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1. Wstęp 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie obszarów prognostycznych dla występowania 

kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego, przeznaczonych do dalszych prac weryfikacyjnych i 

poszukiwawczo-rozpoznawczych w rejonie Tucholi, Sępólna Krajeńskiego i Złotowa – zwany dalej 

Rejonem. Rozpoznanie obszarów prognostycznych kruszyw piaskowo-żwirowych jest ważne z punktu 

widzenia nieustającego dużego popytu na ten surowiec oraz niewielkich zasobów bilansowych, 

wystarczających na pokrycie zapotrzebowania jedynie na najbliższe lata. Prowadzone prace ważne są 

także z uwagi na ochronę obszarów prognostycznych przed niewłaściwym ich zagospodarowaniem, 

które mogłoby uniemożliwić wydobycie surowca w przyszłości. Odbiorcami wyników końcowych 

będą jednostki administracji samorządowej oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność 

inwestycyjną (budowlaną i drogową) oraz wydobywczą. 

W niniejszym opracowaniu zostały wykorzystane materiały archiwalne, w tym Mapy 

geośrodowiskowe Polski w skali 1:50 000 (MGśP) oraz Szczegółowe mapy geologiczne Polski w skali 

1:50 000 (SmgP) wraz z objaśnieniami (Tabela 1). Położenie analizowanego Rejonu na tle cięcia 

arkuszowego map w skali 1:50 000 przedstawia Rysunek 1. 

Tabela 1: Wykaz arkuszy map w skali 1:50 000 wykorzystanych przy weryfikacji obszarów 
prognostycznych w Rejonie  

Numer  
arkusza 

Nazwa 
Godło arkusza  

w układzie 1992 
Numer  
arkusza 

Nazwa 
Godło arkusza  

w układzie 1992 
1 2 3 1 2 3 

164 Chojnice N-33-84-C 204 Cekcyn N-34-85-A 

165 Czersk N-33-84-D 205 Osie N-34-85-B 

166 Łąg (Śliwice) N-34-73-C 206 Nowe N-34-86-A 

167 Osiek N-34-73-D 238 Złotów N-33-95-C 

168 Skórcz N-34-74-C 239 Więcbork N-33-95-D 

200 Debrzno N-33-95-A 240 Sępólno Krajeńskie N-33-96-C 

201 Człuchów N-33-95-B 241 Gostycyn N-33-96-D 

202 Kamień Krajeński N-33-96-A 242 
Lubiewo 
(Świekatowo) N-34-85-C 

203 Tuchola N-33-96-B 
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Rysunek 1. Położenie analizowanego Rejonu na tle cięcia arkuszowego map w skali 1:50 000. 

2. Charakterystyka rejonu badań 

2.1. Położenie administracyjno-geograficzne 

Omawiany Rejon położony jest w północno-środkowej Polsce w obrębie województwa kujawsko-

pomorskiego i województwa wielkopolskiego. Obejmuje swoim zasięgiem fragmenty następujących 

powiatów: świeckiego, tucholskiego, bydgoskiego, sępoleńskiego oraz złotowskiego i pilskiego 

(Rysunek 2). Jego powierzchnia to blisko 2274 km2. Największymi miastami w Rejonie są Tuchola (o 

powierzchni 17,68 km²) i Sępólno Krajeńskie (6,55 km²). Rejon od zachodu, południa oraz wschodu i 

północnego-wschodu sąsiaduje z terenami już przebadanymi pod kątem wyznaczenia prognoz dla 

kruszywa naturalnego w latach 2008-2015. Natomiast od północy i północnego-zachodu obszar 

graniczy z terenami województwa pomorskiego, w granicach których podobne prace planowane są 

dopiero w kolejnym etapie realizacji zadania. 

 

Rysunek 2. Położenie analizowanego Rejonu na tle podziału administracyjnego. 

W strukturze zagospodarowania Rejonu zauważalne są duże powierzchnie gruntów ornych i 

kompleksów leśnych.  Zachodnią część Rejonu charakteryzuje większa ilość użytków rolnych (na 



6 
 

poziomie ok. 60 %), natomiast w środkowo-wschodniej części  lasy i grunty leśne zajmują blisko 50%. 

Rozmieszczenie przestrzenne lasów uzależnione jest w dużym stopniu od genezy obszaru. Bory 

świeże porastają obszar krajobrazu sandrowego, zbiorowiska grądowe oraz bory mieszane świeże 

występują częściej na wysoczyźnie morenowej oraz niektórych pagórkach morenowych i kemowych. 

Znaczną część małych obniżeń wypełnionych wodą, z reguły w otoczeniu gruntów ornych zajmują 

zbiorowiska roślinności wodnej. Walory przyrodniczo-krajobrazowe wynikają przede wszystkim 

z urozmaiconej rzeźby terenu, w niektórych częściach wysokiego stopnia lesistości i wysokiej 

jeziorności oraz bardzo dobrego stanu środowiska przyrodniczego. Bogate zasoby czystych wód 

zarówno powierzchniowych jak i podziemnych stanowią niezbędny czynnik do właściwego rozwoju 

zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, warunkują rozwój gospodarki rolnej oraz 

umożliwiają poprawę jakości życia mieszkańców rejonu. Omawiany Rejon cechuje się bardzo dużą 

powierzchnią terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu.  Obok parków 

krajobrazowych występują tu również inne formy ochrony tj. rezerwaty przyrody, obszary krajobrazu 

chronionego, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe, użytki ekologiczne i pomniki przyrody.   

Według podziału hydrograficznego wschodnia część Rejonu znajduje się w zasięgu zlewni Wdy. Część 

centralna tego terenu odwadniana jest przez Brdę i jej dopływy w tym: Sępolnę i Kamionkę. 

Natomiast tereny zlokalizowane w zachodniej części Rejonu należą od zlewni Noteci. 

Rejon cechuje się niskim poziomem przedsiębiorczości, rolnictwo stanowi znaczący sektor w jego 

gospodarce.  

Sieć komunikacyjną w Rejonie zapewniają droga krajowa nr 25 i drogi wojewódzkie, a układ ten 

uzupełniają drogi powiatowe i gminne (Rysunek 3). Droga krajowa nr 25, pełni rolę głównego szlaku 

komunikacyjnego łączącego wybrzeże (Koszalin), Polskę centralną (Bydgoszcz – Inowrocław – Konin – 

Kalisz) i południowo – zachodnią (Wrocław). W obrębie omawianego obszaru prowadzi ona przez 

Kamień – Sępólno Krajeńskie – Lucim. Przebiegające przez Rejon drogi wojewódzkie to: 

 nr 188 łącząca miejscowości:  Debrzno – Lipka – Złotów,  

 nr 189 łącząca miejscowości:  Więcbork – Sypniewo – Złotów, 

 nr 237 łącząca miejscowości:  Czersk –Tuchola – Gostycyn, 

 nr 240 łącząca miejscowości:  Chojnice – Tuchola – Błądzim – Świecie,   

 nr 241 łącząca miejscowości:  Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Więcbork. 

Dostępność komunikacyjną tego terenu zapewniają także dość liczne linie kolejowe. Przez Tucholę 

przebiega pierwszorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana linia nr 208 łącząca Chojnice 

z Wierzchucinem i dalej prowadząca do Laskowic Pomorskich, od której odchodzi linia znaczenia 

miejscowego nr 241 dobiegająca z Tucholi do Koronowa. Linia nr 208 przecina się w Wierzchucinie 

z pierwszorzędną, jednotorową również niezelektryfikowaną linią nr 201 relacji Nowa Wieś Wielka – 

Gdynia Port, przez zlokalizowaną w zasięgu Rejonu Lipową Tucholską. Przez powiat złotowski 

przebiega pierwszorzędna, jednotorowa linia kolejowa nr 203 łącząca Chojnice z Piłą Główną ze stacją 

w Lipce Krajeńskiej. Natomiast z Chojnic do Nakła nad Notecią prowadzi drugorzędna, jednotorowa 

linia nr 281, która w granicach omawianego terenu posiada punkty eksploatowane w ruchu 

pasażerskim położone w Obkasie, Świdwie Sępoleńskim oraz Wysokiej Krajeńskiej a także dodatkowe 

punkty eksploatowane w ruchu towarowym w Kamieniu Krajeńskim, Sępolnie Krajeńskim 

i Więcborku.  
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Rysunek 3. Położenie analizowanego Rejonu na tle sieci komunikacyjnej. 

2.2. Geomorfologia 

Analizowany Rejon według podziału fizyczno - geograficznego (Solon red., 2018) leży w zasięgu pięciu 

mezoregionów, w prowincji Niż Środkowoeuropejski należącej do megaregionu Pozaalpejska Europa 

Środkowa (. 

 

 

Tabela 2: Zestawienie informacji o położeniu regionu w obrębie jednostek fizyczno-geograficznych 

wg Solon (red.), 2018,  

 

Rysunek 4).   
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Rysunek 4. Położenie analizowanego Rejonu na tle podziału fizyczno - geograficznego wg Solon (red.), 

2018. 

 

 

Tabela 2: Zestawienie informacji o położeniu regionu w obrębie jednostek fizyczno-geograficznych 
wg Solon (red.), 2018. 

 
Pojezierza północnokrajeńskie i południowokrajeńskie (314.69 i 314.74) zajmują zachodnią część 

Rejonu. Charakteryzuje je krajobraz młodoglacjalny, którego formy powstały w czasie zlodowacenia 

Wisły. Wysoczyzna morenowa wznosi się na 130 - 140 m n.p.m., budują ją gliny morenowe z głazami, 

lokalnie spiaszczone z przewarstwieniami piasku. Oprócz wzgórz moren czołowych, występują też 

kemy, ozy, sandry oraz rynny polodowcowe. Na terenie Pojezierzy w obrębie Rejonu znajduje się 

Krajeński Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu oraz zespoły przyrodniczo -

krajobrazowe. 

Dolina Brdy (314.72) zajmuje środkową część Rejonu. Dolina wcina się do 50 m w równinę sandrową 

Borów Tucholskich i otaczające ją wysoczyzny: od zachodu Pojezierzy Północnokrajewskiego i 

Południowokrajeńskiego, od wschodu - Świecką. Powstanie Doliny Brdy wiąże się z fazą 

pomorską zlodowacenia Wisły. W miarę pogłębiania doliny uformowało się 9 - 11 tarasów. Brdę 

zasilają w dolnym biegu dopływy z pojezierzy: Kamionka, Sępólna oraz krótsze cieki z wysoczyzny 

Świeckiej. Dolina jest słabo zaludniona, na jej terenie dominują lasy. 

Bory Tucholskie (314.71) zajmują wschodnią część Rejonu. Mezoregion obejmuje rozległy sandr, 

który powstał w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły. Po zlodowaceniu pozostały miejscami 

płaty moren, kemy i jeziora wytopiskowe. W dolinach rzecznych i zagłębieniach terenu występują 

holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Obszar mezoregionu jest w znacznej mierze 

pokryty kompleksem leśnym o tej samej nazwie. W jego obrębie istnieje kilkanaście chronionych 

obiektów pierwotnej szaty roślinnej, z których najcenniejszy -  rezerwat „Cisy Staropolskie im. L 

Wyczółkowskiego” znajduje się w ramach omawianego Rejonu. 

Wysoczyzna Świecka (314.73) zajmuje południowo-wschodni fragment Rejonu. Od północnego-

wschodu graniczy na terenie Rejonu z Borami Tucholskimi od zachodu Doliną Brdy. Wysoczyzna jest 

falistą równiną, która obniża się w kierunku południowym. Powierzchnię budują utwory 

plejstoceńskie zlodowacenia północnopolskiego, głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe. W 

części południowej Wysoczyzny krajobraz charakteryzują małe, liczne jeziora, ale w opisywanym 

Rejonie jest ich stosunkowo niewiele.  

JEDNOSTKA FIZYCZNO-GEOGRAFICZNA 

megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa 

prowincja: Niż Środkowoeuropejski 

podprowincja: Pojezierza Południowobałtyckie 

makroregion: Pojezierze Południowopomorskie 

mezoregion: 
Pojezierze 

Północnokrajeńskie 
(314.69) 

Bory 
Tucholskie 
(314.71) 

Dolina 
Brdy 

(314.72) 

Wysoczyzna 
Świecka 
(314.73) 

Pojezierze 
Południowokrajeńskie 

(314.74) 

https://plwiki.pl/Leksykon/Glina_zwa%c5%82owa
https://plwiki.pl/Leksykon/G%c5%82az
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna_%C5%9Awiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoczyzna_%C5%9Awiecka
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2.3. Budowa geologiczna 

Budowę geologiczną obszaru opracowano na podstawie wybranych arkuszy Szczegółowej mapy 

geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Błaszkiewicz, 2006, Butrymowicz i in., 1976, Cincio i in., 2001, 

Heliasz, Ostaficzuk, 2000 a, Heliasz, Ostaficzuk, 2000 b, Jurys, Woźniak 2006, Lewandowski i in., 2000, 

Niewiarowski, Pasierbski, 1999, Niewiarowski, Pasierbski, 2000, Niewiarowski, Pasierbski, 2003, 

Prussak i in., 2006, Studencki, 2006, Trzepla, Drozd, 2006 a, b) oraz wybranych arkuszy Mapy 

geologicznej Polski w skali 1: 200 000 (Butrymowicz i in., 1976, Butrymowicz, 1978 a, Butrymowicz, 

1978; Butrymowicz i in., 1978, Butrymowicz i inni, 1978, Mojski, 1976, Mojski 1978).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Położenie analizowanego Rejonu na tle Mapy geologicznej Polski w skali 1:500 000. 

Czwartorzęd:  

Holocen: 1 – piaski, mułki, iły i gytie jeziorne, 3 – piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły, 5 – 

piaski eoliczne, lokalnie w wydmach,6 – piaski i żwiry stożków napływowych, 

Plejstocen: 10 – gliny, piaski i gliny z rumoszami, soliflukcyjno – deluwialne, 11 – piaski, żwiry i mułki 

rzeczne, 12 – piaski i mułki jeziorne, 13 – iły, mułki i piaski zastoiskowe, 14 – piaski i żwiry sandrowe, 15 – 

piaski i mułki kemów, 17 – żwiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych, 18 – gliny zwałowe, ich 

zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe, 28 – gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry 

lodowcowe, 

Neogen: 39 – ił, mułki, piaski, żwiry  z węglem brunatnym 

 

Granica zlodowacenia: Pm – zasięg fazy pomorskiej 

Oznaczenia wydzieleń na mapie zgodne z oryginałem. 
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Omawiany Rejon znajduje się w strefie Teisseyre’a-Tornquista (tzw. strefa T–T), która oddziela dwie 

zasadniczo różne struktury geologiczne. Część wschodnia obszaru znajduje się w zasięgu niecki 

(synklinorium) pomorskiej w obrębie synklinorium brzeżnego, część zachodnia w zasięgu wału 

(antyklinorium) pomorskiego w obrębie antyklinorium środkowopolskiego. Na osadach paleozoiku 

zalega pokrywa osadów mezozoicznych i kenozoicznych. Na obszarze niecki pomorskiej osady 

kenozoiczne leżą na utworach kredy, na obszarze antyklinorium na utworach jury. Na powierzchni 

występują osady kenozoiku. 

W podłożu niecki pomorskiej, na krystalicznych skałach prekambryjskich zalegają utwory starszego 

paleozoiku reprezentowane głównie przez  piaskowce i iłowce ordowiku, łupki graptolitowe i iłowce 

syluru, piaskowce kwarcytowe, mułowce, iłowce, dolomity i wapienie dewonu. W obrębie wału 

pomorskiego skały staropaleozoiczne reprezentują karbońskie iłowce i mułowce z wkładkami margli i 

wapieni. 

Pokrywa permsko - mezozoiczna reprezentowana jest przez cechsztyńskie facje lagunowo – morskie: 

wapienie, anhydryty, sole, iłowce, mułowce i piaskowce. Osady triasu to iłowce, mułowce, dolomity, 

piaskowce, miejscami wapienie i iłowce z anhydrytami, o miąższości dochodzącej do około 700 m. 

Profil jury reprezentowany jest przez wapienie, mułowce, margle, wapniste iłowce i piaskowce, 

miejscami występują piaskowce syderytowe – miąższości kompleksu około 300 m. Osady kredy 

stanowią mułowce i iłowce z wkładkami piaskowców, margle oraz lokalnie występujące opoki, 

wapienie z krzemieniami i mułowce z glaukonitem. Miąższość kredy może przekraczać 800 m.  

W paleocenie trwa sedymentacja morska, w spłycającym się zbiorniku powstają margle piaszczyste i 

wapienie. Oligocen reprezentowany jest przez piaszczyste osady z mułkami, kompleks osadów 

mułkowo - ilastych z domieszką glaukonitu, występujące lokalnie piaski pyłowe i warstwy węgla 

brunatnego.  Utwory neogenu to kompleks osadów ilasto-mułkowych z wkładkami piaszczystymi i 

warstwami węgla brunatnego oligocenu. Strop tworzy mioplioceński kompleks utworów ilastych i 

piaszczystych powstałych w rozległym śródlądowym zbiorniku. Paleogen i neogen występuje również 

w postaci kier glacitektonicznych, tkwiących w osadach plejstoceńskich. 

Na obszarze niecki pomorskiej miąższość osadów czwartorzędu waha się od 70  do 180 m., na 

obszarze wału pomorskiego od około 40 do 120 m. Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady 

plejstoceńskie: zlodowaceń południowopolskich, interglacjału wielkiego, zlodowaceń 

środkowopolskich, interglacjału eemskiego, zlodowaceń północnopolskich (zlodowacenie Wisły – 

faza leszczyńska, poznańska i pomorska) oraz przez osady holoceńskie. 

Osady zlodowaceń południowopolskich wykształcone w postaci serii wodnolodowcowych, 

glacjalnych i międzymorenowych zachowały się tylko fragmentarycznie. Osady zlodowacenia 

środkowopolskich występują często bezpośrednio na osadach paleogenu i neogenu lub na osadach 

rzecznych interglacjału mazowieckiego. Reprezentowane są przez 2 - 4 poziomy glin zwałowych, 

towarzyszące im mułki, iły  i piaski zastoiskowe zlodowacenia odry i warty. Miąższość osadów 

zlodowaceń środkowopolskich wynosi na ogół około od 30 do 40m. W  interglacjale eemskim 

powstawały serie piasków, mułków i iłów jeziornych. Osady glacjalne zlodowaceń północno-

polskich stadiału środkowego (stadiał świecia) nie osiągają większego rozprzestrzenienia, są to mułki 

zastoiskowe, gliny zwałowe ze żwirami i piaski wodnolodowcowe. W trakcie fazy leszczyńskiej 

stadiału głównego powstały gliny zwałowe, piaski i mułki zastoiskowe oraz piaski i żwiry 

wodnolodowcowe. Kolejne serie glacjalne, zaliczane do fazy poznańskiej i pomorskiej tworzą gliny 
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zwałowe, osady zastoiskowe, osady akumulacji szczelinowej, kemy i szeroko rozprzestrzenione piaski 

sandrowe. Morenom czołowym fazy poznańskiej towarzyszą lokalnie piaski eoliczne.U schyłku 

plejstocenu i na początku holocenu teren podlegał rozmywaniu, początkowo przez wody lodowcowe, 

a następnie przez rzeki. W wyniku tych procesów, miejscami na glinie zwałowej, wytworzyły się 

eluwia glin zwałowych, lokalnie pola piasków eolicznych o miąższości do 3 m. Na powierzchni 

wysoczyzny oraz na osadach wodnolodowcowych spotykane są piaski eoliczne w wydmach. 

W holocenie powstały piaski i żwiry, torfy i namuły torfiaste, których występowanie związane jest z 

rynnami subglacjalnymi, zagłębieniami bezodpływowymi i dolinami rzecznymi. Lokalnie występują też 

gytie, mułki i kreda jeziorna. 

2.4. Warunki hydrogeologiczne 

Omawiany Rejon według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych w Polsce stosowanego w 

pracy zbiorowej wykonanej w PIG-PIB pod redakcją naukową B. Paczyńskiego i A. Sadurskiego pt.: 

„Hydrogeologia regionalna Polski” tom 1 (2007) położony jest w  obrębie regionu 

hydrogeologicznego dolnej Wisły, w subregionie pojeziernym w prowincji niżowej. Wg 

obowiązującego podziału na jednolite części wód podziemnych (JCWPd) teren ten znajduje się w 

zasięgu 5 jednostek (Rysunek 6). We wschodniej części omawianego terenu zlokalizowana jest JCWPd 

nr 28., centralną część Rejonu zajmuje JCWPd nr 36, w zachodniej zlokalizowany jest  JCWPd nr 35 i 

dalej na zachód JCWPd nr 26. Niewielki fragment południowo - wschodniej części omawianego 

terenu zajmuje JCWPd nr 37 (usytuowany pomiędzy JCWPd nr 28 i JCWPd nr 36). 

Wody podziemne na większości obszaru występują w osadach wodonośnych czwartorzędu (2-4 

poziomów wodonośnych), paleogenu i kredy. Tworzą wspólny system wodonośny w ramach, którego 

można wydzielić przepływ lokalny, pośredni i regionalny. 

Generalnie należy przyjąć, że w strukturach hydrogeologicznych czwartorzędu tworzących poziom 

gruntowy, międzyglinowy górny i środkowy, mamy do czynienia z układami lokalnymi krążenia 

(układy krążenia są powiązane ze sobą i wodami powierzchniowymi). Drenaż poziomu 

międzyglinowego środkowego odbywa się do rzek i jezior w rejonach głęboko wciętych dolin oraz 

przez odpływ do poziomu międzyglinowego dolnego. W centralnej części Rejonu układ krążenia wód 

w strukturach poziomu międzyglinowego dolnego wiążę się z głównymi dolinami cieków 

dopływających do Brdy i rzeki Brdy, we wschodniej – Wdy, zachodniej – Łobżanki. Układy krążenia 

tych wód są powiązane poprzez przesączanie i okna hydrogeologiczne z poziomem neogeńskim. 

Poziom kredowy zasilany jest na drodze przesączania wód z poziomu neogeńskiego i poprzez dopływ 

boczny spoza zlewni. Generalnie omawiany Rejon leży w obrębie obszaru tranzytowego wód 

kredowych, regionalny kierunek ich odpływu odbywa się z kierunku zachodniego i północnego do 

doliny Noteci i Wisły. Doliny tych rzek stanowią główne bazy drenażu. Drenujący charakter Brdy w 

rejonie Bydgoszczy został zniwelowany z uwagi na duży pobór wód podziemnych. Intensywna 

eksploatacja doprowadziła do wytworzenia się leja depresji o głębokości rzędu 30 m w centrum 

ujęcia i zasięgu znacznie przekraczającym granice zlewni rzeki Brdy. 
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Rysunek 6: Położenie Rejonu na tle podziału JCWPd. 

W granicach omawianego Rejonu, w jego zachodniej części, występuje główny zbiornik wód 

podziemnych nr 127 – Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie (Rysunek 7). Zbudowany jest on z 

piaszczystych i żwirowych utworów neogenu, które są często zaburzone glacitektonicznie, a 

miejscami porozcinane głębokimi dolinami czwartorzędowymi. Zwierciadło wody wykazuje charakter 

subartezyjski, lokalnie artezyjski. Zasilanie wód zbiornika następuje przede wszystkim na drodze 

infiltracji opadów atmosferycznych oraz z niżej występujących poziomów paleogeńskich i jurajskich. 

Na całym obszarze GZWP nr 127 dominują tereny bardzo mało podatne na zanieczyszczenia dlatego 

dla zbiornika nie wyznaczono obszaru ochronnego (Mikołajków, Sadurski (red.), 2017). 

W północnej części omawianego obszaru, w okolicach miejscowości Obkas-Kęsowo, występuje GZWP 

nr 128 – Zbiornik międzymorenowy Ogorzeliny (Rysunek 7). Tworzy go II międzyglinowy, 

czwartorzędowy poziom wodonośny o miąższości 10-30 m. Zwierciadło wody ma charakter 

naporowy. Zasilanie odbywa się głównie na drodze przesączania z wyżej ległego poziomu a także w 

mniejszym stopniu w wyniku: dopływu bocznego, bezpośredniej infiltracji opadów czy z przesączania 

z poziomu niżej ległego. W celu ochrony wód zbiornika wstępnie zaprojektowano obszar ochronny 

(Mikołajków, Sadurski (red.), 2017). 

Na południe od omawianego Rejonu występuje GZWP nr 132 – Zbiornik międzymorenowy Byszewo 

(Rysunek 7). Główną strukturą wodonośną, która stała się podstawą wydzielenia GZWP, jest 

międzyglinowy poziom wodonośny. Budują go piaszczysto-żwirowe osady wodnolodowcowe 

zlodowacenia warty (stadiał dolny) i rzeczne należące do interglacjału lubelskiego. Seria wodonośna 

tworzy rozległą i ciągłą warstwę o miąższości najczęściej 9 – 58 m. Zasilanie wód podziemnych 

systemu wodonośnego odbywa się w rejonie wysoczyzny głównie z przesączania od góry, w 

mniejszym zakresie z dopływu bocznego oraz najmniej z przesączania od dołu. Zbiornik ten ma 

podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu w wodę do picia mieszkańców gmin Koronowo, Sicienko i 

Nakło oraz rozwijającej się aglomeracji bydgoskiej dlatego zaprojektowano dla niego obszar ochronny 

o powierzchni 327 km2 (Mikołajków, Sadurski (red.), 2017). 
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Rysunek 7: Położenie Rejonu  na tle obszarów ochrony wód podziemnych. 

2.5. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Omawiany obszar prezentuje wysoki potencjał przyrodniczo - krajobrazowy. Dominują tu pojezierza 

(północno i południowo Krajeńskie), równiny, doliny rzek z usytuowaną centralnie doliną rzeki Brdy. 

Dużą część Rejonu zajmuje Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie. Swoim zasięgiem obejmuje on duży 

kompleks leśny. Są to tereny cenne pod względem przyrodniczym (występuje tu wiele naturalnych 

ekosystemów wodnych, torfowiskowych, leśnych) i kulturowym. obszary wyróżniające się 

szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi i kulturowymi zostały objęte 

różnymi formami ochrony przyrody.  

Powierzchnia obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody stanowi około 77% całkowitej 
powierzchni analizowanego terenu. 

Tabela 3:  Zestawienie obszarów ochrony przyrody ustanowionych w zasięgu Rejonu 

Forma ochrony przyrody Liczba obiektów Powierzchnia 
całkowita [km2] 

Powierzchnia w 
obrębie omawianego 
obszaru [km2] 

Parki krajobrazowe 3 1530,8  
w tym otuliny 211,2 

1178,1 
w tym otuliny 141,75 

Rezerwaty 21 31,0 31,0 

Obszary chronionego 
krajobrazu 

7 1013,3 546,1 

Zespoły przyrodniczo 
krajobrazowe 

4 27,0 22,75 

NATURA 2000 - SOO 7 186,9 138,3 

NATURA 2000 - OSO 1 3225,4 900,2 

źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, stan na grudzień 2021r (www.crfop.gdos.gov.pl) 

http://www.crfop.gdos.gov.pl/
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Rysunek 5: Położenie Rejonu na tle obszarów ochrony przyrody. 

 

Parki krajobrazowe   

Krajeński Park Krajobrazowy został powołany w 1998 r. Jest to Park o największej powierzchni w 

województwie, zajmuje 74 985,6 ha. Jest to obszar o walorach krajobrazowych przejawiających się w 

rzeźbie terenu, wodach powierzchniowych i szacie leśnej. Swoje urozmaicenie Park zawdzięcza kilku 

liniom postoju lądolodu w recesyjnej subfazie krajeńskiej zlodowacenia Wisły. Moreny czołowe 

osiągają wysokość około 150 m n.p.m. Czarna Góra (189 m n.p.m.) w tzw. Górach Obkaskich jest 

najwyżej położonym punktem w Parku, ale również w województwie kujawsko-pomorskim. Na 

terenie parku występują formy polodowcowe, takie jak rynny, ozy, kemy, drumliny i sandry. Dobrze 

zachowany oz, objęty ochroną prawną znajduje się we wsi Wielowicz na północy wschód od 

Więcborka. Rynny polodowcowe zajęte zostały przez liczne jeziora (ponad 100) i rzeki. Park jest  

obszarem wododziałowym, z którego wody powierzchniowe należą do dorzecza Wisły i dorzecza 

Odry. Bierze tutaj swój początek dwanaście rzek. Największą powierzchnię Parku (66% ) stanowią 

grunty uprawiane rolniczo, natomiast lasy zajmują około 29 % powierzchni. Występują tu bory 

sosnowe i mieszane, lasy liściaste, grądy, dąbrowy, buczyny oraz łęgi i olsy. Na bagnach i torfowiskach 

występują liczne rośliny chronione jak: rosiczka, żurawina błotna, bagno zwyczajne. Cennym i 

chronionym gadem spotykanym na obszarze Torfowiska Messy jest żmija zygzakowata. 

https://crfop.gdos.gov.pl,  

Tucholski Park Krajobrazowy został powołany w 1985 roku. Położony na obszarze Borów Tucholskich 

zajmuje obszar 36 983 ha, powierzchnia otuliny wynosi 15 946 ha. Charakterystyczna dla krajobrazu 

młodoglacjalnego rzeźba związana jest głównie z fazą pomorską zlodowacenia Wisły. Park leży w 

ogromnej przewadze na obszarze równiny sandrowej zwanej sandrem Brdy. Wysoczyzna morenowa 

występuje tu w formie wysp, w rynnach polodowcowych płyną rzeki i występują jeziora. 

Powierzchnia jezior rynnowych dochodzi do kilkudziesięciu hektarów. Na terenie Parku przeważają 

https://crfop.gdos.gov.pl/
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jednak niewielkie jeziora wytopiskowe, których powierzchnia nie przekracza 1 ha. Licznie 

występujące jeziora, rzeki i cieki wodne sprzyjają rozwojowi bogatej i różnorodnej roślinności wodnej 

i torfowej. W jeziorach spotyka się m.in. grzybienie białe i północne, grążele żółte. Najbardziej 

rozpowszechnionym zbiorowiskiem leśnym na obszarze parku jest bór świeży, którego drzewostan 

tworzą sosny z niewielką domieszką brzozy brodawkowatej, a podszyt - młode drzewa, jałowiec i 

kruszyna. Doliny rzek porastają łęgi jesionowo - wiązowe i grądy dębowo - grabowe. Na brzegach 

Brdy można podziwiać liściasty starodrzew, który zachował pierwotny charakter puszczy tucholskiej. 

W rezerwacie przyrody Bagna nad Stążką w runie leśnym stwierdzono obecność podlegającego 

ścisłej ochronie storczyka - buławnika czerwonego. Licznie reprezentowana jest grupa reliktów 

będących spuścizną po lodowcu, świadcząca o wysokim stopniu naturalności szaty roślinnej, są to 

m.in. borówka bagienna, mącznica lekarska, bagno zwyczajne, trzcinnik prosty, bażyna czarna oraz 

drzewa: jarząb brekinia, zwany brzękiem i cis. Do rzadkości reliktowych należy chamedafne północna. 

Wśród fauny, z gatunków cennych w skali Europy, podlegających ścisłej ochronie znajduje się 

kręgowiec wodny - minóg strumieniowy. Małe stawy i rowy zasiedla kumak nizinny, który jest 

gatunkiem ginącym w Polsce. Na terenie parku stwierdzono lęgi 131 gatunków ptaków, wśród nich są 

gatunki umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, np. bocian czarny, żuraw, bielik, 

kropiatka, derkacz, kania czarna i rdzawa. Dolina rzeki Brdy jest ważnym w skali kraju obszarem 

lęgowym zimorodka. Spośród drobnych ssaków owadożernych spotykamy podlegające ścisłej 

ochronie: jeża wschodniego, kreta, ryjówkę, rzęsorka rzeczka oraz 10 gatunków nietoperzy.   

https://crfop.gdos.gov.pl, https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/ 

 

Wdecki park krajobrazowy został utworzony w 1993 roku. Jego powierzchnia obejmuje obszar 

19 177,24 ha, otulina wynosi 4 609,15 ha. Typowym elementem krajobrazu są jeziora rynnowe ( np. 

jezioro Piaseczno, jezioro Miedzno) i wytopiskowe (np. jezioro Dury, Radolinek, Duży i Mały 

Trzebucz). Na terenie znajduje się też sztuczne jezioro zwane Zalewem Żurskim ( pow. 440 ha i 11 km 

długości). Obfitość rzek i jezior to prawdziwy raj dla flory i fauny. Lasy zajmują około 60 % 

powierzchni parku. Są to w większości zbiorowiska boru świeżego, z przewagą sosny zwyczajnej. 

Wśród borów sosnowych swoistą enklawę lasu liściastego stanowi Rezerwat leśny Brzęki im. 

Zygmunta Czubińskiego, utworzony w celu ochrony największego w Europie Środkowej skupiska 

jarzębu brekinii. Lasy liściaste spotykamy też w dolinach rzek i strumieni. Niezwykle ciekawym 

zespołem roślinnym są torfowiska źródliskowe oraz wyjątkowo cenne porosty, będące wskaźnikiem 

czystości powietrza np. granicznik płucnik. Spotykamy tutaj również gatunki roślin wpisane do 

Czerwonej Księgi: storczyka plamistego, wawrzynka wilczełyko, rosiczkę, lilię złotogłów, turzycę 

bagienną, orlika pospolitego, widłaka jałowcowatego, żurawinę błotną,  cisa pospolitego i inne. 

Ostatnim odkryciem jest arcydzięgiel litwor – bardzo rzadki składnik naszej flory spotykany dziko w 

Sudetach i Karpatach niekiedy tylko na niżu. Na terenie Parku żyje 5 gatunków gadów chronionych 

np. padalec pospolity, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żmija 

zygzakowata. Tereny podmokłe są doskonałym siedliskiem dla awifauny – wśród 149 gatunków 

ptaków aż 113 objętych jest ochroną: bocian czarny, gągoł, bielik, kropiatka, biegus zmienny, kania 

ruda, zimorodek, błotniak stawowy, krogulec, nurogęś. Spośród ssaków występuje 16 gatunków 

objętych ochroną, m.in. bóbr europejski, wydra, ryjówka aksamitna, nocek rudy, borowiec wielki, 

gacek wielkouch.  

https://crfop.gdos.gov.pl; https://parki.kujawsko-pomorskie.pl 

 

 

https://crfop.gdos.gov.pl/
https://crfop.gdos.gov.pl/
https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/
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Obszary Chronionego Krajobrazu: 

W granicach omawianego Rejonu zostało ustanowionych 7 obszarów chronionego krajobrazu, które 

zajmują 24% powierzchni tego terenu.  

OChK Zalewu Koronowskiego został utworzony w 1991 roku. Obszar zajmuje powierzchnię 

27 742,38 ha. Walory przyrodniczo - krajobrazowe tego obszaru wynikają z występowania na jego 

powierzchni doliny rzeki Brdy, Zbiornika Koronowskiego, znacznej ilości jezior i lasów oraz 

urozmaiconego ukształtowania hipsometrycznego powierzchni. Rzeźba doliny Brdy, składa się z 

rynien jeziornych, będących efektem wytopienia brył martwego lodu. Akwen Zalewu Koronowskiego 

powstał w celu spiętrzenia wód rzeki Brdy, obejmuje obszar ok. 1 600 ha. Na terenie jednostki 

znajduje się rezerwat przyrody Różanna – Dęby, gdzie występuje zbiorowisko grądu 

subkontynentalnego o charakterze naturalnym z drzewostanem dębu szypułkowego liczącym 200 lat.  

https://crfop.gdos.gov.pl; https://www.koronowo.pl;  

OChK Doliny rzeki Kamionki został utworzony w 1991 roku. Obszar zajmuje powierzchnię 637,09 ha. 

Obejmuje dolinę rzeki Kamionki wraz z otaczającymi ją łąkami, szuwarami, a w części zachodniej 

także lasami. Rzeka wcina się w bogato urzeźbioną Wysoczyznę Krajeńską o młodoglacjalnym 

charakterze krajobrazu. 

https://crfop.gdos.gov.pl 

 

OChK Doliny rzeki Sępolenki został utworzony w 1991 roku. Obszar zajmuje powierzchnię 299,73 ha. 

Obejmuje morfologiczną dolinę rzeki Sępolna (Sępolenka), która wcina się w równinę sandrową 

Pojezierza Krajeńskiego oraz kompleksy leśne położone wzdłuż rzeki.  

https://crfop.gdos.gov.pl 

 

Śliwicki OChK został utworzony w 1991 roku. Obszar zajmuje powierzchnię 27 433,80 ha. Jest to 

jeden z największych obszarów chronionych położonych na terenie Borów Tucholskich. Dominuje 

krajobraz równiny sandrowej z pagórkami morenowymi i nielicznymi wydmami. Charakteryzuje się 

niewielkim udziałem wód powierzchniowych. Na terenie Śliwickiego OChK znajdują się 3 rezerwaty 

przyrody: Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie, Rezerwat cisów Jelenia Góra 

im. Kazimierza Szlachetki i rezerwat przyrody Jezioro Martwe. 

https://crfop.gdos.gov.pl 

 

OChK Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie został utworzony w 1989 roku. Obszar zajmuje powierzchnię 

17 240 ha. Cechą charakterystyczną krajobrazu są liczne faliste wzniesienia wzdłuż rzeki Łobżonki, 

porośnięte łęgami, buczynami, płatowo lasami grądowymi i innymi żyznymi siedliskami. Obszar ten 

pełni rolę korytarza ekologicznego, jest również stanowiskiem wielu gatunków objętych ochroną 

gatunkową, m.in. zimorodka zwyczajnego. 

https://crfop.gdos.gov.pl; https://lipka.pila.lasy.gov.pl/ 

 

OChK Ozów Wielowickich został utworzony w 1991 roku. Obszar zajmuje powierzchnię 1 120,54 ha, 

obejmuje fragment Pojezierza Krajeńskiego. Charakteryzuje się występowaniem młodego krajobrazu 

polodowcowego związanego ze zlodowaceniem Wisły fazą pomorską - został wyznaczony ze względu 

na występowanie unikatowych form szczelinowych tzw. ozów. Ciąg pagórków i wałów ozowych 

znany dziś jako oz Wielowicz – Wielowiczek został opisany już w 1952 roku. 

https://crfop.gdos.gov.pl 

https://crfop.gdos.gov.pl/
https://www.koronowo.pl/
https://crfop.gdos.gov.pl/
https://crfop.gdos.gov.pl/
https://crfop.gdos.gov.pl/
https://crfop.gdos.gov.pl/
https://crfop.gdos.gov.pl/
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OChK Wschodni Borów Tucholskich został utworzony w 1991 roku. Obszar zajmuje powierzchnię 

25 645 ha. Obszar położony jest na terenie Borów Tucholskich na obszarze sandru i składa się z 

dwóch części - obszaru zasadniczego oraz niewielkiego obszaru na zachód od wsi Dragacz. 

Charakteryzuje się znacznym udziałem wód powierzchniowych o dużych walorach przyrodniczych, 

krajobrazowych i rekreacyjnych.  

https://crfop.gdos.gov.pl 

 

Rezerwaty 

Obszary objęte ochroną przyrody w ramach rezerwatów zajmują na omawianym terenie łączną 

powierzchnię 3 104,85 ha. Szczegółowe informacje przedstawia Tabela 4. 

Tabela 4: Rezerwaty przyrody zlokalizowane w granicach omawianego Rejonu. 

Lp. 
Nazwa 
rezerwatu 

Powierz -
chnia [ha] 

Rok 
utworze

nia 

Rodzaj 
rezerwatu 

Przedmiot ochrony 

1 
Bagna nad 
Stążką 

478,4500 1999 fitocenotyczny 

zachowanie torfowisk wraz z lasami, położonych w 
rozlewiskach rzeki Stążki, z typowo wykształconymi 
zespołami roślinnymi torfowisk niskich, 
przejściowych i wysokich wraz z unikalną florą . 

2 Bagno Grzybna 6,2600  1982 torfowiskowy 
zachowanie śródleśnego torfowiska z roślinnością 
charakterystyczną dla torfowisk wysokich i 
przejściowych. 

3 

Brzęki im. 
Zygmunta 
Czubińskiego 

102,2100 1975 leśny 
zachowanie fragmentu lasu grądowego Tilio-
Carpinetum z udziałem brekinii Sorbus torminalis i 
domieszką buka Fagus sylvatica. 

4 Buczyna 20,0100 2001 leśny zachowanie powierzchni leśnej o drzewostanie 
bukowym. 

5 
Cisy 
Staropolskie 

113,6100 
 

1956 leśny 
Typ Florystyczny. Zachowanie najliczniejszego na 
niżu Polski stanowiska cisa pospolitego Taxus 
baccata. 

6 
Dęby 
Krajeńskie 

45,8300 2001 leśny zachowanie lasu grądowego z drzewostanem 
dębowo - bukowym. 

7 
Dolina Rzeki 
Brdy 1691,6500 1994 krajobrazowy 

zachowanie ze względów naukowych, 
dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych 
doliny rzeki Brdy o wyjątkowych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

8 Dury 13,0200 1975 torfowiskowy 
zachowanie rzadkich zespołów roślinności wodnej i 
torfowiskowo-bagiennej. 

9 Gaj Krajeński 10,04 1965 leśny zachowanie fragmentu acidofilnej buczyny niżowej, 
z rzadkimi gatunkami runa 

10 Jeziorka Kozie 12,3000 1984 torfowiskowy 
zachowanie zarastających jezior z typowo 
wykształconym zespołem roślinności torfowiska 
wysokiego 

11 Jezioro Ciche 37,9600 1994 torfowiskowy 

zachowanie ze względów naukowych, 
dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych 
malowniczo położonych śródleśnych jezior wraz z 
ich otoczeniem i unikalną w tej części Borów 
Tucholskich roślinnością wodną i torfowiskową. 

12 Jezioro Łyse 20,5500 2006 torfowiskowy 
zachowanie cennych ekosystemów wodno-
błotnych i boru bagiennego z charakterystycznymi, 
rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. 

https://crfop.gdos.gov.pl/
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Lp. 
Nazwa 
rezerwatu 

Powierz -
chnia [ha] 

Rok 
utworze

nia 

Rodzaj 
rezerwatu 

Przedmiot ochrony 

13 
Jezioro 
Piaseczno 158,9900 2001 krajobrazowy 

zachowanie ze względów naukowych, 
przyrodniczych i krajobrazowych ekosystemu 
jeziora Piaseczno. 

14 
Jezioro 
Zdręczno 

15,7400 1982 wodny 
zachowanie jeziora eutroficznego z wodnymi i 
szuwarowymi zespołami roślinnymi oraz torfowiska 
z roślinami chronionymi i reliktowymi. 

15 Kuźnica 7,2700 1965 leśny 
zachowanie ze względów naukowych i 
dydaktycznych fragmentu boru bagiennego, 
sukcesywnie zarastającego jezioro. 

16 Lutowo 19,3900 1963 leśny zachowanie fragmentu boru bagiennego. 

17 Martwe 3,9600 1996 fitocenotyczny 
zachowanie ekosystemu jeziora dystroficznego 
wraz z torfowiskiem przejściowym i wysokim oraz 
brzeziny bagienne 

18 Miedzno 88,5200 1968 faunistyczny 
zachowanie siedlisk gatunków ptaków wodno - 
błotnych 

19 

Rezerwat cisów 
Jelenia Góra 

 
4,2500 1996 florystyczny 

zachowanie stanowiska cisa pospolitego Taxus 
baccata 

20 Wąwelno 4,7200 1958 leśny 

zachowanie ze względów naukowych i 
dydaktycznych fragmentu lasu liściastego z 
kilkudziesięcioma okazami sędziwych buków, 
jesionów i dębów oraz stanowiska brekinii (Sorbus 
torminalis). 

21 
Źródła Rzeki 
Stążki 

250,1200 1994 krajobrazowy 

zachowanie ze względów naukowych, 
dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych 
fragmentu doliny rzeki Stążki wraz z jej źródłami o 
wyjątkowych walorach widokowych. 

 

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe   

ZPK Dolina Rzeki Ryszki został utworzony w 1997 roku. Obszar zajmuje powierzchnię 358,41 ha. 

Dolina rzeki Ryszki wcina się w równinę sandrową Borów Tucholskich. Jest zróżnicowana pod 

względem florystyczno - fitosocjologicznym. Otoczenie rzeki stanowią dobrze zachowane zbiorowiska 

leśne, torfowisko wysokie oraz ekstensywnie używane łąki. 

 

ZPK Rzeka Prusina został utworzony w 1997 roku. Obszar zajmuje powierzchnię  234,32 ha. Fragment 

doliny rzeki Prusiny otoczony jest lasem o charakterze Fraxino - Ulmetum campestris na dnie doliny, 

Aceri - Tilietum na zboczach i Leucobryo - Pinetum na wierzchowinie. 

 

ZPK Messy został utworzony w 1997 roku. Obszar zajmuje powierzchnię 634,45 ha. Obejmuje on 

torfowisko wysokie z fragmentami lasu naturalnego: boru bagiennego i boru świeżego, z licznymi 

gatunkami roślin rzadkich i chronionych. 

 

ZPK Dolina Rzeki Sobińska Struga  został utworzony w 1997 roku. Obszar zajmuje powierzchnię  

556,35 ha. Jest mozaiką zbiorowisk nieleśnych o wysokich wartościach przyrodniczych i dzięki temu 
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wyróżnia się na tle rozległego kompleksu leśnego Borów Tucholskich. Obszar charakteryzują liczne 

łąki, murawy kserotermiczne i acydofilne, grądy, olsy, obszary źródliskowe na zboczach doliny. 

Siedlisko licznego ptactwa wodnego, rzadkich roślin chronionych, cenne zbiorowiska turzyc wysokich. 

Tabela 5: Obszary Natura 2000 zlokalizowane w granicach omawianego Rejonu. 

Lp. Kod Nazwa obszaru Natura 2000 Powierzchnia (ha) 

Specjalne obszary ochrony siedliskowej (PLH) 

1 PLH300040 Dolina Łobżonki 5894,45 

2 PLH300047 Dolina Debrzynki 920,87 

3 PLH300052 Uroczyska Kujańskie 1018,16 

4 PLH040017 Sandr Wdy 7927,58 

5 PLH040022 Krzewiny 594,61 

6 PLH040023 Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich 3948,35 

7 PLH040034 Kościół w Śliwicach 0,11 

Obszary specjalnej ochrony ptaków (PLB) 

8 PLB220009 Bory Tucholskie 322535,90 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.  

Rysunek 6: Obszary ochrony siedlisk (SOO) i obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) w granicach 

omawianego Rejonu. 

 

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000  

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie 

określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w 

skali całej Europy, a także ochrona różnorodności biologicznej. Na omawianym terenie występuje 7 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) i 1 obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) (Tabela 5, 

Rysunek nr 6).  

https://crfop.gdos.gov.pl 

 

3. Opis wykonanych archiwalnych prac geologicznych 

W granicach analizowanego Rejonu w ostatnich kilkudziesięciu latach prowadzono liczne prace 

geologiczne polegające m.in. na dokumentowaniu złóż kopalin, odwiertach kartograficznych i 

hydrogeologicznych oraz pracach terenowych w celu geologicznego rozpoznania podłoża do 

wykreślenia arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski (SMGP) oraz Mapy Geośrodowiskowej 

Polski (MGśP).   

Według danych z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS (stan na 

grudzień 2021 r.) w obszarze tym zostało udokumentowanych 30 złóż kruszywa naturalnego, część z 

tych złóż została już wyeksploatowana a nawet wybilansowana.  

Prowadzono tutaj także szereg prac mających na celu wskazanie nowych obszarów 

perspektywicznych dla udokumentowania tej kopaliny. 
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W latach 70. XX w. przeprowadzono prace geologiczno-poszukiwawcze za złożami kruszywa 

naturalnego w rejonie Sępólna Krajeńskiego, Gostycyna, Więcborka, Złotowa, Lucimia - Drzewianowa 

– Słupowa, Orzełka i Kamienia (Hutnik, 1972, Kalinowski, 1979, Marciniak, 1970, 1971, 1975, 

Sylwestrzak, 1971, Wilk, 1972). W wyniku przeprowadzonych prac wskazano kilkanaście obszarów 

perspektywicznych.  

W roku 1982 wykonano szerokie prace badawcze dla określenia warunków występowania serii 

piaszczysto-żwirowej w woj. bydgoskim (Piwocka, Lichwa, 1982).  Przeprowadzone rozpoznanie 

pozwoliło na wskazanie kolejnych kilku obszarów perspektywicznych.  

Zakończone powodzeniem prace penetracyjne za rozpoznaniem kruszywa naturalnego 

przeprowadzono w 1983 r w woj. pilskim - obszar rejonu dróg publicznych w Złotowie (Frankowska 

M. Gawroński, 1983). 

W roku 1988 wykonano badania geologiczno-zwiadowcze za kruszywem naturalnym na terenie gm. 

Tuchola (Rydygier, Zieniuk-Hoza, 1988). Prace te pozwoliły na wskazanie kolejnych kilkunastu 

obszarów perspektywicznych. 

Północna część województwa bydgoskiego była rejonem zakończonych powodzeniem prac 

poszukiwawczych za kruszywem naturalnym w roku 1990 (Marciniak, 1990).  

W latach 2020-2022 w badanym Rejonie przeprowadzono prace polegające na identyfikacji miejsc 

niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin (PNE), podczas których zewidencjonowano 93 wyrobiska, 

których część zlokalizowana była na obszarach perspektywicznych dla występowania kruszywa 

(Ciborowski, Siemaszko, 2020, Kotrys, Rydzewska, 2021a, 2021b, Maszloch, Wirkus, 2022,  Stec, 

2021, Wirkus, Maszloch, 2021). Punkty niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin stanowią istotne 

źródło informacji o rodzaju, miąższości i zasięgu występowania kruszywa piaskowo-żwirowego. 

4. Planowane inwestycje infrastrukturalne 

Zgodnie z Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) na 

omawianym obszarze oraz w jego sąsiedztwie planowane i realizowane są inwestycje 

drogowe poprawiające łączność komunikacyjną (Rysunek 7). W ciągu drogi S5 obecnie 

budowany jest odcinek Świecie Południe – Bydgoszcz Północ. Inwestycja ta zlokalizowana 

jest ok 20 km na południe od omawianego Rejonu. Natomiast w granicach omawianego 

obszaru na lata 2024 -2027 planowana jest budowa dwóch odcinków w ciągu drogi krajowej 

nr 25, które będą stanowiły obwodnice Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego.  W 

wariancie rekomendowanym planuje się podłączenie obwodnicy do istniejącego, 

planowanego do przebudowy ronda, łączącego drogę krajową nr 25 i drogi powiatowe nr 

1105C Dąbrowa - Kamień Krajeński oraz 1104C Stare Gronowo -Witkowo-Kamień Krajeński 

https://www.gov.pl/web/gddkia. 
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Rysunek 7: Położenie Rejonu na tle Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z 
perspektywą do 2025 r.) stan na koniec 2020 r. 

