Załącznik nr 1 do uchwały Nr ………………
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia …………………………… 2019 r.

1. Nazwa: Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich
2. Cel ochrony:
Racjonalna gospodarka leśna, polegająca na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk,
w tym ochrony pól wydmowych w jednym kompleksie wód żyznych czarnych ziem
Kujawskich.
3. Położenie i charakterystyka:
Obszar nie jest jednolity geograficznie i przyrodniczo. Obejmuje kompleks leśny - borów
świeżych i suchych porastających wydmy i pola wydmowe okolic Rejny, Niemojewa
i Radojewic. Jest to jedyny kompleks leśny wśród żyznych czarnych ziem kujawskich.
Stanowi on przedmiot penetracji świątecznej mieszkańców Inowrocławia. Obszar ten
integralnie łączy się wąskim korytarzem wzdłuż Kanału Parchańskiego z systemem
rozległych mokradeł i bagien tzw. „Gąskich" i „Ostrowskich" - spełniających ważną rolę
w retencji wodnej tego fragmentu Kujaw. Pokryte są one siedliskami wilgotnymi
i bagiennymi.
Na terenie jednostki znajdują się 2 rezerwaty przyrody: Balczewo i Rejna.
4. Powierzchnia:
Powierzchnia ogólna OChK Lasów Balczewskich wynosi 2775,91 ha.
Tab. 1. Wykaz powierzchni administracyjnych gmin położonych w granicach OChK Lasów
Balczewskich.
Lp.

Gmina

1.
Dąbrowa Biskupia
2.
Gniewkowo
3.
Inowrocław
Razem

Powierzchnia
[ha]
2162,94
580,69
32,28
2 775,91

Powiat
inowrocławski

5. Opis tekstowy przebiegu granicy:
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice
administracyjne.
Granica umownie rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg w północnej części wsi Pieranie.
Prowadzi północną stroną drogi (działka nr 70) w kierunku zachodnim, obejmując działki od
nr 89 do nr 71. Od skrzyżowania dróg dalej w tym samym kierunku północną stroną drogi
(działka nr 7) obejmując działki od nr 4238/3 do nr 4240/1. Stąd na południe i dalej na
zachód granic obejmując działki nr 4240/2, 4341/2, 8/1. Od tego miejsca na północ
i północny-zachód obejmując działki nr 4242/1, 4236/2, 236/3, 4236/1, 49, 4225/2, 4225/1,

4226, 4227/1. Dochodzi do drogi (działka nr 53) i dalej prowadzi na południowy-zachód jej
zachodnim skrajem obejmując działki nr 4227/1, 52/2, 33/2, 4228/2. Opuszcza drogę i otacza
tę ostatnią działkę od południa i zachodu, po czym dalej na zachód, północ i wschód
obejmując „odnogę” kompleksu leśnego tj. działki nr 4228/3, 4211, 4212/1, 4213, 4214/1,
164/3, 4212/2, 123, 4195, 4194. Dalej prowadzi na północ obejmując działki od nr 143/3
i 143/2 oraz następnie na wschód obejmując działki nr 143/4 i 113/5. Ponownie w kierunku
północnym zachodnią granica działek nr 417/7, 417/6, dochodzi da Kanału Parchańskiego.
Od tego miejsca prowadzi równolegle do Kanału jego południowym, a następnie zachodnim
brzegiem aż do działki nr 218/5 wsi Piekło. Stąd na północ skrajem lasu obejmując działki nr
4157/5, 4157/6, 4151/1 i 4151/2. Otacza tę ostatnią od północy i wschodu, a następnie
prowadzi na wschód i północ skrajem lasu obejmując działki nr 4151/1, 4150, 94/3, 94/6
(zadrzewioną część), 4153, 4149, 90 (zadrzewioną część). Otacza od północy i wschodu
działkę nr 4149 i dalej prowadzi na północ, wschód i południe obejmując działkę nr 5,
podmokłą część działki nr 4, południowo-zachodnią część działek nr 11/1 i 4152/2. Dalej na
południe obejmując działki nr 4158, 4159/1, 4160/1, 4161/1. Następnie na południowywschód południowo-zachodnim skrajem drogi (działka nr 60/4) obejmując działki nr 60/4
(bez jej skrajnie południowej części), 98, 97, 60/3, 60/1, 4162/3, 4163/4 osiągając ponownie
brzeg Kanału Parchańskiego. Od tego miejsca na południe i wschód prowadzi wschodnim
i północnym brzegiem Kanału aż do działki nr 4174/3, którą obejmuje od zachodu, północy
i wschodu. Dalej ponownie prowadzi północnym brzegiem Kanału Parchańskiego w kierunku
wschodnim do krańca działki nr 47/2. Od tego miejsca na południe prowadzi wschodnią
granica tej ostatniej działki i dalej na wschód obejmując działki nr 4172/1, 64, 4171, 4169/2.
Następnie na północ wschodnią stroną drogi bitumicznej do brzegu kanału Parchańskiego.
Dalej prowadzi na wschód północną stroną Kanału Parchańskiego do działki nr 98/1. Zmienia
kierunek na południowy obejmując działki nr 121, 217, 4165/1, 4165/2, 4179/1, 4180,
4196/5, 4196/1, 4216, 4229/2, 4237/2, dochodząc do skrzyżowania dróg. Odtąd zachodnią
stroną drogi (działka nr 94/1) obejmując działki nr 176, 4237/3, 83/1, 83/2, 88, 93, 92, 91, 90,
89, osiągając umowny początek granicy.

