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2614
ROZPORZĄDZENIE Nr 132
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:

4) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych,
a takŜe ograniczanie szkód łowieckich poprzez
zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych;
stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się
tylko przy braku innych alternatywnych metod;

§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy
Boreckiej, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni
22 860,9 ha połoŜony jest w województwie warmińskomazurskim, w powiecie węgorzewskim na terenie gminy
Pozezdrze; w powiecie giŜyckim na terenie gmin:
Kruklanki, Wydminy oraz w powiecie oleckim na terenie
gmin: Świętajno, Kowale Oleckie.

5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;

§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.

6) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i
grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego;

2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

7) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony
oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich,
zagroŜonych;

§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;

8) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
9) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
10) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych, części obumarłych aŜ
do całkowitego ich rozkładu;
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11) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie
poziomu wód gruntowych, w szczególności na
siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach
bagiennych, olsach i lęgach; budowa zbiorników małej
retencji jako
zbiorników wielofunkcyjnych, w
szczególności podwyŜszających leśną róŜnorodność
biologiczną;

10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;

12) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,
polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;
niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub/i sukcesji;

12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych;

13) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania
łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako
rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;

11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;

13) wnioskowanie do właściwego organu ochrony przyrody o
objęcie ochroną prawną stanowisk gatunków chronionych i
rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, takŜe ekosystemów i
krajobrazów waŜnych do zachowania w postaci
rezerwatów
przyrody,
zespołów
przyrodniczokrajobrazowych i uŜytków ekologicznych; opracowanie i
wdraŜanie programów reintrodukcji, introdukcji oraz
czynnej ochrony gatunków rzadkich i zagroŜonych
związanych z nieleśnymi ekosystemami lądowymi.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
3) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;
4) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;

4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie
śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
8) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych;
w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku
ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające
lokalną róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie
rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie
działań ochronnych w celu ich zachowania;

5) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
6) ograniczenie działań powodujących obniŜenie zwierciadła
wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń
drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych,
łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na
krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn;
7) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
8) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
9) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
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technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
10) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych
odcinkach cieków; w razie moŜliwości wprowadzanie
wtórnego zabagnienia terenów;
11) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
12) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich
zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania
poŜytku w myśl ustawy o rybactwie śródlądowym;
gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych
powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie
zagroŜonych i zagroŜonych oraz promować gatunki o
pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb właściwej dla danego typu wód;

Poz. 2614

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

13) wnioskowanie do właściwego organu ochrony
przyrody celem obejmowania ochroną prawną
zachowanych w stanie zbliŜonym do naturalnego
fragmentów ekosystemów wodnych oraz stanowisk
gatunków chronionych i rzadkich reprezentatywnych
dla ekosystemów hydrogenicznych,
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj.
1
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu
§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z
2
późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, które słuŜą racjonalnej gospodarce leśnej,
rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu poprawy stanu
środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;

1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa
do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte
przez właściwy organ administracji geologicznej;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;

2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

1

2

-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;
2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa
rolnego,
pod
warunkiem
nie
przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od
brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych - w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie

Poz. 2614
rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia
tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie
zostało zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie
rozporządzenia.
§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3
rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 52 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załączniki
do rozporządzenia Nr 132
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

Załącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej.
Granica Obszaru biegnie od punktu przecięcia drogi Jakunówko-Grodzisko z granicą gmin Banie Mazurskie i Pozezdrze w
kierunku wschodnim wzdłuŜ granicy gminy Banie Mazurskie, aŜ do miejsca na zachód od m. Kalniszki, gdzie linia brzegowa
lasu odchodzi na wschód od granicy gminy Banie Mazurskie, następnie skrajem lasu ponownie do granicy w/w gminy i wzdłuŜ
tej granicy do m. Dunajek, gdzie granica gminy dochodzi do drogi Dunajek - Dunajek Osada, wzdłuŜ tej drogi w kierunku
południowym do skrzyŜowania z drogą leśną, następnie tą drogą w kierunku południowo-wschodnim do granicy gminy Banie
Mazurskie i wzdłuŜ tej granicy do drogi Dunajek - Stacze, następnie wzdłuŜ tej drogi w kierunku południowo-wschodnim do
skrzyŜowania z drogą Stacze - Jabłonowo i tą drogą dalej na południowy-zachód, po czym skręca na południowy-wschód w
drogę dochodzącą do miejscowości Sokółki, skąd kieruje się na południowy-zachód wzdłuŜ drogi prowadzącej do
miejscowości Zawady Oleckie i dochodzi do punktu styku tej drogi z linią energetyczną SN, następnie biegnie wzdłuŜ linii
energetycznej w kierunku południowo-wschodnim aŜ do punktu jej przecięcia z drogą Dybowo - Kowale Oleckie i biegnie
wzdłuŜ tej drogi w kierunku południowo-zachodnim do skrzyŜowania z drogą Dybowo - Mazury, następnie biegnie w kierunku
zachodnim i południowo-zachodnim wzdłuŜ tej drogi aŜ do m. Rogajny, gdzie skręca na południe w drogę biegnącą do m.
Wronki, biegnie nią do drogi Wronki - Zalesie i kieruje się na południowy-zachód, a następnie na południe dochodząc do
starego torowiska, następnie wzdłuŜ torowiska w kierunku zachodnim do drogi biegnącej do miejscowości Jelonki, skręca w
tę drogę i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez Jelonki do granicy gminy Kruklanki (wspólna granica z OChK
Pojezierza Ełckiego), następnie biegnie wzdłuŜ granicy gminy na północny-zachód, a później południowy-zachód do drogi
prowadzącej do Orłowa i dalej wzdłuŜ tej drogi na południe do styku z linią energetyczną SN, następnie wzdłuŜ tej linii w
kierunku zachodnim do drogi Łękuk - Orłowo i wzdłuŜ tej drogi w kierunku północno-zachodnim, zostawiając po północnej
stronie drogi jeziora Łękuk i Róg, dochodzi do punktu, w którym droga wkracza do niewielkiego lasu za jeziorem Róg i od tego
punktu prostą linią umowną do punktu załamania granicy gminy Wydminy, a następnie wzdłuŜ tej granicy w kierunku
zachodnim do starego torowiska i dalej wzdłuŜ torowiska na północny-zachód, a następnie na zachód, przecinając drogi Borki
- Jurkowo Węgorzewskie oraz MoŜdŜany - Janowo, następnie na zachód od miejscowości MoŜdŜany skręca w drogę
biegnącą do lasu w kierunku północno-wschodnim, następnie na granicy obszaru leśnego skręca na północny-zachód i
zachodnim skrajem lasu biegnie do lasu połoŜonego na południe od jeziora Łękuk, a stąd umowną linią prostą w kierunku
zachodnim do skrzyŜowania dróg L. Diabla Góra - Podleśne z drogą prowadzącą do miejscowości śabinka i dalej wzdłuŜ
drogi do śabinki, następnie na północny-wschód wzdłuŜ drogi okalającej jezioro Łękuk do jej skrzyŜowania z drogą
zmierzającą do lasu w kierunku północno-zachodnim, następnie skrajem lasu do cieku wpływającego do jeziora Łękuk i z
tego punktu umowną linią prostą na północ do skraju lasu, następnie wzdłuŜ jego skraju na północny-wschód, a następnie na
północ, do granicy gminy Banie Mazurskie i wzdłuŜ tej granicy na północ do drogi Jakunówko - Budzisko, następnie wzdłuŜ tej
drogi w kierunku zachodnim do skrzyŜowania Jakunówko - Grodzisko i tą drogą w kierunku północno-wschodnim do punktu
początkowego tj. punktu przecięcia drogi Jakunówko - Grodzisko z granicą gmin Banie Mazurskie i Pozezdrze.
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2615
ROZPORZĄDZENIE Nr 133
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Spychowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Spychowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 12.101,8 ha
połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w
powiecie szczycieńskim na terenie gmin: Dźwierzuty,
Szczytno i Świętajno oraz w powiecie piskim na terenie
gminy Ruciane-Nida.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla
celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów
grzybowych, a takŜe ograniczanie szkód łowieckich
poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub
biologicznych; stosowanie metod chemicznego
zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych
alternatywnych metod;
9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;

11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i
grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego;

2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;

12) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony
oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich,
zagroŜonych;

3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;
4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;

13) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.

