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R E G U L A M I N  K O N K U R S U 
(tryb kodeksu cywilnego) 

 
na opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania 
nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  położonej 
w Czarnym Bryńsku, gmina Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka o nr 62, powierzchni 0,5800 ha, KW nr TO1B/00026730/7 na cele działalności w 
zakresie edukacji ekologicznej.  
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 
 

1. Nazwa i adres: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Czarny Bryńsk 1,        
87-320 Górzno, tel. (56)4945814, (23)6983524, adres strony internetowej:  
www.g-lpk.pl, adres e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl 

2. Rodzaj Zamawiającego: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna. 
 
II. PRZEDMIOT KONKURSU 

 
1. Nazwa: Opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania 

nieruchomości w Czarnym Bryńsku na cele działalności w zakresie edukacji 
ekologicznej.  

2. Określenie przedmiotu konkursu: przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji 
przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, usytuowanej w 
Czarnym Bryńsku gmina Górzno, o powierzchni 0,5800 ha, KW nr 
TO1B/00026730/7, na cele działalności w zakresie edukacji ekologicznej. 
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 
Konkursu. Koncepcja stanowić będzie podstawę dla opracowania pełnej dokumentacji 
projektowej  oraz określenia niezbędnego wyposażenia  do realizacji koncepcji 
przestrzenno-funkcjonalnego wykorzystania nieruchomości. 

3. Koncepcja powinna zawierać propozycje wykorzystania istniejącej zabudowy, 
wyposażenia oraz projekt zagospodarowania terenu nieruchomości, jak i propozycje 
przyszłych działań z zakresu edukacji ekologicznej. Szczegółowy opis nieruchomości  
i okolic stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.  

4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem funkcjonalnym, 
eksploatacyjnym i edukacyjnym, spójnej i integralnej koncepcji zagospodarowania 
wskazanej nieruchomości. 

 
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM , 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM. 

 
WARUNKI  UDZIAŁU 
 
Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:  
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie organizacje  pożytku publicznego  w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie ( Dz.U. z 2010r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które,  
1.1. zrealizowały w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i prowadzą 
nadal, przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, integracją dzieci 
i młodzieży i międzypokoleniową, 
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1.2. posiadają osobowość prawną, występujące indywidualnie lub w partnerstwie, 
1.3. z powodzeniem zrealizowały (tj. rozliczyły) przynajmniej 3 projekty finansowane ze 
środków zewnętrznych, na łączną kwotę dofinansowania nie mniejszą niż 200 tys. zł, 
W stosunku do których: 
1.4. nie toczy się postępowanie o ich rozwiązanie sądowe lub w wyniku czynności 
nadzorczych, 
1.5. nie toczy się postępowanie upadłościowe, 
1.6. nie ma podstaw do wykluczenia z konkursu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych( Dz.U. Nr 19 z 2004r., poz. 177). 
 
2. Oświadczenia i załączniki do wniosku 
Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest spełnianie przez Uczestników konkursu 
wymagań, o których mowa wyżej oraz złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów 
stanowiących załączniki do wniosku: 
2.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w konkursie według wzoru określonego w 
załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu, 
2.2. kopii dokumentów potwierdzających aktywną działalność na polu edukacji ekologicznej 
w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku, 
2.3. kopii dokumentów potwierdzających osobowość prawną Uczestnika, 
2.4. kopii dokumentów potwierdzających rozliczenie przynajmniej 3 projektów 
finansowanych ze środków zewnętrznych, na łączną kwotę dofinansowania nie mniejszą niż 
200 tys. zł – załącznik nr 5. 
 

3. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 
opis sposobu przygotowania wniosku. 

