PROJEKT

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/612/17
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 września 2017 r.

UCHWAŁA NR ..................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia ................................... 2017 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1.1 Wyznacza się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, zwany dalej
„OChK Doliny Drwęcy”.
2. Położenie i opis granic OChK Doliny Drwęcy określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Mapa OChK Doliny Drwęcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykaz współrzędnych punktów załamania granicy OChK Doliny Drwęcy stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów na terenie OChK Doliny
Drwęcy polegają na:
1) zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk;
2) ochronie doliny rzeki Drwęcy wraz z pasem roślinności okalającej;
3) propagowaniu nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych;
4) prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej, polegającej na zachowaniu różnorodności
biologicznej siedlisk w obrębie doliny rzeki Drwęcy.
§ 5. Na obszarze OChK Doliny Drwęcy, wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
1
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na środowisko;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych;
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
- Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

1)
2)

3)
4)

§ 6. Na następujących terenach:
planowanych pod eksploatację piasków i żwirów położonych we wsi Wielki Głęboczek
oraz Mały Głęboczek w gminie Brzozie - załącznik nr 4, tab. 5 (tereny nr 34, 36);
planowanych pod eksploatację piasków i żwirów (działki nr 179/3, 180/3, 181/3, 182/3,
183/3, 184/3, 185/3, 186/3) w miejscowości Elgiszewo w gminie Ciechocin - załącznik
nr 4, tab. 6 (teren nr 46);
udokumentowanego złoża piasków i żwirów nad północno-wschodnim brzegiem jeziora
Plebanka we wsi Nowogród w gminie Golub-Dobrzyń - załącznik nr 4, tab. 7 (teren nr 48);
planowanych pod eksploatację piasków i żwirów (działka nr 112/2, 104/5, część działki
nr 113 oraz działki nr 155 i 156) w miejscowości Nowy Dwór oraz (działka nr 171)

w miejscowości Chełmonie w gminie Kowalewo Pomorskie - załącznik nr 4, tab. 10 (tereny
nr 64, 65, 66, 68, 69);
5) powyrobiskowych planowanych do zagospodarowania na cele rekreacyjne oraz jako
cmentarz, a także planowanych do zagospodarowania na cele usług turystycznych
i zabudowy mieszkaniowo - usługowej w sąsiedztwie Drwęcy położonych we wsi Lubicz
Dolny oraz Górny w gminie Lubicz - załącznik nr 4, tab. 11 (tereny nr 73, 74, 76);

6) udokumentowanego złoża piasków i żwirów (działki nr 166/2, 167, 174 i 175) na terenie wsi
Kamionki Duże w gminie Łysomice – załącznik nr 4, tab. 12 (teren nr 83).
7) złóż Radziki III i Radziki V w miejscowości Radziki w gminie Wąpielsk - załącznik nr 4,
tab. 14 (teren nr 86);
8) położonych na wschód od Jeziora Bachotek, jako teren planowanego pola golfowego we wsi
Pokrzydowo w gminie Zbiczno - załącznik nr 4, tab. 15 (teren nr 92);
- nie obowiązują zakazy o których mowa w § 5 pkt 1, 5.
§ 7. Na następujących terenach:
1) planowanych pod eksploatację piasków i żwirów położonych we wsi Wielki Głęboczek
oraz Mały Głęboczek w gminie Brzozie - załącznik nr 4, tab. 5 (tereny nr 34, 36);
2) planowanych pod eksploatację piasków i żwirów (działki nr 179/3, 180/3, 181/3, 182/3,
183/3, 184/3, 185/3, 186/3) w miejscowości Elgiszewo w gminie Ciechocin - załącznik
nr 4, tab. 6 (teren nr 46);
3) udokumentowanego złoża piasków i żwirów nad północno-wschodnim brzegiem jeziora
Plebanka we wsi Nowogród w gminie Golub-Dobrzyń - załącznik nr 4, tab. 7 (teren nr 48);
4) planowanych pod eksploatację piasków i żwirów (działka nr 112/2, 104/5, część działki
nr 113 oraz działki nr 155 i 156) w miejscowości Nowy Dwór oraz (działka nr 171)
w miejscowości Chełmonie w gminie Kowalewo Pomorskie - załącznik nr 4, tab. 10
(tereny nr 64, 65, 66, 68, 69);
5) powyrobiskowych planowanych do zagospodarowania na cele rekreacyjne oraz jako

6)
7)
8)
9)

cmentarz, a także planowanych do zagospodarowania na cele usług turystycznych
i zabudowy mieszkaniowo - usługowej w sąsiedztwie Drwęcy położonych we wsi Lubicz
Dolny oraz Górny w gminie Lubicz - załącznik nr 4, tab. 11 (tereny nr 73, 74, 76);
udokumentowanego złoża piasków i żwirów (działki nr 166/2, 167, 174 i 175) na terenie wsi
Kamionki Duże w gminie Łysomice – załącznik nr 4, tab. 12 (teren nr 83).
złóż Radziki III i Radziki V w miejscowości Radziki w gminie Wąpielsk - załącznik nr 4,
tab. 14 (teren nr 86);
położonych na wschód od Jeziora Bachotek, jako teren planowanego pola golfowego we wsi
Pokrzydowo w gminie Zbiczno - załącznik nr 4, tab. 15 (teren nr 92);
w gminie Bartniczka - położonych we wsi Bartniczka – załącznik nr 4, tab. 1 (tereny nr 1, 2,

3, 4, 5);
10) położonych na zachód od Strugi Brodnickiej, nad południowym, południowo-zachodnim
i północno-zachodnim brzegiem jeziora Wysokie Brodno, nad południowo-wschodnim,
południowo-zachodnim i północno-zachodnim brzegiem jeziora Chojno, na półwyspie
i nad południowo-zachodnim brzegiem Jeziora Wądzyńskiego, teren nad północnozachodnim brzegiem jeziora Chojno oraz teren na wschód od rzeki Lutryny w gminie

