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,Iojewód:t.kiej wady !<'U'O(\Llwej

w EydgOBZ02.y

w 8p~'ilwie utYior<~eI41a Chojn:l (:b.iet,U ł'I<L'ku

i<rejubl •• zowego.

1~1Ipodet6łw1e Sl't. 41 lll!tQ~;,y ~ dnia )1

I!lt,)le~.nia '19iJO 1'. o ochrol.je 1. kllztałtowlł-

uh, śl'odowil:JKa ID/ •• tJ. Hl' :3, i"Jz. 'vI

Woje'l6dzkll Rlirtu fj"'J.·OdUWll

uchwala, 00 Il&tJt~lluje 1

1. Tworzy liiI;' v'hojnick1 ł'Olrk iln.joln·a-

zU'l/Y jako teren wZllloźvnej oohl'uny a2.cze~'Sl-
l1yoh wartośo1 prz;)'rodId.<lzycb :I kraj'lhrti:6(,wyclJ

01'6Z kulturowych, zwany VI daltlzej CJzl?flci \Wnwa··

ły "hu·kiem".

2. 'tworzy Ilt.., IItre.f'i' o<dlL'omuj , .Jai,u teren
zbpleeza uIlługowego ł'f.U'!rII. lo l·ÓWIl""~.,,Slll e ,jtlku

eh'e!\;' 1zvlacj1 Parku p.rzeld ni&kol'Z.i'lilLH,)'ln1

wpływami otoozenia.

1. ChojIlieki Park. KriL,juurazowJ obejmuje
w całośoi lub \Ol' Czt:śc1. (iW61'If.Il)(j 1. e Il"łeu tw
leżl\cyob " cran1caoh j;!;Jlłln l)l""jll:ic Il!rull!.

W 01110601 w akład Pilx'kll WdH,Hl:G,t " •.•łIlClwb

tiwlIrneg'wie 1 Koperuioa ~, l,udn,y Oj,"Jui(: ""ósl:.
IWllzuba z gminy 1lruB.\'.
(:Z'l'6010"0 w obr~ble !lIU'k.1A lWoIJ,lll,j'ł li i\' l

Z gminy GhoJlliell sołeotwłIl CllólJ'Zyko'Yj, ~ł'Hje ••••

i CzaŻ'tołolllie, z ~m.ł.ny llrlAB'y .".leo tWa Letill'J,

:iko":>.ewo, PrzymuBzewo, J.\'io!kał, UZ,)'(:"kowy

i •••.h Chełmy.

2. lJhojnioJd h.rk K1'IlJobl'li~Of1'y oheJllluje
puwJ erzohn1.i' 312'f9 h•••

,. <itref~ oohronną ob,hto pow1erzohni~
'r>:H. ha, przy ozym utwor:wna ona zOlltata
z rr"l;ment6w nall t ••puj'l0jo!. 1I0łeo tw I

z I\ID1ny CllfJjnlce - Oharzylcowy, ~.ł'odłl_,

ZLen1ny,Ghojnlozkl 1 Czar.ołorule,
z gruiny ./IrullY - :jkoezllwo, Przymuli"""'''.
l.esno, M~c1.kał, Małe r;hełJlly, \)7ijczkow,y l 1:".-
plew1.oe.

(;1't1l11 Cli }'łlrk.11 1 J<'Jho fllr.,ry <JoliI' J;lJl"j •••.• op1 •• n.

ne :'1,,,,10\1 tt.yt',acy,jnYl<., nl"'Tlc.,,1l\cJ- ll.ill1\c"'nJIt

cło n1u; "Jl'f."j \lChl"lił.1'

pr'zez l

'11 tworzenJe Uh .I.;l, ol·lÓl:'.,u·/e r'elllIH", •• tÓ" "J'r;;I"',

1 pomnlkÓlI' !,'·t.,Yro<1.)',

?I wyzn.Gzellie "trefy 1I1'I%,,l'.

~I WpJ·,·" •••lzellle ~'",le'::~ll.1ah I/;••.ltaz,ó., 11&11..&6.

i ogl'fUlJ OZ,etl w Mak1'.1I1. lilt.lałalll.ślJ1 gOIl"Hlal

ozu - ul\lłu/"o.,,,j 1 ~,"~.'Hlv",j.ł,.,w•.aJ.. l'.ltr.aCJ.)'J-

ll.~oJ, &warantll,111IJ1Clo utll,rl.lll~"'lIdllr6" ,'1'1111""\'

uioll,)'cll, ki, •. j"t,"lIIs"".l'oh 1 .l,,".nt,lw kul tlll·.'lty.)h.

41 pł'~,ellma():t..l'Jie Obj'IUllIiD,ycn t.er.mS •• dl •. ~.lów

Ilyllalctyol!lll.'llillll"łll)ell .I Il;rsJ",.u,a ••al!\ej hll',) e t.)'. 1

kVI• .I.J tik.wlu'eJ ,

'J/ llalr.•• pllllal'."a.l1. '1'''''.'' hl ••• lIe, I'tHtll ta", li: t.I· ••.•
są w.)'tycz•• , W3n1kaJ~". Ze .~cze~JłGW7.bpr.·
,raJDÓ" ••ohr811,l' ł31'",lowlllll.a lIl'zyTiH1niclI.'''' .p1'a··
eo".nyob ~l. terenu t",~ku J Je,,,,.tre!y .akr •• -
.·,1·

l'Ipl""Wft'1'''. 1St. !Ul teI'fut1e PU'lm j J.,e at.I'.tl
."ł\l·•• "llJ ••llt1" l,l"<'ll. pX'lIi•• tJ:' •• ,a~IJ,. ,rr;;ea ia. 1.1"

tlll1J'!l P' "',lliIa:A"Il" d<l t ala 1 'UlIIIt\(i A'".,.l1al'.ii'l 1 u• .tu
~OVl<l, n •• t\iJlllj ",o,yul.l Y,•• lt.iI w.6w, .,raat6lian 1 lla~.ll\.Il.

~ ~"I'Y<i)lJ. e!lllt!ll JOI'l\ >llIlQ\lllw"lłle • IIta.h IIliObl'U'

",.~>ill,)'lll w •• 1.'1,6", l'"''''''''

I. H•• l.re t "l;Il," hU'iw ~r'liJ.t!ralGowlI". !M"~lł"UJ"

lI!" I

11 w""""",,,,,if .••• hll!kt6 •• I hl"ltlli."aJlla urlG,dll'"1
f"H''',illJ'l''.Vlll! ;:;illll,,<)ZY/l,;,l!I •.,.l1e 1 IJkllt801. wgdy,

!,>"llł\t·~.1I. l "leh,Y. !'It•• ewll\uyoh :b·',U. Mat1łl1t'll'

łiel:fł hał.au luli nlH·lli!l~.J'la,l'Qh ".1.1:1 1111t. \,y 1;"1~

HIS 1<.l·••.J •••łn· ••.J;".

II bud ••• y dni •••• ) tnJ l enu',ełlCllllł.1c4, tel.lL<oRllu

n1' a.n,y,lnjch, cliu~6w o1ep.ł>ł".1""Yllh, &l!ł~ll.,jIll"

hu: Ilwza1,dftlelll. wy••• arl eulartłUJ !t.I'tlJehl'tllllJ.

1161.1.1 .". IV •.•"" •••taoll ""i,. bJ Ć d. f1_IłIl."''''lltI
••• CUlldllll/.U "kol.t.' 01.oel",

"lI "pJ·ulf ••'I~•.r.t!li\ 1.ad6,," et IIlln~,)" ".dny.lti ~t.l"'l

1'f.y"'iIlJch dht "\(""'Y8tl'l/llÓ" "\)J~ tY'11< ""hI'U'I14

fl)'''łi~ 1.•łllł\u'nWj łfJenh1';z.ufJJ l 'lek l fł'.Jl!Ji.t\.,



41 lGkalizowania ..,splsk śmieci i odpadów
z w.yjątkiem a1ezb,dn1ch dla potrzeb
miejsoowej ludnośoi,

51 eksploataoji surowo ów mineralnyoh z wyj4t-
kiem potrz.bnyoh do za.pokojenia potrz.b
lokalnyoh,

fi dekunywani4 prao ziemnych naruszaj,oych
w sposób trwały rzeźb~ te~~nu,

71 lokalizowania wl.lotowaro"yeh tera hQ-
dowli zwierzIlt,

81 prowadzenia ozynnośoi powodującyoh wzmoże-
nie prooesów erozyjnyoh,

'/ używania w oelaoh turystyoznyoh i sporto-
wych pojazd6w z silaikami spalinowymi
poza drogaa! udostępnionymi,

101 al8zczonia zadrzewień i zakrzaczeń śród-
polnych, śródłąkoWICh i przydrożnych,

121 poruszania się łodziami o napędzie moto-
ro..,_ po jeziorach 1 z wyjątkiem jeziora
Charzykowskielo / 1 rzekach w eelll.oh
turystyoznych i aportowych.