3.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 15.01.2014 r. do 
godz. 10:00 w siedzibie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Czarny Bryńsk 
1, 87-320 Górzno). 
3.2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, które Organizator konkursu otrzyma po 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
3.3. Wniosek oraz załączone do niego oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone 
czytelnym i trwałym pismem – ręcznym, komputerowym lub maszynowym. 
Zaleca się sporządzenie wniosku na formularzu wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 
7 do Regulaminu konkursu. 
Wszelkie poprawki lub wykreślenia w treści wniosku muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą wniosek oraz opatrzone datą sporządzenia poprawki lub wykreślenia. 
3.4. Wniosek oraz oświadczenia dołączone do wniosku muszą być podpisane przez 
uprawnionego do reprezentowania przedstawiciela Uczestnika, a wszystkie strony wraz z 
załącznikami parafowane. 
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej wniosek nie wynika z załączonego 
dokumentu rejestrowego, do wniosku należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub 
w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnik musi być również upoważniony do 
zawarcia umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do koncepcji na rzecz 
Organizatora konkursu. 
3.5. Wniosek należy umieścić w zamkniętej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie 
zaadresowanej do Organizatora konkursu opatrzonej  pełną nazwą i adresem Uczestnika oraz 
dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji 
przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości w Czarnym Bryńsku na cele 
działalności w zakresie edukacji ekologicznej. Nie otwierać przed dniem 15.01.2014 przed 
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godz. 10:00. Uczestnik może przed upływem terminu do składania wniosków zmienić lub 
wycofać wniosek. 
3.6. Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnianie przez Uczestnika warunków udziału w konkursie oraz inne wymagane dokumenty i 
załącznik. 
3.7. Do wniosku należy dołączyć wypełniony Identyfikator Uczestnika będący dowolną 
sześciocyfrową liczbą, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Regulaminu. Identyfikator winien być 
opakowany w odrębną, zaklejoną kopertę wewnętrzną, opatrzoną jedynie zapisem 
„Identyfikator – otworzyć po rozstrzygnięciu konkursu”. Koperta wewnętrzna nie może 
posiadać oznaczenia uczestnika konkursu oraz jakiegokolwiek innego oznakowania ani 
napisu. 
 

4. Miejsce i termin składania prac konkursowych; opis sposobu przygotowania 
prac konkursowych 

 Po dokonaniu oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, Organizator 
konkursu dopuści do udziału w nim i zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników 
spełniających warunki określone w Regulaminie, o czym Organizator niezwłocznie 
zawiadomi Uczestników konkursu wysłanym zaproszeniem do składania prac konkursowych. 
 Prace konkursowe uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie należy złożyć w 
siedzibie Organizatora: Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno. 
 Termin składania prac konkursowych uczestników dopuszczonych do udziału w 
konkursie upływa w dniu 28.02.2014 o godzinie 11:00. 
 Prace konkursowe, które Organizator otrzyma po terminie nie będą podlegać ocenie i 
mogą być odebrane przez Uczestnika wyłącznie na własny koszt. 
 Pracę konkursową należy złożyć zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym 
Regulaminie, w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 Opakowanie i oznakowanie pracy konkursowej: 
 Pracę konkursową należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. 
Opakowanie powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie. 
Na opakowaniu pracy konkursowej nie mogą znajdować się żadne dane, czy inne oznaczenia, 
pozwalające ustalić autora. 
 Na opakowaniu należy wpisać: „konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno-
funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości w Czarnym Bryńsku na cele działalności    
w zakresie edukacji ekologicznej.” Nie otwierać przed 28.02.2014, godz. 11:00. 
 W przypadku składania pracy konkursowej drogą pocztową pracę konkursową należy 
złożyć w kopercie wewnętrznej, w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu 
zabezpieczonym w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie. Na opakowaniu 
wewnętrznym pracy konkursowej nie mogą znajdować się żadne dane, czy inne oznaczenia, 
pozwalające ustalić jej autora. Kopertę wewnętrzną zawierającą pracę konkursową należy 
włożyć do koperty zewnętrznej i zaadresować w sposób wymagany przy przesyłaniu 
przesyłek drogą pocztową. 
 Każdy z elementów należący do zawartości pracy konkursowej należy oznakować            
w sposób trwały wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą- identyfikatorem Uczestnika, 
załączonym uprzednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. O ile to jest 
możliwe numer identyfikujący Uczestnika należy umieścić w prawym górnym rogu 
oznaczanego elementu. 
 Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób 
umożliwiający identyfikację autorów. 
 Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Sądu konkursowego, poprzez 
nadanie indywidualnego, trzycyfrowego kodu każdej pracy.  
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 Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem     
(wysłaniem) pracy konkursowej. 
 

5. Sposób porozumiewania się Organizatora konkursu z Uczestnikami konkursu. 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i 
Uczestnicy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 

 
IV. PROCEDURA 

 
1. Oceny prac dokonuje Sąd konkursowy powołany przez Organizatora konkursu, który 

rozstrzyga konkurs oceniając zgodność prac z wymaganiami określonymi w 
Regulaminie i kryteriami oceny prac, określonymi w ust. 3. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody , jeśli w ocenie Sądu 
konkursowego, żadna ze złożonych prac nie spełnia kryteriów oceny prac w stopniu 
pozwalającym na jej przyznanie. 

