrzymanie drzew matecznych.

oddziały w obrębie Woziwoda: 118b,
118f, 118g, 118j, 140a, 140b, 140d,
140h, 140i, 140j, 140p, 163a, 163b,
163c, 163g, 163h, 163i, 163m, 163n,
163o, 183c, 183h, 183i, 183j, 183l,
183m, 183o, 201b, 201c, 201h, 201i,
201j, 201k, 201l, 202g, 221c, 233b,
233f, 233g, 233k, 244c; oddziały
w obrębie Zalesie: 1b, 1c, 1g, 3c, 3d,
3f, 12c, 12d, 12f, 40d, 40i, 40j, 40k,
40l, 40m, 41k, 41l, 41s, 41t, 42b,
42c, 69a, 69b, 69c, 69d, 70d, 70f,
70g, 70h, 70i, 71a, 71f, 71k, 107a,
107b, 107c, 107d, 107g, 108c, 108f,
108g, 109d, 109f, 109g, 109h, 109i,
109j, 117c, 118a, 118b, 118c, 118f,
119a, 125a, 125b, 125c, 125d, 153c,
153c, 153f, 153g, 154c, 154f, 154f,
154g, 155c, 156g, 156h, 156j, 156k,
156l, 156m, 157c, 157d, 157f, 157g,
158c, 158d, 158f, 158g, 159b, 159c,
159d, 193a, 193b, 193g, 193h, 193i,
224a, 224b, 224c, 224f, 224g, 224h,
224i, 224j, 225d, 225j, 225l, 225m,
256a, 256b, 256c, 256d, 257a, 257b,
257c, 257d, 257f; oddziały w obrębie
Świt: 1d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10f,
10g, 10h, 10i, 10j, 10k, 11a, 11b,
11c, 11d, 11f, 12g, 12h, 12i, 21a,
21b, 21c, 22a, 22c, 22d, 22f, 23h,
39a, 39b, 40a, 40d, 40f, 41d, 41f,
42a, 42b, 42c, 42d, 42f, 42g, 42k,
42Aa, 42Ab, 42Ad, 42Ag, 42Ah,
42Ai, 42Aj, 42Al, 65a, 65b, 65d, 65f,
65h, 66f, 66g, 66h, 67c, 69a, 69g,
69j, 69p, 78a, 78c, 78d, 79i, 79j, 79k,
100c, 100d, 100f, 100g, 101a, 101a,
101f, 101i, 101j, 101m, 101n, 101p,
124a, 124b, 124f, 124g, 124h, 125c,
146d, 146f, 150d, 150h, 165a, 165b,
165c, 165d, 165f, 165g, 166k, 166l,
166m, 168d, 168i, 168m, 168n

oddziały w obrębie Woziwoda: 140h,
140i, 140j, 201b, 140k, 201d;
oddziały w obrębie Świt: 22c, 101p
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3.

Zachowanie ekosystemów leśnych
i zadrzewień
na
gruntach
niezarządzanych
przez
Lasy
Państwowe.

4.

Kształtowanie krajobrazu doliny
rzecznej
poprzez
zachowanie
przestrzeni otwartych, w tym
utrzymanie
ekosystemów
nieleśnych,
naturalnych
i półnaturalnych
użytkowanych
rolniczo.

5.

Utrzymanie wód rzeki Brdy
z zachowaniem
naturalnego
charakteru ekosystemu wodnego.

6.

Utrzymanie sprawności technicznej
istniejącej infrastruktury służącej
celom edukacyjnym i turystycznym
wraz z rozszerzeniem działań
informacyjnych.

7.

Utrzymanie
Dendrologicznego

Parku
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1. Prowadzenie dotychczasowego sposobu
gospodarowania.
2. Wykonywanie tylko cięć odnowieniowych
złożonych. Prace należy realizować w okresie
jesienno-zimowym z pozostawieniem co
najmniej
10%
pozyskanego
materiału
drzewnego.
3. Odnawianie
powierzchni
leśnych
rodzimymi gatunkami drzew, właściwych dla
występujących na terenie rezerwatu zespołów
leśnych.
1. Preferowanie ekstensywnego sposobu
utrzymania łąk i pastwisk.
2. Promowanie udziału trwałych użytków
zielonych
w
programach
rolnośrodowiskowych.
3. Konserwacja
istniejących
rowów
melioracyjnych na użytkach zielonych poza
okresem lęgowym ptaków.

1. Dopuszczenie częściowego lub całkowitego
usuwania rumoszu drzewnego jedynie
w miejscach, gdzie stwarza niebezpieczeństwo
zatorów przy przepływach wód wysokich oraz
w zakresie niezbędnym dla uprawiania
turystyki
kajakowej
na
Brdzie.
2. Prowadzone zarybianie przez uprawnionego
do rybactwa wykonywać zgodnie z operatem
rybackim, którego sporządzenie i aktualizacja
będzie
uzgodniona
z
Regionalnym
Dyrektorem
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy,
w
zakresie
składu
gatunkowego ryb oraz ilości materiału
zarybieniowego.
Kontrolowanie
stanu
technicznego
i konserwacja
istniejącej
infrastruktury
edukacyjno-turystycznej.
Utrzymanie
istniejącej
infrastruktury
turystycznoedukacyjnej według potrzeb. Wprowadzanie
nowych
tablic
ostrzegawczych
i informacyjnych w miejscach uzgodnionych
z Nadleśnictwem Tuchola i Nadleśnictwem
Woziwoda. Wykonywanie przez zarządcę
rzeki
przecinki
rumoszu
drzewnego
zalegającego w korycie rzeki bez naruszenia
jej
naturalności
w
celu
utrzymania
bezpiecznych warunków spływów kajakowych
wyznaczonym szlakiem wodnym.
Prowadzenie
dotychczasowego
sposobu
gospodarowania na terenie Parku.
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działki w obrębie Cekcyn: 1156,
1159/1, 1164, 1165, 1166, 1170,
1337; działki w obrębie Kiełpin: 7,
10/1, 39/1, 13/1, 15/1, 20/1, 21, 45,
26, 27, 28, 29/1, 30, 35/1, 37, 59/1,
40, 42, 562, 566, 24

oddziały w obrębie Woziwoda: 201p,
202k; oddziały w obrębie Zalesie: 1f,
12b, 12h, 12i, 41d, 41i, 41j, 41o,
71g, 71i, 108i, 108l, 109a, 117g,
117l, 225i, 225k, 225n; oddziały
w obrębie Świt: 41b, 41c, 41g, 42j,
42Ak, 79b, 79c, 79d, 79f, 79g, 101d,
101k, 101h, 102h, 102i, 102l; działki
położone w obrębie Zalesie: 518,
519, 520, 522, 525/1, 526/1, 544,
545, 546, 553, 555, 559, 560, 557,
556, 558; działki w obrębie Cekcyn:
1152, 1153, 1163, 1157, 1159/1,
1160, 1170, 1253; działki w obrębie
Kiełpin: 33, 10/1, 39/1, 13/1, 15/1,
21, 28, 29/1, 32, 34, 35/1, 37, 59/1,
59/2, 40, 566, 9, 24
Rzeka Brda w granicach rezerwatu
przyrody.

W granicach rezerwatu przyrody.

oddział 153g, obręb Zalesie
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Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 17/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych,
amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania
Lp.
1.

Cel
udostępniania
Edukacja
i turystyka

2.

Turystyka
wodna

3.

Turystyka

4.

Rekreacja

Obszar, miejsce udostępniania
Park Dendrologiczny, Nadleśnictwo Tuchola,
obręb Zalesie, oddział nr 153
Ścieżka
dydaktyczna,
Nadleśnictwo
Woziwoda, obręb Woziwoda, oddziały nr:
118, 140
"Szlak Brdy" - szlak kajakowy, koryto rzeki
Brdy w granicach rezerwatu przyrody

Szlaki turystyczne; Nadleśnictwo Woziwoda,
obręb Woziwoda: 118, Nadleśnictwo
Tuchola, obręb Zalesie: 40, 41, 69, 70, 108,
153, 154, 193, 224, 225, Nadleśnictwo
Tuchola, obręb Świt: 1, 2, 10, 11, 12, 22, 23,
40, 64, 65, 66, 69, 78, 100, 101, 102, 124,
125, 126, 146, 147, 148, 150, 165, 166, 168,
Punkty widokowe; Nadleśnictwo Woziwoda,
obręb Woziwoda: 118, 140, Nadleśnictwo
Tuchola, obręb Zalesie: 108, 153,
Nadleśnictwo Tuchola, obręb Świt: 125,
Miejsca
postojowe;
Nadleśnictwo
Woziwoda,
obręb
Woziwoda:
140,
Nadleśnictwo Tuchola, obręb Zalesie: 108,
153, 154, 193, Nadleśnictwo Tuchola, obręb
Świt: 69, 100, 101, Pola biwakowe;
Nadleśnictwo Woziwoda, obręb Woziwoda:
140, 163, Nadleśnictwo Tuchola, obręb
Zalesie: 153, 154, Nadleśnictwo Tuchola,
obręb Świt: 42A, 101.
Na terenie rezerwatu w części objętej
ochroną krajobrazową.

