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DZIENNIK

URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA

BYDGOSKIEGO

TREŚĆ:
poz.:

252 -

Nr 29/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia
parku krajobrazowego pod nazwą "Nadgoplański Park Tysiąclecia"
.
r 30/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie Zaborskiego
Parku Krajobrazowego
.

254 -

Nr 31198 Wojewody Bydgoskiego
Parku Kraj obrazowego

z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie Wdeckiego
.

255 -

Nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie Tucholskiego
Parku Krąjobrazowego
.

256 -

Nr 33/98 Wojewody Bydgoskiego
z
Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego

sierpnia

1998

257 -

Nr 35/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 1 września
rozporządzenie w sprawie zwalczania myksomatozy królików

1998

Nr 36/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 1 września
rozporządzenie w sprawie zwalczania myksomatozy królików

1998

258 -

dnia

31

r.

r.

w

sprawie
.

uchylające
.

r.

uchylające
.

259 -

Nr 167/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 9 września 1998 r. w sprawie ustalenia
wysokości wskaźnika przeliczeniowego
1m2 powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego
.

260 -

Wojewody Bydgoskiego
Gmin Chojnickich

z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia Związku
.

-

Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 54

ątkiel1l
~ającej
przez

'wania
opinii
rody.
dto:
:któw

nych,
~łości
;owej
gdy
owej

pod nazwą "Nadgoplański Park Tysiąclecia"
(Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 10, poz. 132)
za wyjątkiem
§ 1 w części
dotyczącej
utworzenia Parku.
§ 7. Rozporządzenie
podlega ogłoszeniu
Dzienniku
Urzędowym Województwa
Bydgoskiego.

w

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po
upływie
14
dni
od
dnia ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Bydgoskiego.
Wojewoda Bydgoski
Teresa Piotrowska

uchu

:ych
:enu

:ych

t..:::-J
Rozporządzenie Nr 30/98
Wojewody Bydgoskiego
.z dnia 31 sierpnia 1998 r.

w sprawie
Krajobrazowego.

Zaborskiego

Parku

Na podstawie art.24 ust. 4 i ust. 5 ustawy
z dnia 16 października 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492 z późno zm.),

§ l. Park
Krajobrazowy
pod
nazwą
"Zaborski Park Krajobrazowy" zwany w dalszej
części
rozporządzenia
"Parkiem"
jest
państwową
jednostką
budżetową.
Celem
ochrony jest zachowanie unikalnego środowiska
przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz
wartości kulturowych charakterystycznych dla
regionu Borów Tucholskich.
§ 2. Położenie, powierzchnia oraz granice:
l) obszar Parku położony jest w północno
zachodniej
części
województwa
bydgoskiego i od zachodu przylega do
granicy z województwem słupskim, a od
północy do granicy z województwem
gdańskim,
2) powierzchnia Parku wynosi 34026 ha w tym:
a) w gminie Brusy - 20128 ha,
b) w gminie Chojnice 13898 ha,
3) park obejmuje w całości lub części:
a) gmina Chojnice
obszar
13898 ha,
Sołectwa:
Swornegacie,
Kopernica,
Charzykowy,
Kłodawa,
Czartołomie,
Zbeniny, Chojniczki,
b) gmina
Brusy
obszar
20128
ha
Sołectwa: Kaszuba, Leśno, Skoszewo,

