
projekt  

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 

W BYDGOSZCZY 

z dnia ... ….r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przełom Mieni” 

 

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

U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. 
1
) zarządza się, co następuje: 

 § 1. 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Przełom Mieni” zwanego 

dalej „rezerwatem”. 

 § 2. 1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie w stanie naturalnym doliny rzeki 

Mień wraz z charakterystyczną dla dolin małych rzek roślinnością. 

 2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym 

mowa w ust. 1, są: 

1) Położenie rezerwatu w środkowym biegu rzeki Mień.  

2) Położenie rezerwatu na gruntach należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Skrwilno, Kujawsko – 

Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz na gruntach 

prywatnych. 

3) Położenie rezerwatu w obrębie kompleksu leśnego, w sąsiedztwie siedzib ludzkich -

zabudowy rozproszonej miejscowości Żuchowo, terenów wykorzystywanych rolniczo oraz 

kompleksów stawów rybnych. 

 § 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji i ograniczania istniejących 

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze 

rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.  

 § 4. Ochronie czynnej podlega obszar, który stanowią pododdziały: 135a, 135f, 135h, 

135j, 136a, 136f, 136j, 136k,135i, 136i, Leśnictwo Karnkowo, Nadleśnictwo Skrwilno. 

Ochronie krajobrazowej podlega obszar, który stanowi działka ew. nr: 180, grunty prywatne. 

Pozostały obszar rezerwatu podlega ochronie ścisłej. 

 § 5. 1. Określenie działań ochronnych na obszarze czynnej, z podaniem ich rodzaju, 

zakresu i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 
2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. 



2. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony krajobrazowej, z podaniem ich 

rodzaju, zakresu i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.  

 § 6.  Nie wprowadza się wskazań do zmian studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Skępe, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-

pomorskiego dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy 

z dnia ... 2015 r. 

 

 Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących 

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze 

rezerwatu: 

Lp. Identyfikacja zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych 

Sposoby eliminacji lub ograniczania 

istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich 

skutków 

1.  Potencjalna możliwość 

rozprzestrzenianie się rdestowca 

sachalińskiego (gatunek aktualnie 

występuje w sąsiedztwie rezerwatu). 

Kontrola z zakresie rozprzestrzeniania się 

gatunku, a w przypadku stwierdzenia jego 

występowania na terenie rezerwatu podjęcie 

odpowiednich działań ochronnych 

(usuwanie). 

2.  Występowanie na terenie rezerwatu 

ekspansywnych obcych gatunków 

roślin: niecierpka himalajskiego, 

robinii akacjowej i klonu 

jesionolistnego. 

Kontrola występowania wybranych gatunków 

obcych w rezerwacie oraz podjęcie działań 

ukierunkowanych na ich usuwanie 

w przypadku zwiększenia się liczby 

stanowisk.  

3.  Występowanie niecierpka 

drobnokwiatowego w lasach. 

Brak jest skutecznych metod eliminacji 

gatunku, który  jest szeroko 

rozpowszechniony w lasach całej polski. 

4. . 

 

Rozprzestrzenianie się czeremchy 

amerykańskiej. 

Usunięcie gatunku z rezerwatu. 

5.  

 

Dzikie składowiska odpadów oraz 

napływ śmieci z dzikich składowisk 

położonych powyżej w biegu rzeki. 

Bieżąca kontrola terenu oraz usuwanie śmieci 

przez właściciela lub zarządcę terenu, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

6.  Intensyfikacja oddziaływań 

antropogenicznych w tym penetracja 

piesza i pojazdy kołowe (quady, 

crossy) poruszające się poza drogami 

oraz  zanieczyszczenia wód rzeki 

Mień. 

Zwiększenie świadomości ekologicznej 

okolicznych mieszkańców oraz innych osób, 

poprzez umieszczenie tablic informacyjnych i 

edukacyjnych. 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy 

z dnia ... 2015 r. 

 

 Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, 

zakresu i lokalizacji: 

Lp. Rodzaj działań 

ochronnych 

Zakres działań ochronnych Lokalizacja działań 

ochronnych 1) 

1. 

 

Kontrola występowania w 

rezerwacie gatunków 

obcych: rdestowca 

sachalińskiego, niecierpka 

himalajskiego, klonu 

jesionolistnego i  czeremchy 

amerykańskiej. 

Kontrola co 5 lat ekspansji obcych 

gatunków roślin, a w przypadku 

pojawienia się rdestowca 

sachalińskiego lub zwiększenia się 

liczby stanowisk pozostałych 

gatunków podjęcie działań 

ochronnych polegających na ich 

usuwaniu. 

Pododdz.: 135a, 135f, 

135h, 135i, 135j, 135a, 

136a, 136f, 136i, 136j, 

136k, 136a,136f,  

 

 

2. 

Usuwanie na terenie 

rezerwatu czeremchy 

amerykańskiej. 

Usunięcie wszystkich osobników 

czeremchy amerykańskiej poprzez 

usuwanie ozdobników czeremchy wraz 

z szyją korzeniową. 

Zabieg należy przeprowadzić 

w pierwszych pięciu latach 

obowiązywania planu ochrony 

i kontynuować jej usuwanie w 

zależności od wyników monitoringu, 

aż  do całkowitej eliminacji.  

