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

1. Nazwa: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie
2. Cel ochrony:
Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk Pojezierza Kujawskiego, ochrona
jezior rynnowych Modzerowskiego i Długiego oraz bagien, ochrona kilku kompleksów
leśnych olsów, lasów łęgowych, grądów i dąbrów.
3. Położenie i charakterystyka:
Obszar ten położony jest pod względem fizyczno-geograficznym w obrębie Wysoczyzny
Kujawskiej.
Rzeźba powierzchni terenu charakteryzuje się dużym urozmaiceniem, tak w obrębie samego
obszaru, jak również w terenach okolicznych. Wiąże się to głównie z występowaniem
młodoglacjalnych form takich jak pagórki morenowe i rynny. Dominantą przestrzenną terenu
jest rynna Jeziora Modzerowskiego i Jeziora Długiego wcinająca się w otaczający teren na
głębokość ponad 20 m. Głównym elementem hydrograficznym jest Jezioro Modzerowskie
wraz z Jeziorem Długim. Stanowią one klasyczny przykład jezior rynnowych i tworzą wraz
z położonym w sąsiedztwie Jeziorem Brdowskim (położonym na terenie województwa
wielkopolskiego) obszar źródłowy rzeki Noteć. Uzupełnienie sieci wodnej stanowi bogaty
system drobnych cieków oraz oczek wodnych.
Lasy położone na terenie Obszaru zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię - około 242
ha, co stanowi zaledwie 8% całkowitej jego powierzchni.
Podstawą utworzenia OChK Jezioro Modzerowskie jest ochrona krajobrazu i naturalnych
warunków środowiska przyrodniczego, w tym:
-cały rejon stanowi obszar źródliskowy rzeki Noteć,
-Jezioro Modzerowskie wraz z Jeziorem Długim stanowi bardzo interesujący element
morfologiczny i krajobrazowy w tej części województwa kujawsko-pomorskiego,
-kompleksy leśne wymagające ścisłej ochrony jako jedne z nielicznie występujących lasów
w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego.
4. Powierzchnia:
Powierzchnia ogólna OChK Jezioro Modzerowskie wynosi 3213,5 ha.
Tab. 1. Wykaz powierzchni administracyjnych gmin położonych w granicach OChK Jezioro
Modzerowskie.
Lp.

Gmina

1.
Izbica Kujawska
Razem

Powierzchnia
[ha]
3213,5
3213,5

Powiat
włocławski

5. Opis tekstowy przebiegu granicy:
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz
granice administracyjne.
Granica umownie rozpoczyna się na granicy województw: kujawsko-pomorskiego i
wielkopolskiego na wschód od wsi Modzerowo, na przecięciu drogi gminnej nr 191244C
Śmielnik – Mieczysławowo (działka nr 86) z granicą województw. Prowadzi granica
województw na długim odcinku w kierunku zachodnim a następnie północnym, między
innymi zachodnim brzegiem Jeziora Modzerowskiego i wschodnim brzegiem Jeziora
Brdowskiego do zmiany kierunku przebiegu granicy województw z południkowego na
równoleżnikowy na zachód od zabudowań wsi Grochowiska do działki nr 239 obrębu
Grochowiska. Prowadzi w kierunku północnym zachodnią granica działki nr 239 do drogi
wojewódzkiej nr 269. Zmienia kierunek na wschodni i prowadzi południową stroną drogi
wojewódzkiej nr 269 obejmując działki od nr 239 aż do 342 osiągając most na rzece Noteci
(działka nr 343). Następnie prowadzi na krótkim odcinku w kierunku południowym
wschodnim brzegiem Noteci i dalej w kierunku wschodnim północną stroną rowu (działka nr
354/2). Dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 270 i dalej prowadzi w kierunku północnym,
zachodnią stroną tej drogi. Od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 270 z droga gminną
(działka nr 361) zmienia kierunek na wschodni i prowadzi południową stroną tej drogi
gminnej oraz dalej w tym kierunku obejmując działki nr 143 i 142. Osiąga ulicę Tymieniecka
i dalej prowadzi krótko w kierunku południowym zachodnią stroną tej ulicy do rowu (działki
nr 121, 180 i 72). Zmienia kierunek na wschodni i prowadzi północną stroną tego rowu.
Obejmuje południową i wschodnią część działki nr 75/2 (bez zabudowań) i dochodzi do drogi
powiatowej nr 2933 relacji Izbica Kujawska – Nowa Wieś. Następnie prowadzi w kierunku
południowo-wschodnim i południowy zachodnią stroną drogi powiatowej przez Góry
Komorowskie i Komorowo aż do działki nr 21 i skrzyżowania z drogą gminną (działka nr
47). Dalej prowadzi na zachód północną stroną drogi obejmując działki nr 21 i 11. Daje na
południowy-zachód prowadzi zachodnią strona kolejnej drogi (działki nr 100 i 99) obejmując
działki od nr 54 do nr 23/2. Osiąga drogę powiatową nr 2932 i dalej prowadzi na południ jej
zachodnia stroną obejmując działki nr 25/16, 26 i 27/2. Na skrzyżowaniu dróg opuszcza drogę
powiatową i zmienia kierunek na południowo-wschodni prowadząc zachodnią stroną drogi
gminnej nr 191244C obejmują działki od nr 13 aż do nr 137, osiągając granicę województw i
umowny początek granicy obszaru.

