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z dnia …………………………… 2018 r.

1. Nazwa: Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej
2. Cel ochrony: Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej powołany został przede
wszystkim w celu ochrony różnorodności biologicznej siedlisk, walorów mikroklimatycznych
uzdrowiska Ciechocinek oraz krajobrazu nadwiślańskiego. Ważnym elementem ochrony są tereny
leśne z dominującymi borami sosnowymi oraz rzeki: Wisła, Tążyna i Mień z przyległym pasem
roślinności, głównie lasów liściastych. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny
Ciechocińskiej znajduje się unikalny rezerwat solniskowy "Ciechocinek" oraz rezerwat leśny "Bór
Wąkole" im. prof. K. Kępczyńskiego oraz cenny użytek ekologiczny Zielona Kępa z ostnicą Jana.
W granicach jednostki znajdują się fragmenty trzech obszarów Natura 2000: "Dolina Dolnej Wisły",
"Nieszawska Dolina Wisły" i "Włocławska Dolina Wisły". Na chronionym obszarze odnotowano
szereg gatunków chronionych roślin i zwierząt, w tym wilka szarego.
3. Położenie i charakterystyka:
Obszar ten położony jest pod względem fizyczno-geograficznym w obrębie Kotliny
Toruńskiej, stanowiącej fragment Pradoliny Wisły. Rzeźba powierzchni charakteryzuje się na ogół
niewielkimi spadkami i w przeważającej większości jest płaska. Jedynie rejony przykrawędziowe
Wysoczyzny Kujawskiej oraz fragmenty wydmowe w północno-zachodniej części Obszaru
charakteryzują się dużą malowniczością, wynikającą z dużych deniwelacji terenowych.
Osią hydrologiczną opisywanego terenu jest rzeka Wisła. Uzupełnienie sieci hydrograficznej stanowi
rzeka Tążyna stanowiąca lewobrzeżny dopływ Wisły oraz system drobnych cieków
i rowów. Trwałym i bardzo ważnym składnikiem szaty roślinnej są lasy. Zajmują one łączną
powierzchnię około 1150 ha, co stanowi 3% ogólnej powierzchni. Są to przede wszystkim bory
sosnowe mające ogromne znaczenie dla mikroklimatu Ciechocinka. Charakterystycznym elementem
klimatycznym opisywanego terenu jest stosunkowo duży udział cisz wynoszący dla Ciechocinka 20%.
Bardzo interesującym i decydującym o funkcji terenu jest mikroklimat ciechociński. Jest to zjawisko
powstałe między innymi w wyniku połączenia naturalnych predyspozycji z działalnością człowieka budowa i eksploatacja tężni solankowych.

4. Powierzchnia:
Powierzchnia ogólna OChK Niziny Ciechocińskiej wynosi 38 236,34 ha.
Tab. 1. Wykaz powierzchni administracyjnych gmin położonych w granicach OChK Niziny
Ciechocińskiej.

Lp.

Gmina

Powierzchnia
[ha]

1.

Bobrowniki

2.

Kikół

23,87

3.

Lipno

4 914,00

Powiat

9 000,90
lipnowski

4.

Czernikowo

5.

Fabianki

1 235,11

6.

Lubanie

860,30

7.

Aleksandrów Kujawski

8.

m. Aleksandrów Kujawski

9.

Ciechocinek

10.

Nieszawa

972,83

11.

Raciążek

2 845,88

12.