1 – odcinki dróg w eksploatacji, 2 – odcinki dróg w budowie, 3 – odcinki dróg w przygotowaniu (w limicie) 

 

Zgodnie z Aktualizacją Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (uchwała nr 82/2022 Rady 

Ministrów z dnia 20 kwietnia 2022 r.) w obrębie Rejonu planowane są prace na linii kolejowej nr 208, 

na odcinku Grudziądz – Tuchola - granice województwa. W Strategii rozwoju województwa kujawsko-

pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ planowana jest budowa drugiego toru 

oraz elektryfikacja linii kolejowej nr 201 na północ od Maksymilianowa w celu stworzenia linii dla 

intensywnego transportu towarowego oraz alternatywnego połączenia pasażerskiego Bydgoszczy z 

Trójmiastem. 

 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/krajowy-program-kolejowy 

Według informacji ze strony internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w 

granicach omawianego obszaru nie są planowane żadne prace. Jednak na południe i na 

zachód od niego planuje się inwestycje zwiększające zdolności przesyłowe co pozwoli na 

poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej w północno- 

zachodniej i północno-centralnej części kraju oraz wzrost zdolności przyłączeniowej OZE w 

północnej jego części. Planuje się przełączenie linii 220 kV Piła Krzewina-Bydgoszcz Zachód-

Jasiniec na napięcie 400 kV wraz z dostosowaniem stacji Bydgoszcz Zachód do pracy na 

napięciu 400 kV, a także budowę linii 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina. 

https://www.pse.pl/inwestycje 

Według Krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju systemu przesyłowego. Planu rozwoju w 

zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 

2022-2031 prezentowanego na stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. w zasięgu omawianego obszaru nie występują elementy krajowego systemu gazociągów 

przesyłowych i w perspektywie 2031 r. również nie są tu planowane żadne nowe inwestycje. 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/krajowy-program-kolejowy
https://www.pse.pl/inwestycje
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https://www.gaz-system.pl/ 

 

5. Weryfikacja obszarów perspektywicznych na podstawie analizy materiałów 

archiwalnych 

W ramach realizacji Mapy geośrodowiskowej Polski autorzy poszczególnych arkuszy wyznaczyli w 

zasięgu analizowanego Rejonu 59 obszarów perspektywicznych dla udokumentowania kruszywa 

naturalnego. Zdecydowana większość (przeszło 80%) z tych obszarów zlokalizowana jest w zasięgu 

terenów objętych ochroną przyrody, dlatego ewentualna działalność wydobywcza jest w ich zasięgu 

mocno ograniczona lub wręcz niemożliwa.  

Przy ustalaniu obszarów prognostycznych przeznaczonych do dalszych prac weryfikacyjnych i 

poszukiwawczo-rozpoznawczych brane były pod uwagę zarówno spodziewane parametry jakościowe 

kopaliny, jej miąższość i zasoby, jak i fakt, by tereny te były zlokalizowane poza obszarami, w których 

podjęcie eksploatacji może być utrudnione z uwagi na np.: ochronę przyrody i wód, czy 

zagospodarowanie terenu.  

Weryfikacja obszarów polegała głównie na interpretacji materiałów źródłowych, na podstawie 

których poszczególne obszary zostały wyznaczone (dokumentacje, sprawozdania, orzeczenia i mapy 

geologiczne) a także analizie informacji o zagospodarowaniu i sposobie użytkowania terenu. Przy 

wyborze poszczególnych obszarów kierowano się ustalonymi kryteriami, zgodnymi z obowiązującymi 

granicznymi wartościami parametrów definiujących złoże i jego granice dla kruszywa naturalnego 

(Rozporządzenie…, 2015). Minimalna przewidywana wielkość zasobów dla pojedynczego obszaru 

powinna wynosić ponad 150 tys. ton. Przyjęta minimalna miąższość serii surowcowej wynosiła 2 m, a 

maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża - 0,3 (dla piasków skaleniowo-

kwarcowych o przewidywanym punkcie piaskowym powyżej 75%) lub 1 (dla żwirów oraz piasków i 

żwirów o przewidywanym punkcie piaskowym poniżej 75%). Maksymalna zawartość pyłów 

mineralnych powinna być niższa niż 10 lub 15% w zależności od przewidywanego punktu piaskowego. 

Zwrócono również uwagę aby wytypowane do dalszych prac obszary znajdowały się w niedalekim 

sąsiedztwie od projektowanych inwestycji liniowych.  

W wyniku przeprowadzonych analiz do dalszych badań wytypowano 11 obszarów prognostycznych, 

których rozmieszczenie przedstawia Mapa lokalizacji wyznaczonych obszarów w skali 1:100 000 

(załącznik 1). Podstawowe informacje o tych obszarach zostały zestawione w tabeli (załącznik 2), a 

szczegółowy ich opis przedstawiono na Kartach charakterystyki obszarów prognostycznych (załącznik 

3). 

Wytypowane obszary prognostyczne mają powierzchnię od 21 do 123 ha. Średnia szacowana 

miąższość kopaliny mieści się w przedziale od 4 do 12 m. Szacowane zasoby kruszyw naturalnych w 

poszczególnych obszarach zmieniają się od 1534 do 22190 tys. ton. Omawiane obszary 

charakteryzują się bardzo różnym stopniem rozpoznania budowy geologicznej i jakości 

występującego w nich kruszywa naturalnego.  

W obrębie wytypowanych obszarów wstępnie zaprojektowano wykonanie 29 otworów badawczych o 

łącznym metrażu 369 m. W granicach poszczególnych obszarów zaprojektowano wykonanie od 2 do 

https://www.gaz-system.pl/
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4 otworów badawczych o głębokości 10-15 m. Podstawowe parametry charakteryzujące obszary 

wytypowane do dalszych prac przedstawia tabela 6. 

Tabela 6: Podstawowe parametry charakteryzujące obszary wytypowane do dalszych prac 

Lp. Nazwa obszaru 

Powierzchnia 

obszaru  

(m
2
) 

Szacowana 

średnia 

miąższość 

(m)  

Szacowane 

zasoby  

(tys. t) 

Liczba 

projektowanych 

otworów 

Łączny metraż 

projektowanych 

otworów (m) 

1 Bladowo-Stobno  1189869 10 21418 3 45 

2 Bladowo 2 213029 4 1534 2 30 

3 Bladowo 3 1115709 4 8033 4 40 

4 Batorowo-Buka 1232777 10 22190 2 24 

5 
Mały Buczek - 
Osowo 264780 10 4766 2 24 

6 Nowa Święta  988636 12 21355 3 45 

7 Bagienica 245692 10 4422 3 45 

8 Dziedno 277876 8 4001 3 36 

9 Lucim 389485 7 4908 3 30 

10 Sucha-Lubiewo  268179 7 3379 2 20 

11 Bysławek 616871 8 8883 2 30 
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