Przymuszewo,
Męcikał,
Czyczkowy,
Małe Chełmy, Czapiewice,
4) opis przebiegu granic Zaborskiego Parku
Krajobrazowego:
a) granica północna Zaborskiego Parku
Krajobrazowego bierze swój początek
w oddz. 2 Nadleśnictwa Przymuszewo
Obr. Przymuszewo
i pokrywa
się
z granicą woj bydgoskiego i słupskiego;
następnie
biegnie
w
kierunku
wschodnim, północnym ograniczeniem
oddz. 2 oraz osią jeziora Skoszewskiego
do jego wschodniego Brzegu,
b) granica
wschodnia
biegnie
od
wschodniego
brzegu
jeziora
Skoszewskiego
wzdłuż
granicy
oddzielającej woj. bydgoskie od woj.
słupskiego
przez
północną
część
jez. Somińskiego oraz dalej granicą
woj. bydgoskiego
i gdańskiego na
południowy
wschód
do przysiółka
Lendy, wreszcie tą samą granicą na
wschód do drogi Trzebuń - Leśno,
następnie jego południowo - wschodnią
i południową
granicą
oddzielającą
sołectwo Leśno od sołectwa Czapiewice
do przysiółka Czapiewice i dalej na
południowy
zachód
do przysiółka
Przygłówka
wreszcie
na
zachód
południową granicą lasu gminnego na
północ
od
przysiółka
Dąbrówka
i przysiółka Małe Chełmy; następnie
granica
Parku
biegnie
południowo
wschodnim
brzegiem
rozległych
obszarów łąkowo-bagiennych do drogi
Antoniewo
Asmus
przez
wieś
Antoniewo na wschód i południowy
wschód do drogi Małe Chełmy - ZR
Wielkie Chełmy i dalej na południe do
przysiółka
Krownia,
od
którego
częściowo północnym
ograniczeniem
lasów wiejskich na wschód, wreszcie
północnym
ograniczeniem
terenów
łąkowo-bagiennych
ciągnących się od
przysiółka Na Zimnej do przysiółka
Czyczkowy położonego nad Czernickim
Rowem;
od
Czyczkowy
północną
granicą lasów państwowych do linii
kolejowej Chojnice - Brusy (ok. 1 km),
do
drogi
krajowej
Chojnice
Kościerzyna
i nią w kierunku
południowym do południowej granicy
oddz. 305 Leśnictwa Kłodawa, Obrębu
Klosnowo,
Nadleśnictwa
Rytel;
następnie granica Parku biegnie na
zachód
południowymi
granicami
oddziałów 305,308,285,286,287,288,
289 i 290; w tym miejscu granica skręca
na południe i biegnie drogą łączącą

stację
kolejową
Powałki
z osadą
Klosnowo, po czym skręca na wschód
i biegnie drogą Powałki stacja PKP
- Jarcewo; kolejno granica Parku biegnie
ścianą
lasów państwowych
wzdłuż
południowej granicy oddziałów 313, 319
i 321; w tym miejscu skręca na południe,
przechodzi
wschodnim
brzegiem
oddziału 322 oraz przez grunty prywatne
wsi Chojniczki i Charzykowy, następnie
przecina drogę łączącą wieś Chojniczki
- Charzykowy i na wysokości połączenia
drogi Nieżywięć - Charzykowy dochodzi
do drogi krajowej Chojnice - Bytów i tą
drogą biegnie w kierunku zachodnim do
narożnika
oddziałów
462 Leśnictwa
Wolność,
Obrębu
Klosnowo,
Nadleśnictwa Rytel,
c) granica
południowa
biegnie
od
południowo
wschodniego
krańca
oddziału 462 (styk lasów państwowych
Nadl. Człuchów z lasami Nad!. Rytel);
od tego miejsca południowa granica
Parku biegnie w kierunku zachodnim,
południowym brzegiem oddziałów 462,
463, 464 i 465 Leśnictwa Wolność
i skręca na północny zachód biegnąc
południowo
- zachodnimi
granicami
oddziałów 465, 461 do jego północnego
krańca,
d) granica zachodnia Parku pokrywa się
z granicą administracyjną województw
słupskiego i bydgoskiego i przebiega
w następujący sposób:
Swój początek bierze w oddziale 457
Leśnictwa Wolność, Obrębu Klosnowo,
Nadl. Rytel i przebiega w kierunku
północno
- wschodnim,
północnymi
obrzeżami oddz. 457 i 456 i dochodzi do
drogi krajowej Chojnice - Bytów; od
tego miejsca granica biegnie tą drogą
w kierunku północno-zachodnim aż do
południowo
zachodniego
krańca
oddziału
404 Leśnictwa
Kopernica,
Obrębu Klosnowo, Nad!. Rytel; w tym
miejscu odbija na północny wschód
zachodnią
granicą
oddziału
404,
dochodzi do rzeki Brdy i biegnie w górę
rzeki w kierunku zachodnim i dochodzi
do południowej krawędzi oddziału 379
Leśnictwa Borne, Obrębu Laska, Nadl.
Przymuszewo. W tym miejscu skręca na
północ i biegnie zachodnimi granicami
oddziałów 379, 371, 372, 373, 358
i południowymi
granicami oddziałów
345, 346, 347; w tym miejscu granica
skręca
na
wschód
i
przebiega
północnymi granicami oddziałów 347
i 346, po czym biegnie dalej na północ

