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 Projekt 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY 

z dnia …… 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody  

„Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego” 

 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                       

(Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 22/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.          

nr 311, poz. 3393) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Usuwa się § 6.1. 

 

2) § 6.2. zostaje zamieniony na § 6 i otrzymuje brzmienie: Na terenie rezerwatu nie 

wskazuje się miejsc udostępnionych dla celów edukacyjnych, dydaktycznych, 

naukowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i rybactwa. 

 

3) W załączniku nr 1 do zarządzenia lp. 7 usuwa się zapis: Utrzymanie szlaków 

edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych. 

       4) W załączniku nr 3 do zarządzenia usuwa się lp. 1 i 6. 

       5) W załączniku nr 3 do zarządzenia lp. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Wykaszanie łąk. Wykaszanie raz w roku. oddział 184 o, p. 

 

        6) W załączniku nr 3 do zarządzenia dodaje się lp. 7, 8 i 9 w brzmieniu: 

7. Wykonanie 

ekspertyzy 

arborystycznej. 

Wykonanie ekspertyzy w zakresie 

możliwości zabezpieczania i 

utrzymania okazów cisa pospolitego 

Taxus baccata przed uszkodzeniami 

mechanicznymi powodowanymi 

przez złomy i wywroty.  

Teren rezerwatu. 
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8. Zabezpieczanie 

cisa pospolitego 

Taxus baccata w 

miejscach jego 

występowania 

przed 

uszkodzeniami. 

Wykonanie działań według ustaleń 

ekspertyzy arborystycznej w 

zakresie zabezpieczenia osobników 

cisa pospolitego przed skutkami 

obumierania drzewostanu 

panującego, wraz z oceną 

skuteczności działań ochronnych. 

Teren rezerwatu. 

9. Wykonanie 

projektu wraz z 

jego realizacją z 

zakresu wskazania 

sposobu 

udostępnienia 

multimedialnego 

terenu rezerwatu 

przyrody.  

Wykonanie ekspertyzy i wykonanie 

prac zgodnie z jej ustaleniami. 

Teren 

rezerwatu/Nadleśnictwa 

Zamrzenica. 

 

 6) Usuwa się załącznik nr 4 do zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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Uzasadnienie  

 

 Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona 

Wyczółkowskiego” został ustanowiony zarządzeniem Nr 22/0210/2011 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona 

Wyczółkowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. nr 311, poz. 3393). 

 W dniu 7 października 2019 r., na wniosek Nadleśnictwa Zamrzenica, Zespół Roboczy 

ekspertów przyrodników powołanych przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody, 

przeprowadził wizję na terenie rezerwatu przyrody celem zaopiniowania istniejącej formy 

udostępnienia rezerwatu dla odwiedzających, w kontekście znacznie wydzielającego się 

posuszu ze starzejącego się, panującego drzewostanu. Zespół Roboczy stwierdził istnienie 

zagrożenia bezpieczeństwa zarówno dla odwiedzających teren rezerwatu jaki i dla przedmiotu 

ochrony jakim jest cis pospolity Taxus bacatta i zarekomendował zmianę formy udostępnienia 

rezerwatu oraz wykonanie ekspertyzy dendrologiczno–arborystycznej mającej określić zakres 

działań w celu zachowania osobników cisa pospolitego będącego celem ochrony rezerwatu.  

W związku z występującym na terenie rezerwatu zagrożeniem bezpieczeństwa 

powszechnego, potwierdzonego wspólną wizją terenową pracowników PGL LP oraz 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na terenie rezerwatu w dniu               

26 listopada 2019 r., konieczna jest zmiana przyjętego w planie ochrony sposobu udostępniania 

rezerwatu. Uznano również za niezasadne wykonywanie działania ochronnego polegającego na 

obrączkowaniu pojedynczych drzew liściastych  nadmiernie ocieniających korny cisów i dno 

lasu ze względu na fakt, że działanie to nie spełnia swojej roli, powodując dodatkowo 

zagrożenie dla osobników cisa pospolitego w postaci wywrotów martwych drzew. 