Sposób udostępniania
Ruch pieszy.
Ruch pieszy.
Spływy kajakowe przez cały rok (zaleca się
aby podmioty zajmujące się wynajmem
sprzętu do uprawiania turystyki kajakowej lub
podmioty
organizujące
takie
spływy
prowadziły
wstępny
instruktaż
dla
uczestników spływów kajakowych, w zakresie
obowiązujących
zakazów
w rezerwacie,
zgodnie z zasadą „patrz – obserwuj – nie
niszcz”, konsekwencji ich łamania oraz zasad
bezpiecznego spływu).
Miejsca i trasy udostępnione zgodnie
z przeznaczeniem.

Zbiór dla celów indywidualnych
borówki czernicy Vaccinum
borówki brusznicy Vaccinum vitis,
zwyczajnej Fragaria vesca oraz
jadalnych.

owoców:
myrtillus,
poziomki
grzybów
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5.

Amatorski
połów ryb

Prawy, zachodni brzeg rzeki z pominięciem
terenów zalewowych, zabagnionych oraz
tzw.
Martwej
Brdy zlokalizowanych
w oddziałach leśnych: 244a - obręb
Woziwoda; 71d, 42i, 3a, 3b - obręb Zalesie.

6.

Rybactwo

Rzeka Brda na odcinku
rezerwatu przyrody

w

granicach

Poz. 3389

Metodą muchową i spinningową (zakaz
zbrojenia wędek w kulę wodną i spławiki),
a w okresie ochronnym pstrąga potokowego tj.
od początku września do końca grudnia
stosowanie wyłącznie metody na muchę.
Amatorski połów ryb dozwolony jest na
prawym, zachodnim brzegu rzeki wyłącznie
dla osób posiadających imienne, jednodniowe
zezwolenie wydawane przez uprawnionego do
rybactwa. Poruszanie się do miejsc
wędkowania pojazdami silnikowymi na terenie
rezerwatu wyłącznie drogami udostępnionymi
dla ruchu kołowego, a następnie piesze
poruszanie się wyznaczonymi drogami
leśnymi i odcinkami rzeki. Osoby uprawiające
amatorski połów ryb na terenie rezerwatu są
zobowiązane do przestrzegania zakazów
obowiązujących na terenie rezerwatu, w tym:
pozostawiania śmieci na terenie rezerwatu,
biwakowania i rozpalania ognisk poza
miejscami do tego celu wyznaczonymi,
niszczenia
roślin,
celowego
płoszenia
zwierząt, w szczególności ptactwa, niszczenia
miejsc lęgowych ptactwa, niszczenia skarp
brzegowych rzeki. Uprawniony do rybactwa
przedłoży
Regionalnemu
Dyrektorowi
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do końca
kwietnia każdego roku, sprawozdanie z ilości
wydanych zezwoleń na połów ryb na terenie
rezerwatu.
Dopuszcza się działalność rybacką wyłącznie
w zakresie zarybiania wód rzeki Brdy.
Prowadzone zarybianie przez uprawnionego
do rybactwa wykonywać zgodnie z operatem
rybackim, którego sporządzenie i aktualizacja
będzie
uzgodniona
z
Regionalnym
Dyrektorem
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy,
w
zakresie
składu
gatunkowego ryb oraz ilości materiału
zarybieniowego.
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Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 17/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wykaz terenów objętych ochroną czynną lub ścisłą w granicach rezerwatu przyrody
Lp.
1.

2.

Rodzaj
ochrony
Ochrona
czynna

Ochrona
ścisła

Lokalizacja
Nadleśnictwo Woziwoda, obręb leśny Woziwoda, wydzielenia leśne nr: 118c, 118h, 118k, 118l,
140c, 140f, 140g, 140k, 140m, 140n, 140o, 163d, 163f, 163j, 163k, 163p, 163r, 163t, 163w, 183a,
183d, 183f, 183k, 183r, 201a, 201d, 201f, 201g, 201n, 202f, 202h, 202i, 202j, 221a, 233a, 233c,
233d, 233h, 233j, 244b, 244d, 244f; Nadleśnictwo Tuchola, obręb leśny Zalesie, wydzielenia leśne
nr: 1a, 3b, 12g, 40a, 40b, 40g, 40h, 41a, 41b, 41f, 41g, 41h, 41m, 41n, 41r, 42f, 42g, 70a, 70b, 70c,
71b, 71c, 71d, 107f, 108a, 108h, 108j, 108k, 109b, 109c, 109k, 117a, 117b, 117d, 117f, 117h, 117k,
118d, 119b, 125f, 125g, 125i, 125j, 125k, 125l, 153a, 153b, 153d, 153h, 154d, 155b, 156a, 156b,
156d, 156f, 156i, 157a, 157b, 158b, 159f, 159g, 193c, 193d, 193f, 193j, 224d, 225a, 225b, 225c,
225f, 225g, 225h; Nadleśnictwo Tuchola, obręb leśny Świt, wydzielenia leśne nr: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b,
2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 12a, 12b, 12c, 12f, 12j, 12k, 12l, 12n, 23b, 23d, 23f, 23i, 23j, 40c, 42h, 42i, 42Af,
43b, 43c, 43d, 43g, 64a, 64c, 64d, 64f, 65g, 66b, 66c, 66d, 67b, 68b, 68c, 68d, 68f, 68g, 69d, 69f,
69h, 69k, 69l, 69m, 69n, 69o, 79a, 100b, 101b, 101c, 101g, 102c, 102f, 102k, 102m, 124c, 124d,
125a, 125b, 126b, 126d, 126g, 126h, 146a, 146c, 147b, 147c, 147d, 147f, 148c, 150c, 150f, 166a,
166c, 166d, 166f, 166g, 166h, 167c, 167d, 168a, 168b, 168c, 168f, 168g, 168h, 168k
Nadleśnictwo Woziwoda, obręb leśny Woziwoda, wydzielenia leśne nr: 118d, 118i, 140l, 163l,
163s, 163x, 183b, 183g, 183n, 183p, 201m, 201o, 202a, 202b, 202c, 202d, 221d, 233i, 244a;
Nadleśnictwo Tuchola, obręb leśny Zalesie, wydzielenia leśne nr: 1d, 3a, 12a, 12j, 40c, 40f, 41c,
41j, 41k, 41o, 41p, 42a, 42c, 42d, 70d, 71a, 71i, 71j, 71h, 108b, 108d, 109a, 109j, 109l, 117i, 117j,
125h, 154a, 154b, 155a, 158a, 159a, 193k; Nadleśnictwo Tuchola, obręb leśny Świt, wydzielenia
leśne nr: 2d, 12d, 12m, 22b, 23a, 23c, 23g, 40b, 41a, 42k, 42Ac, 43a, 43f, 43h, 64b, 65b, 65c, 66a,
67a, 68a, 69a, 69b, 69c, 69i, 69r, 78b, 79h, 79l, 100a, 101l, 101m, 101n, 101o, 101r, 102a, 102b,
102d, 102g, 102j, 126a, 126c, 126f, 126i, 146b, 147a, 148a, 148b, 150a, 150b, 150g, 159g, 166b,
167a, 167b, 168j, 168l
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Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 17/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza oraz polowania
Lp.
1.

Cel
udostępniania
Działalność
wytwórcza
i handlowa

Obszar, miejsce udostępniania

Sposób udostępniania

Działalność wytwórcza w miejscowości
Piszczek - dz. ewidencyjna nr 3810 obręb
geodezyjny
m.
Tuchola
oraz
w miejscowości
Zielonka
dz. ewidencyjna nr 950 obręb geodezyjny
Klocek. Działalność handlowa na terenie
wyznaczonych pól biwakowych.