granicą gruntów wsi Kopernica do rzeki
i dalej rzeką w kierunku północnym do
północnej
granicy
oddziału
311
Leśnictwa Kokoszka, Obrębu Laska,
Nadleśnictwo Przymuszewo, następnie
przecina
prywatne
grunty
wsi
Swornegacie i Zielona Chocina, gdzie
dochodzi do południowo - zachodniego
krańca oddziału 176 i podąża jego
zachodnią
granicą.
Na
północno
- zachodnim krańcu tegoż oddziału
granica skręca na wschód i biegnie
północnymi obrzeżami oddziałów 176,
175, 174 i 173; w tym miejscu granica
kieruje się na północ i przebiega
zachodnimi granicami oddziałów 153,
131, 109 i 84 przecina jezioro Śluza
i dalej biegnie jego północnym brzegiem
do południowego krańca oddziału 55
Leśnictwa
Zbrzyca,
Obrębu Laska,
Nadleśnictwa
Przymuszewo;
dalej
granica biegnie na północ, zachodnim
krańcem
tego
oddziału,
przecina
w poprzek część akwenu stanowiącego
umowną granicę między jeziorem Laska
a jeziorem Księże i dochodzi do ujścia
wschodniej odnogi rzeki Kłonecznicy do
jeziora Księże; dalej granica przebiega
na północ wzdłuż rzeki Kłonecznicy, aż
do
południowo-zachodniego
końca
oddziału 114 Leśnictwa Laska, Obrębu
Przymuszewo,
N a d le śn ictwo
Przymuszewo i dalej na północ jego
zachodnim krańcem; w tym miejscu
granica skręca na wschód i przebiega
północnymi granicami oddziałów 114,
113 i 112, skręca na północ zachodnim
krańcem oddziału 79, po czym biegnie
znów na wschód północnym skrajem
oddziałów 79, 78 i 77, fragmentem
gruntów wsi Kruszyn i dalej na wschód,
aż do północno - wschodniego narożnika
oddziału 74 Leśnictwa Bukówki, Obrębu
Przymuszewo,
Nadleśnictwo
Przymuszewo; w tym miejscu skręca na
północ zachodnim krańcem oddziału 51,
skręca na wschód północną granicą
tegoż oddziału i oddziału 50 i dalej na
północ zachodnim skrajem oddziałów
34, 20 i 13; w tym miejscu granica
odchyla się w kierunku wschodnim,
północnym
brzegiem
oddziału
13
i skręca na północ zachodnią krawędzią
oddziałów 11, 6, 3 i 2 do połączeni~
z granicą północną Parku, od której
rozpoczęto
niniejszy opis przebiegu
granic
Zaborskiego
ParkU
Krajobrazowego.
Granice
ParkU
opracowano
wg map przeglądowych

rzeki
m do
311

aska,
~pnie
wsi
:dzie
iego
jego

leno
:iału
~ie
76,
lica
ega
53,
łZa

em
55

opracowanych przez OZLP w Toruniu
stan na dzień l stycznia 1988 r.
§ 3. Opis granic obszarów wyłączonych
z
Zaborskiego
Parku
Krajobrazowego:
Terenem wyłączonym z Zaborskiego Parku
Krajobrazowego jest obszar Parku Narodowego
"Bory Tucholskie", powołany rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. (Dz.U.
Nr 64, poz. 305), którego granice przebiegają
w następujący
sposób:
Obszar
Parku
Narodowego "Bory Tucholskie" określony jest
linią graniczną, która biegnie od punktu
granicznego
nr
2833
(według
mapy
uzupełniającej
Nadleśnictwa
Rytel z dnia
19 października 1988 r. nr ew. U/223/88)
w
kierunku
południowo
zachodnim
południowymi granicami oddziałów nr 240,
241, załamuje się na północny zachód i biegnie
zachodnią granicą oddziału nr 241, załamuje się
na południowy zachód i biegnie południowymi
granicami oddziałów nr 222-225, załamuje się
na północny zachód i biegnie zachodnimi
granicami oddziałów
nr 225, 201, 178,
załamuje się na południowy zachód i biegnie
południowymi granicami oddziałów nr 155-158
do
wschodniej
granicy
drogi
gminnej
nr 0532020, załamuje się na południowy
zachód i biegnie jej wschodnią granicą do
punktu granicznego nr 5131 (według mapy
gospodarczo-przeglądowej
Nadleśnictwa Rytel,
Obręb Klosnowo, Leśnictwo Bachorze nr 161,
stan na dzień l stycznia 1987 r.) załamuje się na
południe
i
wschodnią
granicą
drogi
wojewódzkiej nr 05118 biegnie do punktu
granicznego nr 514 I, załamuje się na zachód,
przecina drogę wojewódzką nr 05118 i biegnie
do punktu granicznego nr 5242, załamuje się na
południowy zachód i biegnie południową
granicą oddziału nr 181/2 do brzegu jeziora
Charzykowskiego,
załamuje się na północ
i biegnie wschodnimi granicami oddziałów
nr 182/2, 159, 144/1, 120/1, 119/1 do punktu
granicznego
nr
1301
(według
mapy
uzupełniejącej
Nadleśnictwa
Rytel, Obręb
Klosnowo,
arkusz 9 z dnia 19 października
1988 r. nr ew. U/223/88), załamuje się na
wschód i biegnie po punktach granicznych
nr 1302-1326, przecina drogę wojewódzką
nr 05118 i biegnie do punktu granicznego
nr 5078, załamuje się na południe i biegnie po
punktach granicznych nr 1329-1335 do brzegu
jeziora Mielnica, załamuje się na północny
wschód i biegnie zachodnimi granicami jeziora
Mielnica
i jeziora
Skrzynka
do punktu
granicznego nr 1350, załamuje się na północ
i biegnie po punktach granicznych nr 1351
- 1355, załamuje się na zachód i biegnie po
punktach granicznych 1356-1360, załamuje się