 
3. Kryteria oceny prac konkursowych: 

 
 Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część opisową         
i ewentualnie graficzną pracy konkursowej według następujących kryteriów: 
 a)  ocena zaplanowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej – 50, 

b) ogólna koncepcja przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości  
wraz z szacunkowym kosztorysem zaplanowanych działań  inwestycyjnych- 30, 

c) doświadczenie oferenta w realizacji, zakończonych sukcesem, zadań finansowanych 
ze środków zewnętrznych – 10, 

d) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów 
rzeczowych i kadrowych – 10. 

Maksymalna liczba punktów 100. 
 Punkty przyznane przez sędziów konkursowych w poszczególnych kryteriach zostaną 
zsumowane i podzielone przez liczbę Sędziów konkursowych. Uzyskane w ten sposób wyniki 
w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane, a otrzymana suma stanowić będzie 
łączną punktację przyznaną danej pracy konkursowej. 
 Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 
punktów. 
 Sąd konkursowy ma prawo nie przystąpić do dalszych negocjacji, jeżeli stwierdzi, że 
przedstawione prace nie odpowiadają założeniom i celom, jakie zamierzał osiągnąć 
Organizator konkursu. Decyzja o nieprzyznaniu nagrody podejmowana jest większością 
głosów członków Sądu konkursowego. 

 
4. Informacje administracyjne 
 
4.1. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 
Miejsce: siedziba Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Czarny Bryńsk 1,     
87-320 Górzno 
Termin: 15.01.2014, do godz. 10:00 
 
4.2. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 
Miejsce: siedziba Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Czarny Bryńsk 1,     
87-320 Górzno 
Termin: 28.02.2014, do godz. 11:00 
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5. Nagroda 
5.1. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do bezpośrednich negocjacji Uczestnika konkursu, 
którego praca została oceniona przez Sąd konkursowy najwyżej. W ich wyniku nastąpi 
ustalenie ostatecznego zakresu działań i projektu zagospodarowania  działki nr 62 w Czarnym 
Bryńsku oraz określenie treści umowy dzierżawy pomiędzy Górznieńsko-Lidzbarskim 
Parkiem Krajobrazowym jako Organizatorem konkursu, a jego Zwycięzcą, jako dzierżawcą 
realizującym projekt z zakresu edukacji ekologicznej, która będzie stanowiła element 
rozliczenia czynszu dzierżawnego. 
5.2. Umowa, o której mowa w punkcie 5.1 zostanie zawarta na okres 20 lat. 
5.3. Termin rozpoczęcia dzierżawy ustali Organizator konkursu. 
5.4. W przypadku zaplanowania w projekcie zagospodarowania przedmiotowej 
Nieruchomości inwestycji i przyjęcia ich zakresu do realizacji przez Wydzierżawiającego 
(Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy), świadczenie przez Dzierżawcę usług, o 
których mowa w załączniku nr 1 Regulaminu konkursu, będzie określone dwuetapowo, tj.: 
- przed poczynieniem przez Województwo Kujawsko-Pomorskie inwestycji na 
przedmiotowej Nieruchomości, 
- po poczynieniu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie inwestycji na przedmiotowej 
Nieruchomości. 

6. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych. 
 6.1 Uczestnik, którego koncepcja projektowa została nagrodzona, przeniesie w formie 
umowy  prawa autorskie do tej koncepcji na rzecz Organizatora konkursu w zamian za 
nagrodę. 
 Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do nagrodzonej 
koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości w Czarnym 
Bryńsku na cele działalności w zakresie edukacji ekologicznej i integracji dzieci i młodzieży. 
  
 Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi z chwilą ogłoszenia wyników konkursu na 
dokonanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowania koncepcji, o której mowa w rozdziale 
II  ust. 1 i 2  oraz z chwilą ogłoszenia wyników konkursu przenosi na Organizatora konkursu 
uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowania. 
Rozporządzenie prawami nie jest ograniczone czasowo. 
 Uczestnik konkursu zapewnia, że przedmiotowe prawa nie będą w chwili przekazania 
obciążone prawami osób trzecich, w szczególności, że Uczestnik konkursu nie zobowiązał się 
do przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią. 
 Uczestnik konkursu jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia             
(umowy) stanowiącego Załącznik nr 9 do Regulaminu w dwóch egzemplarzach. 