Zabieg należy prowadzić w okresie 

jesienno-zimowym 

Pododdz.: 135a, 135f, 

135h, 136k 

3. 

Zwiększenia świadomości 

ekologicznej. 

Umieszczenie tablic informacyjnych 

i edukacyjnych o walorach 

przyrodniczych. 

Działka ew. nr: 135/6  

(brzeg rzeki Mień) 

Działka ew. nr: 136/5 

(brzeg rzeki Mień) 

 

1) Wg Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Skrwilno na okres 2006 - 2015 r.  



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy 

z dnia ... 2015 r. 

  

Określenie działań ochronnych na obszarze krajobrazowej, z podaniem ich rodzaju, 

zakresu i lokalizacji: 

Lp. Rodzaj działań ochronnych Zakres działań ochronnych Lokalizacja działań 

ochronnych 1) 

1. 

Kontrola występowania w 

rezerwacie gatunków obcych: 

rdestowca sachalińskiego, 

niecierpka himalajskiego, 

klonu jesionolistnego i  

czeremchy amerykańskiej. 

Kontrola co 5 lat ekspansji 

obcych gatunków roślin, a w 

przypadku pojawienia się 

rdestowca sachalińskiego lub 

zwiększenia się liczby 

stanowisk pozostałych 

gatunków podjęcie działań 

ochronnych polegających na ich 

usuwaniu. 

Działka ew. nr: 180 

1) Wg katastru gruntów Powiat lipnowski, gmina Skępe, obręb nr 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Przełom Mieni” jest dokumentem określającym 

sposoby ochrony w stanie naturalnym doliny rzeki Mień wraz z charakterystyczną dla dolin 

małych rzek roślinnością. Dla właściwego funkcjonowania rezerwatu i jego ochrony plan 

ochrony zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013 r. poz. 627, z późn. zm.) sporządza się na okres 20 lat. Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o 

ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia w drodze zarządzenia 

plan ochrony dla rezerwatu przyrody, sporządzony na podstawie w art. 20 ww. ustawy. 

Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przełom Mieni” został zaopiniowany przez: 

Nadleśnictwo Skrwilno pismem z dnia 18.06.2015, znak ZG.7212.5.1.2015, oraz Urząd 

Miasta i Gminy Skępe pismem z dnia 17.06.2015 znak UMIG.604.2.2015. 

 Obwieszczeniem z dnia ..., znak ..., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez 

zapoznanie się z projektem planu ochrony i możliwość składania uwag i wniosków. 

Informacja została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm) i rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, 

rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony 

zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).  

W rezerwacie „Przełom Mieni” wyznaczono obszary ochrony czynnej. Działania 

ochronne na obszarze ochrony czynnej zaplanowane zostały w celu eliminacji lub 

ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń. Zagrożeniem w rezerwacie jest 

występowanie i ekspansja drzew i krzewów gatunków obcego pochodzenia. W planie uznano 

za potrzebne usuwanie na terenie rezerwatu podrostu oraz krzewów gatunków obcego 

pochodzenia - czeremchy amerykańskiej. Jest to gatunek dawniej często wprowadzany do 

podszytów w polskich lasach jako gatunek fitomelioracyjny. Rozprzestrzenia się szybko przez 

zoochorię. Ze względu na silne zacienienie stwarzane przez ten gatunek oraz właściwości 

allelopatyczne może negatywnie oddziaływać na rodzimą florę i powinien być usuwany 

z obszaru rezerwatu. 

Ze względu na poważne potencjalne zagrożenie ze strony innych gatunków obcych 

zaplanowano kontrolę występowania w rezerwacie gatunków obcych: rdestowca 



sachalińskiego, niecierpka himalajskiego, robinii akacjowej i klonu jesionolistnego, 

czeremchy amerykańskiej. Zaplanowano kontrolę co 5 lat pod kątem potrzeb podjęcia działań 

ukierunkowanych na ich eliminację oraz usuwanie, w przypadku zwiększenia liczby 

stanowisk poszczególnych gatunków. 

Zagrożeniem dla rezerwatu przyrody jest również obecność śmieci. Konieczna jest 

bieżąca kontrola terenu oraz usuwanie śmieci przez właściciela lub zarządcę terenu. 

Obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku określone 

zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) i będą egzekwowane na podstawie ww. przepisów, 

zatem nie wprowadzono dodatkowych ustaleń w przedmiotowym zakresie w niniejszym 

zarządzeniu. 

Jednocześnie zaplanowano działania ukierunkowane na zwiększenia świadomości 

ekologicznej okolicznych mieszkańców i turystów tj. umieszczenie tablic informacyjnych 

i edukacyjnych o walorach przyrodniczych. 

 Ze względu na uwarunkowanie przyrodnicze rezerwatu nie wskazano miejsc, 

w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, jak również nie 

wskazano obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa. Udostępnianie rezerwatu 

w celu badań naukowych należy rozpatrywać na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 24 ustawy 

o ochronie przyrody. Uzyskanie indywidualnej zgody na prowadzenie ww. czynności 

gwarantuje nadzór nad ich rodzajem i metodyką, mając na uwadze dbałość o zachowanie celu 

ochrony rezerwatu przyrody we właściwym stanie. 

 Nie wprowadzono dodatkowych ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Skępe, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-

pomorskiego dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych. 

 

 

 