Działalność wytwórcza w postaci istniejących
dwóch małych elektrowni wodnych (MEW)
w miejscowości
Piszczek
i
Zielonka.
Działalność handlowa, w postaci małej
gastronomii lub handlu o charakterze
okresowym po uzgodnieniu z zarządcą lub
dzierżawcą terenu.
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rolnicza

3.

Polowanie
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oddziały w obrębie Woziwoda: 183j,
201p, 202k; oddziały w obrębie Zalesie:
1f, 12b, 12h, 12i, 41d, 41i, 41j, 41k, 41o,
42c, 70d, 71a, 71g, 71i, 108c, 108i, 108l,
109a, 109j, 117g, 117l, 225i, 225k, 225m,
225n; oddziały w obrębie Świt: 41b, 41c,
41g, 42j, 42k, 42Ak, 65b, 69a, 79b, 79c,
79d, 79f, 79g, 79i, 79j, 79k, 101d, 101j,
101k, 101h, 101m, 101n, 102h, 102i, 102l;
działki położone w obrębie Zalesie: 518,
519, 520, 522, 525/1, 526/1, 544, 545,
546, 553, 555, 559, 560, 557, 556, 558;
działki w obrębie Cekcyn: 1152, 1153,
1163, 1157, 1159/1, 1160, 1170, 1253;
działki w obrębie Kiełpin: 33, 10/1, 39/1,
13/1, 15/1, 21, 28, 29/1, 32, 34, 35/1, 37,
59/1, 59/2, 40, 566, 9, 24
Na części rezerwatu objętej ochroną
krajobrazową.
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1. Preferowanie
ekstensywnego
sposobu
utrzymania
użytków
rolnych.
2. Promowanie udziału trwałych użytków
zielonych w programach rolnośrodowiskowych.
3. Konserwacja
istniejących
rowów
melioracyjnych na użytkach zielonych poza
okresem lęgowym ptaków.

Dopuszcza się polowanie indywidualne na
zwierzynę płową, lisy, dziki oraz gatunki
zwierząt obcych geograficznie z zasiadki, po
tropie lub z podchodu, wyłącznie poza okresem
lęgowym ptaków. Prowadzone polowania mogą
być wykonywane wyłącznie w celu regulacji
populacji zwierzyny przez dzierżawcę lub
zarządców
obwodów
łowieckich
zlokalizowanych na terenie rezerwatu. Nie
dopuszcza się innych niż wymienione sposoby
polowań tj. przy użyciu psów, zbiorowych lub
polowań na ptactwo.
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Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 17/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Opis granic obszarów Natura 2000 w części pokrywających się z rezerwatem, w postaci geograficznych punktów
ich załamania
Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB220009.
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Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszarów Natura 2000 pn. Dolina Brdy i Stążki w Borach
Tucholskich PLH040023.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17847 –

Poz. 3389

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17848 –

Poz. 3389

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17849 –

Poz. 3389

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17850 –

Poz. 3389

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17851 –

Poz. 3389

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17852 –

Poz. 3389

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17853 –

Poz. 3389

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17854 –

Poz. 3389,3390

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 17/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Mapa obszarów Natura 2000 oraz znajdującego się na ich terenie rezerwatu

3389

3390
3390

ZARZĄDZENIE Nr 18/0210/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Ostrów Panieński” zwanego dalej
„rezerwatem”.
2. Rezerwat położony jest w granicach obszaru
mającego znaczenie dla Wspólnoty pn. Solecka Dolina
Wisły PLH040003, zwanego dalej obszarem Natura
2000.

§ 2.1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych
fitocenoz łęgu jesionowo-wiązowego Ficario-Ulmetum
minoris, wraz z osobliwościami florystycznymi.
2. Przyrodniczymi
i
społecznymi
uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1, są:
1) wał przeciwpowodziowy eliminujący zalewanie
rezerwatu wodami rzeki Wisły od strony północnozachodniej,
2) mady
rzeczne
podlegające
procesowi
przekształcenia w automorficzne gleby brunatne na
skutek braku zalewów,
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3) dojrzałe lasy zespołu łęgu wiązowo-jesionowego
Ficario-Ulemtum minoris o charakterze bardzo
zbliżonym do naturalnych w pododdziałach 179a,
179d2),
4) zamieranie jesionu wyniosłego Fraxinus Excelsior
w drzewostanach rezerwatu,
5) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa
zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Jamy.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów
eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela
stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Ochronie ścisłej podlega cały obszar rezerwatu.
§ 5. Nie określa się działań ochronnych na obszarze
ochrony ścisłej rezerwatu.
§ 6. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc
udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych,
rekreacyjnych,
sportowych,
amatorskiego połowu ryb i rybactwa.
§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc,
w których może być prowadzona działalność
wytwórcza, handlowa i rolnicza.
§ 8. Opis granic obszaru Natura 2000 w części
pokrywającej się z rezerwatem, w postaci
współrzędnych geograficznych punktów ich załamania
zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 9. Mapę obszaru Natura 2000 oraz znajdującego
się, na jego terenie, rezerwatu przedstawia załącznik
nr 3 do zarządzenia.
§ 10. Identyfikację istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów
Natura 2000 w granicach rezerwatu przyrody
przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4 do
zarządzenia.
§ 11. Nie wskazuje się celów działań ochronnych na
obszarach Natura 2000 w części pokrywającej się
z rezerwatem.
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§ 12. Nie określa się działań ochronnych na obszarze
Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem.
§ 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian
w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno,
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego,
planie
zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
§ 14. Wprowadza się następujące ustalenie do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno,
w
planie
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
kujawsko-pomorskiego,
dotyczące
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych tj.
na działkach przylegających do rezerwatu, obręb
ewidencyjny 0017, działki numer: 16/2, 3178, 4, 3181,
17, 5/3, 3180, zaleca się wykorzystywać teren zgodnie
z przeznaczeniem, określonym w ewidencji gruntów
obowiązującej w dniu wejścia w życie przedmiotowego
zarządzenia.
§ 15. Traci
moc
zarządzenie
nr
11/2010
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Ostrów Panieński” (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 108,
poz. 1384).
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
lokalizacja określona na podstawie Planu Urządzenia Lasu
Nadleśnictwa Jamy na okres 2007-2016.
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 18/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu

Lp.
1.

2.

3.

Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
Przerwanie procesu akumulacji aluwiów rzecznych wyeliminowanie
okresowych
zalewów,
przez
wał
przeciwpowodziowy.
Stopniowy
powolny
proces
przekształcania lasów łęgowych w zbiorowiska grądowe.
Zamieranie jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior.

Ekspansja gatunków obcych geograficznie, w tym niecierpka
drobnokwiatowego Impatiens parviflora i nawłoci olbrzymiej
Solidago gigantea.

Sposoby eliminacji lub ograniczania
istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków
Z uwagi na istniejący wał przeciwpowodziowy
brak jest możliwości przywrócenia stosunków
wodnych panujących w rezerwacie, przed jego
budową.
Brak
dokładnie
rozpoznanych
przyczyn
masowego zamierania jesionu wyniosłego nie
pozwala na podjęcie skutecznych działań
hamujących ten proces.
Brak skutecznej i racjonalnej metody eliminacji
obcych gatunków roślin z runa w rezerwacie.
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 18/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych
geograficznych punktów ich załamania
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Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 18/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Mapa obszaru Natura 2000 oraz znajdującego się na jego terenie rezerwatu

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 18/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura
2000, w granicach rezerwatu przyrody
Lp.
1.

Przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000
Łęgowe
lasy
dębowowiązowo-jesionowe FicarioUlmetum (91F0).

Opis zagrożenia
Przerwanie procesu akumulacji aluwiów rzecznych - wyeliminowanie
okresowych zalewów, przez wał przeciwpowodziowy. Stopniowy powolny
proces przekształcania lasów łęgowych w zbiorowiska grądowe.
Zamieranie jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior.
Ekspansja gatunków obcych geograficznie, w tym niecierpka drobnokwiatowego
Impatiens parviflora i nawłoci olbrzymiej Solidago gigantea.
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Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 18/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Działania ochronne na obszarach Natura 2000 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania
Obszar
Podmiot odpowiedzialny za
wdrożenia
wykonanie
Nie planuje się działań dotyczących ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich
siedlisk.
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony (nie planuje się monitoringu realizacji celów działań
ochronnych).
1.
Monitoring stanu zachowania łęgu wiązowo-dębowoW granicach
Regionalny Dyrektor Ochrony
jesionowego Ficario-Ulemtum (91F0), co 6 lat.
rezerwatu.
Środowiska w Bydgoszczy
Nie przewiduje się działań dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich
ochrony.
Lp.

