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Pot,:

102. Nt 145194 Woj~w()dy Bydgoskiego z dnia 17 clCrwca 1994 t,
wieniające:
Itrozporządzellie Nr 9191 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r, w sprawie utw0f7..erua22 obszarów .
krajobraiu chronionego w województwie bydgoskim
2Irozporząd1.enieNr 52193 Wojewody Bydgoskiego z dnia 161utego
krajobrazowego pod nllZWą ·Wdecki Park Krajobrazowy· .

1993 r. w sprawie utw<ll7A:11ia
panu

31uchwałęNr 71 IIX185 Wojewódzkiej Rady Narodowej w BydgoS".czyz dnia 9 grudnia 1985
Tucholskiego Parku Krajobrat.owego; ,

t.

w sprawie ut\l.or7.enia

41uchwałęNr X1I68190 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 2!llulego 1990 r. w!>llf8l.\ie ulwOOJ,;IlI;1

Chojnickiego Parku Krajobrazowego

:

103 ·Nr 86194 Wojewody Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 1994 r. zmieniające

biegłych do spraw SZIlcowanianierochomości na listę wojewódzką

"
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sprB\I.;e powołania i \l.plsania
"". " ..". " .."" .." ..'
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Rozporządzenie Nr 145194
Wojewody Bydgoskiego
z dnia 17 sierpnia 1994 r.

do ~w
jta zabudo"'''Sllycb lub dróg cddziela.iących.
od tych terenów oraz wmoszenie na nich "~lkich
je
budynków,

y

2/bUdowy lub rozbudowy obiektów'budo\\ionych w 1)1D
linii komunikacyjnych, tn"Zl\dzeń i instalacji w odJegio.;cj

razu chronionego w województwie

bydgoskim

. lISw
al je
hl r.

21 rozporządzenie Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia
16 lutego
1993 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Wdecki Park Krajobrazowy·
31 uchwałę Nr 711IX185

Wojewódzkiej

Rady Narodowej

w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie utwo-

niem przypadków, gdy w ~fie
100m od linii ~
gowej znajduje się zespół istniejącej zabudowy, kt«y
mają uzupełniać, bądź do którego będą przylegać
nowo planowane

obiekty lub przebiega tamtędy

droga udostępniona dla ruchu pojazdów /no'IAl: ~1Iki
nie mO"cAzbliżyć się do br.regu bardziej niż istniejące,

••••

ani przekroczyć tej drogi/, przy CZ)m \\)magll to~·
.
wojewody bydgoskiego; !ustalone Odległości liczysię ..
przy średnim ~e
wód/,

32. Gnrini
. I/WSl
Tuc
a/jt
bljl
ci jł
dl jl
el jł
f/ j,

3/ utrudniania swobodnego przejścia w pasie 10 m walłut
brzegów tych wód,

g/j
hlj

rzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego
41 uchwałę Nr XI/68/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej

dlje
e/je
fi rlJ
31. (}lninl

nmiejszej niż 100 m od linii br1Jegowychjerior oraz
rzek: Brdy, Wdy i Gąsawki:z dopływanrl, z \\)'Iącze-

11 rozporządzenie Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14
czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajob-

----

il jł
jl jł

4/llŻj'WBnia jednostek płY\\lających o napędzie spa1ino'A)m
na terenie obszarów oraz akwenó~' określooych .

w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworze..

w załączuilru Nr 2; zakaz nie dotyczy sprzętu płY\\lIjąc»

kij
11j,

ria Chojnickiego Parku Krajobrazowego

go:

mi

ł
Na podstawie art. 32 i 37 ustawy z dnia 16 października
1991 r. o ochronie przyrody /Dz.U. Nr 114 poz. 492/.