2. Na terenie strofy ochronn.j Parku zakazuje
ai.1I l

11 wznoszenia obiekt6w i instalowania urz,-
dzeń powoduj,oyoh zanieczyszczenie
i skażonie wody, powietrza i gleby, m.IIl··
cych ujem&ie wpły~ć na walory parku
krajubrazowlIgo,

21 powodowania zmian etosunków wodnych oraz
dOkonywania zabudowy techniozneJ rzek
1 potok6w, mogllolcą mieć niekorzyatny
wpływ na ekosysteJaY objłte ochrolUl,

3/ poboru kruszywa z rzek 1 potoków uraz
eksploataoJi surow06w mineralnych .O&ą-
oyoh mieć ujemny wpływ na walory Parku,
z wyj,tkiea potrzebnyoh do zaspokDjenia
potrzeb lokalnyoh,

41 prowadzenia ozynności powOdująoyob
wzmożenie prooes6w erozyjnych,

51 lokalizaoji wysokotowarowych term
bodowI i zwierząt, stosujących tecltno-
13,1e za~rażające oobronie Parku.

- 5 -

'I niszczenia zadrzewi.ri·l zakrzaozeń
śr6dpolnych, ar6dłąkowyoh 1 przydrotU3oh •

). Na terenie Y.r~u i Je&o .trefy oohronneJ
_klllz.uj. siV ł

li prowadzenie go.podarki leśnej, łąkowej.
roln.j. rybaCKiej 1 tury.tloznej ni. dopro-
wadzającej dQ d.gredaoji .iealiska 1 .rodowi.·
k.a,

21 konsultowanie z z&r~~dem ~.rku 8zczeaól.wyob
progr~m6w 1 planów r~zwoju ~oapodarkl 1.e.eJ.
łowieckieJ, rylJackiej 1 Z.a6ollpo.lliro•.•nla
turla tyc·l.uego,

3/ objęcie ś01alą Gchroną przBa zani.ozlsz0z.-
ni.m obsz.arów źródłowyob r?8k 1 potoków,

41 rekul tywacj ~ 1 Z"i.0/;P'hllU'U'italllegruntów
zdegradowanych ~ akutllk prowao~enl& w 4pO-
sób .uiewll.łli~(a..,yt,CJSIJCH1ll.1'kloraz ekllploa'a-
oj! torfu, pi&sku, żwj~u i ty. pod~b~oh.

51 stosowanie w budownictwie W1taloJljcb teJrD
architektonlczn'yeh, Dl4willzujlloych do tradyoJi
regioIlEollneji harmonizuj4C;)ch z ceohaa1
estetycznymi obszaru obj~tegi) ł'arkiell 1 je&'

strefll ochrvW1It,

6/ prowadzenie li,.j i tlI,el'g.t'ycznJob w,yaoklellł
napi~cla orsz wszelkJeGu rodzaju rurooi~6 ••
o ile to możl1~e puza obazara.l leśuI.t.

'71 uzgadnianie z Za1'ządłllllI'/il'lrulokalizacJ 1
().('~ztroIlei talllic (J~łoazen!owyoh 1 lD!ora·
cyjnych.

