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z dnia 24 sierpnia 2015 r.

1. Nazwa: Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
2. Cel ochrony:
Racjonalna gospodarka leśna, polegająca na zachowaniu różnorodności biologicznej
siedlisk Kotliny Toruńskiej i Pojezierza Chełmińskiego.
3. Położenie i charakterystyka:
Ponad 61% powierzchni obszaru występuje na terenie gminy Zławieś Wielka,
a pozostała jego część położona jest na terenach gmin: Łubianka i Łysomice oraz miasta
Torunia. Obszar ten rozciąga się między linią kolejową Toruń-Olsztyn na wschodzie, aż po
zachodni skraj powiatu toruńskiego bezpośrednio sąsiadujący z terenami gminy Dąbrowa
Chełmińska (powiat bydgoski). Od południa ogranicza obszar droga krajowa ToruńBydgoszcz, natomiast północną granicę stanowi strefa krawędziowa Kotliny Toruńskiej.
Charakteryzuje się ona głębokimi i długimi rozcięciami, tzw. dolinami bocznymi.
Powierzchnia obszaru charakteryzuje się dużą rozciągłością ze względu na strefę
krawędziową Kotliny Toruńskiej, jedynie w centralnej części obszar znacznie się rozszerza
ze względu na włączenie w jego zasięg terenów leśnych i trwałych użytków zielonych między
Toruniem a Złąwsią Wielką.
Obszar charakteryzuje się dużym pokryciem lasami - około 56%.
4. Powierzchnia:
Powierzchnia ogólna OChK Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej wynosi 11 638,01 ha.

Tab. 1. Wykaz powierzchni administracyjnych gmin położonych w granicach OChK Strefy
Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
Lp.
Gmina
1.
Łubianka
2.
Łysomice
4.
Zławieś Wielka
5.
Toruń
Razem

Powierzchnia [ha]
1 066,84
2 886,24
7 373,21
311,72
11 638,01

Powiat
toruński
miasto na prawach powiatu

5. Opis tekstowy przebiegu granicy:
Granice obszaru oparto o wyraźne naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz
granice administracyjne.
GRANICA PÓŁNOCNA biegnie od granicy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, która
jest jednocześnie granicą powiatu bydgoskiego, wzdłuż południowego brzegu drogi
powiatowej nr 1544C Bolumin - Skłudzewo, następnie na północ wschodnią stroną drogi
powiatowej nr 2002C Skłudzewo - Gierkowo, by na skrzyżowaniu z drogą polną przed
Gierkowem skręcić na wschód i przeciąć kompleks leśny duktem w oddziale nr 12-24-2-10132. Wzdłuż wschodniej ściany lasu i południową stroną drogi polnej dochodzi do wsi
Rzęczkowo. Stąd wzdłuż zachodniej strony drogi wojewódzkiej 546 dochodzi do
skrzyżowania z drogą prowadzącą do Skłudzewa, gdzie skręca w drogę lokalną na wschód
i jej północnym skrajem biegnie do Łążyna, skąd 930 m biegnie wzdłuż zachodniego brzegu
drogi biegnącej do Łążyna Dolnego, po czym skręca na wschód i polną drogą dochodzi do
Zamku Bierzgłowskiego. Stąd wzdłuż północnej strony drogi lokalnej osiąga Zamek
Bierzgłowski - Łubianka, a dalej dochodzi do śladu dawnej linii kolejowej Toruń - Unisław.
Stąd biegnąc południową stroną tej linii kolejowej dochodzi północnej granicy lasu oddział
12-24-1-03-3, po czym skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej, a potem północnej
ściany kompleksu leśnego na południe od wsi Różankowo. Granicą kompleksu leśnego
i terenów rolnych prowadzi w kierunku wschodnim aż do linii kolejowej Toruń - Olsztyn.
GRANICA WSCHODNIA biegnie wzdłuż zachodniej strony linii kolejowej Toruń - Olsztyn.
GRANICĘ POŁUDNIOWĄ stanowi skraj lasu, oddział leśny 12-24-1-02-207 na północ od
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych miasta Torunia, następnie granice
administracyjne Torunia, aż do dawnej linii kolejowej Toruń - Unisław. Obejmując teren
Barbarki duktami leśnymi, zaczynając od oddziału leśnego nr 12-24-1-05-120, dochodzi do
przecinki leśnej pod linie energetyczną w oddziale leśnym nr 12-24-1-05-130. Na północ od
Przysieka wzdłuż ściany lasu, kanału melioracyjnego (wzdłuż działki ewidencyjnej
041509_2.0009.38), polnej drogi (wzdłuż działki ewidencyjnej 041509_2.0009.84) oraz drogi
lokalnej w Rozgartach dochodzi do drogi krajowej nr 80 Toruń - Bydgoszcz. Wzdłuż
północnej strony tej drogi zbliża się do Złejwsi Wielkiej, gdzie wzdłuż ściany lasu, oddział
12-24-1-01-227, polnej drogi i Kanału Górnego skręca na północ. Na gruntach Złejwsi Małej
i Toporzyska zbliża się znacznie do północnej granicy, by wzdłuż północnych brzegu Kanału
Górnego i brzegu Wisły dojść do zachodniej granicy administracyjnej powiatu toruńskiego
z powiatem bydgoskim.
GRANICĘ ZACHODNIĄ stanowi w całości granica administracyjna powiatu toruńskiego
z powiatem bydgoskim.