- Państwowej Straży Rybackiej i słu2b ochrony środo'A;.
ska podczas wykon~a·obowi.1Zków
słU2bo\\)cb,·

33.GmiJ
l/Ol
a/j
b/

ci;
dl

§ 1. W rozporządzeniu

Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego

wprowadza się następujące zmiany z dnia 14 czerwca
1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie

- zarządzających w~

podczas odlowów i

lJllIlSIlMU

ryb,

hl

bydgoskim (Dz.Urz. Woj.Bydg.

Nr 17 poz. 127), wprowadza się następujące zmiany:

-Iodzi i1łg1owych w sytuacjach aWaI)jnych.~·
. powrót do bazy nie jest mo7Jiw)' pny ul)ciu 2agI1,

51 ~ieżdżBnia do btzegów jezior i m:1ri: na odlegl~ .
nmiejszą niż 20 m pojazdami siJnił.;o·.••)mi oraz
innymi mogącymi stwarzać ~e
dla
środol.lo'isKa;zakaz nie dotyczy właścicieli. zarnt"
"§ 4.1. Na obszarach chronionego krajobrazu wprowadza
się następtuące zakazy:

el
fi j
g/

2/0b

Wi
al
bl
3/0

dców i posiadaczy terenów prżylegających do

B'

jezior i rzek. jak również służb kontrolnych
w czasie wykonywnnia czynności słu2:bo\\~cli.

jł
34. Gm
110

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, na
się do brzegu bardziej niż istniejące, ani prz.ekro-

wniosek organu administracji samorządowej,
wojewoda może w)Tazić zgodę na odstępstwa
od zakazów wymienionych w ust. I.

cryć tej drogil, przy czym wymaga lo ą;ody w<ljev'ody.
bydgoskiego; !ustalone od1eglości liczy się ~.
średnim stanie wódl,

3. zakazy wymienione w ust. I pkt l i 2 nie dotyczą realizacji ustaleń już obowiązujących

31 utrudniania swobodn....'"go
paejścia w pasie J O ID wzdłuż
bP...egÓw tych

miejscowych planów zagospodarowania

woo,

p17..estrzennego i nie obejmują uzgodnionych z woje41 prowadzenia proc mogących doprowadzić do zniSZl:ZCnia
pozostałości po starych cmentarzach, ~~h

.wodą projektów tych planów."

31 dotychczasowe § 4, 5 i 6 oznacza się odpowiedrjo

5,6

. i 7,

i iJmych obiektach Irultury materialnej istotnych dla
regionu wska7..anychprzez Wojewód2ł.iego Konserwatora
Zabytków,

41 w nagłówku załącznika do rozporządzeniu dopisuje się
51 wznoszenia obiektów i instalowa.'1ia tII7.ądzeti powodu-

słowa: "Nr l" po słowie: "załącznik".
§ 2. W rozporządzeniu Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia parku
krajobrazowego

pod nazwą

wy"(Dz.Urz.woj.Bydg.Nr
dzeniu,

z zastąpieniem

mmis7..ającychwalory estety=

krajobrazu,

"Wdecki Park Krajobrazo..

10 poz, 133) § 4 otrzymuje w

!ości brzmienie przedstawione

jących zanieczyszczenie i skażenie wody, powietrza i
gleby, stimowiących tródlo nadmiernego hałasu lub

C8-

w § 2 niniejszego rozporzą-

słowa: "Brdy" zapisanego w pkt 2

6/ budowy dróg, linii energelYCZllych,telekomuniłUk~jnych, ciągów ciepłowniczych, gazowych bez UV,7.g1ędnienia wymagań ochrony icrdjobrow.,

słowem: Wdy".
7/ wprowadzania Żmian stosunkó'J', wodnych nid:oc~·stnych
§ 3. W uchwale Nr 71 llX 185 Wojewódzkiej Rady Naro. dowej w Bydgoszczy dnia' 9 grudnia 1985 r. w sprawie

dla ekosystemów objętych ochroną oraz zabue:km\ lech ..
nicmej rzek, potoków i iródlisk,

utworzenia Tucholskiego Park-u Krajobrazowego
(Dz.Urz.woj.Bydg.Nr 8 poz. 85) § 4 otrzymuje następujące
brzmienie:

81 eksploatacji surowców mineralnych z wyjątkiem potrzebnych do zaspokojenia potrzeb loIrelnych,

"§ 4.1. Na terenie ParJ...·uKrajobrazowego i jego otuliny
wprowadza się następujące zakazy:

91 dokonywania prac ziemnych namszających
trwały rzeźbę terenu,

11 przeznaczenia pod zabudowę terenów nie przylegających

1O/1okalizov,.anla wysypisk śmieci i odpadó\'. z w~ją łbem

do terenów już zabudowanych lub dróg oddzielających je

\I,

sposób

niezbędnych dla miejscowej ludności,

.od tych terenów oraz wznoszenie na nich wS7.clkich
budynków
21 budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych w tym linii··komunikac.yjnych, urządzeń i instalacji wodleg-

121 prowadzenia CZj1IDościpowodujących wzmożenie
procesów erozyjnych,

łości mniejszej niż 100 m od linii brzego\.vych jezior '
oraz 17..ekiBrdy z dopływami, z wylączeniem przypadków, gdy w strefie 100 m od linii brzegowej znajduje
się zespół iSL,iejącej zabudowy, h'1órymają uzupełniać, bądź do którego będą przylegać nowo planowane

141 niszczenia zadrzewień i zakralCZeń śródpolnych. śródląko\\ych i przydroŻllych,

obiekty . lub przebiega tamtędy droga udostępniona
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151 używania w celach turystycznych i sportowych
d6w z silnikami spalinowymi
poZ1l drogami

p.:>jaz-

II fL'lg!6wek o~lj'1nuje brzmi~'"l.1ię:
"~ll\o.nik Nr 2 do i()7.pO,,:ądze;;i~ l'~,Wyl W{Jj<;.w"tj"~

udostępnionymi,

i 61 rlojel,d).m1ia do brzegów jezior i rzek na odległość
mniejszą
mogącymi
nie

z dni" 14

Bydgoskiego

cz.~W;;:fJ,

199 i r"

niż 20 m pojazd!l!ni silnikoW'fl11i oraz L."IDymi
5tW=(; zagroi~nie

dotyczy właścicieli,

renów prL)'legających

dla 5T(,jO~Sk.a; zakaz

2'llr.1.ądców i posiadaczy

do jezior i rzek oraz służb

w czasie 'wykonywania

kontrolnych

1{:-

czynności

21 w pierws:i~m llkapir,;jc treŚl;i 2a!lt'zW1~ S.W1Ś!H sil;s7.J;P;":;:;:>:
"7.J.1/1"AWZakłÓQ.nili cis:r.y," i' ·G~a 100 rt"ń'l"!;ro\!i~i ~~'et}"
wolnt:j od labu..·-ł(wy",

sMbc~·

§ 6. Na Zalewie- KomtlOws!cim

"''}'ch,

pnrządz::nia
171 poruszania

się łodzialTti o nap"'ydzie spalino\\ym po je-

i rzekacb

ziorach

TV

i sporto-

celach tmystycznych

~4 C.1I:'''

n.ca 199i r. - ust 17 p1.j l lit. hl ~ w r.sjm.-.szym r.~~jStt,
nkwenu w rejonie Pieczysj,.. UJ!. w:Mk(m'<!n:n~ !xljami \era'
wodnym,

wych,

ll..<llącwik NI" ;; d:o l'"(l?;~

Nr 9!9l WojcwOO)' BydgosJ,o:ię-JO 1. dniu

Vi

godzinadIod

a q!!