Działania ochronne

3390

3391
3391

ZARZĄDZENIE Nr 19/0210/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagna nad Stążką”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Bagna nad Stążką” zwanego dalej
„rezerwatem”.
2. Rezerwat położony jest na terenie wyznaczonego
obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 oraz
obszaru Natura 2000 mającego znaczenie dla
Wspólnoty Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich
PLH040023.
§ 2.1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie
ze
względów
naukowych,
dydaktycznych
i krajobrazowych torfowisk wraz z lasami, położonych
w rozlewiskach rzeki Stążki, z typowo wykształconymi
zespołami roślinnymi torfowisk niskich, przejściowych
i wysokich.
2. Przyrodniczymi
i
społecznymi
uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1, są:
1) występowanie rozlewisk rzeki Stążki wraz
z mozaiką torfowisk niskich, przejściowych,
wysokich i źródliskowych,
2) występowanie naturalnych rozlewisk meandrującej
rzeki Stążki i Rakówki,
3) występowanie
naturalnych
zespołów
boru
bagiennego, boru świeżego, olsów oraz łęgów,
4) sztuczne pochodzenie drzewostanów okalających
dolinę,

5) postępująca sukcesja roślinności drzewiastej na
torfowiskach mszarnych,
6) położenie rezerwatu w granicach Tucholskiego
Parku Krajobrazowego oraz w sąsiedztwie
rezerwatów "Źródła rzeki Stążki" i "Dolina Rzeki
Brdy",
7) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa
zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tuchola.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów
eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela
stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4.1. Ochronie ścisłej podlegają obszary rezerwatu,
które stanowią pododdziały Nadleśnictwa Tuchola,
obręb Zalesie o numerach: 217d, 217f, 217g, 218a,
219i, 220j, 249a, 250a, 251a, 251b, 251f, 279h, 279i,
280d, 280f, 280g, 281h, 282f, 285d oraz pododdziały
obręb Świt o numerach: 31a, 32a, 35a, 35b.
2. Pozostały teren rezerwatu, nie wymieniony
w ust. 1 obejmuje się ochroną czynną.
§ 5.1. Określenie działań ochronnych na obszarze
ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu
i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik
nr 2 do zarządzenia.
2. Nie określa się działań ochronnych na obszarze
ochrony ścisłej.
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§ 6.1. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych
dla celów edukacyjnych i turystycznych oraz określenie
sposobów ich udostępniania zawiera załącznik nr 3 do
zarządzenia.
2. W rezerwacie nie wskazuje się miejsc
udostępnianych dla celów naukowych, rekreacyjnych,
sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa.
§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc,
w których może być prowadzona działalność
wytwórcza, handlowa i rolnicza.
§ 8. Opis granic obszaru Natura 2000 w części
pokrywającej się z rezerwatem, w postaci
współrzędnych geograficznych punktów ich załamania,
zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 9. Mapę obszaru Natura 2000 oraz znajdującego
się, na jego terenie, rezerwatu przedstawia załącznik
nr 5 do zarządzenia.
§ 10. Identyfikację istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru
Natura 2000 w granicach rezerwatu przyrody
przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6 do
zarządzenia.
§ 11. Cele działań ochronnych na obszarze Natura
2000 w części pokrywającej się z rezerwatem
przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do
zarządzenia.
§ 12. Działania ochronne na obszarze Natura 2000
w części pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem
podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania przedstawia tabela stanowiąca
załącznik nr 8 do zarządzenia.
§ 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian
w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cekcyn,
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego,
planie
zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000.
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§ 14. Nie wprowadza się ustaleń do studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Cekcyn, miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego,
planu
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
kujawsko - pomorskiego, dotyczących eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych
w rezerwacie
§ 15. Traci
moc
zarządzenie
Nr
27/2010
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Bagna
nad Stążką" (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 141,
poz. 1775).
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 19/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu

Lp.

Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych

1.

Sukcesja ekologiczna na terenach torfowisk.

2.

Zakłócona struktura przestrzenna
ekosystemów borowych.

3.

Antropopresja.

4.

Występowanie obcych gatunków roślin zagrażających
rodzimym gatunkom i trwałości naturalnie
występujących siedlisk leśnych.
Nadmierne
uszkodzenia
drzewostanów
powodowanych przez zwierzęta roślinożerne.
Niewłaściwy skład gatunkowy ekosystemów leśnych.

5.
6.

drzewostanów

Potencjalne zagrożenie trwałości lasów będących
częścią kompleksu leśnego Bory Tucholskie, ze
strony owadów kambiofagicznych i ksylofagicznych
oraz grzybów.

7.

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych oraz ich skutków
Hamowanie sukcesji poprzez usuwanie nalotu drzew
i krzewów.
Przywracanie, zgodnie z typem ekosystemu naturalnej
struktury przestrzennej drzewostanu przez usuwanie
drzew przeszkadzających poprawie stanu ekosystemów
borowych.
Utrzymanie szlaków edukacyjnych i turystycznych.
Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych.
Eliminowanie
obcych
gatunków
zagrażających
rodzimym gatunkom i siedliskom.
Zabezpieczanie drzew indywidualnie lub grupowo przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Renaturalizacja przez stopniowe
wprowadzanie
gatunków drzew właściwych dla ekosystemów leśnych.
Prognozowanie rodzaju i stopnia zagrożenia dla
zachowania trwałości lasów ze strony czynników
biotycznych.
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 19/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji
Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

1.

Hamowanie sukcesji poprzez
usuwanie drzew i krzewów
na
terenach
torfowisk
wysokich.
Regulowanie zagęszczenia
drzew
drzewostanów
pochodzenia sztucznego.

Usuwanie w okresie jesienno-zimowym
zadrzewień i zakrzaczeń z torfowisk
mszarnych, utrzymując zwarcie, drzew na
poziomie maksymalnym 25%-30%.
Wykonywanie cięć regulujących nadmierne
zwarcie drzewostanów w I, II i IIIa klasie
wieku z pozostawieniem drobnicy oraz do 10%
grubizny.

2.

Lokalizacja działań
ochronnych 1)
Obręb Zalesie: 188g, 219c,
283d, 285f
Obręb Zalesie:
187hx, 187jx, 187lx, 188h,
218b, 218f, 219g, 220f, 220g,
220h, 220i, 221d, 249c, 249d,
249f, 249g, 250c, 250d, 250f,
250g, 250h, 251c, 251d, 278c,
278d, 279c, 279g, 279j, 281c,
281g,
285c,
285n
Obręb
Świt:
28a, 28b, 28c, 29a, 29b, 30b,
32h, 32i, 34d
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3.

4.

Wykonywanie podsadzeń gatunków drzew
właściwymi dla siedlisk grądowych Tilio
Carpinetum oraz Aceri Tilietum (Db, Kl, Lp,
Gb,).Pielęgnacja
wykonanych
podsadzeń
poprzez zapewnienie właściwych warunków
świetlnych oraz ochronę przed uszkadzaniem
od zwierzyny. Zwiększanie naturalności grądu preferowanie
naturalnych
procesów
regeneracyjnych
drzewostanu
i
runa.

Obręb Zalesie:
186b, 186k, 187fx,
218g, 279b, 285j,
Obręb Świt:
30a, 35f

Renaturalizacja
zniekształconych zbiorowisk
łęgowych
na
skutek
gospodarczej
działalności
człowieka.