 
7. Sposób podania do publicznej wiadomości. 

 Organizator w terminie nie później niż w okresie 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu,  
zawiadamia o jego wyniku i otrzymanych ocenach Uczestników, podając imię i nazwisko lub 
nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autora nagrodzonej pracy. 
 Organizator konkursu zawiadamia również Uczestników o unieważnieniu konkursu i 
przyczynach tego unieważnienia. 
 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego oraz ogłoszenie w siedzibie Organizatora konkursu. 
 Prace, które nie zostały nagrodzone, będą mogły zostać odebrane, za zwrotnym 
pokwitowaniem zwrotu pracy, nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia 
wyników konkursu. 
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8. Uczestnikom konkursu przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI 
ustawy w art. 179-198f, w tym: w przepisach wspólnych w art. 179, odwołanie w art. 180-
198 i skarga do sądu w art. 198a-198f ustawy. 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 
 

1.Przedmiot i cel konkursu  
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennego 
zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości stanowiącej własność Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, usytuowanej w Czarnym Bryńsku, gmina Górzno, oznaczonej nr 
działki 62, na cele działalności w zakresie:  
1.1. edukacji ekologicznej, a w tym: 
- kształtowania świadomości i postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie 
zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony różnorodności biologicznej oraz walorów 
krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, 
- doskonalenia kadr związanych z ochroną przyrody i środowiska, 
- rozwoju bazy edukacyjnej oraz zaplecza integrującego  dzieci i młodzież, 
- promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na 
których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski 
żywiołowe. 
1.2.  promocji dóbr kultury oraz historii regionu i województwa kujawsko-pomorskiego, 
 Realizacja powyższych celów powinna następować w szczególności poprzez następujące 
rodzaje przedsięwzięć: 
 - realizację programów aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanii informacyjno-
edukacyjnych, w tym dotyczących: ochrony przyrody i związanych z nią działań z zakresu 
zachowania różnorodności biologicznej, zachowania dziedzictwa geologicznego, zapewnienia 
ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów, jak i przywracania do właściwego 
stanu zasobów i składników przyrody, 
 - promocję zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym poznanie uregulowań 
prawnych, 
 - organizację i udział w szkoleniach, warsztatach, wydawnictwach, konkursach i innych 
przedsięwzięciach upowszechniających wiedzą ekologiczną, promujących dobra kultury i 
historię regionu i województwa kujawsko-pomorskiego, 
 - rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej i integracji, 
 - promocję zdrowego trybu życia i realizację działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej 
dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości 
środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe, 
 - wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej województwa 
kujawsko-pomorskiego,  
 - realizację programów i kampanii promujących i chroniących dobra kultury i dziedzictwa 
narodowego,  
 - realizację programów i imprez, których celem jest szeroko rozumiana integracja 
wielopokoleniowa środowisk regionu. 
  
2. Założenia funkcjonalno-użytkowe 
 
2.1. Zaprojektowane elementy rozwoju bazy edukacyjnej, noclegowej i budowy innej 
infrastruktury na działce 62, jak i w jej sąsiedztwie* winny spełniać standardy jakościowe i 
bezpieczeństwa oraz być zgodne z charakterem miejsca tj. uwzględniać tradycyjną zabudowę 
oraz leśne otoczenie nieruchomości. 
(* projekty, które będą wykraczały poza działkę 62 wymagają późniejszych uzgodnień z 
właścicielami tych działek), 
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2.2. Koncepcja winna zawierać wyniki analizy dostępności bazy noclegowej w najbliższym 
otoczeniu i ewentualne propozycje rozwiązań dotyczących zakwaterowania uczestników 
szkoleń, warsztatów i innych zajęć edukacyjnych. 
2.3. Koncepcja winna uwzględniać przepisy ustawy o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004r. Nr 
151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i 
gospodarcze uwarunkowania ich realizacji zawarte w Projekcie Planu Ochrony Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 
2.4. Zaprojektowane obiekty budowlane winny zapewnić stworzenie przestrzeni publicznej 
sprzyjającej integracji osób korzystających z obiektu, jak i być atrakcyjne i funkcjonalne.  
2.5. Należy uwzględnić naturalne ukształtowanie terenu, 
2.6. Należy uwzględnić wykorzystanie istniejących na przedmiotowej nieruchomości 
obiektów. 
2.7. Zaprojektowane obiekty i konstrukcje winny być trwałe, bezpieczne dla zdrowia i 
środowiska i uwzględniać obowiązujące przepisy budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe. 
2.8. Dokumentacja wykonana przez Uczestnika konkursu winna być opracowana zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania (Dz.U. Nr 
202, poz. 2072 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie     
(Dz.U. Nr 75  z 2002r.poz. 690 ze zm.). 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 2.  OPIS NIERUCHOMO ŚCI I OKOLIC 
 
Czarny Bryńsk to wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 
brodnickim, w gminie Górzno. Nieruchomość znajduje się w centralnym miejscu  
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i w samym sercu lasu; na siedzibę Parku 
zastała przejęta w 1997 roku od Gminy Górzno.  
   
I. Przedmiotowa nieruchomość to:  
 
1) Dz. nr 62 w miejscowości Czarny Bryńsk należąca do Skarbu Państwa, zabudowana  
i będąca w trwałym zarządzie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 
  
-Księga wieczysta  nr KW 26730;  
-Powierzchnia działki – 0,58 ha;   
-Kategoria gruntu – rola 0,40 ha klasa VI i budynki 0,18 ha. 
-Adres pocztowy: 87-320 Górzno, Czarny Bryńsk 1.  
 
2) Zabudowania zlokalizowane na działce:  
  
A) budynek po byłej szkole:   
 
Powierzchnia użytkowa – 327m2,  
ogrzewanie centralne – piec węglowy. 
 
# Parter to:  
sala wykładowa (9x 5,78m),  
pracownia (6,32x 4,54 m),  
biuro strażników (2,92x 4,2),  
sanitariaty (2,52x 2,8m - prysznic, umywalka, wc; 1,18x 2,52m - umywalka i wc), 
pomieszczenie socjalne (2,05x6,32m i 2,4x3,85m oraz 2,50x 1,77m),  
archiwum (0,98x 2,52m) 
 
# Piętro to:  
biuro dyrektora (3,89x 4,48m),  
biuro księgowej (4,91x 2,52m),  
specjalisty do edukacji (5,29x 2,27),  
pomieszczenie socjalne(2,23x 6,38m)  
pokoiki (5,7x3,83m; 5,70x 1,53 - dwa pokoje; 3,57x2,84m) dla studentów na 12 miejsc  
wc (2,00x 2,35m - umywalka i wc; 2,35x 1,90 m – prysznic, wc, umywalka).   
 
#Poddasze: - brak. 
 
Historia najnowszych remontów:  
w 2006 roku został zmieniony dach na nowy – dachówka ceramiczna firmy Robben 

(holenderka powlekana powłoką),  
w 2007 została wymieniona instalacja elektryczna na parterze i zmieniona stolarka okienna 

wraz z wygipsowaniem i pomalowaniem wszystkich pomieszczeń,  
w 2008 roku zostało wyremontowane całe piętro budynku. 
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B) budynek gospodarczy, zawierający: 
a) dwa garaże na samochody służbowe, w których zostały zamontowane nowe drzwi. 
Garaż 1 i 2 – otynkowany i instalacja 230V o wymiarach 7.2 x 3.5m, nieogrzewane. 
 
 b) dwa pomieszczenia gospodarcze;  
Są to pomieszczenia wykorzystywane na magazynki, w jednym trzymany jest sprzęt Parku, tj. 
kosiarka, taczka, grabie itp. A drugie jest przeznaczone na pomieszczenie dla rowerów. Jest 
tam tylko instalacja elektryczna 230V. 
Powierzchnia: pierwsze ma wymiary: 7,2 x 3,2 m, a drugie 7,2 x 2,7 m.  
 
II. Istotne informacje na temat otoczenia nieruchomości: 
 
1. Dojazd od:  
- Górzna – odległość od centrum Górzna to 9 km drogą gruntową, o stanie dostatecznym. 
- Lidzbarka – odległość wynosi też około 9 km drogą gruntową, o stanie dostatecznym. 
 
2. Pobliskie leśniczówki:   
- Leśniczówka Górzno 8 km (Nadleśnictwo Brodnica), 
- Leśniczówka Bryńsk 6 km (Nadleśnictwo Brodnica), 
- Leśniczówka Klonowo 3km (Nadleśnictwo Lidzbark).   
 