na północ i biegnie po punktach granicznych
nr 1361-1421, załamuje się na wschód i biegnie
po punktach
granicznych
nr 1422-1428,
załamuje się na południe i biegnie po punktach
granicznych
1429-1431,
załamuje
się na
wschód i biegnie po punktach granicznych
nr 1432-1443, przecina drogę krajową nr 236
i biegnie do punktu granicznego nr 1444,
załamuje się na północ i przez punkt graniczny
nr 1445 biegnie zachodnią granicą oddziału
nr 9a do punktu granicznego 1446, zmienia
kierunek na wschód i biegnie północną
i wschodnią granicą tego oddziału do punktu
granicznego nr 1447, zmienia kierunek na
wschodni i biegnie północną granicą drogi
krajowej nr 236 do punktu styku z zachodnią
granicą oddziału nr 8f, dalej północną granicą
oddziału 8a do punktu granicznego nr 1458,
przecina drogę krajową nr 236 i biegnie do
punktU granicznego nr 1459, zmienia kierunek
na południowo-zachodni i biegnie północnymi
granicami oddziałów nr 7, 18, 17, 16, 33, 32
(Według mapy uzupełniającej
Nadleśnictwa
Rytel, Obręb K1osnowo z dnia 19 października
1988 r.), zmienia kierunek na południowy
i biegnie wschodnimi granicami oddziałów
nr 32, 52, 85, 106, 128 do brzegu jeziora
Ostrowite (w oddziale nr 127 - według mapy
gospodarczo
- przeglądowej
Nadleśnictwo
Rytel, Obręb Klosnowo, Leśnictwo Turowiec
nr 968, stan na dzień l stycznia 1988 r.), dalej
wschodnim brzegiem jeziora Ostrowite biegnie
na południe do punktu styku północnej granicy
oddziału nr 192/1 z jeziorem Ostrowite, dalej
zmienia kierunek na północno - wschodni
i biegnie do punktu granicznego nr 2788,
zmienia kierunek
na południowo-zachodni
i biegnie przez punkty graniczne nr 2789-2832
do
punktu
początkowego
nr
2833,
z wyłączeniem
gruntów wsi Swornegacie
obwiedzionych granicą działek ewidencyjnych
nr 838-841, 1107, 1108, 1097, 120/3/LPK
(według
mapy
ewidencyjnej
obrębu
Swornegacie, gmina Chojnice z dnia 14 sierpnia
1985
r.
nr
ewidencyjny
20/8/27/85)
- powierzchnia
Parku Narodowego
"Bory
Tucholskie" 4788,12 ha.
§ 4. Na
terenie
Zaborskiego
Parku
Krajobrazowego
wprowadza się następujące
zakazy:
I) budowy
lub
rozbudowy
obiektów
budowlanych,
linii
komunikacyjnych,
urządzeń i instalacji w odległości mniejszej
niż 100,0 m od linii brzegowych rzek
i jezior z wyłączeniem przypadków, gdy
w strefie 100,0 m od linii brzegowej
przebiega droga udostępniona dla ruchu
pojazdów,