Bobrowo - załącznik nr 4, tab. 2 (tereny nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16);
11) przy południowo-wschodniej części jeziora Niskie Brodno, na terenach zlokalizowanych
przy ulicy Wczasowej oraz na północny-zachód od jeziora Ostrów po północnej stronie
dawnej linii kolejowej w gminie Brodnica - załącznik nr 4, tab. 3 (tereny nr 17, 18);
12) położonych na północno-zachodnim brzegu jeziora Niskie Brodno, na prawobrzeżnym
odcinku rzeki Drwęcy, biegnącym od grobli przeciwpowodziowej przy ul. Ogrodowej do
mostu na ulicy Sienkiewicza, obejmując cały ten most, terenów położonych przy
południowej części jeziora Niskie Brodno od działki nr 8/30 po wschodniej stronie jeziora
do działek nr 1/1 i 1/2 po jego zachodniej stronie oraz pięciu terenów położonych na
lewobrzeżnym odcinku rzeki Drwęcy, od cieku wodnego na działce nr 40/2 (obręb
Brodnica 19) do działki nr 45 (obręb Brodnica 27) oraz tereny położone wzdłuż Strugi
Brodnickiej i Dopływu z Jeziora Szczuckiego w mieście Brodnica - załącznik nr 4, tab. 4
(tereny nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32);
13) położonych nad wschodnim brzegiem jeziora Forbin, terenów nad północno-zachodnim
brzegiem jeziora Głęboczek, terenów nad zachodnim, południowo-zachodnim,
południowym i wschodnim brzegiem jeziora Janówko, terenów nad południowozachodnim, południowym i północno-wschodnim brzegiem jeziora Sosno, w gminie
Brzozie - załącznik nr 4, tab. 5 (tereny nr 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44);
14) położonych po południowej i północnej stronie rzeki Drwęcy w gminie Ciechocin załącznik nr 4, tab. 6 (tereny nr 45, 47);
15) położonych we wsi Lisewo (działka nr 224/4), terenów nad północno-wschodnim
i wschodnim brzegiem jeziora Grodno, terenów nad zachodnim brzegiem jeziora Słupno,
trzech terenów nad północnym brzegiem rzeki Ruziec, terenów nad północnym brzegiem
rzeki Drwęcy (Kujawa), dwóch terenów nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy
(Handlowy Młyn), dwóch terenów nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy (Antoniewo)
w gminie Golub-Dobrzyń - załącznik nr 4, tab. 7 (tereny nr 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60);
16) położonych po obu stronach linii brzegowej rzeki Drwęcy oraz terenów wokół stawów
hodowlanych, zlokalizowanych po obu stronach ulicy Sokołowskiej w mieście GolubDobrzyń - załącznik nr 4, tab. 8 (tereny nr 61, 62);
17) położonych
nad
północno-zachodnim
brzegiem
Jeziora
Wądzyńskiego
w gminie Jabłonowo Pomorskie - załącznik nr 4, tab. 9 (teren nr 63);
18) terenów położonych nad północno-wschodnim brzegiem Jeziora Kamionkowskiego
w gminie Kowalewo Pomorskie - załącznik nr 4, tab. 10 (teren nr 67);
19) położonych nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy (Młyniec Pierwszy), terenów nad
północnym i południowym brzegiem Dopływu spod Mierzynka, terenów nad zachodnim
i wschodnim brzegiem rzeki Drwęcy (Lubicz Dolny, Krobia, Lubicz Górny), terenów nad
południowym brzegiem rzeki Drwęcy (Złotoria), terenów nad wschodnim brzegiem Strugi

Jordan (Złotoria), terenów nad południowym brzegiem rzeki Drwęcy i nad zachodnim
brzegiem Strugi Jordan (Złotoria) w gminie Lubicz - załącznik nr 4, tab. 11 (tereny nr 70,
71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82);
20) położonych nad południowo-zachodnim brzegiem Jeziora Kamionkowskiego w gminie
Łysomice - załącznik nr 4, tab. 12 (teren nr 84).
21) położonych nad północnym i północno-zachodnim brzegiem rzeki Drwęcy w Toruniu załącznik nr 4, tab. 13 (teren nr 85);
22) położonych nad wschodnim brzegiem jeziora Wysokie Brodno, nad południowowschodnim brzegiem jeziora Łąki i nad północno-wschodnim brzegiem jeziora Czortek
oraz terenów w południowej część wsi Zbiczno, terenów nad północno-wschodnim
brzegiem jeziora Bachotek i wokół zbiornika wodnego we wsi Najmowo w gminie Zbiczno
- załącznik nr 4, tab. 15 (tereny nr 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95).
- nie obowiązują zakazy o których mowa w § 5 pkt 3, 4.
§ 8. Na następujących terenach:
1) w gminie Bartniczka - położonych we wsi Bartniczka – załącznik nr 4, tab. 1 (tereny nr 1,
2, 3, 4, 5);
2) położonych na zachód od Strugi Brodnickiej, nad południowym, południowo-zachodnim
i północno-zachodnim brzegiem jeziora Wysokie Brodno, nad południowo-wschodnim,
południowo-zachodnim i północno-zachodnim brzegiem jeziora Chojno, na półwyspie
i nad południowo-zachodnim brzegiem Jeziora Wądzyńskiego, teren nad północnozachodnim brzegiem jeziora Chojno oraz teren na wschód od rzeki Lutryny w gminie
Bobrowo - załącznik nr 4, tab. 2 (tereny nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16);
3) przy południowo-wschodniej części jeziora Niskie Brodno, na terenach zlokalizowanych
przy ulicy Wczasowej oraz na północny-zachód od jeziora Ostrów po północnej stronie
dawnej linii kolejowej w gminie Brodnica - załącznik nr 4, tab. 3 (tereny nr 17, 18);
4) położonych na północno-zachodnim brzegu jeziora Niskie Brodno, na prawobrzeżnym
odcinku rzeki Drwęcy, biegnącym od grobli przeciwpowodziowej przy ul. Ogrodowej do
mostu na ulicy Sienkiewicza, obejmując cały ten most, terenów położonych przy
południowej części jeziora Niskie Brodno od działki nr 8/30 po wschodniej stronie jeziora
do działek nr 1/1 i 1/2 po jego zachodniej stronie oraz pięciu terenów położonych na
lewobrzeżnym odcinku rzeki Drwęcy, od cieku wodnego na działce nr 40/2 (obręb
Brodnica 19) do działki nr 45 (obręb Brodnica 27) oraz tereny położone wzdłuż Strugi
Brodnickiej i Dopływu z Jeziora Szczuckiego w mieście Brodnica - załącznik nr 4, tab. 4
(tereny nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32);
5) położonych nad wschodnim brzegiem jeziora Forbin, terenów nad północno-zachodnim
brzegiem jeziora Głęboczek, terenów nad zachodnim, południowo-zachodnim,

południowym i wschodnim

brzegiem jeziora Janówko, terenów nad południowo-

zachodnim, południowym i północno-wschodnim brzegiem jeziora Sosno, w gminie
Brzozie - załącznik nr 4, tab. 5 (tereny nr 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44);
6) położonych po południowej i północnej stronie rzeki Drwęcy w gminie Ciechocin załącznik nr 4, tab. 6 (tereny nr 45, 47);
7) położonych we wsi Lisewo (działka nr 224/4), terenów nad północno-wschodnim
i wschodnim brzegiem jeziora Grodno, terenów nad zachodnim brzegiem jeziora Słupno,
trzech terenów nad północnym brzegiem rzeki Ruziec, terenów nad północnym brzegiem
rzeki Drwęcy (Kujawa), dwóch terenów nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy
(Handlowy Młyn), dwóch terenów nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy (Antoniewo)
w gminie Golub-Dobrzyń - załącznik nr 4, tab. 7 (tereny nr 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60);
8) położonych po obu stronach linii brzegowej rzeki Drwęcy oraz terenów wokół stawów
hodowlanych, zlokalizowanych po obu stronach ulicy Sokołowskiej w mieście GolubDobrzyń - załącznik nr 4, tab. 8 (tereny nr 61, 62);
9) położonych
nad
północno-zachodnim
brzegiem
Jeziora
Wądzyńskiego
w gminie Jabłonowo Pomorskie - załącznik nr 4, tab. 9 (teren nr 63);
10) terenów położonych nad północno-wschodnim brzegiem Jeziora Kamionkowskiego
w gminie Kowalewo Pomorskie - załącznik nr 4, tab. 10 (teren nr 67);
11) położonych nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy (Młyniec Pierwszy), terenów nad
północnym i południowym brzegiem Dopływu spod Mierzynka, terenów nad zachodnim
i wschodnim brzegiem rzeki Drwęcy (Lubicz Dolny, Krobia, Lubicz Górny), terenów nad
południowym brzegiem rzeki Drwęcy (Złotoria), terenów nad wschodnim brzegiem Strugi
Jordan (Złotoria), terenów nad południowym brzegiem rzeki Drwęcy i nad zachodnim
brzegiem Strugi Jordan (Złotoria) w gminie Lubicz - załącznik nr 4, tab. 11 (tereny nr 70,
71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82);
12) położonych nad południowo-zachodnim brzegiem Jeziora Kamionkowskiego w gminie
Łysomice - załącznik nr 4, tab. 12 (teren nr 84).
13) położonych nad północnym i północno-zachodnim brzegiem rzeki Drwęcy w Toruniu załącznik nr 4, tab. 13 (teren nr 85);
14) położonych nad wschodnim brzegiem jeziora Wysokie Brodno, nad południowowschodnim brzegiem jeziora Łąki i nad północno-wschodnim brzegiem jeziora Czortek
oraz terenów w południowej część wsi Zbiczno, terenów nad północno-wschodnim
brzegiem jeziora Bachotek i wokół zbiornika wodnego we wsi Najmowo w gminie Zbiczno
- załącznik nr 4, tab. 15 (tereny nr 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95).
- nie obowiązuje zakaz o którym mowa w § 5 pkt 7.

§ 9. Nadzór nad Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy sprawuje
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 11. Traci moc uchwała Nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 2581).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Zakres regulacji dotyczy przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwęcy.

2. Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze
zm.):
Art. 23. 2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały
sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór,
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru
chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust.
1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego
krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu
bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach
i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgodnienia
z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.
3. Uzgodnienia
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wewnętrznymi):
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, projekt
uchwały, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zostanie przedstawiony właściwym
miejscowo radom gmin (tj. Radzie Gminy Bartniczka, Radzie Gminy Brodnica, Radzie
Miejskiej w Brodnicy, Radzie Gminy Brzozie, Radzie Gminy Ciechocin, Radzie Gminy Dębowa
Łąka, Radzie Miejskiej w Górznie, Radzie Gminy Golub-Dobrzyń, Radzie Miasta GolubiaDobrzynia, Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, Radzie Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim, Radzie Gminy Lubicz, Radzie Gminy Łysomice, Radzie Gminy Obrowo, Radzie
Gminy Osiek, Radzie Gminy Radomin, Radzie Miasta Torunia, Radzie Gminy Wąpielsk, Radzie
Gminy Zbiczno, Radzie Gminy Bobrowo) oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy w celu uzgodnienia.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia
2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753), z dniem 1 sierpnia
2009 r. przejął kompetencje w zakresie obszarów chronionego krajobrazu. Jak wynika
z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz.
2134 ze zm.), obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją
korytarzy ekologicznych.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy powołano rozporządzeniem nr 21/92
Wojewody Toruńskiego z 10.12.1992 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego
krajobrazu

w
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oraz
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parkami

krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu. Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego biorąc pod uwagę zmienione przepisy ustawy o ochronie przyrody, podjął
uchwałę Nr VI/106/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 99, poz. 793) w części dotyczącej Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zał. nr 22. Następnie w związku z podejmowaniem
odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów chronionego krajobrazu, w dniu 24 sierpnia
2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr X/260/15 w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz.
2581). Ta uchwała obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Przeprowadzona analiza przebiegu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwęcy wskazuje, że na dwóch odcinkach jej przebiegu, tj. na części terenu wsi Wądzyń
(gm. Bobrowo) i części osiedla Kaszczorek (m. Toruń) przebieg granicy określonej uchwałą
Nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. różni
się od jej przebiegu w dokumentacji archiwalnej dotyczącej tego obszaru, jak również
w gminnych dokumentach planistycznych. Z tego względu postanowiono skorygować przebieg
granicy m.in. na dwóch wymienionych wyżej odcinkach. Na terenie wsi Lubicz Dolny
postanowiono nieznacznie skorygować przebieg granicy na terenach sąsiadujących z węzłem
autostradowym i silnie zurbanizowanymi terenami położonymi w rejonie skrzyżowania drogi
krajowej nr 80 (ul. Mostowa) z drogą wojewódzką nr 552 (ul. Grębocka). Na terenie wsi
Wądzyń (gm. Bobrowo) postanowiono przywrócić dawny przebieg granicy obszaru, tj. drogą

gruntową prowadzącą wzdłuż południowo-zachodniego brzegu Jeziora Wądzyńskiego w
kierunku wsi Mileszewy. Na terenie wsi Zaborowo (gm. Górzno) postanowiono wyłączyć z
Obszaru teren zwartej zabudowy tej wsi o znikomych walorach krajobrazowo-kulturowych, co
szczegółowo
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wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie wsi Zaborowo (marzec 2016).
W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
(Dz.U. z 2015 r. poz. 774, 1688), która dokonała pewnych zmian w ustawie o ochronie
przyrody. Zmiana dotyczy m.in. zakazu z art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody,
dotychczas brzmiącego „lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od
linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”, który
uzyskał brzmienie:
„8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym,
o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej;”
Troszcząc się o zrównoważony rozwój terenów położonych w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwęcy, biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy ustawy
o ochronie przyrody oraz mając na względzie potrzeby zgłaszane przez samorządy gminne,
podmioty gospodarcze i mieszkańców, m.in. w sprawach postulujących zniesienie na
niektórych terenach zakazów: „budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości
100 m od: a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, b) zasięgu
lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy
normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa
w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, - z wyjątkiem urządzeń
wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej”, „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem

urządzeń wodnych” oraz „wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu”,
dokonano weryfikacji zasadności utrzymywania dotychczasowego systemu zakazów na
wydzielonych częściach tej formy ochrony przyrody. Jednocześnie w przypadku terenów na
których zniesiono zakaz: „budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości
100 m od…” w celu umożliwienia realizacji nowej zabudowy na niniejszych obszarach
postanowiono również znieść zakaz „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych” oraz zakaz „wykonywania prac
ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych”. Pozostawienie
niniejszych zakazów w wielu przypadkach nadal uniemożliwiałoby lokalizowanie obiektów
budowlanych na terenach dla których zastosowano odstępstwo od zakazu: „budowania nowych
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od…”.
W tym celu zlecono przygotowanie oceny przyrodniczej z elementami audytu
krajobrazowego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, w formie opracowania
zawierającego weryfikację w terenie i uściślenie przebiegu granicy przedmiotowego obszaru,
wstępną delimitację krajobrazów obecnych w granicach obszaru oraz ich identyfikację
typologiczną, charakterystykę oraz ocenę stanu zachowania i wartości krajobrazów
wyróżnionych w obrębie Obszaru. W celu identyfikacji potrzeb rozwojowych gmin, których
terytoria znajdują się w granicach Obszaru, dokonano szczegółowej analizy złożonych
wniosków o odstępstwa od niektórych zakazów oraz przeprowadzono szczegółowe analizy
potrzeb
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z zaproponowaniem czynnej ich ochrony, mając na uwadze możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Należy podkreślić, iż na obszarach chronionego krajobrazu powinny obowiązywać
ograniczenia właściwe dla danego obszaru, czy też dla jego części, wybrane spośród zakazów,
o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, a wynikające z potrzeby właściwej ich
ochrony. Przy wprowadzaniu przedmiotowych zakazów należy się kierować konstytucyjną
zasadą proporcjonalności, zawartą w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), stanowiącą, iż ograniczenia w zakresie
korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko
wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności
i praw innych osób. Zasada proporcjonalności nakazuje organom władzy publicznej użycie
jedynie takich środków, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu. Cel ten natomiast
ma służyć społeczeństwu oraz powinien być osiągnięty zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Zrównoważony rozwój, zgodnie z art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.), to taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i
społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych
pokoleń. Powyższa zasada stosowana w odniesieniu do stanowienia zakazów, jakie mają
obowiązywać w obszarach chronionego krajobrazu wymaga, aby ograniczenia miały swoje
merytoryczne umocowanie i wynikały z rzeczywistej potrzeby ochrony danego obszaru lub
jego części.
Kierując się ww. konstytucyjną zasadą proporcjonalności oraz zasadą zrównoważonego
rozwoju, w niniejszej uchwale, tak jak w uchwale Nr X/260/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 2581), nie zastosowano zapisu
dotyczącego obowiązywania bezwzględnego zakazu jakim jest: zakaz wydobywania do celów
gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i
zwierząt, a także minerałów i bursztynu. Uznano, iż wprowadzenie tego zakazu nie jest
konieczne dla zachowania ochrony ekosystemów OChK Doliny Drwęcy, w tym: zachowania
różnorodności biologicznej siedlisk, ochrony doliny rzeki Drwęcy wraz z pasem roślinności
okalającej, prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, polegającej na zachowaniu
różnorodności biologicznej siedlisk w obrębie doliny rzeki Drwęcy. Rekultywacja niektórych
wyrobisk poeksploatacyjnych w kierunku leśnym stanowić będzie formę czynnej ochrony
ekosystemów, realizowaną poprzez propagowanie nasadzeń rodzimych gatunków drzew i
krzewów liściastych.
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zrównoważonego rozwoju, mają swoje odzwierciedlenie we wprowadzonym ustawowym
zakazie zawartym w tejże uchwale, tj. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, którego interpretacja musi odbywać
się zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Zwraca się jednak uwagę, iż
ustawodawca wprowadzając ten zakaz do katalogu zakazów w art. 24 ust.1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), jednocześnie
dodał bardzo istotny i odnoszący się bezpośrednio do sposobu jego stosowania ust. 3 w
brzmieniu: Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na
środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru
chronionego krajobrazu.
Zmiana brzmienia niektórych zakazów w porównaniu z dotychczas obowiązującą
uchwałą Nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia
2015 r., została dostosowana do obecnego brzmienia ustawy o ochronie przyrody.
Ponadto nie zastosowano obowiązywania bezwzględnego zakazu jakim jest: zakaz
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz
w pasie technicznym brzegu morskiego, gdyż na terytorium Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwęcy nie występują tereny położone w pasie szerokości 200 m od linii brzegów
klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
Należy zwróć uwagę, iż dotychczas obowiązująca uchwała Nr X/260/15 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r., podjęta była w innym stanie
prawnym. Zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła
w życie 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 774) wprowadziła zmiany w brzmieniu
niektórych zakazów, w szczególności został zmieniony zakaz z art. 24 ust. 1 pkt 8.
Kierując się wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej oceny przyrodniczej,
a także analizy gminnych dokumentów planistycznych, wskazuje się na możliwość
wprowadzenia odstępstw od zakazu „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych” na 15 terenach zlokalizowanych w gminach:

Brzozie, Zbiczno, Lubicz, Łysomice, Golub-Dobrzyń, Ciechocin, Kowalewo Pomorskie i
Wąpielsk. Warto zaznaczyć, że na sześciu z tych terenów odstępstwo zostało już wprowadzone
dotychczasową uchwałą.
W celu umożliwienia eksploatacji złóż położonych w sąsiedztwie terenów podmokłych i
zbiorników wodnych oraz obszarów z mozaiką zadrzewień, dla których raport oddziaływania
na środowisko wykazał obecność siedlisk zwierząt postanowiono wprowadzić na terenach
objętych odstępstwem od zakazu „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu…”, odstępstwa od zakazu „zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia
ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką”, „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych” oraz „dokonywania zmian stosunków
wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie
użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka”.
Tab. 1. Odstępstwo od zakazów „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych” – tereny nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95; „zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką” – tereny nr 34, 36, 46, 48, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 76, 83,
86, 92; „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych” – tereny nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95; „dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym
celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka” – tereny nr 34, 36, 46, 48, 64, 65, 66, 68, 69,
73, 74, 76, 83, 86, 92; „budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym,
o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej” – tereny nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 72, 75,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95.
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Lokalizacja terenu

Uzasadnienie
Gmina Bartniczka
Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w
W Studium pod zabudowę mieszkaniową
zachodniej części wsi Bartniczka
i usługową
Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w
W Studium pod zabudowę mieszkaniową
północno-zachodniej części wsi Bartniczka
i usługową
Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w
W Studium pod zabudowę mieszkaniową
środkowej części wsi Bartniczka
i usługową
Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi
W Studium pod zabudowę mieszkaniową
Bartniczka przy ul. Łąkowej
i usługową
Tereny zwartej zabudowy wsi Bartniczka
W Studium pod zabudowę mieszkaniową
i usługową, w planie miejscowym teren 43U/MN
Gmina Bobrowo
Tereny nad południowo-wschodnim brzegiem jeziora W Studium tereny zabudowy rekreacyjnej
Chojno
i sportowej
Tereny nad południowo-zachodnim brzegiem jeziora W Studium tereny zabudowy rekreacyjnej
Chojno
i sportowej
Teren nad północno-zachodnim brzegiem jeziora
W Studium tereny zabudowy mieszkaniowoChojno
usługowej oraz zagrodowej
Tereny nad północno-zachodnim brzegiem jeziora
W Studium tereny zabudowy mieszkaniowoChojno
usługowej oraz zagrodowej
Teren na wschód od rzeki Lutryny
W Studium tereny zabudowy mieszkaniowousługowej oraz zagrodowej
Tereny nad południowo-zachodnim brzegiem Jeziora W Studium tereny zabudowy rekreacyjnej
Wądzyńskiego
i sportowej. W planie miejscowym tereny ML
(mieszkalnictwa letniskowego) i UT (usług
turystyki)
Tereny na półwyspie Jeziora Wądzyńskiego
W Studium tereny zabudowy mieszkaniowousługowej oraz zagrodowej
Tereny nad północno-zachodnim brzegiem jeziora
W Studium tereny zabudowy rekreacyjnej
Wysokie Brodno
i sportowej
Tereny nad południowo-zachodnim brzegiem jeziora W Studium tereny zabudowy rekreacyjnej
Wysokie Brodno
i sportowej
Tereny na zachód od Strugi Brodnickiej
W planie miejscowym tereny UTL (6 działek)
Tereny nad południowym brzegiem jeziora Wysokie
W Studium tereny zabudowy rekreacyjnej
Brodno m.in. Gospodarstwo Agroturystyczne Lisai sportowej
Młyn
Gmina Brodnica
Teren przy południowo-wschodniej części jeziora
W obecnie obowiązującej Uchwale
Niskie Brodno, na terenach zlokalizowanych przy
ulicy Wczasowej
Teren na północny-zachód od jeziora Ostrów, po
W Studium teren rozwoju funkcji przemysłowej
północnej stronie d. linii kolejowej
i składowej
Miasto Brodnica
Tereny położone na północno-zachodnim brzegu
W obecnie obowiązującej Uchwale
jeziora Niskie Brodno
Tereny położone przy południowej części jeziora
W obecnie obowiązującej Uchwale

Lp.
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Lokalizacja terenu
Niskie Brodno od działki nr 8/30 po wschodniej
stronie jeziora do działek nr 1/1 i 1/2 po jego
zachodniej stronie
Tereny położone na południowy-wschód od ul.
Wczasowej