4. Na terenie Parku 0ł,;ralliczlf,1:1" l

li lokalizaoj.~ LuduWllictWb tJa•••.I:l1llgo.ega • .ll)tnla-
kowego i tym podol;u;)'chdo ;;tre f,Y ollhronnej
Pal'lnl. możl1wle IW tf'lrGlli1ph u!t!Łalesioll"Voh,

21 trasvwanio nowjich dróg kołowyoh 1 az,yll<lwyob
o charakterze V.l'zelotowym w,yłlłC&tl1edo lltl·.t.~

ochronnej Par-ln.,

W zwll\zku z 1<oniec~l.v rlC i lł ZlłtlłlZp1liCzetli a _rto801
przlrodniczych 1 zilpewnitwili pl'uftl;1ii."w"'S:<J.,kO-
rZy8tania IlBlor6w ilrodo.leklO n~ turaltie,.". II t.kte
włftściwe~o ~ft.gosp()Qar()Wan111prze/'jt~;>,uUle"o t.re-
nów leżących w gI~ni~~nh ParbM j j.~o etrafJ
oohronnej, Woj ewvda/l,>'dgoel!.lub rollU 1 'IS t,y tueJe
1 za1.liiereeOWlille Brod".! • kb. 1'•.. lk vWfI 40 lS.lt'rilll\;j •••.~

nia I



11 odpowiednioh planów zagoapodarowania
przestrzennego,

21 opraoowań studial~oh i badawczych,
w tym przede wBzyatki~ dla projektowa-
nyoh na obszarze Parku rezerwat6w pray-
rody,

31 propozyoJi poprawek i wniosków do opera-
t6w urz~dzenia laBu nadleśniotw wohodz~-
cyoh w !ranioe Parku i jego 8trefy oohron-
nej.

Wojewoda llyd«oski powoła po qboraob 40
aąmorz~4u terytorialnego RadO Parku, określi
jej statut, zakrea działania i ko~petenoje.

Zobowi~zuje siO Wojewodo llyd«oakie,o 40
wydania podległym jedno8tkom terenowy_

.zaleceń wyn1kaj~cyob z treści Diniejazej
uohwały w terminie dWUMiesioozĄYm od dnia
jej wejśoia w tycie.

Wykonanie uohwały powierza si, WOjewodzle
llydr;oakiemu.

Uchwała podlega ogłoazeniu w Dzienniku
Urz,dowym WOjewództwa Bydgoskiego.

Uohwała wchodzi w żyoie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoBzenia w Dzienniku Urz,-
doqm Wojew6dztwa llyd«oskiege.

lrzewodnioZIlOY
Wojewódzkiej Rady Narodowej
wz. Jan Szklarski
zast~poa Przewodn1oz~ceg.

Zarzliłdzeuh Nr 11/'0

Woje.gdy Jyd&ookiege

zmieniaj,oe zarzIldzenie w oprawie opla•• a
prze.ozy o.6b spodkami siejakiej komUD1kaojl
maso.ej na terenie woj••6dżtwa blG&o.kiel ••

Na podatawi. art. 18 ust. ) usiaW7 • dDta
2' lutego 1~62 r. o oenaoh IDe. U •• 1988 r.
Nr 27, poz. 195/ oraz ~ 1 u.t.l pkt 1 li•• t
nu ~2 uohwały Nr 18" IlMdlMlni.tńw • 4a1a
)0 ,rudlUa 198' r. w .prawie okr.ślea1. 1Qkas\:
towar4w 1 u.łue, na kt4re usial•• 1, O.D;J

urzOdo •• IM~nitor lolaki »r 44, poz. )54/

Cennik .plał, .ta»owi'OI sal,oznik d. aarz,-
dZelUa Nr 9/86 WOje••dl -1G&oskl., •• dD1a
2 lutelo 1988 r. w .prawi. opłat •• pr••wo.y
osób 1 bacatu środkami a1eJakieJ ko.un1kaoji
ma••wej Da ter.ai.·woj ••4datwa bydlo.klel.
lUz. Urz. wOJ •• ,dg. Nr 2. poz. 22, z 198' r.
Nr 4, poz. 5'. Nr 12, pos. 177, Nr 1), poz.
184, l.r 11, pOIt. 237, Nr 24, pOIl. 2"/
ot~yauJe n&atvpuJ,ce brzmi.nle ł

-A. Opłat, za przewozy o.4b arodka.l ".G••~
komunlkacji ateJskiej Ba liniaob w Ir&-
nicaoh .~.istraoyjAYob mta.t

Lp HOc1zaauu\iil Wy.okolićonłatv
1. Oplat, za blletl

iednorazowe Ba
1n1aoh r

11 .z1eanych:
al bilet jednoraco- 480,- Ill:

W7 IlOJ.'W*1D;J
bl bilet jedaorallo- 240,- zl:

W7 ul,sę
;