5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;

2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:

6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;

2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,

1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
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krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania
łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako
rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie
śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
8) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych;
w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku
ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające
lokalną róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie
rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie
działań ochronnych w celu ich zachowania;
10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;
12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;

Poz. 2615

5) ograniczanie
zabudowy
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
10) ograniczenie działań powodujących obniŜenie zwierciadła
wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń
drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych,
łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na
krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich
zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w
myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym;
gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych
powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie
zagroŜonych i zagroŜonych oraz promować gatunki o
pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
1
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );

Poz. 2615

1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa
do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte
przez właściwy organ administracji geologicznej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;

2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;

- po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;
2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie
rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia
tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie
zostało zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie
rozporządzenia.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w
rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z
2
późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które słuŜą racjonalnej
gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu
poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1

2

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3
rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Spychowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 47 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 133
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Spychowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Granica Obszaru biegnie rogą Świętajno – Spychowo w kierunku wschodnim od punktu gdzie dochodzi droga z osady
Spychówek (gmina Świętajno) do skrzyŜowania z drogą krajową Spychowo – Myszyniec i dalej tą drogą na południe do linii
kolejowej Szczytno – Ruciane-Nida a następnie tą linią na wschód do przecięcia z drogą traktową 1,5 km na zachód od stacji
PKP Karwica Mazurska, (od przecięcia drogi ze Spychowa z ww. linią kolejową do przecięcia tej linii z drogą traktową
biegnącą na południe jest to wspólna granica z OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Kierwik), następnie
biegnie dalej tą drogą, będącą dalej równocześnie granicą między gminami Świętajno i Ruciane-Nida na południe do zbiegu
granic gmin Świętajno, Ruciane-Nida i Rozogi, po czym dalej biegnie na zachód, po granicy między gminami Świętajno i
Rozogi do drogi krajowej Mrągowo – Ostrołęka, z tej drogi skręca w główną leśną drogę traktową, biegnącą na północnyzachód do linii kolejowej (w połowie drogi między Kolonią a Spychowem), następnie na zachód wzdłuŜ linii wysokiego
napięcia do granicy lasów państwowych gruntów wsi Kolonia i dalej wzdłuŜ tej granicy na północny-zachód i drogą leśną na
zachód do drogi Racibórz – Kolonia na wysokości osady Racibórz; dalej tą drogą na południe do punktu gdzie dochodzi droga
gminna - 300 m na północ od wsi Kolonia, następnie granica biegnie tą drogą gminną na północny-zachód do wsi Piasutno,
stamtąd południowo-zachodnim brzegiem jeziora Piasutno, dalej na południowy-zachód skrajem lasu, potem drogą leśną
nieopodal jez. Piasutno na północny-zachód, a następnie przed jeziorem NoŜyce skręca na południowy-zachód do szosy
Powałczyn-Piasutno; dalej granica biegnie tą szosą na północny zachód do skrzyŜowania dróg (ok. 1,5 km na południe od
Powałczyna), stąd drogą (EZ1) leśną na południowy zachód do głównej drogi leśnej przy wschodnim brzegu jeziora
Marksoby, dalej granica biegnie tą drogą na południowy-zachód przez mostek na rz. Wałpuszy do wschodniej krawędzi doliny
rzeki Wałpuszy i dalej drogą gruntową na południowy-zachód, po czym na południe główną drogą leśną, do jej przecięcia z
drogą krajową Szczytno – Rozogi i dalej tą drogą granica biegnie na zachód w kierunku Szczytna do granicy miasta, stąd na
północ granicą miasta do linii kolejowej Szczytno – Biskupiec Reszelski, następnie granica biegnie tą linią kolejową na północ;
(na odcinku od przecięcia drogi gruntowej z Leman z ww. linią kolejową do skrzyŜowania drogi Zielonka – Nowe Kiejkuty jest
to wspólna granica z OChK Pojezierza Olsztyńskiego); dalej biegnie przez wieś Nowe Kiejkuty i dochodzi do wiaduktu
połoŜonego 1 km na południowy-zachód od wsi Orzyny, następnie granica biegnie szosą na północny-wschód do wsi Orzyny,
a dalej szosą na północny-zachód do wsi Targowo, po czym szosą na północny-wschód przez Targowską Wólkę do
skrzyŜowania dróg w Kałęczynie z kierunków Kobułty, Rybno i Rańsk, stąd granica biegnie na południowy-wschód do wsi
Rańsk, a następnie na południe do wsi Orzyny w punkcie dojścia drogi ze Świętajna, stąd na południowy wschód drogą
gminną do wsi Marksoby, gdzie dochodzi do szosy Szczytno-Babięta i dalej tą szosą na wschód do skrzyŜowania z drogą
Miętkie – Piasutno, po czym granica biegnie na południe tą drogą około 2 km, a następnie na wschód drogą leśną między
oddziałami 342 i 368 oraz wzdłuŜ linii wysokiego napięcia do drogi Piasutno – Powałczyn, następnie granica biegnie drogą
leśną w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim nieopodal jez. NoŜyce, w pkt wys. 149,9 skręca w kierunku wschodnim
drogami leśnymi do północno-wschodniego brzegu jeziora Świętajno, a stąd na południowy-wschód główną drogą leśną
równoległą do jeziora do momentu jej przecięcia z drogą Zyzdrojowy Piecek – Racibórz, po czym 300 m na północ tą ostatnią
drogą, a dalej na wschód traktem leśnym będącym linią oddziałową aŜ do osady Spychówek, zostawiając w granicach
obszaru małe jeziorko śródleśne, połoŜone 1 km na zachód od tejŜe osady granica obszaru zamyka się biegnąc drogą
gminną na południowy-wschód do szosy Świętajno – Spychowo.
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2616
ROZPORZĄDZENIE Nr 134
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz
Dybowskich, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni
10.608,0 ha połoŜony jest w województwie warmińskomazurskim, w powiecie piskim na terenie gminy Prostki
oraz w powiecie ełckim na terenie gminy Biała Piska.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne –
uŜytkowanie do odnowień gatunków miejscowego
pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych
rodzimej florze czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;
4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego
istniejących
śródleśnych
cieków,
mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw

napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego
wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub
sukcesji;
8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów
grzybowych, a takŜe ograniczanie szkód łowieckich
poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub
biologicznych; stosowanie metod chemicznego
zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych
alternatywnych metod;
9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;
11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt,
roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemu
leśnego;
12) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony oraz
reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagroŜonych;
13) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o
wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszana, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
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krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania
łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako
rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;

Poz. 2616
5) ograniczanie
zabudowy
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;

4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;

7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;

zabagnień,

8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;

7) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;

9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół zbiorników wodnych, w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień o zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;

6) zachowanie
śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

8) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych
oraz
rekultywacja
terenów
powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy
w wyrobisku ukształtowały się właściwe biocenozy
wzbogacające lokalną róŜnorodność biologiczną,
przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane,
zalecane jest podjęcie działań ochronnych w celu ich
zachowania;
9) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
10) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;
11) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność ochrony
człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;

10) ograniczenie
działań
powodujących
obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach i
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu; uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich
zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w
myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym;
gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych
powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie
zagroŜonych i zagroŜonych oraz promować gatunki o
pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
1
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

Poz. 2616
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa
do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte
przez właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie
rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych
planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało
zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które słuŜą racjonalnej
gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu
poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.