Waganiec

2 263,51

Razem

10 898,60

toruński
włocławski

3 575,14
121,72
1 524,48

aleksandrowski

38 236,34

5. Opis tekstowy przebiegu granicy:
Granica obszaru umownie rozpoczyna się w miejscy styku granic administracyjnych: miasta
Ciechocinek, gminy Czernikowo i gminy Obrowo. Prowadzi w kierunku północno-zachodnim granicą
administracyjną miasta Ciechocinek i gminy Obrowo, a następnie granicą gminy Aleksandrów
Kujawski i gminy Obrowo. W miejscu styku tych granic z granicą gminy Wielka Nieszawka zmienia
kierunek na południowo-zachodni i prowadzi granicą administracyjną gmin: Aleksandrów Kujawski
i Wielka Nieszawka i dochodzi do drogi krajowej nr 91. Wschodnim skrajem tej drogi prowadzi
w kierunku południowym aż do działki nr 290/1. Zmienia kierunek na południowo-zachodni,
przekracza drogę krajową nr 91 oraz autostradę A1 i obejmuje działki nr 306/1, 3336/15, 3337/4, 321,
3338/13, 3338/9, 3339/2, 3340/7, 3340/5 i dochodzi do linii kolejowej nr 18 relacji Kutno – Piła
Główna. Dalej prowadzi w kierunku południowym wschodnim skrajem terenu kolejowego
wymienionej linii. Dochodzi do rzeki Tążyny gdzie zmienia kierunek po wschodni prowadząc
północnym brzegiem Tążyny. Dochodzi do mostu na Tążynie i zmienia kierunek na południowy
prowadząc wschodnim skrajem drogi gminnej nr 160202C (ul. Stanisława Wyspiańskiego). Przed
działką nr 1/12 zmienia kierunek na wschodni i dalej na południowo-wschodni obejmując działkę
nr 3504, 3503/2, 3503/4, 3502, 3501, 3500/2. Dochodzi do granicy administracyjnej miasta i gminy
Aleksandrów Kujawski i dalej prowadzi tą granicą do działki nr 1081. Przekracza linię kolejową
Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek, prowadzi wschodnim skrajem drogi powiatowej nr 2634C
(ul. Wojska Polskiego) i dalej w kierunku wschodnim północnym skrajem drogi wojewódzkiej nr 266
(Aleja Marii Danilewicz-Zielińskiej). Na skrzyżowaniu tej ostatniej ulicy z ulicami: Edwarda Stachury
i Okrężnej zmienia kierunek na południowo-zachodni i prowadzi wschodnim skrajem ulicy Okrężnej.
Przekracza ulicę Solankową, obejmuje działkę nr 14 i dochodzi do linii kolejowej nr 18 relacji Kutno
– Piła Główna. Stąd prowadzi północna granicą terenu kolejowego tej linii aż do wsi Lubanie do
działki nr 35/1. Następnie w kierunku wschodnim północnym skrajem drogi gminnej nr 190144C.
Na krańcu działki nr 105 zmienia kierunek na północny i prowadzi zachodnią stroną drogi (działka
nr 102). Na krańcu działki nr 95/2 zmienia kierunek na wschodni i prowadzi północna stroną drogi
(działka nr 106/4 i 121/6). Przekracza drogę powiatową nr 2609C i obejmując działki nr 162, 163/4,
163/2 dochodzi do brzegu rzeki Wisły. Dalej krótko granicą administracyjną gmin: Lubanie
i Bobrowniki, przechodzi na wschodni brzeg Wisły i tym brzegiem prowadzi na południe do działki
nr 20/6. Środkiem tej działki w kierunku północno-wschodnim obejmując działki od 20/9 do 20/13,
krótko południową stroną drogi powiatowej nr 2044C i w kierunku północno-wschodnim drogą leśną
przez działkę leśną nr 137. Dalej w tym kierunku obejmując działki nr 50/16, rząd działek od 50/15 do
50/1, 3, 123 (jej część leśną), 1, 153, 150. Od tego miejsca drogą leśną na północny-wschód przez
działki leśne nr 151, 148, 118, 63, 109, 104, 103. Zmienia kierunek na północno-zachodni i obejmuje
działki nr 101, 100, 94, 92 (jej zachodnią część), 234, 233, 232/2, dochodząc do drogi powiatowej
nr 2704C we wsi Rachcin. Południową stroną tej drogi w kierunku zachodnim, a od działki nr 240/3