Utrzymywanie
naturalnych
procesów
regeneracyjnych.
Zwiększanie stopnia naturalności - stopniowe
przywracanie właściwego składu gatunkowego
łęgów poprzez utrzymywanie naturalnych
odnowień oraz wykonywanie podsadzeń
właściwymi gatunkami drzew dla siedliska
ze wskazaniem Wz, Js.
Pielęgnacja wykonanych podsadzeń według
potrzeb.
Okresowe usuwanie nalotu drzew i krzewów
wraz z usunięciem materiału poza obszar
wrzosowiska
powodujących
nadmierne
zacienienie terenu.
Stopniowe usuwanie świerka oraz czeremchy
amerykańskiej. Świerk usuwać poczynając od
najstarszych egzemplarzy w pasie zbiorowisk
leśnych graniczących z powierzchniami
nieleśnymi okalającymi dolinę o szerokości
pasa do dwóch wysokości drzewostanu wraz
z usunięciem materiału poza teren rezerwatu.
Odsłanianie drzew gatunków liściastych
właściwych z typem siedliska poprzez
stopniowe usuwanie świerka.
Wykonanie
i
zamontowanie
tablic
informacyjnych.

Obręb Zalesie:
186l, 187gx,
218g, 219h,
Obręb Świt:
20g, 31b

Hamowanie sukcesji poprzez
usuwanie drzew i krzewów
na terenach wrzosowiska.

6.

Ograniczenie
ekspansji
gatunków
obcych
ekologicznie, zagrażających
zachowaniu
trwałości
torfowisk oraz stabilności
składu
gatunkowego
ekosystemów leśnych.

7.

Utrzymywanie
szlaków
edukacyjnych
i turystycznych.
Prognozowanie
rodzaju
i stopnia zagrożenia dla
zachowania trwałości lasów
ze
strony
czynników
biotycznych.

1)
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Renaturalizacja
zniekształconych zbiorowisk
grądowych
na
skutek
gospodarczej
działalności
człowieka.

5.

8.
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Monitorowanie
i
prognozowanie
stanu
zachowania lasów borowych w rezerwacie
poprzez: pozostawianie pojedynczych ściętych
świerków, wykładanie pułapek feromonowych,
ścinanie drzew na płachtę, prowadzenie
jesiennych poszukiwań owadów.

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Tuchola na okres 2008 - 2017

187a,
249b,

218d,

217c,
250b

Obręb Zalesie:
282c, 283b
Cały
obszar
wg potrzeb.

rezerwatu

W granicach wyznaczonych
szlaków
edukacyjnych
i turystycznych.
Teren ekosystemów leśnych
w granicach rezerwatu.
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311

– 17862 –

Poz. 3391

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 19/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych, turystycznych oraz określenie sposobów
ich udostępniania
Lp.
1.

Cel
udostępniania
Edukacja
i turystyka

Obszar, miejsce udostępniania
Szlak im. dr Kazimierza Karasiewicza (szlak pieszy - zielony),
Obręb Zalesie nr dz.: 6221, 6220, 6219, 6188.
Ścieżka dydaktyczna „Jelenia Wyspa”, Obręb Zalesie nr dz: 6186/5,
6187/2, 6218, 6219, 6217.
Szlak Brdy – szlak niebieski, Obręb Zalesie nr dz.: 6220, 6219,
6188.
CTU-206c „Gołąbkowy” - lokalny leśny turystyczny szlak
czerwony, Obręb Zalesie nr dz.: 6186/5, 6217, 6248/1, 6249.
Punkt Widokowy, Obręb Zalesie nr dz. 6219.

Sposób
udostępniania
Ruch pieszy.
Ruch pieszy.
Ruch pieszy.
Ruch pieszy
rowerowy.
Ruch pieszy.

lub

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 19/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Opis granic obszarów Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych
geograficznych punktów ich załamania
Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru Natura 2000 pn. Dolina Brdy i Stążki w Borach
Tucholskich PLH040023

Dziennik Urzędowy
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Współrzędne geograficzne punktów załamania granic obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB220009.
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Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 19/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Mapa obszarów Natura 2000 oraz znajdującego się na ich terenie rezerwatu

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 19/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów Natura
2000 w granicach rezerwatu przyrody
Lp.
1.

Przedmiot ochrony obszarów Natura 2000
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), kod
siedliska 7110.

Opis zagrożenia
Sukcesja drzew i krzewów w ekosystemach
nieleśnych.
Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 19/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Cele działań ochronnych na obszarach Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem.
Lp.
1.

Przedmiot ochrony obszarów Natura 2000
Torfowiska
wysokie
z
roślinnością
torfotwórczą (żywe), kod siedliska 7110.

Cele działań ochronnych
Zachowanie naturalnych właściwości i charakteru torfowisk
wysokich w dolinie małej rzeki terenów nizinnych.
Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 19/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Działania ochronne na obszarach Natura 2000 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania
Podmiot
odpowiedzialny za
wykonanie
Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.
1.
Usuwanie w okresie jesienno-zimowym zadrzewień Obręb
Zalesie: Nadleśnictwo Tuchola,
i zakrzaczeń z torfowisk mszarnych, utrzymując zwarcie, drzew 188g, 219c, 283d
Regionalny
Dyrektor
na poziomie maksymalnym 25%-30%.
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy
2.
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych.
3.
Monitoring stanu zachowania torfowiska wysokiego Obręb Zalesie:
Regionalny
Dyrektor
z roślinnością torfotwórczą - żywą (7110) oraz monitoring 188g, 219c.
Ochrony
Środowiska
realizacji celów działań ochronnych, co 6 lat.
w Bydgoszczy
4.
Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.
Lp.

Działania ochronne

Obszar wdrożenia

Dziennik Urzędowy
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Uzupełnienie
stanu
wiedzy
przedmiotów
ochrony,
stanowiących cel ochrony obszaru Natura 2000 pn. Dolina
Brdy i Stążki w Borach Tucholskich PLH040023 tj.
rozpoznania
zbiorowisk
roślinnych
występujących
w rozlewiskach rzeki Stążki wraz z weryfikacją powierzchni
torfowisk przejściowych, występowania i liczebności populacji
bytujących ssaków: bóbr europejski Castor fiber, wydra Lutra
lutra; występowania i liczebności populacji bytujących płazów:
traszka grzebieniasta Triturus cristatus; występowania
i liczebności populacji bytujących ryb: minóg strumieniowy
Lampetra planeri, boleń Aspius aspius, głowacz białopłetwy
Cottus gobio; występowania, liczebności i rozmieszczenia
gatunków roślin: sasanka otwarta Pulsatilla patens, lipennik
Loesela Liparis loeselii oraz przedmiotów ochrony,
stanowiących cel ochrony obszaru Natura 2000 pn. Bory
Tucholskie PLB220009 tj. występowania i liczebności
populacji bytujących ptaków: bąk Botaurus stallaris, łabędź
krzykliwy Cygnus cygnus, podgorzałka Aythya nyroca,
trzmielojad Pernis apivorus, kania czarna Milvus migrans,
kania ruda Milvus milvus, bielik Haliaeetus albicilla, błotniak
stawowy Circus aeruginosus, rybołów Pandion haliaetus,
kropiatka Porzana porzana, rybitwa rzeczna Sterna hirundo,
rybitwa czarna Chlidonias niger, puchacz Bubo bubo,
zimorodek Alcedo atthis, gągoł Bucephala clangula, szlachar
Mergus serrator, nurogęś Mergus merganser. Dla wszystkich
ww. gatunków stanowiących przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 należy wskazać uwarunkowania ich ochrony.

Poz. 3391,3392

W granicach
obszaru
Natura
2000, na terenie
rezerwatu
przyrody.

Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy

3391

3392
3392

ZARZĄDZENIE Nr 20/0210/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Mariański”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Las Mariański” zwanego dalej „rezerwatem”.
2. Rezerwat położony jest na terenie obszaru
Natura 2000 mającego znaczenie dla Wspólnoty
Solecka Dolina Wisły PLH040003, zwanego dalej
obszarem Natura 2000.
§ 2.1. Celem
ochrony
w
rezerwacie
jest
zabezpieczenie
i
zachowanie
ze
względów
przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych cennych
zbiorowisk leśnych-grądowych i łęgowych.
2. Przyrodniczymi
i
społecznymi
uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1, są:
1) antropopresja związana z położeniem rezerwatu
w sąsiedztwie siedzib ludzkich i gospodarstw
rolnych;
2) występowanie i ekspansja drzew i krzewów
gatunków obcego pochodzenia, głównie: dąb
czerwony Quercus rubra, robinia akacjowa Robinia

pseudoacacia, śnieguliczka biała Symphoricarpos
albus, sosna czarna Pinus nigra, klon jesionolistny
Acer negundo.
3) naturalne procesy zachodzące w ekosystemie
zbiorowisk leśnych: grądowych i łęgowych.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów
eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela
stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Ochronie
rezerwatu.

czynnej

podlega

cały

obszar

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze
ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu
i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik
nr 2 do zarządzenia.
§ 6.1. Wskazanie na terenie rezerwatu obszarów
i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych,
turystycznych
oraz
określenie
sposobów ich
udostępniania zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

Dziennik Urzędowy
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2. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się obszarów
i miejsc udostępnianych dla celów naukowych,
rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb
i rybactwa.
§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc,
w których może być prowadzona działalność
wytwórcza, handlowa i rolnicza.
§ 8. Opis granic obszaru Natura 2000 w części
pokrywającej się z rezerwatem, w postaci
współrzędnych geograficznych punktów ich załamania,
zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 9. Mapę obszaru Natura 2000 oraz znajdującego
się na jego terenie rezerwatu przedstawia załącznik nr 5
do zarządzenia.
§ 10. Nie
identyfikuje
się
istniejących
i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony obszaru Natura 2000 w granicach rezerwatu
przyrody.
§ 11. Nie określa się celów działań ochronnych na
obszarze Natura 2000 w części pokrywającej się
z rezerwatem.
§ 12. Nie określa się działań ochronnych na obszarze
Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem.
§ 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian
w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa
Chełmińska, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
planie
zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
§ 14. Ustalenia
do
studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dąbrowa
Chełmińska,
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
planu
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
kujawsko-pomorskiego, dotyczące eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń w rezerwacie wewnętrznych lub
zewnętrznych:
1) zaleca się w strefie do 30 m na wschód, północ,
południe, od granicy rezerwatu (obszar wskazany na
mapie stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego
zarządzenia) nie prowadzić: budowy budynków
i budowli oraz ogrodzeń, wykonywania głębokich
wykopów (5 m);

Poz. 3392

2) zaleca się w strefie od 30 m na wschód, od granicy
rezerwatu do 1 km na wschód od granicy rezerwatu:
a) przyłączenia do kanalizacji sanitarnej zamiast
możliwości budowy szamb lub przydomowych
oczyszczalni ścieków, co ma zapobiegać
infiltracji ścieków do wód gruntowych,
b) nie prowadzić działań mogących przyczynić się
do obniżenia poziomu wód w rezerwacie m.in.
głębokich wykopów (5 m), budowy studni,
c) na terenach działek budowlanych zachować
minimum 70% powierzchni biologicznie
czynnych, co ma zapobiec skoncentrowanemu
spływowi
powierzchniowemu
wody
powodującemu wzmożoną erozję i brak zasilania
wód gruntowych,
d) wprowadzić możliwość lokalizacji płotów
ze
szczelinami
umożliwiającymi
przemieszczanie się płazów,
e) odprowadzanie
wód
opadowych
lub
roztopowych ze szczelnych powierzchni
niezanieczyszczonych oraz zanieczyszczonych,
po ich uprzednim oczyszczeniu zgodnie
z przepisami odrębnymi, do gruntu,
f) nie prowadzić nasadzeń obcych geograficznie
gatunków drzew i krzewów, w żywopłotach i na
terenach działek budowlanych (szczególnie: klon
jesionolistny Acer negundo, klon tatarski Acer
tataricum i inne gatunki rodzaju Acer, dąb
czerwony Quercus rubra, robinia akacjowa
Robiniapseudoacacia,
śnieguliczka
biała
Symphoricarpos albus, tawlina jarzębolistna
Sorbaria sorbifolia, a z roślinności zielnej –
różne gatunki rodzaju niecierpek Impatiens).
3) zaleca się zachować w obszarze wskazanym na
mapie stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego
zarządzenia dotychczasowy sposób użytkowania
gruntów w części zachodniej (w tym m.in.
zachowanie łąk, gruntów rolnych);
4) zaleca się zachować łączność ekologiczną rezerwatu
z terenami sąsiadującymi położonymi na terasie
zalewowej Wisły (starorzeczem Wisły), w tym
zachować korytarze ekologiczne migracji zwierząt;
5) w przypadku planowanej modernizacji drogi po
stronie
zachodniej
rezerwatu
zaleca
się
zaprojektować przejścia dla płazów.
§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 20/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu

Lp.
1.

Identyfikacja zagrożeń
wewnętrznych
i zewnętrznych
Występowanie i ekspansja
drzew i krzewów gatunków
obcego pochodzenia.

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Usuwanie na terenie rezerwatu podrostu oraz dojrzałych okazów drzew
i krzewów gatunków obcego pochodzenia, głównie dąb czerwony Quercus rubra,
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, śnieguliczka biała Symphoricarpos
albus, sosna czarna Pinus nigra, klon jesionolistny Acer negundo.
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 20/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji

Lp.
1.

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

Usuwanie na terenie rezerwatu podrostu oraz dorosłych
okazów drzew i krzewów gatunków obcego
pochodzenia, głównie dąb czerwony Quercus rubra,
robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, śnieguliczka
biała Symphoricarpos albus, sosna czarna Pinus nigra,
klon jesionolistny Acer negundo. Dolesienie w razie
potrzeby powstałych luk gatunkami zgodnymi
z siedliskiem.

Kształtowanie
właściwego
drzewostanu
złożonego
z
rodzimych gatunków zgodnego z
siedliskiem. Zabieg powinien być
prowadzony według potrzeb,
przez
zarządcę
terenu
Nadleśnictwo Toruń

Lokalizacja
działań
ochronnych1)
Leśnictwo
Ostromecko,
oddz. 139b,146c,
146g,146h

1)

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Toruń na okres 2003 -2012 wykonany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni,
Wydział Produkcyjny w Toruniu.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 20/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych i turystycznych oraz określenie sposobów
ich udostępniania
Lp.
1.

Cel
udostępniania
Edukacja,
turystyka

Obszar, miejsce udostępniania
Droga leśna wzdłuż rezerwatu zgodnie z poniższym załącznikiem
graficznym.

Sposób
udostępniania
Ruch pieszy

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 20/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych
geograficznych punktów ich załamania

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 311
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Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 20/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Mapa obszaru Natura 2000 oraz znajdującego się na jego terenie rezerwatu
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Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 20/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Obszary określone w § 14 pkt. 1 i 3 niniejszego zarządzenia

3392
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ZARZĄDZENIE Nr 21/0210/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Buczyna” zwanego dalej „rezerwatem”.
2. Rezerwat położony jest w granicach obszaru
mającego znaczenie dla Wspólnoty pn. Dolina
Łobżonki PLH300040, zwanym dalej obszarem Natura
2000.
§ 2.1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie
ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
powierzchni leśnej o drzewostanie bukowym.
2. Przyrodniczymi
i
społecznymi
uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1, jest:
1) występowanie zbliżonej do naturalnej fitocenozy
żyznej buczyny Galio odorati-Fagetum, uznawanej
za zbiorowisko klimaksowe i pozostającej
w optymalnej fazie rozwojowej drzewostanu,
2) przewaga gleb brunatno-rdzawych wykształconych
na glinie lekkopiaszczystej, występującej na morenie
dennej,
3) brak zagrożenia dla lasów rezerwatu ze strony imisji
przemysłowych,
4) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa
zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lutówko.
§ 3. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się
istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych, ich skutków oraz sposobów ich
eliminacji i ograniczania z uwagi na brak tych zagrożeń.
§ 4. Ochronie ścisłej podlega cały obszar rezerwatu.
§ 5. Nie określa się działań ochronnych na obszarze
ochrony ścisłej rezerwatu.
§ 6.1. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych
dla celów edukacyjnych i turystycznych oraz określenie
sposobów ich udostępniania przedstawiają tabela i mapa
stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. W rezerwacie nie wskazuje się miejsc
udostępnianych dla celów naukowych, rekreacyjnych,
sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa.
§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc,
w których może być prowadzona działalność
wytwórcza, handlowa i rolnicza.

