UCHWAŁA NR XXII/129/2016
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Łyse"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz.
446) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651, 1936 i
2171 oraz z 2016 r. poz.442), uchwala się, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Łyse."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach.
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Uzasadnienie

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Łyse" jest dokumentem określającym sposoby ochrony
zabezpieczenia i utrzymania we właściwym stanie ochrony cennych ekosystemów torfowiskowych, jeziora
dystroficznego oraz brzeziny bagiennej z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i
zwierząt. Cały rezerwat objęto ochroną czynną. Dzałanie ochronne na obszarze ochrony czynnej zaplanowane
zostały w celu eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń. W celu ograniczenia wpływu
istniejących rowów na poziom wody na torfowisku w ich okolicach proponuje się ich zablokowanie. Zaplanowano
wyłowienie części ryb z jeziora w pierwszych dwóch latach obowiązywania planu ochrony, przy użyciu metod nie
powodujących wzburzenia osadów dennych oraz zaprzestanie zarybiania jeziora. W celu monitorowania zmian
poziomu wód które mają zasadnicze znaczenie dla stanu siedlisk mokradłowych w tym rezerwacie zaplanowano
instalację trzech pizometrów.
Nie wprowadzono dodatkowych ustaleń do studiuów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Warlubie, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa kujawskopomorskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń w rezerwacie wewnętrznych i zewnętrznych.
Brak ustaleń wynika z braku zagrożeń, którym można by przeciwdziałać poprzez ww.ustalenia.
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