3. Z nieruchomości tej zaczynają się edukacyjne ścieżki przyrodnicze takie jak: 
-  do rezerwatu „Jar Brynicy”,  
- do rezerwatu „Czarny Bryńsk”,   
- ścieżka edukacyjna „Wilczełyko” utworzona wspólnie z Nadleśnictwem Brodnica.  
 
4. Rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000 w bliskim sąsiedztwie nieruchomości: 
 
    - Czarny Bryńsk – rezerwat florystyczny;  odległości ok. 1km. (woj. kujawsko-pomorskie) 
 
„Czarny Bryńsk” został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 
dnia 26 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski nr 43, poz. 215) na powierzchni 13,13 ha. Rezerwat 
ścisły (torfowiskowy, ekosystemowy), utworzono dla ochrony kłoci wiechowatej, rzadkiej we 
wschodniej kraju. Rezerwat obejmuje śródleśne, eutroficzne (o czystej wodzie) jezioro, do 
którego przylega mszarne torfowisko przejściowe. Kłoć wiechowata rośnie nad brzegami 
jeziora oraz na torfowisku przejściowym. Jezioro ma bogatą roślinność wodną, najgłębiej 
występują tzw. "łąki ramienicowe", utworzone przez glony – ramienice. Zwracają uwagę 
skupienia grzybieni białych. Bogata roślinność szuwarowa. Na torfowisku występują 
zbiorowiska mszarne z rosiczką okrągłolistną, przygiełką białą i bagnicą torfową. Celem 
ochrony jest zachowanie stanowiska kłoci wiechowatej i innych gatunków roślin 
torfowiskowych. 
 
    - Jar Brynicy  - rezerwat leśny; odległość ok. 2,5 km (woj. warmińsko-mazurskie) 
 
„Jar Brynicy” został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 
4 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 104). Przedmiotem ochrony jest las mieszany o 
cechach zespołu naturalnego ze zbiorowiskami lasu mieszanego (klonowo-lipowego grądu 
zboczowego i łęgu jesionowo-olszowego), porastającego strome zbocza jaru rzeki Brynicy i 
przylegającej wysoczyzny morenowej. Brynica na odcinku rezerwatu wcina się w utwory 
moreny czołowej, żłobiąc głęboki na 40-50 m jar o charakterze przełomu rzecznego. Wiek 
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drzewostanu wynosi około 140-160 lat. Jest to miejsce lęgowe bociana czarnego, zimorodka i 
pluszcza. Znajduje się na terenie gminy Lidzbark. Rezerwat nie posiada ważnego planu 
ochrony.  
 
- Jar Brynicy II  - rezerwat geomorfologiczno-leśny; odległość ok. 3 km (woj. kujawsko-
pomorskie) 
 
„Jar Brynicy II” - został uznany Rozporządzeniem nr 278/01 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 2 października 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Nr 80, poz. 1576). Rezerwat o powierzchni 28,27 ha, utworzono dla ochrony 
naturalnego lasu grądowego i interesującego geomorfologicznie fragmentu doliny Brynicy. 
Głównym przedmiotem ochrony jest przełom rzeki Brynicy długi na około 3 km, głęboko 
wcięty w wysoczyznę morenową. Zbocza jaru są bardzo strome i osiągają wysokość do 20 m. 
Rzeka na tym odcinku jest bardzo kręta i charakteryzuje się dużym spadkiem. Przyległą 
wysoczyznę porastają grądy z drzewostanem grabowo-dębowo-sosnowym - drzewa osiągają 
tu wiek ponad 200 lat. W rezerwacie występują różne gatunki drzew, m.in. lipa drobnolistna, 
klon zwyczajny, wiąz, a także różne gatunki krzewów. Bogate jest również wczesnowiosenne 
runo. Występuje tu wiele rzadkich gatunków zwierząt - szczególnie bogata jest awifauna, 
reprezentowana m.in. przez bociana czarnego, zimorodka czy pluszcza. Właścicielem jest 
Skarb Państwa, zarządcą Lasy Państwowe (lasy) oraz KPZMiUW we Włocławku (rzeka). 
Rezerwat nie posiada ważnego planu ochrony. 
 