Projekt zarządzenia został zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów 

Państwowych w Toruniu pismem Zn. spr.: ZO.715.11.2020 z dnia 7 maja 2020 r. Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu wyraziła aprobatę dla zadań, mających prowadzić do 

zminimalizowania zagrożeń, mogących powodować uszkodzenia i niszczenie okazów cisa 

pospolitego Taxus baccata ze strony górującego drzewostanu. Stwierdzono, że wykonanie 

ekspertyzy dendrologiczno-arbotystycznej jest niezbędne do podjęcia działań na rzecz 

utrzymania największego na niżu stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata, a konieczność 

aktualizacji planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona 

Wyczółkowskiego” uznano za zasadną ze względu na zmiany, jakie zaszły w otoczeniu 

rezerwatu i podejmowane do tej pory zadania ochronne w rezerwacie. Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w Toruniu wniosła także uwagi przesłane w dniu 21 stycznia 2020 r. drogą 

elektroniczną oraz prośbę o ich uwzględnienie w piśmie Zn. spr.: ZO.715.11.2020 z dnia 7 maja 

2020 r. W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyło się ponowne spotkanie z przedstawicielami 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwa Zamrzenica i Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na którym ustalono za zasadne usunięcie z 

zarządzenia zapisów, które dotyczą udostępnienia rezerwatu przyrody i przebiegu szlaków, 

wykonania ekspertyzy arbotystycznej oraz wykonania projektu i realizacji udostępnienia 

rezerwatu w formie edukacyjnej ścieżki multimedialnej. 

Zgodnie z uwagami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i wizjami 

terenowymi, za zasadne uznano usunięcie wszystkich zapisów o udostępnieniu rezerwatu tj.:   

§ 6.1, fragment o udostępnieniu rezerwatu z pkt 7 załącznika nr 1, pkt 6 z załącznika nr 3 oraz 
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całego załącznika nr 4. Ze względów formalny zmianie uległ § 6.2, mówiący o barku 

udostępnienia rezerwatu. Potrzeba zmiany dotychczasowego sposobu udostępnienia rezerwatu 

dyktowany jest zachowaniem bezpieczeństwa powszechnego, które zostało naruszone przez 

utratę statyki drzew drzewostanu panującego oraz wydzielającego się posuszu. Powołując się 

na art. 15, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 

poz. 55),  mówiący o zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego, za niezbędne uznaje się 

wprowadzanie zapisów zmieniających zarządzenie w zakresie zmiany dotychczasowego 

sposobu udostępnienia rezerwatu oraz wyłączeniu z użytkowania szlaków edukacyjnych, 

dydaktycznych, naukowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i rybactwa. Zgodnie z 

ustaleniami, uruchomienie nowego przebiegu udostępnienia obszarów rezerwatu będzie 

rozpatrywane po uzyskaniu wyników ekspertyzy arborystycznej.  

Usunięto pkt 1 z załącznika nr 3, dotyczący obrączkowania drzew liściastych 

zagrażających rozwojowi cisa pospolitego Taxus baccata, jako działanie nieefektywne.              

W zakresie zabiegów ochronnych dla cisa pospolitego Taxus baccata za niezbędne uznano 

wykonanie ekspertyzy arborystycznej, zabezpieczenie osobników cisa pospolitego według 

wskazań  ekspertyzy wraz z oceną skuteczności działań ochronnych i wykonanie projektu 

udostępnienia multimedialnego terenu rezerwatu. W związku z powyższym w zarządzeniu 

zmieniającym dodano w załączniku nr 3 punkty 7-9. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu zaproponowała zmianę obszaru 

wykaszania z działek oddz. 184 s, r (nomenklatura po zmianach formalnych, dawne działki   

184 t, s, w) na oddz. 184 o, p, co argumentowano sukcesją naturalną i zmianami 

hydrologicznymi. Zapis ten zmieniono w punkcie 5 załącznika nr 3.  

. 

Obwieszczeniem znak ……………….. z dnia ……………….. r., Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa 

w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem zmiany planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego” i możliwości składania uwag 

i wniosków. Zgłoszono następujące uwagi w związku z udziałem 

społeczeństwa………………..………………..………………………………………………… 

………………..………………..………………..………………..………………..…………….

…..………………..………………..………………..………………..………………..………... 

 

Projekt zarządzenia został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Radę Ochrony 

Przyrody w Bydgoszczy uchwałą ……………….., z dnia …………2020 r., Radę Gminy 

Cekcyn uchwałą nr………………..z dnia ………………..2020 r. oraz przez Nadleśnictwo 

Zamrzenica pismem z dnia ………………..z 2020 r., znak ……………….. 

 

Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017, poz. 2234), został uzgodniony przez 

Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia ………………..2020 r., znak 

……………………... 