2) budowy
obiektów
oraz
instalowania
urządzeń powodujących
zanieczyszczenie
wody, powietrza i gleby, stanowiących
źródło
nadmiernego
hałasu
lub
naruszających walory estetyczne krajobrazu,
3) budowy
dróg,
linii
energetycznych,
telekomunikacY.inych,ciągów ciepłowniczych,
gazowych
bez uwzględnienia
wymagań
ochrony krajobrazu,
4) utrudniania swobodnego przejścia wzdłuż
brzegów jezior i rzek,
5) wprowadzania zmian stosunków wodnych
niekorzystnych dla ekosystemów objętych
ochroną oraz zabudowy technicznej rzek,
potoków i źródlisk,
6) lokalizowania wysypisk śmieci i odpadów
z wyjątkiem niezbędnych dla miejscowej
ludności,
7) eksploatacji
surowców
mineralnych
z wyjątkiem potrzebnych do zaspokojenia
potrzeb lokalnych,
8) dokonywania prac ziemnych naruszających
w
sposób
trwały
rzeźbę
terenu
i prowadzenia
czynności powodujących
wzmożenie procesów erozyjnych,
9) niszczenia
pozostałości
naturalnych
ekosystemów,
w
tym:
torfowisk,
trzcinowisk,
zadrzewień,
zakrzaczeń
śródpolnych, śródłąkowych i przydrożnych,
10) używania
w
celach
turystycznych
i sportowych
pojazdów
z silnikami
spalinowymi poza drogami udostępnionymi,
11) dojeżdżania do brzegów jezior i rzek na
odległość mniejszą niż 20,0 m, pojazdami
silnikowymi
oraz
innymi,
mogącymi
stwarzać zagrożenie dla środowiska; zakaz
nie
dotyczy
właścicieli,
zarządców
i posiadaczy terenów przylegających
do
jezior i rzek oraz służb kontrolnych w czasie
wykonywania
czynności
służbowych
(służby kontrolne to : Policja Państwowa,
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska,
Państwowa
Straż Rybacka,
Inspektorzy Ochrony Środowiska Urzędu
Wojewódzkiego, Wojewódzki Konserwator
Przyrody, Służby Parków Krajobrazowych),
12) poruszania
się łodziami
o napędzie
motorowym po jeziorach i rzekach w celach
turystycznych
i sportowych
(zakaz nie
dotyczy Jeziora Charzykowskiego),
13) biwakowania
poza
miejscami
wyznaczonymi,
14) zakłócania ciszy,
15) poruszania
się pojazdami
o napędzie
motorowym po zamarzniętych akwenach.
§ S. W
uzasadnionych,
administracji

przypadkach
szczególnie
na
wniosek
organu
samorządowej
zaopiniowany.

przez Dyrektora Parku, Wojewoda Bydgoski
może wyrazić zgodę na odstępstwa od zakazów
wymienionych w § 4 pkt l.
§ 6. Wykonanie rozporządzenia zleca się
Dyrektorowi
Zaborskiego
Parku
Krajobrazowego,
Wojewódzkiemu
Konserwatorowi
Przyrody oraz Dyrektorom
Wydziałów: Ochrony Środowiska, Rozwoju
Regionalnego i Skarbu Państwa, Organizacji
i
Nadzoru
Urzędu
Wojewódzkiego
w Bydgoszczy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XII68/90
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy
z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia
parku krajobrazowego pod nazwą Chojnicki
Park Krajobrazowy (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 8,
poz. 85) zmieniona rozporządzeniem Nr 1191
Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 stycznia
1991 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 18, poz. 128) na
nazwę Zaborski
Park
Krajobrazowy,
za
wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia
Parku.
§ 8. Rozporządzenie
podlega ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Bydgoskiego.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po
. upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj ewództwa Bydgoskiego.
Wojewoda Bydgoski
Teresa Piotrowska

Rozporządzenie
Nr 31198
Wojewody Bydgoskiego
z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w
sprawie
Krajobrazowego.

Wdeckiego

Na podstawie art. 24 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
16 października 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 114, poz. 492 z późno zm.),

§ l. Park krajobrazowy pod nazwą "Wdeck!
Park Krajobrazowy" zwany w dalszej CZęŚCi
rozporządzenia
"Parkiem"
jest państwową
jednostkę
budżetową.
Celem ochrony jest
zachowanie
unikalnego
środowiska
przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz

