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

1. Nazwa: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie
2. Cel ochrony: Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obrębu kompleksu leśnego
Skępe, ochrona fragmentu Wysoczyzny Dobrzyńskiej w tym obszarów źródliskowych
meandrującej rzeki Mień, ochrona zbiorników wód powierzchniowych (naturalnych,
płynących i stojących) wraz z pasem roślinności okalającej.
3. Położenie i charakterystyka:
Obszar ten położony jest w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej, we wschodniej części Sandru
Skrwy. Rzeźba powierzchni terenu charakteryzuje się stosunkowo małymi spadkami. Pewne
ożywienie do orografii wprowadzają zagłębienia rynnowe wypełnione na ogół wodami jezior
oraz dolina rzeki Mień. W kompleksie leśnym na południu występują również formy eoliczne
wykształcone w postaci niedużych wydm. Oś hydrograficzną omawianego terenu stanowi
rzeka Mień, która przepływa przez kompleks stawów i zespół jezior skępskich.
W zespole jezior największym jest Jezioro Skępskie Wielkie zajmujące powierzchnię 120 ha.
Uzupełnienie sieci wodnej stanowią jeziora: Skępskie Małe, Święte, Mielno, rzeka Mień,
kompleks stawów, jezioro Łąkie oraz system cieków i drobnych oczek wodnych.
Głównym składnikiem szaty roślinnej są lasy zajmujące powierzchnię około 4000 ha; są to
w przeważającej części bory sosnowe, głównie suche. Istotnym elementem użytkowania
terenu są łąki.
4. Powierzchnia:
Powierzchnia ogólna OChK Jezioro Skępskie wynosi 12 698,73 ha.
Tab. 1. Wykaz powierzchni administracyjnych gmin położonych w granicach OChK Jezioro
Skępskie.
Lp. Gmina
1.
Skępe
2.
Lipno
3.
m. Lipno
4.
Wielgie
Razem

Powierzchnia
Powiat
[ha]
10661,2
1894,71
lipnowski
24,75
118,07
12 698,73

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: krajowej nr 10 i gminnej
nr 170517C we wsi Karnkowo. Prowadzi w kierunku wschodnim południową stroną drogi
krajowej nr 10 aż do 2742C. Opuszcza drogę krajową i dalej prowadzi w dalszym ciągu
południową stroną wymienionej drogi powiatowej do działki nr 33/13. Na jej wysokości
zmienia kierunek na północny i obejmuje część działki nr 196 oraz działki nr 5130/2, działki
od nr 74/4 do nr 69. Przekracza drogę (działka nr 6) i dalej prowadzi w kierunku północnym
zachodnimi granicami działek od nr 61 do nr 304/2. Osiąga skrzyżowanie dróg: krajowej
nr 10 i dwóch dróg gminnych. Przekracza drogę krajową nr 10 i dalej prowadzi w kierunku
północnym wschodnią stroną drogi gminnej nr 170311C. Osiąga skrzyżowanie tej drogi
z kolejną droga gminna nr 170233C i zmienia kierunek na wschodni prowadząc południową
stroną drogi gminnej nr 170322C. Na wysokości działki nr 354 zmienia kierunek na północny
i prowadzi wschodnią stroną drogi (działka nr 397) aż do jej skrzyżowania z kolejną drogą
(działka nr 207). Stąd w kierunku północnym prowadzi wschodnią stroną tej ostatniej
działki/drogi. Osiągając działkę nr 489/2 zmienia kierunek na wschodni i prowadzi północną
granicą tej ostatniej działki i dalej południową stroną drogi (działka nr 484/1) i dalej
obejmując działki nr 493/2, 492, 499, 500, 504, 503, 505, 514, 515/1. Dalej prowadzi
w kierunku północno-wschodnim obejmują działkę nr 476/1, przekracza ulicę Podstawową
(droga gminna nr 170330C) i dalej w tym samym kierunku obejmując działki nr 651 (część
południowo-wschodnią), 652, 653/4, 621, 622, 613, 591. Dalej w kierunku południowowschodnim prowadzi południową stroną drogi (działka nr 333/3) i dalej w kierunku
wschodnim obejmując działki nr 2036/1, 2035/1, 2034/17, 2034/18, 64/11, 2034/7, 2034/6,
51, 47, 360/5, 360/1, 368 i osiąga zabudowę wsi Turka. Dalej prowadzi w kierunku
wschodnim południową stroną drogi (działka nr 394) do działki nr 395. Opuszcza drogę na
skraju lasu i prowadzi wyjeżdżoną drogą w kierunku południowo-wschodnim obejmując
niezalesione części działek nr 395 i 397 oraz części działek nr 575 i 399/9, jak również
działkę nr 130. Osiąga ulicę Wiejską (działka nr 140) i dalej prowadzi jej południową stroną
w kierunku wschodnim. Osiąga skrzyżowanie dróg i stąd prowadzi w kierunku południowowschodnim południową stroną drogi gminnej nr 170334C do działki nr 220. Obejmuje tę
działkę w całości oraz działkę nr 218 i dochodzi do drogi krajowej nr 10. Następnie prowadzi
w kierunku wschodnim południową stroną drogi krajowej nr 10 do granicy województw:
kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Opuszcza drogę krajowa i prowadzi na długim
odcinku granicą województw w kierunku południowym i zachodnim aż do działki nr 2125/2.
W tym miejscu opuszcza granicę województw i prowadzi w kierunku zachodnim północną
stroną drogi gminnej nr 170301C. Na wysokości działki nr 144/4 osiąga skrzyżowanie dróg,
opuszcza drogę gminną i zmienia kierunek na południowy prowadząc zachodnią stroną drogi
powiatowej nr 2723C. Osiąga skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną nr 170346C
i dalej prowadzi w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim północną stroną drogi
powiatowej nr 2723C przez Gorzeszyn i Obóz. Osiąga skrzyżowanie drogi powiatowej
z drogą gminną nr 170302C i dalej prowadzi w kierunku zachodnim i północno-zachodnim
północną stroną drogi gminnej. Na wysokości działki nr 2192/1 zmienia kierunek na
południowo-zachodni i obejmuje działki nr 2192/2 i 2193/1. Dalej prowadzi w kierunku
zachodnim południowymi granicami działek nr 2193/1, 2194/1, 2195/4. Dochodzi do drogi
gminnej nr 170327C i dalej krótko w kierunku południowo-wschodnim prowadzi jej
południową stroną. Obejmuje od północnego-wschodu, wschodu i południa działkę nr 2202
i dalej prowadzi w kierunku zachodnim północną stroną drogi powiatowej nr 2723C osiągając

jej skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 559. Na krótkim odcinku prowadzi w kierunku
północno-zachodnim północną stroną drogi wojewódzkiej, po czym zmienia kierunek na
południowy i obejmuje działki nr 75/2 i 173. Następnie prowadzi w kierunku zachodnim
i północno-zachodnim północną stroną drogi (działka nr 352/4) i dalej w tym kierunku
północną stroną drogi gminnej nr 170814C. Osiąga skrzyżowanie dróg: powiatowej nr 2719C
i dróg gminnych w centrum wsi Suradówek, skąd dalej prowadzi w kierunku zachodnim
północną stroną drogi gminnej nr 170808C i będącej jej przedłużeniem drogi gminnej
nr 170519C. Od skrzyżowania dróg gminnych we wsi Głodowo prowadzi w kierunku
północnym wschodnią stroną drogi gminnej nr 170520C. Przekracza drogę wojewódzką
i dalej prowadzi w kierunku północnym wschodnią stroną drogi (działki nr 3/1, 3/2).
Następnie prowadzi w kierunku zachodnim południową stroną kompleksu leśnego obejmując
działki nr 267/3, 354, 2154, zalesioną część działki nr 34/5, działki nr 34/2, 16/1 i 2201.
Przekracza ulicę Głodowską (droga powiatowa nr 2716C) po północnej stronie mostu na
Mieni i dalej prowadzi w kierunku zachodnim obejmując działki nr 2199, 5154/2
i południowe części działek nr 2191 i 2180/1. Zmienia kierunek na północny prowadzą
wschodnią stroną drogi (działka nr 1121/2 – ul. Spółdzielcza) do przepustu na rowie, gdzie
zmienia kierunek na wschodni obejmując od północy działki nr 2190, 2193, 2183 (część),
2184 (część), 5154/10, 2187 i 2188. Przekracza drogę powiatową nr 2716C (ul. Głodowska)
i dalej prowadzi w kierunku wschodnim obejmując działki nr 125/1, 125/2, 125/3 (jej
zachodnią – zalesioną część), 126 i 127. Osiąga drogę gminną nr 170604C i dalej prowadzi
w kierunku wschodnim jej południową stroną. Osiągając kompleks leśny po stronie północnej
drogi zmienia kierunek na północny i prowadzi granicą kompleksu leśnego obejmując działki
nr 2140, 2138/1. Zmienia kierunek na wschodni i od północy obejmuje działki nr 2138/1
i 2139. Osiąga drogę gminną nr 170517C i dalej prowadzi w kierunku północnym jej
wschodnią stroną dochodząc do jej skrzyżowania z drogą krajową nr 10 we wsi Karnkowo,
osiągając tym samym umowny początek granicy.