prowadzi południowo-zachodnią stroną drogi (działka nr 209) na północny-zachód. Następnie na
północ i północny-wschód zachodnią strona drogi (działki nr 186, 279/2, 279/1, 286). Dalej w tym
samym kierunku drogą leśną przez działkę leśną nr 2411/1 i dalej na wschód północną granicą tej
działki obejmując działki nr 2397, 2396, 2395, dalej krótko granicą gmin Fabianki i Lipno, północną
stroną drogi (działka nr 156/1) dochodzi do drogi krajowej nr 67 Włocławek – Lipno w miejscowości
Łochocin. Następnie w kierunku północny prowadzi zachodnim skrajem tej drogi, a po minięciu
działki nr 140 skręca na północny-zachód i prowadzi południową stroną drogi gminnej nr 170531C,
a po wkroczeniu na teren gminy Fabianki dalej w tym kierunku południową stroną drogi gminnej
nr 190202C. Po wkroczeniu na teren gminy Lipno dalej kontynuacją tej drogi w kierunku północny
prowadzi zachodnią stroną drogi gminnej nr 170412C. Następnie w kierunku północno-wschodnim
północną stroną drogi gminnej nr 170410C i w kierunku wschodnim północną stroną kolejnej drogi
gminnej nr 170533C. Dalej w kierunku północny zachodnim skrajem drogi gminnej nr 170680C
i krótko na południowo-wschód północną stroną drogi gminnej nr 170532C. Obejmuje działki nr 148,
123, 124, 128, 130, 146/3, 147/1, 140, 133, 137/1 i dalej na północ prowadzi zachodnią stroną drogi
gminnej nr 170687C. Dochodzi do drogi powiatowej nr 2712C Bobrowniki – Radomice i krótko
w kierunku wschodnim północną stroną tej drogi do skrzyżowania z drogą gminną nr 170535C. Dalej
zachodnim skrajem tej drogi w kierunku północnym do skrzyżowania dróg we wsi Ignackowo.
Następnie w kierunku północno-wschodnim prowadzi w dalszym ciągu zachodnim skrajem drogi
gminnej nr 170535C. Zmienia kierunek na północno-zachodni i prowadzi południową a następnie
zachodnią stroną drogi gminnej nr 170539C aż do jej skrzyżowania z drogą powiatową nr 2710C.
Południową stroną tej ostatniej prowadzi krótko do skrzyżowania z drogą gminną nr 170538C
w Komorowie i dalej na północ zachodnią stroną tej ostatniej drogi do kolejnego skrzyżowania dróg,
Następnie krótko w kierunku zachodnim obejmując działki nr od 509 do 506 i dalej na północ
obejmując zespół działek nr od 476/11 do 476/4. Przekracza drogę powiatową nr 2711C i prowadzi
dalej na północ zachodnią stroną drogi gminnej nr 170501C, przekracza rzekę Mień, prowadząc aż do
linii kolejowej nr 27 Toruń Wschodni – Sierpc. Następnie w kierunku północno-zachodnim prowadzi
południowym skrajem terenu kolejowego aż do Czernikowa. Obejmując działkę nr 463 skręca na
południe i dochodzi do skrzyżowania z ul. Zajączkowo. Dalej prowadzi południową stroną tej ulicy do
skrzyżowania z ulicą Targową. Wschodnim skrajem tej ostatniej bardzo krótko na południe, dalej
w kierunku zachodnim omijając od południa zespół zabudowy przy ul. Mikołaja Reja (po północnej
granicy działki nr 414/3. Dalej w kierunku zachodnim prowadzi południową stroną ulicy Góry,
a następnie w kierunku południowo-zachodnim południową stroną drogi gminnej nr 101125C do
granicy administracyjnej gmin: Czernikowo i Obrowo. Tą granicą prowadzi w kierunku południowym
i południowo-zachodnim osiągając umowny początek granicy.