13 i cd !:; tl,o ;W d..'W".~..E;:,

sit( swobodne kWlv,-ianic ;! jedn<n-~ek p!~"\";"l!j~ych Q. r,vF\}~
dzie splllilli;\l,')m, !;:ti)re mUS"l« byc CZ)tełnie t\l1U";o ••••
~n(;.
DDtarcie 7. hrzegu do lmu worlncg:;;, ~zy 1JZ~'Ciu i.~mk"
:;palillOwanęgo lUPże nasiąpić ~'iko i wylr{CWie l \\)~OC,;;> ..
nl':go miejsca w Pie>I::zyskoclJ m!;'. !X'li'xl.lWffo1!\l! dn:Jgid~j~.
2. W przypadkach

uzasadnionych,

szczególnie

",niosek organu administ.racji

dowcj do tej lni~isrowcścif, z sz\"b!\oScią

C.gra.'liaJxlfl \W I S
t.m/h. Przep.isy llin.iej!il~ pa..~.fu ()bo\\liąmją c'O i>1h\'l).

na

sanlor.;:l1dow~J

!ll.niz:

zaopiniowany przez dyrektora Park'U, wojewoda
może wyra..>:ićzgodę na odstępstwa od
zakaz.ów ""}mienwnych w usL l.
3. Złikazy ..••ymieuione w ust. I pkt 1 i 2 nie dot)l04

realizacji ustaleń juz obowiązujących miejscowych
planów ?.agospodarowania
prL.eslrzennego i nie
obejmują

uzgodnionych

z wojewodą

nego w wojew6f$.wie

projektów

Nr II

tych planów'.

§ 4. W

uchwale

l I rozporządz..enie Nr 2(i 1193 Woj'~wod~' Bydllo3l •.i<i.'g!:' 7. dmn
28 C7J:.1W";3 199:; f. wucrdąi~
rozp...~-ząd7ltEtie
w sprH\ .••.
ie \ltworrf.~li!l Z2 (lÓ:ST.l'ró'li ~jol}:azll duoo..~

nr Xl/68i90

Wąjewód7.kiej

R.ady Naro-

2! rozp:Xząd7...,~e

Nr I 98f;.lJ Wojewody

l

utworzenia
Chojnickiego
Parku
Kr;~jobruzoweg\)
IDz.Urz.Woj.Bydg. Nr 8 poz. 851 zmienionej rozpor/..ąd7.D-

dzki~i Rady Na!"Odowej

Nr

1/91

Wojewody

Bydgoskiego

z d.nia 12 stycznia

1991 r. w sprawie zmiany IlllZWy (Dz.Urz.Wcj.Bydg.Nr
10
poz. 133) § 4 otrzymuje w całościbrzm.ienie
przedst.awio-

ne w § 2 niniejszego rozporząd7.enia, ze zamianą w pkt 17
końcowego
przecinka na średilik i dodaniem po nim następującego

zdania:

kiego w godzinach

o sprostowaniu

\lo'

Bydt'oS7_a:y

BY"'gO>SiiC!!(.
l'IClmłlłę W0WtA'Ow spmv.lt

utwor=ia Tucoolsicic-go Parku Krnjc!łJwJ}wcf,<l
IDz.Urz. Woj Bydg. Ni II poz. !M!
3/ rozpol7.ądzenie

Nr 199/93 Woj«:wody Bydg.osL;iego

"zakaz nie dotyczy jeziora Chllrzykows-

z dnia 28 cz.~WQl\ 19"93 r. ?miel:lil\.i~ t1dl\\'I.ll~ Woje'l\~h>
d7.łiej Rady Narodowej
w Bydgoszczy 1),~<l\\ic
ntworzenia Zabors.\;iego PaIi;u KrajOOr&'i)"tl.':f.-{}

od 8 do 13 i od 15 do 20"

trn_UT7..Wo}.Bydg.

§ 5. Zalącznik Nr 2 opublikowany w obwiesz.czcniu
jewody Bydgoskiego z dnia 30 września 1993 r.
błędu llJ.dJrz.Woj.Bydg.

staje się włącznikiem

fm. Urr. W ąi.i~"dg.

dnill 28 C;T.rWc::! i993 r. zmięniąj~

dowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie

niem

byd.?-<rshm

pOL 147/,

do ni.nil;jsmgo

Wf>-

Nr 13 poz. 1&41

rozpor:r;\<izen.ia.

Nr li po~'14','.

41 rOl-pOTząaz..."'11ię

2g

Cl.ef\'-'Ca

Nr 200193 Wojewooy Byd~J'i.ierw z dnm

1993

r.

zmiclljaj~;t:" roZł)(."~,JorellN:

16. Gmina Kęsowo
I I Obszar Chronionego
Kamionki

dl jcZlO;o Gąsawskie,
{II jezioro

Godawskie,

fi jezioro Oćwieckie,
g/je7joro

17. Gmina Koronowo
I/Obs:7.ar

ZaJ~lI

Chronion...--go Krajobrazu

Koronowskiego:

Gnicwkowo

!lObszur Chronionego

R1Jeki

rzeka Kamionka.

Ostromecko,

hl jezioro Pniewskie,
j I jezioro Święte.
] l. Gmina

Krajobrazu - Doliny

al jezioro

Biale,

TOlU!lsko-Bydgoskicj:

bl jezioro

Lipkusz.,

jezioro

cI jezioro Nowąjasieńs.\ie,

Krajobrazu

Wydm Kotliny

Nowe.

dl jezioro Piaseano,
J 2. Gmina Gostycyn

e/jezioro

11 Obszar Chronionego
\\syiego:

Krajobrazu

Zalewu

Korono-

gl jezioro

al jezioro Krzywe Kolano,
br jezioro Rudzianka,

ci rzeka

Stoczek,

fi jezioro TUIZ)nek,
Zamkowe,

hl Zalew Koronowski,
nu w rejonie

Brda,

tOl7.e

z jednostek

21 Obszar Chrom onego Krajobrazu
Kanuonlr..i:

-Doliny

Rzeki

się

silnika
Krajobrazu

Doli.l1.YRzeki

swobodne

p1ywających

mate nastąpić

z wyznaczonego

spalino\\)m,

ograniczoną

przy ~ciu
tylko

miejsca

/na przOOlutrluu

w Pieczyskach

zdowej do tej miejscowci<:il

rzeka Sępolenka

\,;ouystanie

o napędzie

z brzegu do tom wodnego
spalinowego

i wyłącznie

31 Obszar Chronionego
Sęp lenka

bojami

które muszą być CZ)1elnie omakowane.
Dotarcie

r'l.eka Kamionka,

l!.h\e-

miejscu

- na omakowan~m

wodnym, w godzimtch od 8 do 13 i od 15

do 20 dopuszcza

dl Zalew Kronowski,

w I1ajszersz)m

Pieczysk

drogi doja-

z szybkością

do 15 kmtb.

il rzeka Brda,
13. Choina Jeziora

Wielkie

] I Obszar Chronionego
!lI

jezioro

Krajobrazu

Lasów Miradz.1dcb

bl jezioro Wójciilsbe.
14. Gmina

Krajobrazu

31 Obszar Chronionego

Obszar Chronionego

Krajobrazu

Borów

al jezioro

Tucholskich:

Krajobrazu

szewskich:
Długie,

bl jezioro Kadzionka,

al jezioro Bielskie,
bl jezioro Krwiokwiki

M..ałe,

ci jezioro

ci jezioro

Krvviobviki

Duże,

dl jezioro

Sinowa,

dl jezioro ~we,
el jezioro Małe T oboloo,

el rzeka Mątawa.
15. Gmil1a Kamień
Kamionki:

al jezioro Mochel,
bl rzeka Kamionka.

Kamienne,

fi jezioro Piekio,
gl jezioro Plornickie,
hl jezioro

Krajellski

11 Obszar Chronionego

Doliny Rzeb

Sęp:>-

rzeka Sępolenka,

kŻJ::wo

11 Wschodni

21 Obszar Chronionego
lenki:

Ostrawskie,

Krajobrazu

- Doliny Rzeki

Proboszczo'ń'Skie,

il jezioro Salno,
ji jezioro Staw Mł)ński,
kI jezioro Stl)jewo.
IIjeziom Studzienne,

mi jezioro

Wielkie

Tobolno,

R)nny Jezior By-

nI jezioro Wierz.ehucińskie Małe,
ol jezioro Żabno.
18. Gmina Lniano
1I Śliwicld Obszar Krajobrazu Chronionego:
al jezioro Błądzirmlkie,
bl jezioro Dąbrowa,
cI jezioro Ostrowi te,
dl jezioro Wiejskie.
19. Gmma Lubiewo
1 I Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Korono-

24: Gmina Rogowo
1lObszar Chronionego Kraj~

25. Gmina SępóL"lOK.rajeńskie
1I Obszar Chronionego Krajobrazu Dolin)' R2lllci

wskiego:
al jezioro BOl)ny,
bl jezioro Kamieniec,

Sępolenki:
al jezioro Joohacz,

cI jezioro Wl1lłeSuside,
dl jezioro Minikowskie,

cI jezioro Mielec,
dl jezioro Niechorz,

el jezioro Mordowiec,

el jezioro Sępoleńskie,
fI rzeka Sępolenka.

fI jezioro Okonllskie,
gl jezioro Strzyżyny Małe,
hl jezioro Strzyżyny Wielkie,
il jezioro Sucha,
jl jezioro Zamrzeńskie,
kI Zalew Koronowski,
"lIrzeka Brda.
20. Gmina Nowa Wieś Wielka
l I Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
.Toruńsko-Bydgoskiego:
al jezioro Jezuickie,

Jezior R~\\~b:

al jezioro Jądrzyńskie,
hl jezioro Lubieckie,
ci jezioro Rogowsk.ie,
dl jezi<h""O
Wolskie,
el jezioro Zioło.

bl jezioro LUlowskie,

26, Gm.ina Sicieno
I I Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Bysle ••••
'Skkh:
al jezioro Słupowskie,
bl jezioro Wierzchu~ińskie Duże,
cI jezioro Wiern.:hucińskie Małe.
27. Gm.ina Sośno
1I Obszar Chronionego Krajobf'azll Doimy Rzeki
Sępolenki:
rzeka Sępolenka.

bl :iezioro Piecki.
21. Gmina Nowa nlWisłą
l I Wschodni Obszar Chronionego Krajobrazu Borow .
Tucholskich:
al jezioro Czarne,
bl jezioro Ląkosz,
cI jezioro Radodzierz.

28. Gmina Str7..clno
l I Obszar Ch.ronionego Krajobrazu Lasów Mire:!zkich:
al jezioro Czyste,
bl jezioro Ostrowski.
29. Gminna Szubin
I I Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Ż(:dov.sDch:
al jezioro Gąbińskie,

22. Gmina Osie
1 I Wschodni Obszar Chronionego Krajobrazu Borów
Tucholskich:
jezioro Miedzno.
23. Gmina Osielsko
l I Obszar Chronionnego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego:
al rzeka Brda.

bl jezioro SobieilSkie,
cI jezioro Wąsowskie,
dl jeziOf'o Żędowskie.
30. Gmina Słi\}lice
II Śli••••
'icki obszar Krajobrazu Chrooicnegv:
al jezioro Brzeżno,
bl jezioro Lińskie,

ci jezioro Plocisz,

" ,j

Bvdg.Nr 10

VrZ-\vO
~--------------r

J

.