22

Tereny położone pomiędzy obwodnicą miasta a linia
kolejową

23

Tereny położone pomiędzy obwodnicą miasta a linia
kolejową

24

Tereny położone na prawobrzeżnym odcinku rzeki
Drwęcy, biegnącym od grobli przeciwpowodziowej
przy ul. Ogrodowej do mostu na ulicy Sienkiewicza,
obejmując cały ten most
Tereny położone na północny-zachód od ul.
Dworcowej

25
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36
37
38
39
40
41
42

Uzasadnienie

W Studium oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
W Studium oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
W Studium oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
W obecnie obowiązującej Uchwale

W Studium oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
Tereny położone na południowy-wschód od ul.
W Studium oraz w miejscowych planach
Dworcowej
zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
Tereny położone na lewobrzeżnym odcinku rzeki
W Studium oraz w miejscowych planach
Drwęcy, od cieku wodnego na działce nr 40/2 (obręb zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
Brodnica 19) do działki nr 45 (obręb Brodnica 27)
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
Tereny położone na lewobrzeżnym odcinku rzeki
W Studium oraz w miejscowych planach
Drwęcy, od cieku wodnego na działce nr 40/2 (obręb zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
Brodnica 19) do działki nr 45 (obręb Brodnica 27)
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
Tereny położone wzdłuż Dopływu z Jeziora
W Studium oraz w miejscowych planach
Szczuckiego
zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
Tereny położone na lewobrzeżnym odcinku rzeki
W Studium oraz w miejscowych planach
Drwęcy, od cieku wodnego na działce nr 40/2 (obręb zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
Brodnica 19) do działki nr 45 (obręb Brodnica 27)
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
Tereny położone na lewobrzeżnym odcinku rzeki
W Studium oraz w miejscowych planach
Drwęcy, od cieku wodnego na działce nr 40/2 (obręb zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
Brodnica 19) do działki nr 45 (obręb Brodnica 27)
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
Tereny położone na lewobrzeżnym odcinku rzeki
W Studium oraz w miejscowych planach
Drwęcy, od cieku wodnego na działce nr 40/2 (obręb zagospodarowania przestrzennego tereny rozwoju
Brodnica 19) do działki nr 45 (obręb Brodnica 27)
funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej
Gmina Brzozie
Tereny nad północno-zachodnim brzegiem jeziora
W planie miejscowym tereny 21UT, 22UT
Głęboczek
Teren we wsi Wielki Głęboczek
Teren udokumentowanego złoża piasków i
żwirów – potwierdzony w planie miejscowym
Tereny nad wschodnim brzegiem jeziora Forbin
W planie miejscowym teren UT
Teren we wsi Mały Głęboczek
Teren udokumentowanego złoża piasków i
żwirów – potwierdzony w planie miejscowym
Tereny nad zachodnim brzegiem jeziora Janówko
W planie miejscowym teren 4UTL
Tereny nad południowym brzegiem jeziora Janówko
W planie miejscowym teren 2UTL
Tereny nad południowo-wschodnim brzegiem jeziora W planie miejscowym teren UTL
Janówko
Tereny nad południowo-wschodnim brzegiem jeziora W planie miejscowym teren 1UTL
Janówko
Tereny nad północno-zachodnim brzegiem jeziora
W planie miejscowym teren 36UTL
Sosno
Tereny nad południowo-zachodnim brzegiem jeziora W planie miejscowym teren 8UTL
Sosno
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Uzasadnienie
Tereny nad południowym brzegiem jeziora Sosno
W planie miejscowym teren 8UTL
Tereny nad północno-wschodnim brzegiem jeziora
W planie miejscowym teren 1UTL
Sosno
Gmina Ciechocin
Tereny położone po południowej stronie rzeki
W miejscowym planie tereny zabudowy
Drwęcy
letniskowej
Tereny we wsi Elgiszewo
W obecnie obowiązującej Uchwale
Tereny położone po północnej stronie rzeki Drwęcy
W Studium tereny zabudowy mieszkaniowej
Gmina Golub-Dobrzyń
Teren przy północno-wschodnim brzegu jeziora
Teren udokumentowanego złoża piasków
Plebanka
i żwirów
Tereny nad północno-wschodnim brzegiem jeziora
W planach miejscowych tereny zabudowy
Grodno
letniskowej i usług turystycznych
Tereny nad wschodnim brzegiem jeziora Grodno
Tereny nad zachodnim brzegiem jeziora Słupno
W planie miejscowym tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny nad północnym brzegiem rzeki Ruziec
W planach miejscowych tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowousługowej i usługowej
Tereny nad północnym brzegiem rzeki Ruziec
W planach miejscowych tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny nad północnym brzegiem rzeki Ruziec
W planach miejscowych tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy
W studium tereny zabudowy mieszkaniowej
(Antoniewo)
jednorodzinnej
Tereny nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy
W studium tereny zabudowy mieszkaniowej
(Antoniewo)
jednorodzinnej
Tereny w miejscowości Lisewo (działka nr 224/4)
W obecnie obowiązującej Uchwale
Tereny nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy
W studium tereny zabudowy mieszkaniowej
(Handlowy Młyn)
jednorodzinnej
Tereny nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy
W studium tereny zabudowy mieszkaniowej
(Handlowy Młyn)
jednorodzinnej
Tereny nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy
W planie miejscowym tereny zabudowy rekreacji
(Kujawa)
indywidualnej
Miasto Golub-Dobrzyń
Po obu stronach linii brzegowej rzeki Drwęcy
W obecnie obowiązującej Uchwale
Wokół stawów hodowlanych, zlokalizowanych po obu W obecnie obowiązującej Uchwale
stronach ulicy Sokołowskiej
Gmina Jabłonowo Pomorskie
Tereny położone nad północno-zachodnim brzegiem
Tereny istniejącej zabudowy rekreacyjnej
Jeziora Wądzyńskiego
Gmina Kowalewo Pomorskie
Teren we wsi Nowy Dwór
W obecnie obowiązującej Uchwale
Teren we wsi Nowy Dwór
W obecnie obowiązującej Uchwale
Teren we wsi Nowy Dwór
Teren udokumentowanego złoża piasków
i żwirów
Tereny nad północno-wschodnim brzegiem Jeziora
W planie miejscowym tereny zabudowy
Kamionkowskiego
mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji
indywidualnej
Teren we wsi Nowy Dwór
W obecnie obowiązującej Uchwale
Teren we wsi Chełmonie
W obecnie obowiązującej Uchwale
Gmina Lubicz
Tereny nad południowym brzegiem rzeki Drwęcy i
W planie miejscowym tereny zabudowy
nad zachodnim brzegiem Strugi Jordan (Złotoria)
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny nad wschodnim brzegiem Strugi Jordan
W planie miejscowym tereny zabudowy
(Złotoria)
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny nad południowym brzegiem rzeki Drwęcy
W planie miejscowym tereny zabudowy
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(Złotoria)
Teren przy Drwęcy w Lubiczu Dolnym