- Szumny Zdrój – rezerwat leśny;  odległość ok. 9 km. (woj. kujawsko-pomorskie) 
 
„Szumny Zdrój” - rezerwat leśny (fitocenotyczny) o powierzchni rezerwatu 37,04 ha z czego 
4,75 ha podlega ochronie ścisłej. Uznany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 23.07.1958 r. (Mon. Pl. Nr 65, poz. 383). Celem ochrony jest zachowanie 
zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin 
zielnych. Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest duża nisza źródliskowa, na dnie, której 
występuje mozaika małych potoków, wypływających z licznych źródeł i miejsc wysięku 
wody. Miejsca te porasta łęg jesionowo - olszowy z obficie rosnącym, kwitnącym w okresie 
maja, rzadkim gatunkiem górskim – czosnkiem niedźwiedzim. Zbocza niszy są bardzo 
strome, porośnięte przez bardzo bogaty gatunkowo las klonowo - lipowy, nazywany także 
grądem zboczowym. Wokół niszy, na silnie pofalowanym terenie, występują lasy grądowe. 
Często można spotkać rośliny chronione – wawrzynka wilczełyko i lilię złotogłów. Od strony 
jeziora Młyńskiego, w miejscach zabagnionych, występuje kompleks bagiennych lasów 
olszowych, nazywanych olsami. 
 
 - Ostrowy nad Brynicą - rezerwat leśny; odległość ok. 8 km (woj. kujawsko-pomorskie) 
 
„Ostrowy nad krynicą” - rezerwat leśny o powierzchni 2,04 ha. Uznany Zarządzeniem 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 28.07.1962r. (Mon. Pl. Nr 68, poz. 316). 
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu 
mieszanego z udziałem lipy drobnolistnej oraz z bogatym skupiskiem roślin 
kserotermicznych. Rezerwat zajmuje wyniesienie mineralne w kompleksie zmeliorowanych 
torfowisk niskich, użytkowanych jako łąki. Na skutek silnego zacienienia runa leśnego przez 
drzewostan liściasty, wiele rzadkich gatunków ciepłolubnych ustąpiło z terenu rezerwatu. 
Niektóre z rzadkich gatunków (np. okrzyn szerokolistny i chaber frygijski) rosną jeszcze w 
świetlistej dąbrowie na sąsiednim wyniesieniu wśród łąk 
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- Klonowo – rezerwat leśny; odległość ok. 5km (woj. warmińsko mazurskie) 
 
„Klonowo” - rezerwat leśny o powierzchni 30,85 ha. Ustanowiony w 1958 r. Przedmiotem 
ochrony jest las mieszany przylegający do południowo-zachodnich brzegów Jeziora 
Lidzbarskiego. Szatę roślinną rezerwatu tworzą przede wszystkim dwa zespoły: dominujący 
przestrzennie bór mieszany i grąd typowy. Wiek drzewostanów szacuje się na 190 lat. 
Znajduje się na terenie gminy Lidzbark. 
 
- Mszar Płociczno – rezerwat torfowiskowy; odległość ok. 15 km (woj. kujawsko-pomorskie) 
 
„Mszar Płociczno” - rezerwat torfowiskowy o powierzchni 182,35 ha. Ustanowiony 
Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 
lipca 1995 r. Obejmuje obszar lasu i torfowisko na terenie gminy Świedziebnia i 
Nadleśnictwa Skrwilno. Przedmiotem ochrony jest roślinność torfowiskowa z licznymi 
gatunkami chronionymi. Obejmuje największy w tym rejonie kompleks torfowiska 
przejściowego z zanikającym jeziorkiem. Całość kompleksu otoczona jest lasami, wśród 
których dominują bory sosnowe i mieszane. W miejscach wilgotnych występują łęg 
jesionowo-olszowy. Występują liczne rzadkie i chronione gatunki roślin np. turzyca strunowa, 
fiołek torfowy, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, pływacz 
drobny, strzeleń błotny i 5 gatunków widłaków. 
 
Tabela 9. Wykaz rezerwatów przyrody na obszarze GLPK.  
 
