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

1. Nazwa: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich

2. Cel ochrony:
Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk; ochrona zbiorników wód
powierzchniowych (naturalnych, płynących i stojących) wraz z pasem otaczającej roślinności;
prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej; zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia
terenów drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego
i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej; tworzenie i utrzymywanie leśnych
korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych
ssaków; ochrona typowego krajobrazu pojezierza jezior rynnowych; ochrona wód jezior przed
zanieczyszczeniem z powodu znikomej szaty roślinnej.
3. Położenie i charakterystyka:
Jednostka obejmuje ciąg jezior z największymi: Sobiejuskim, Żędowskim, Wąsoskim,
Gąbińskim, Dobrylewskim - położonych w części w dolinie rzeki Gąsawki. Wymienione
jeziora leżą w rynnie polodowcowej wciętej w Pojezierze Gnieźnieńskie stanowiącej typowy
krajobraz pojezierza. Strefy brzegowe jezior są pozbawione na ogół szaty leśnej, co obniża
walory estetyczno-krajobrazowe i funkcjonalne rynny pojezierza.
4. Powierzchnia:
Powierzchnia ogólna OChK Jezior Żędowskich wynosi 1209,54 ha.
Tab. 1. Wykaz powierzchni administracyjnych gmin położonych w granicach OChK Jezior
Żędowskich.
Lp.
1.
Szubin
2.
Żnin
Razem

Gmina

Powierzchnia [ha]
743,1
466,44
1209,54

Powiat
nakielski
żniński

5. Opis tekstowy przebiegu granicy:
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz
granice administracyjne.
Granica obszaru od strony południowej pokrywa się z północną granicą Obszaru Chronionego
Krajobrazu Jezior Żnińskich. Umownie rozpoczyna się na moście nad rzeką Gąsawką po
północnej stronie jeziora Żnińskiego Dużego. Prowadzi w kierunku zachodnim południowym
skrajem drogi powiatowej nr 2307C, dochodzi do terenu byłej linii kolejowej Żnin – Szubin i
dalej w kierunku północnym prowadzi wschodnim skrajem tej linii obejmując działki od nr
33 i 31 aż do nr 3336/4. Zmienia kierunek na wschodni i prowadzi północnym skrajem tej
ostatniej działki do mostu na Gąsawce. Następnie krótko w kierunku północnym prowadzi

zachodnim brzegiem Gąsawki. Zmienia kierunek na wschodni i północno-wschodni
obejmując działki od nr 156/4 do 418. Stąd dalej na północny-wschód wzdłuż brzegu Jeziora
Żędowskiego wschodnią stroną drogi (ul. Rybacka) obejmując działki od nr 156/1 aż do
nr 290/1 w centrum wsi Wąsosz. Dalej w tym samym kierunku granica prowadzi wschodnią
stroną drogi (ul. Słoneczna) wzdłuż zachodniego i północnego brzegi Jeziora Wąsowskiego
obejmując działki od nr 294/1 aż do nr 347/4. Dochodzi do skrzyżowania dróg w północnej
części wsi Babia Gać. Stąd prowadzi w kierunku wschodnim południowym skrajem
wyjeżdżonej drogi (zachodni odcinek ul. Letniskowej) prowadzącej przez działki od nr 359/6
do nr 359/15. Dalej prowadzi w kierunku wschodni obejmując działkę nr 363/22. Następnie
krótko w kierunku południowym zachodnią stroną drogi (działka nr 96) i ponownie
w kierunku wschodnim prowadzi południową stroną drogi (działka nr 125) obejmując działki
nr 126/1, 131 i 132/4. Dalej w kierunku północnym obejmując działki nr 124, 123, 122,
166/1, 117 i w kierunku wschodnim obejmując działki nr 161, 163 (jej zadrzewioną część)
i 164 (jej zadrzewioną część) oraz 165 dochodząc do drogi powiatowej nr 1952C (działka
nr 172). Następnie zmienia kierunek na południowy i prowadzi zachodnią stroną drogi
(działki nr 172 i 13) obejmując działki od nr 165 prowadząc przez wieś Gąbin aż do działki
nr 12 osiągając skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1952C i 1956C. Dalej prowadzi
w kierunku zachodnim północną stroną tej ostatniej drogi do skrzyżowania dróg we wsi
Chomętowo. Następnie prowadzi w kierunku północnym i dalej zachodnim północną stroną
kolejnej drogi powiatowej nr 1953C. Na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1953C i drogi
gminnej nr 090518C zmienia kierunek na południowy i prowadzi zachodnią stroną tej
ostatniej do zabudowań wsi Żędowo i skrzyżowania dróg. Cały czas prowadzi zachodnią
stroną drogi gminnej nr 090518C przez wieś Żędowo i dalej na wschód od Jeziora
Sobiejuskiego. Cały czas prowadzi w kierunku południowym zachodnią stroną drogi, która
zmienia numer na 090527C. Osiąga skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową nr
2308C i dalej na południe prowadzi zachodnią stroną tej drogi. Przed zabudowaniami wsi
Dobrylewo opuszcza tę drogę gminną i prowadzi zachodnią strona innej drogi obejmując
działki od nr 8/9 do nr 73/1. Osiąga skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2308C i dalej
prowadzi na południe zachodnią stroną drogi powiatowej. Osiąga skrzyżowanie dróg
powiatowych nr 2308C i 2307C. Zmienia kierunek na zachodni i dalej prowadzi południową
stroną drogi nr 2307C osiągając most na rzece Gąsawce czyli umowny początek granicy.