74

Teren przy Drwęcy w Lubiczu Dolnym

75

Tereny nad zachodnim brzegiem rzeki Drwęcy
(Lubicz Dolny – teren młyna)
Teren przy Drwęcy w Lubiczu Górnym
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Uzasadnienie
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny powyrobiskowe – planowany cmentarz,
potwierdzone w planie miejscowym
Tereny powyrobiskowe – planowane
zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne,
potwierdzone w planie miejscowym
W planie miejscowym teren usług turystyki

W planie miejscowym teren usług turystycznych
i zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Tereny nad wschodnim brzegiem rzeki Drwęcy
W planie miejscowym tereny zabudowy
(Lubicz Górny)
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny nad wschodnim brzegiem rzeki Drwęcy
W planie miejscowym tereny zabudowy
(Krobia)
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny nad zachodnim brzegiem rzeki Drwęcy
W planie miejscowym tereny zabudowy
(Lubicz Dolny)
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny nad południowym brzegiem Dopływu spod
W planie miejscowym tereny zabudowy
Mierzynka
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny nad północnym brzegiem Dopływu spod
W planie miejscowym tereny zabudowy
Mierzynka
mieszkaniowo-usługowej
Tereny nad północnym brzegiem rzeki Drwęcy
W planie miejscowym tereny zabudowy
(Młyniec Pierwszy)
mieszkaniowej jednorodzinnej
Gmina Łysomice
Tereny we wsi Kamionki Duże
W obecnie obowiązującej Uchwale
Tereny nad południowo-zachodnim brzegiem Jeziora W planie miejscowym tereny rekreacji
Kamionkowskiego
indywidualnej
Miasto Toruń
Tereny nad północno-zachodnim brzegiem rzeki
W planach miejscowych tereny zabudowy
Drwęcy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Gmina Wąpielsk
Tereny we wsi Radziki
W obecnie obowiązującej Uchwale
Gmina Zbiczno
Teren położony nad południowo-wschodnim
W decyzji o warunkach zabudowy teren
brzegiem jeziora Łąki
zabudowy rekreacyjnej
Tereny położone nad południowo-wschodnim
W planie miejscowym tereny zabudowy
brzegiem jeziora Łąki i nad północno-wschodnim
letniskowo-rekreacyjnej; istniejąca zabudowa
brzegiem jeziora Czortek
rekreacyjna
Teren w południowej części wsi Zbiczno
W planie miejscowym teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny położone nad wschodnim brzegiem jeziora
W planie miejscowym tereny zabudowy
Wysokie Brodno
mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskoworekreacyjnej i pensjonatowej
Tereny położone nad wschodnim brzegiem jeziora
W planie miejscowym tereny zabudowy
Wysokie Brodno
mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskoworekreacyjnej i pensjonatowej
Teren planowanego pola golfowego
W studium tereny przeznaczone pod rekreację
Teren nad północno-wschodnim brzegiem jeziora
Teren istniejącego budynku hotelowego PTTK
Bachotek
Teren nad północno-wschodnim brzegiem jeziora
Tereny ośrodków wypoczynkowych – w Studium
Bachotek
zabudowa turystyczna i rekreacyjna
Teren wokół zbiornika wodnego we wsi Najmowo
W Studium zabudowa rekreacyjna

Wprowadzenie odstępstw od wymienionych zakazów na tych terenach uznano za
zasadne z uwagi na brak znaczącego negatywnego wpływu planowanych zamierzeń na
środowisko, w tym brak istotnych zagrożeń dla funkcjonowania korytarza ekologicznego

doliny rzeki Drwęcy, a także ważny interes społeczny planowanych działań potwierdzony w
dokumentach planistycznych bądź dokumentacji geologicznej. Są to głównie tereny już w
części zdegradowane, czego doskonałym przykładem jest niewielki obszar położony na zachód
od Autostrady A1 w granicach gminy Łysomice i Kowalewo-Pomorskie w pobliżu wsi
Kamionki Małe i Nowy Dwór. Dotychczasowe badania i ekspertyzy z tego rejonu
jednoznacznie wskazują, że szata roślinna tego terenu jest uboga i silnie przekształcona
antropogenicznie i nie przedstawia sobą większej wartości przyrodniczej. Nigdzie nie
stwierdzono siedlisk i gatunków z listy Natura 2000. Pozostałe elementy środowiska
przyrodniczego,

jak

również

kulturowego

nie

przedstawiają

większych

wartości

krajobrazowych.
Kierując się wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej waloryzacji przyrodniczej,
a także analizy gminnych dokumentów planistycznych, wskazuje się na możliwość
wprowadzenia odstępstw od następujących zakazów:
„zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką”;
„budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym,
o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej”;
„likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych”;
„wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych

z

zabezpieczeniem

przeciwsztormowym,

przeciwpowodziowym

lub

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń
wodnych”;
„dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna

lub rybacka”.
Powyższe wnioski pozwoliły na wytypowanie łącznie 95 terenów zlokalizowanych w
14 gminach: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Miasto Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie,
Zbiczno, Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Lubicz,
Łysomice, Miasto Toruń, gdzie wskazuje się na możliwość wprowadzenia odstępstw od
niniejszych zakazów. Warto nadmienić, że na sześciu z tych terenów odstępstwo zostało już
wprowadzone dotychczas obowiązującą uchwałą.
Wprowadzenie odstępstwa od wymienionych zakazów na tych terenach uznano za
zasadne z uwagi na brak kolizji z cennymi przyrodniczo siedliskami oraz chronionymi
gatunkami roślin i zwierząt, brak znacząco negatywnego wpływu planowanych zamierzeń na
środowisko, w tym brak istotnych zagrożeń dla funkcjonowania korytarza ekologicznego
doliny rzeki Drwęcy, a także ważny interes społeczny planowanych działań potwierdzony
w dokumentach planistycznych (miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego bądź
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). W zdecydowanej
większości

są

to

tereny

mocno

przekształcone

działalnością

człowieka,

o intensywnej zabudowie miejskiej, podmiejskiej, przemysłowo-usługowej i komunikacyjnej,
pozbawione siedlisk roślinności naturalnej i walorów krajobrazowych.
Uznaje się, iż wszystkie wprowadzone zmiany pozwolą właściwie dopasować system
obowiązujących zakazów w stosunku do lokalnych potrzeb ochrony przyrody i krajobrazu,
a także do uwarunkowań oraz działalności człowieka na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwęcy.
Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. poz. 1080), dane określające
obszar chronionego krajobrazu, winny być sporządzone zgodnie z wytycznymi przyjętymi
w rozporządzeniu, tj. określeniem jego powierzchni i opisem jego wartości przyrodniczej oraz
modelem pojęciowym danych przestrzennych, określającym strukturę oraz dokładność bazy
geometrycznej tej formy ochrony przyrody. Zatem wykonanie opracowania wiązało się
z koniecznością uszczegółowienia (doprecyzowania) przebiegu granic Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwęcy. Zgodnie z uchwałą Nr X/260/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwęcy powierzchnia wynosi 55 552,50 ha, a po weryfikacji przebiegu granic
powierzchnia będzie wynosiła 55 052,63 ha. Różnica wielkości powierzchni między
powierzchnią zapisaną w obowiązującej uchwale Sejmiku, a powierzchnią obliczoną po
korekcie granicy w pięciu miejscach i doprecyzowaniu jej przebiegu w szczególności do granic

działek ewidencyjnych, wynika głównie z precyzyjnego pomiaru w oparciu o program GIS na
bazie pliku źródłowego z granicami gmin (Państwowy Rejestr Granic PRG), który zapewne był
inny niż ten w oparciu o który dokonywano wcześniejszego pomiaru. Konieczność opracowania
przedmiotowego wykazu współrzędnych punktów załamania granic według określonej
metodyki wynika z treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.
Dane dotyczące powierzchni Obszaru wyrażone są w hektarach z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
5 lutego 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co
do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej
na rok 2014 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.).
Ilustruje to poniższa tabela.
Tab.2. Wykaz powierzchni OChK Doliny Drwęcy w gminach położonych w jego granicach
(w poprzedniej uchwale i niniejszym projekcie uchwały)

Lp.

Gmina

1.
2.
3.

Bartniczka
Bobrowo
Brodnica

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Brodnica m.
Brzozie
Górzno
Jabłonowo Pomorskie
Osiek
Zbiczno
Ciechocin
Golub-Dobrzyń
Golub-Dobrzyń m.
Kowalewo Pomorskie
Radomin
Lubicz
Łysomice
Obrowo
Wąpielsk
Toruń m.

20.
21.

Dębowa Łąka
łącznie

Powierzchnia [ha]
Powiat
było
jest
3074,08 ha
2962,83 ha brodnicki
3059,55 ha
3191,98 ha
4832,59 ha
4893,53 ha
2232,31 ha
4718,70 ha
203,23 ha
172,95 ha
1839,38 ha
4259,14 ha
5770,81 ha
12809,02 ha
521,59 ha
1625,57 ha
2115,09 ha
3694,17 ha
381,58 ha
67,05 ha
3532,33 ha
310,16 ha
74,50 ha
55 552,50 ha

2238,08 ha
4930,09 ha
184,77 ha
173,60 ha
1726,27 ha
3771,55 ha
5617,90 ha
12803,60 ha
679,26 ha
1664,39 ha
2120,12 ha
3715,09 ha
355,62 ha
67,40 ha
3600,88 ha
298,21 ha

golubskodobrzyński

toruński

rypiński
-

57,46 ha wąbrzeski
55 052,63 ha -

W niniejszej uchwale dokonano także uaktualnienia opisu tekstowego przebiegu granic
Obszaru

Chronionego

Krajobrazu

Doliny

Drwęcy,

doprecyzowując

jej

przebieg

i szczegółowość w porównaniu do opisu zawartego w uchwale Nr X/260/15 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r., w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.
Mając na uwadze powyższe wskazane jest podjęcie nowego projektu uchwały
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Przyjęcie tej uchwały
w dalszym ciągu umożliwi skuteczne kształtowanie polityki ekologicznej i racjonalne
zarządzanie zasobami przyrodniczymi, w kontekście m.in. ustaleń dotyczących czynnej
ochrony ekosystemów, katalogu obowiązujących zakazów oraz odstępstw od tych zakazów,
obowiązujących na terenie obszaru chronionego krajobrazu. Przyjęty w niniejszym projekcie
uchwały zmieniony katalog zakazów nie narusza właściwej ochrony wyróżniających się
krajobrazów o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy
ekologicznych, jak również kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwęcy umożliwi, zgodne z zapisem ustawowym, przedstawienie projektu do właściwych
miejscowo rad gmin oraz właściwemu terytorialnie regionalnemu dyrektorowi ochrony
środowiska w celu uzgodnienia.