I)l

al jezioro Dobrylewskie,
bl jezioroSOOieńskie.
'
21 01=r ChrOOi"llego Krajobrazu Jezior lnIDsk.ich:

di jezioro Rón:nek,
e/' czjoro Trzclanno,
. J..
,
Orzeka Pnlsma.

al jezioro Biskupińskie,
bl jezioro Duże żnińsl;.ie,

GminaSwiecie
li, J/Świecki Obszar Chronionego

~ Wl}lIl

"~
. oraz

cI jezioro Kierzkowskie,
dl jezioro Małe żnińsk.ie,

Krajobrazu:

aljeZioro !)eciuo,

ląQe.

el jezioro Ostrowieckie,

b/rzeka Wda,

fi jezioro Skarbińskie,

niibQe.

gl jezioro Weneckie.

~',któty

32. GminaWarlubie
.
. II Wschodni Obszar Chromonego

llĆ

~

.
Krajobrazu

.
Borow

Tucholskich:
aljezioro Błądz1ewno,

t~llki

niejące,

3/0bs:zN Chronionego

Krajobrazu Jezior Rogowskich:

je-Lioro Y.aczkowskie.

bl jezioro Jaszczerek,
ci jezioroMątosek,
dl jezioro piaseczne,
eljezioro Płochocińskie,

lo liOd).'

~'się

fijezioro Przypadek,
gljezioro Radodz1erz,
Z&rzłjdzenk ~r 86194
Woje-",od~,.BydgMIdt:go

hl jezioro Rybno Duże,
il jezioro Rybno Małe,
jl jezioro Rymacz,

oJino\\)m
l

z unia

ki jezioro Sitno,
IIjenoro Szcżcrbinek,
mi rzeka Mątawa.

ł)"a~

24 CttIiWCZ

1994

Ir.

zmietliaj~re l&WldreDi~ w §[u"lIlwle fJ'liil'o!aolt'J i wpissma
biegłycb do 5pl1łW 5U1CO'l'1'81nis l1ierucbomoki liS n~tę wr••.
jewódzką·

33. Gmina Więcbork
II Obszr Chronionego Krajobrazu

Jezior Sypniewskich:

.al jezioro Gardzinowo,

Na podstawie art. 38 ust. ! ustaw)' l dnia 29 kwietnia
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nienlChoffi<>ści (Dz.U.z 1991 r. Nr 30, pol. 127 ZpóiiI.ZIn.)

bl jezioro Jeleń,
cIjezioro Jelonek,
dl jezioro Koniczne,
el jezioro Modła,

§ l. W zarządzeniu

Bydgoo!Oego

z dnia 26 stycznia 1993 r. w sprawie powołania

hl jezioro Zakrzewskie

na listę wojewódzką biegłych do spraw S1JłOOwania nieruchomości (D'l.Urz. Woj.Bydg.Nr 2, pol. 30) \\proV:-adza się

21 Obszar Chronionego krajobrazu

Jeziora

Więcborskiego:
a/jezioro Rumowskie Dw..e,
. hl jezioro Więcborskie,
31 Obszar Chronionego

Krajobrazu

zmiany:

wody By<1g<-'Skicgoz dnia 29 stycznia 1993 r. d0da-

Rynny Jezior

je się pozycję w brzmieniu:
"SI. in2 Romuald Gili, Bydgoszcz., ul. Bocianowo lOaJ44
52. iuż. Tadeusz Karpina, Bydgoszcz., ul. Na;"po\\-a28a..
53. inż. JÓ7.efNeumann,

jezioro Slupowskie.

54. inż

34. Gmina Znin
I/ Obszar Chronionego

następujące

Krajobrazu

i wpisania

I. W załączniku Nr I do zarządzenia Nr 11!9 3 Woje-

Byszewskich:

...."..

Nr 11193 Wojewody

fi jezioro Ostrowo,
gl jezioro Stryj ewo,

Jezior Zędowskich:

EWll

BydgoszQ., ul. Węgierska 7f7

Wood, BydgOSZC'/1ul. Bcrl.

2/103"