§ 8. Opis granic obszaru Natura 2000 w części
pokrywającej się z rezerwatem, w postaci
współrzędnych geograficznych punktów ich załamania
zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 9. Mapę obszaru Natura 2000 oraz znajdującego
się, na jego terenie rezerwatu przedstawia załącznik nr 3
do zarządzenia.
§ 10. Nie wskazuje się istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru
Natura 2000 w granicach rezerwatu przyrody.
§ 11. Nie wskazuje się celów działań ochronnych na
obszarze Natura 2000 w części pokrywającej się
z rezerwatem.
§ 12. Działania ochronne stanu przedmiotu ochrony
na obszarze Natura 2000 w części pokrywającej się
z
rezerwatem,
ze
wskazaniem
podmiotów
odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich
wdrażania przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4
do zarządzenia.
§ 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian
w istniejących studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno
Krajeńskie, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
planie
zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
§ 14. Nie wprowadza się ustaleń do studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Sępólno
Krajeńskie,
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
planu
zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
w rezerwacie wewnętrznych lub zewnętrznych.
§ 15. Traci
moc
zarządzenie
nr
18/2010
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Buczyna” (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 103, poz. 1335).
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§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poz. 3393

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 21/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych i turystycznych oraz określenie sposobów
ich udostępniania
Lp.
1.
1)

Cel
udostępniania
Edukacja,
turystyka

Obszar, miejsce udostępniania1)
Droga leśna wraz z zadaszeniem w rezerwacie,
oddz. 122 m.

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Lutówko na okres 2005-2014.

Sposób udostępniania
Ruch
pieszy,
samochodowy.

rowerowy

lub
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 21/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych
geograficznych punktów ich załamania

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 21/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Mapa obszaru Natura 2000 oraz znajdującego się na jego terenie rezerwatu
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Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 21/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Działania ochronne na obszarze Natura 2000 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania w granicach rezerwatu przyrody
Podmiot odpowiedzialny
za wykonanie
Nie planuje się działań dotyczących ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich
siedlisk.
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych.
1.
Monitoring stanu zachowania cennego siedliska W granicach obszaru Natura Regionalny
Dyrektor
przyrodniczego żyznej buczyny niżowej Galio 2000, na terenie rezerwatu, Ochrony
Środowiska
odorati Fagetum (9130), co 6 lat.
oddz. 122, 123.
w Bydgoszczy
Nie planuje się działań dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich
ochrony.
Lp.

Działania ochronne

Obszar wdrożenia

3393

3394
3394

ZARZĄDZENIE Nr 22/0210/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona
Wyczółkowskiego”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu
przyrody
„Cisy
Staropolskie
imienia
Leona
Wyczółkowskiego” zwanego dalej „rezerwatem”.
2. Rezerwat położony jest na obszarze specjalnej
ochrony ptaków pn. Bory Tucholskie PLB220009,
zwanym dalej obszarem Natura 2000.
§ 2.1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
najliczniejszego na niżu stanowiska cisa pospolitego
Taxus baccata.
2. Przyrodniczymi
i
społecznymi
uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym
mowa w ust. 1, jest:
1) występowanie największego i najliczniejszego
w Polsce stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata,
2) ochrona czynna poprzez przywracanie warunków
środowiskowych
w
ekosystemie
rezerwatu
gwarantujących zachowanie i odtwarzanie populacji
cisa pospolitego Taxus baccata,
3) występowanie mozaiki leśnych i nieleśnych siedlisk
przyrodniczych,
4) przebieg naturalnych procesów ekologicznych
we właściwie wykształconych zbiorowiskach
leśnych,
5) renaturalizacja
zniekształconych
ekosystemów
leśnych,

6) hamowanie sukcesji naturalnej poprzez usuwanie
drzew i krzewów z ekosystemów nieleśnych,
7) eliminowanie
lub
ograniczanie
zagrożeń
antropogenicznych,
8) położenie rezerwatu na gruntach Skarbu Państwa
zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zamrzenica.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów
eliminacji i ograniczania istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela
stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4.1. Ochronie ścisłej podlegają obszary, które
stanowią pododdziały Nadleśnictwa Zamrzenica,
Leśnictwa Rykowisko o numerach: 210b, d, f, g, h, i , j,
n, na działce ewidencyjnej nr 210LP, obręb
ewidencyjny numer 13, gmina Cekcyn; wydz. 211a,
211f, na działce ewidencyjnej nr 211/1LP, obręb
ewidencyjny numer 13, gmina Cekcyn; wydz. 211g działka ewidencyjna numer 211/2LP, arkusz nr 1, obręb
ewidencyjny numer 9, gmina Lniano, wskazane
w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2. Ochronie czynnej podlegają obszary, które
stanowią pododdziały Nadleśnictwa Zamrzenica,
Leśnictwa Rykowisko 184r, s, t, w, na działce
ewidencyjnej nr 184/11LP; wydz. 210a, c, k, l, m, o, p,
r; wydz. 211b, c, d na działce ewidencyjnej nr 211/1LP,
gmina Cekcyn oraz jezioro Mukrz położone na działce
ewidencyjnej nr 335, obręb ewidencyjny numer 13,
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gmina Cekcyn2) wskazane w załączniku nr 2 do
zarządzenia.
§ 5.1. Nie określa się działań ochronnych na
obszarze ochrony ścisłej rezerwatu.
2. Określenie działań ochronnych na obszarze
ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu
i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik
nr 3 do zarządzenia.
§ 6.1. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych
dla celów edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
oraz amatorskiego połowu ryb i określenie sposobów
ich udostępniania zawiera załącznik nr 4 do
zarządzenia.
2. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc
udostępnianych dla celów naukowych, sportowych
i rybactwa.
§ 7. Na terenie rezerwatu nie wskazuje się miejsc,
w których może być prowadzona działalność wytwórcza
i handlowa. Działalność rolnicza może być prowadzona
w oddziale 184t, 184s, 184w.
§ 8. Opis granic obszaru Natura 2000 w części
pokrywającej się z rezerwatem, w postaci
współrzędnych geograficznych punktów ich załamania
zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 9. Mapę obszaru Natura 2000 oraz znajdującego
się, na jego terenie rezerwatu przedstawia załącznik nr 6
do zarządzenia.
§ 10. Identyfikację istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru
Natura 2000 w granicach rezerwatu przyrody
przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do
zarządzenia.
§ 11. Cele działań ochronnych na obszarze Natura
2000 w części pokrywającej się z rezerwatem określa
załącznik nr 8 do zarządzenia.
§ 12. Działania ochronne na obszarze Natura 2000
w części pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem
podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania przedstawia tabela stanowiąca
załącznik nr 9 do zarządzenia.
§ 13. Nie wprowadza się wskazań do zmian
w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin Cekcyn
i Lniano, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
planie
zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla

Poz. 3394

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000.
§ 14. Wprowadza się następujące ustalenia do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Cekcyn i Lniano, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, planu
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
kujawsko-pomorskiego, dotyczących eliminacji lub
ograniczenia zagrożeń w rezerwacie wewnętrznych lub
zewnętrznych:
1) na działkach przylegających do rezerwatu, obręb
ewidencyjny 13, gmina Cekcyn działki numer:
212LP,
213/4LP,
185/3LP,
184/12LP
wykorzystywać ich teren zgodnie z przeznaczeniem
określonym w ewidencji gruntów obowiązującej
w dniu wejścia w życie przedmiotowego
zarządzenia.
2) na działkach przylegających do rezerwatu, obręb
ewidencyjny numer 9, gmina Lniano, numer: 32/1,
39, 40, 41, 42, 44/5, 48/1, 49/1, 50/1, 63/1, 63/2,
68/4, 71, 94/1, 96/1, 102, 111/1, 110/1, 109, 108,
107, 106, 105, 103, 104/2, 104/1, 124, 202, 203,
204, 265, 200, 186, 184, 175, 176, 168, 143, 144,
142,
wykorzystywać
teren
zgodnie
z przeznaczeniem określonym w ewidencji gruntów
obowiązującej w dniu wejścia w życie
przedmiotowego zarządzenia.
3) Na działce 184/14LP, obręb ewidencyjny numer 13,
gmina Cekcyn, stanowiącej otulinę rezerwatu, nie
prowadzić prac melioracyjnych zagrażających
obniżeniu się poziomu wód gruntowych w granicach
istniejącej sieci rowów melioracyjnych.
§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego3).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Włodzimierz Ciepły
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170
i Nr 94, poz. 549.
2)
Pododdziały leśne wymienione w zarządzeniu określono na
podstawie Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Zamrzenica na okres
2006-2015
3)
Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz.Urz. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
traci moc pkt 2 § 1 rozporządzenia Wojewody KujawskoPomorskiego Nr 246/00 z dnia 7 grudnia 2000 roku w sprawie
zatwierdzenia planów ochrony dla rezerwatów przyrody
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 3, poz. 23).
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 22/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu

Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych
Brak optymalnych warunków świetlnych dla
swobodnego rozwoju koron poszczególnych cisów
pospolitych
Taxus
baccata
w
rezerwacie.
Nadmierne ocienienie cisów przyczyną zubożonego
obradzania nasionami i zmniejszanie się potencjału
banku genów w glebie.
Zamieranie siewek cisa pospolitego w rezerwacie.