Nazwa rezerwatu Typ rezerwatu Powierzchnia (ha) Rok utworzenia 
Czarny Bryńsk  florystyczny 13,13 1963 
Jar Brynicy (na terenie woj. 
warmińsko-mazurskiego)  

geomorfologiczno-
leśny 

29,47 1955 

Jar Brynicy II (na terenie woj. 
kujawsko-pomorskiego)  

leśny 28,27 2001 

Klonowo  leśny 30,85 1958 
Mszar Płociczno  torfowiskowy 182,35 1998 
Ostrowy nad Brynicą  leśny 2,06 1962 
Szumny Zdrój im. Kazimierza 
Sulisławskiego  

leśny 37,04, w tym 
5,71 ochrona ścisła 

1958 

 
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Lidzbarska”  

„Ostoja Lidzbarska” został zatwierdzony 12 grudnia 2008 roku. Jego powierzchnia wynosi 
7397,76 ha. Obszar obejmuje duży kompleks leśny z licznymi jeziorami i zagłębieniami 
bezodpływowymi. Jego północną część stanowią doliny rzeki Górzanki oraz przełomowy 
odcinek rzeki Brynicy, natomiast południową równinne pola sandrowe. Teren ten 
charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą ukształtowaną podczas zlodowacenia Wisły. Na 
uwagę zasługują wzgórza drumlinowe, kompleksy kemowe i ozowe oraz nisze źródliskowe. 
Liczne są jeziora, m.in. Górzno, Piaseczno, Czarny Bryńsk, Bryńskie Północne i Południowe. 
W skład kompleksu leśnego wchodzą bory mieszane i świeże oraz lasy liściaste, szczególnie 
grąd subkontynentalny. Dość duże powierzchnie zajmują olsy, łęgi i zarośla wierzbowe. 
Mezotroficzne i eutroficzne jeziora śródleśne otoczone są przez zbiorowiska mszysto-
turzycowe i szuwarowe. Duże powierzchnie zajmują wilgotne i świeże łąki. Siedliska z 
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Załącznika I Dyrektywy zajmują tu łącznie 50% (23 typy). Z tejże dyrektywy występuje tu 
także co najmniej 15 gatunków ptaków. Oprócz tego 10 gatunków zwierząt i 7 gatunków 
roślin z tego obszaru figuruje w Załączniku II Dyrektywy. Ponadto stwierdzono tu dobrze 
zachowane naturalne zbiorowiska leśne z 140-160-letnimi starodrzewiami łęgowymi i 
grądowymi oraz 180-letnie sosny. Obszar odznacza się również dużymi walorami 
krajobrazowymi oraz zasobnością w wody wysokiej klasy czystości. „Ostoja Lidzbarska” w 
znacznym stopniu stanowi ostoję czerwończyka nieparka – gatunku motyla związanego z 
siedliskami hydrogenicznymi, występującymi głównie w rynnach jeziornych. Motyl ten nie 
jest gatunkiem szczególnie rzadkim w północnej Polsce, lecz bytująca tu duża jego populacja 
zasługuje na uwagę. 

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Mszar Płociczno” 

„Mszar Płociczno” zajmuje powierzchnię 181,81 ha. Obejmuje on torfowisko mszarne o 
charakterze kształtującego się, ubogiego gatunkowo torfowiska wysokiego i przejściowego. 
Mszar tworzy około 70-centymetrowy pokład torfu na ponad 6-metrowych osadach gytii 
wapiennej. W części zachodniej torfowiska dominują zbiorowiska Ledo-Sphagnetum oraz 
Vaccinio-Betuletum pubescentis z łanami Lycopodium annotinum, natomiast we wschodniej – 
podmokłe mszary i mechowiska z Carex chordorrhiza, Helodium blandowii i Sphagnum 
warnstorfii. Łączna powierzchnia mszaru wynosi około 27 ha. W jego części południowej 
zachowało się zanikające jezioro eutroficzne. Wokół torfowiska rozciąga się kompleks leśny, 
w którym dominują bory sosnowe suche i świeże oraz bory mieszane. Na uwagę zasługuje 
występowanie tu 5 gatunków widłaków. W suchym borze rośnie bardzo rzadki w Polsce 
widlicz cyprysowy Diphasiastrum tristachyum, a w wilgotnym borze mieszanym – wroniec 
widlasty Huperzia selago. Pozostałe to: widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widłak 
goździsty L. clavatum i widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum. Ponadto 
rozproszone są stanowiska pomocnika baldaszkowego Chimaphila umbellata. Od strony 
południowo-wschodniej rozciągają się wilgotne łąki. Jest to największy kompleks naturalnie 
wykształconego torfowiska mszarnego na obszarze makroregionu Pojezierza Chełmińsko-
Dobrzyńskiego. Rowy i potorfia spotyka się tylko na krańcach zachodnich i południowo-
wschodnich, natomiast główna część torfowiska (ok. 25 ha) nie nosi śladów działalności 
gospodarczej człowieka. 