Ubożenie składu gatunkowego ekosystemów leśnych
rezerwatu z uwagi na zamieranie osobników
dojrzałych cisa pospolitego oraz brak odnowień
naturalnych tego gatunku rokujących osiągnięcie
dojrzałości.
Uszkadzanie drzew z gatunku cis pospolity Taxus
baccata przez zwierzęta roślinożerne.
Zubożony skład gatunkowy ekosystemów leśnychporolnych.
Sukcesja ekologiczna
nieleśnych.
Antropopresja

na

terenach

zbiorowisk

Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych oraz ich skutków
Stopniowe, kontrolowane obrączkowanie pojedynczych
drzew liściastych nadmiernie ocieniających korony
cisów oraz dno lasu, w którym powinny wschodzić
i rozwijać się siewki tego gatunku.
Brak wystarczająco zbadanych i jednoznacznie
określonych czynników i przyczyn zamierania siewek
cisa pospolitego, które nie dożywają czwartego roku
życia
od
momentu
ich
wschodu.
Wprowadzanie co najmniej czteroletnich sadzonek cisa
pospolitego, w wyznaczone miejsca w rezerwacie.
Zbiór siewek cisa pospolitego stanowiących nie więcej
niż
1/2
ich
zasobów
w
danym
roku.
Wprowadzanie cisa pospolitego poprzez sadzenie
sadzonek wyhodowanych z zebranych siewek
w rezerwacie.
Zabezpieczanie drzew indywidualnie lub grupowo
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Renaturalizacja zbiorowisk zastępczych poprzez
stopniowe wprowadzanie drzew charakterystycznych
dla ekosystemów leśnych.
Hamowanie sukcesji poprzez usuwanie drzew
i krzewów.
Utrzymywanie szlaków edukacyjnych, turystycznych
i rekreacyjnych.
Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych.
Wymiana lub wykup gruntów w celu ujednolicenia
ochronnego
charakteru
obszaru.
Powiększenie otuliny rezerwatu o tereny przyległe
i sąsiadujące z rezerwatem w południowej części
rezerwatu, w granicach gminy Lniano, obręb
ewidencyjny numer 09.
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 22/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wskazanie terenów objętych ochroną ścisłą lub czynną na obszarze rezerwatu

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 22/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji
Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

1.

Stopniowe,
kontrolowane
obrączkowanie pojedynczych
drzew liściastych nadmiernie
ocieniających korony cisów
oraz dno lasu.

2.

Zbiór siewek cisa pospolitego
Taxus baccata stanowiący nie
więcej niż 1/2 ich zasobów
w danym roku.
Sadzenie cisa pospolitego na
wybranych powierzchniach
w rezerwacie.

Wyznaczanie pojedynczych drzew do zaobrączkowania
w okresie wegetacyjnym na podstawie analizy
określającej stopień zacieniania cisów przez korony
drzew liściastych, oraz oceny tego zacienienia na
gruncie. Pozostawianie wszystkich obumarłych drzew
liściastych na skutek działania ochronnego na terenie
rezerwatu.
Zbiór siewek z miejsc cechujących się ich wysokim
zagęszczeniem w okresie od sierpnia do października.

3.

Powierzchnie, na których planuje się podsadzenia
sadzonkami cisa pospolitego należy zabezpieczyć przed
presją ze strony zwierzyny, najlepiej poprzez grodzenie.
Każda powierzchnia wymaga raz w roku sprawdzenia
udatności dokonanej czynności tj. policzenia liczby
żywych sadzonek gatunku i określenia ich zdrowotności.

Lokalizacja działań
ochronnych1)
oddział 210

oddział 210

oddziały 210a, 210c,
211c, 211f
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4.

Hamowanie sukcesji poprzez
usuwanie drzew i krzewów.

5.
6.

Wykaszanie łąk.
Utrzymywanie
szlaków
edukacyjnych, turystycznych
i rekreacyjnych.

1)

– 17880 –

Poz. 3394

Usuwanie w okresie jesienno-zimowym zadrzewień
i zakrzaczeń z otwartych zbiorowisk bagiennych, według
potrzeb.
Wykaszanie raz w roku.
Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych.

oddziały
211b

210 m,

oddział 184t, s, w
W rezerwacie od
strony jeziora Mukrz
oraz wsi: Cisiny,
Wierzchlas.
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Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 22/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz
amatorskiego połowu ryb oraz określenie sposobów ich udostępniania
Lp.
1.

Cel
udostępniania
Edukacja

2.

Turystyka,
rekreacja

3.

Amatorski
połów ryb

1)

Obszar, miejsce
udostępniania1)
Ścieżka edukacyjna (oddz. 122
k, l, m). Kładka na torfowisku
w wydz. 210 m
Szlak turystyczny zielony, żółty
i czarny po drodze leśnej
w oddz. 211.
Jezioro
Mukrz-działka
ewidencyjna numer 335, obręb
geodezyjny nr 13 (Wysoka),
gmina Cekcyn.
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Sposób udostępniania
Ruch pieszy.

Ruch pieszy lub rowerowy.
Połów ryb dozwolony wędkami z brzegu jeziora
sąsiadującego z terenami nie objętymi ochroną
rezerwatową lub z łódki, od wschodu do zachodu słońca.
Obowiązuje bezwzględny zakaz używania łodzi z napędem
silników spalinowych.
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Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 22/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Opis granic obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci współrzędnych
geograficznych punktów ich załamania
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Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 22/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Mapa obszaru Natura 2000 oraz znajdującego się na jego terenie rezerwatu
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Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 22/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszarów Natura
2000 w granicach rezerwatu przyrody
Lp.
1.
2.
3.

Przedmiot ochrony obszarów Natura 2000
Błotniak stawowy Circus aeruginosus
Bielik Haliaeetus albicilla
Kania czarna Milvus migrans

Opis zagrożenia
Brak zdefiniowanych zagrożeń.
Brak zdefiniowanych zagrożeń.
Brak zdefiniowanych zagrożeń.
Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 22/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Cele działań ochronnych na obszarach Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem

2.

Przedmiot ochrony obszarów
Natura 2000
Błotniak
stawowy
Circus
aeruginosus
Bielik Haliaeetus albicilla

3.

Kania czarna Milvus migrans

Lp.
1.

Cele działań ochronnych
Wyznaczenie celów działań ochronnych możliwe po wcześniejszym
zbadaniu statusu gatunku w rezerwacie.
Wyznaczenie celów działań ochronnych możliwe po wcześniejszym
zbadaniu statusu gatunku w rezerwacie.
Wyznaczenie celów działań ochronnych możliwe po wcześniejszym
zbadaniu statusu gatunku w rezerwacie.
Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 22/0210/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Działania ochronne na obszarach Natura 2000 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie
i obszarów ich wdrażania
Podmiot
odpowiedzialny za
wykonanie
Nie określa się działań dotyczących ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich
siedlisk.
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych.
1.
Monitoring stanu populacji gatunków ptaków bytujących w W
granicach Regionalny Dyrektor
rezerwacie, stanowiących cel ochrony obszaru Natura 2000, co obszaru
Natura Ochrony Środowiska
3 lata.
2000, na terenie w Bydgoszczy
rezerwatu.
Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.
2.
Uzupełnienie stanu wiedzy o liczebności populacji ptaków W
granicach Regionalny Dyrektor
bytujących w rezerwacie, stanowiących cel ochrony obszaru obszaru
Natura Ochrony Środowiska
Natura 2000 tj. bielik Haliaeetus albicilla, kania czarna Milvus 2000, na terenie w Bydgoszczy
migrans, błotniak stawowy Circus aeruginosus oraz rezerwatu przyrody.
uwarunkowaniach ich ochrony.
Lp.

3394

Działania ochronne

Obszar wdrożenia
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