1

2

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3
rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 64 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 134
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dybowskich.
Granica Obszaru biegnie od punktu w rejonie leśniczówki Karpiny, gdzie do drogi Dymusy – Drygały dochodzi droga z m.
Myszki i od tego miejsca biegnie 1 km drogą w kierunku południowo-wschodnim, gdzie skręca w kierunku północnym najpierw
drogą a potem skrajem kompleksu leśnego do wsi Pogorzel Wielka i drogi wojewódzkiej Ełk – Biała Piska w kierunku
południowo-wschodnim biegnie 1-km odcinkiem tej drogi i skręca wzdłuŜ rzeki Święcek; dalej za liniami energetycznymi SN
skręca wzdłuŜ cieku wodnego w kierunku północno-wschodnim do skrzyŜowania z drogą do wsi Monety (odcinek ten jest
granicą z OChK Jeziora Orzyskie); następnie wzdłuŜ tej drogi w kierunku południowym do drogi do wsi Rakowo Małe, dalej
skrajem lasu do styku z drogą Rakowo Małe – RóŜyńsk Wielki i stąd drogą przez Jebramki, RóŜyńsk Wielki, omijając tę wieś
od południa dochodzi do wsi Taczki i Dybowo; następnie skręca prowadząc drogą i skrajem lasu w kierunku południowym do
wsi Guty RoŜyńskie i wsi Wojtele i dalej skręca w kierunku północno-wschodnim wzdłuŜ drogi Prostki – Biała Piska do wsi
Marchewki i do skrzyŜowania z drogą gminną do wsi Długochorzele, następnie wzdłuŜ tej drogi biegnie do wsi Sokółki i przed
tą wsią skręca w kierunku południowym w drogę polną do skrzyŜowania z drogą Prostki – Biała Piska, następnie skręca w
kierunku południowym do wsi Gorczyce do styku z granicą administracyjną województwa, dalej wzdłuŜ tej granicy prowadzi w
kierunku południowo-zachodnim do styku z drogą polną prowadzącą do wsi SkarŜyn, następnie wzdłuŜ drogi SkarŜyn –
Myśliki, omijając zabudowę wsi SkarŜyn doprowadza do Myślik i z tej wsi skręca w kierunku południowym obejmując od
wschodu, południa i zachodu kompleks leśny do ponownego styku z drogą Prostki – Biała Piska, następnie wzdłuŜ tej drogi
biegnie w kierunku zachodnim do wsi KoŜuchy Małe; dalej zachodnim skrajem kompleksu leśnego przez las drogą Konopki –
Kruszewo i dalej zachodnim i wschodnim skrajem kompleksu leśnego za leśniczówkę Karpiny stanowiącą punkt początkowy
granicy.
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Załącznik Nr 2
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2617
ROZPORZĄDZENIE Nr 135
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu, zwany dalej
„Obszarem”, o powierzchni 6.349,0 ha połoŜony jest w
województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim
na terenie gmin: Nowe Miasto Lubawskie i Biskupiec.
§ 2. 1.Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;
4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,
polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;

niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla
celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów
grzybowych, a takŜe ograniczanie szkód łowieckich
poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub
biologicznych; stosowanie metod chemicznego
zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych
alternatywnych metod;
9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;
11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt,
roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemu
leśnego;
12) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony oraz
reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagroŜonych;
13) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
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krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;

przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;

3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych
na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania
uŜytków zielonych; propagowanie powrotu do
uŜytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych
dotychczas jako rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych
obniŜeń terenowych;

5) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;

4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie
śródpolnych
torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
8) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych
oraz
rekultywacja
terenów
powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy
w wyrobisku ukształtowały się właściwe biocenozy
wzbogacające lokalną róŜnorodność biologiczną,
przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane,
zalecane jest podjęcie działań ochronnych w celu ich
zachowania;
10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;
12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
3) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;
4) ograniczanie
zabudowy
wysoczyznowych, w celu

na
krawędziach
zachowania ciągłości

6) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
7) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
8) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
9) ograniczenie
działań
powodujących
obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach i
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
10) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
11) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
12) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
13) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we
wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do
wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie
śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach
powierzchniowych powinna wspomagać ochronę
gatunków krytycznie zagroŜonych i zagroŜonych oraz
promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc
do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb,
właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką;
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
1
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

Poz. 2617
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do
dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, których
dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte przez
właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy ustaleń
obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie rozporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
sporządzonych projektów planów w stosunku do których
zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych planów do
publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone
przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, które słuŜą racjonalnej gospodarce leśnej,
rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu poprawy stanu
środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.

1

2

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3
rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Skarlińskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 67 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 135
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

Załącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Skarlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Granica Obszaru przebiega od stacji PKP Ostrowite na linii Olsztyn – Toruń, skąd ww. torem w kierunku północnowschodnim przecina drogę Łąkorz – Bielice i około 300 m za przejazdem skręca na południowy-wschód duktem leśnym do
osady Rybaczówka, dalej od ww. osady granica zakręca ponownie na północny-wschód duktem leśnym i po około 600 m na
wschód i dochodzi do szosy Biskupiec – Nowe Miasto, tą drogą na południowy-wschód po ok. 500 m dochodzi do przepustu
na cieku wodnym Kakaj i tym ciekiem w gorę przez łąki na wschód do brzegu lasu i od oddziału Nr 75 przecinką leśną na
długości ok. 3 000 m na północny-wschód do poprzecznej przecinki na granicy oddziału Nr 67; dalej tą przecinką przez około
400 m na północny-zachód do granicy oddziałów 42 i 65, drogą biegnącą środkiem oddziału 42 na północny-zachód do toru
PKP Olsztyn – Toruń w pobliŜu wzniesienia Łysa Góra (113,2 m n.p.m.) i od tego miejsca granica biegnie torem ku
północnemu-wschodowi do granicy gmin Biskupiec – Nowe Miasto Lubawskie w pobliŜu jeziora Gil, później przebiega
drogami leśnymi na południe zgodnie z granicą administracyjną ww. gmin do wschodniego brzegu jez. Lekarty i dalej wzdłuŜ
brzegów leśnych jezior Moszyska i Przedzieniec w górnym biegu rzeki Kakaj do wschodniego brzegu lasu w pobliŜu jeziora
Jeziorki, gdzie dalej podąŜa brzegiem lasu dochodząc do drogi Biskupiec – Nowe Miasto; tu granica skręca zdecydowanie ku
wschodowi i wzdłuŜ ww. szosy omijając zwartą zabudowę wsi Skarlin prowadzi do brzegu jeziora Skarlinskiego w pobliŜu
przysiółka Adrian, skąd dalej przebiega brzegiem jeziora do jego wschodniego krańca, okrąŜa jezioro od południa
doprowadzając do jego zachodniego krańca u ujścia rzeki Skarlanki i dalej granica prowadzi na zachód wzdłuŜ drogi Nowe
Miasto Lubawskie – Grudziądz, stanowiącej jednocześnie północną granicę Brodnickiego Parku Krajobrazowego na około
1 000 m przed wsią Łąkorz wspólna granica skręca ku południowi doprowadzając do miejscowości Wielogrób na północnowschodnim krańcu jeziora Łąkorz i stamtąd granica Obszaru skręca ponownie na zachód do wsi Łąkorek i dalej drogą gminną
doprowadza do osady Osetno; po około 1200 m przebiegu przechodzi na drogę gruntową i biegnie na zachód przez kolonię
Olszak do wsi Ostrowite i dalej na północ drogą gminną skręcając na wysokości byłego PGR w drogę gruntową i doprowadza
do toru kolejowego Olsztyn – Toruń, skąd biegnie przez około 800 m torem na północny-wschód do stacji Ostrowite
dochodząc do punktu, w którym rozpoczęto opis.
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Załącznik Nr 2
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2618
ROZPORZĄDZENIE Nr 136
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny
Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód, zwany
dalej „Obszarem”, o powierzchni 9.250,0 ha, połoŜony jest
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w
powiecie mrągowskim na terenie gminy Mikołajki, w
powiecie piskim na terenie gmin: Orzysz i Pisz.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.

polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla
celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych,
a takŜe ograniczanie szkód łowieckich poprzez
zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych;
stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się
tylko przy braku innych alternatywnych metod;
9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;

ochrony

10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;

11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt,
roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemu
leśnego;

2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;
4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,

12) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony oraz
reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagroŜonych;
13) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
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krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania
łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako
rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
8) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych;
w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku
ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające
lokalną róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie
rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie
działań ochronnych w celu ich zachowania;
10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;
12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;
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5) ograniczanie
zabudowy
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
10) ograniczenie
działań
powodujących
obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach i
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich
zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w
myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym;
gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych
powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie
zagroŜonych i zagroŜonych oraz promować gatunki o
pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
1
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
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4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa
do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte
przez właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy
od brzegów zgodnie z linią występującą na działkach
przyległych;
2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego terenów dostępu do wód publicznych – w
zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i
przystani, po uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy ustaleń
obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie rozporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
sporządzonych projektów planów w stosunku do których
zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych planów do
publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone
przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które słuŜą racjonalnej
gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w
celu poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z
wojewodą.
1

2

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 rozporządzenia Nr
21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia
2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego
krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części
dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny
Mazurskiego Parku Krajobrazowego-Wschód, ustanowionego
w § 1 ust. 1 pkt 59 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 136
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

Załącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód.
Granica Obszaru biegnie od punktu styku północnej granicy miasta Mikołajki z drogą krajową Mikołajki – Orzysz i dalej
wzdłuŜ tej drogi w kierunku północno-wschodnim do miejscowości Pszczółki (do tego punktu posiada wspólną granicę z
OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich), następnie w kierunku wschodnim przez Pszczółki, Woźnice i Olszewo do wsi
Grabówek, gdzie skręca na południowy-wschód w drogę powiatową i biegnie tą drogą przez miejscowości Grabówka, Nowa
Wieś, Chmielewo, Dąbrowa ponownie do drogi krajowej Mikołajki – Orzysz, następnie biegnie wzdłuŜ tej drogi do drogi
gruntowej nr 303 (obręb Tuchlin), po czym biegnie wzdłuŜ tej drogi, przecina linię kolejową Mikołajki – Ełk i biegnie dalej
drogą gruntową Tuchlin – Leśnictwo Tyrkło i dalej do przecięcia z drogą ZastruŜne – Góra, po czym biegnie w kierunku
wschodnim tą drogą do drogi gruntowej nr 146 (obręb Góra) i dalej w kierunku ogólnym południowo-wschodnim początkowo
tą drogą, następnie drogą gruntową Góra – Mikosze (od miejscowości Tuchlin do granicy lasu na północny-zachód od
miejscowości Góra posiada wspólną granicę z OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich), po czym drogą gruntową nr 121
(obręb Mikosze), przecina rzekę Orzyc i biegnie drogą nr 136/2 (obręb Mikosze) do drogi krajowej Orzysz – Mikołajki,
załamuje się na zachód i biegnie do skrzyŜowania z drogą Grzegorze – Kolonia Gałdynek, skręca na południe i biegnie tą
drogą, do skrzyŜowania z drogą wojewódzką Orzysz – Pisz i dalej wzdłuŜ tej drogi do skrzyŜowania z drogą gruntową nr 61
(obręb Jeglin), załamuje się na zachód i biegnie tą drogą, a potem wzdłuŜ rowu melioracyjnego do wschodniej ściany lasu (od
skrzyŜowania drogi Pisz – Orzysz z drogą na Nowe Guty aŜ do tej ściany lasu obszar posiada wspólną granicę z OChK
Puszczy i Jezior Piskich; natomiast od tego punktu rozpoczyna się wspólna granica z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym),
dalej skręca na północ i biegnie wzdłuŜ granicy lasu, a następnie drogi gruntowej dociera do drogi prowadzącej do
miejscowości Karwik, tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie początkowo tą drogą, a następnie drogą gruntową wzdłuŜ
jeziora Seksty oraz wschodnią granicą grobli aŜ do jej końca biegnie drogą gruntową w kierunku wschodnim, na wysokości
linii wysokiego napięcia załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuŜ linii energetycznej do przecięcia się linii z drogą
powiatową Szczechy Wielkie – Zdory i dalej w kierunku północno-wschodnim, początkowo wzdłuŜ tej drogi, po czym wzdłuŜ
drogi gruntowej Zdory – Kwik do przecięcia się z drogą gruntową prowadzącą do byłego folwarku Kwik, następnie biegnie
drogą gruntową wzdłuŜ jeziora Śniardwy do skrzyŜowania z drogą Nowe Guty – Pisz, skręca w kierunku wschodnim i biegnie
tą drogą ok. 150 m, do przecięcia się z drogą gruntową nr 130 (obręb Nowe Guty), tu załamuje się w kierunku północnowschodnim i biegnie tą drogą, a następnie drogą powiatową Nowe Guty – Okartowo do skrzyŜowania z drogą wojewódzką
Orzysz – Mikołajki, po czym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuŜ tej drogi, następnie od miejscowości
WęŜewo wzdłuŜ linii kolejowej Orzysz – Mikołajki do przecięcia się z drogą gruntową WęŜewo – Suchy Róg, stąd biegnie w
ogólnym kierunku zachodnim tą drogą przez wieś Suchy Róg i dalej do skrzyŜowania z drogą Chmielewo – Dziubiele,
załamuje się na północ i biegnie do skrzyŜowania z drogą gruntową Dziubiele – Łuknajno, skręca na zachód i biegnie
początkowo tą drogą, a następnie rowem melioracyjnym nr 25 (obręb Dziubiele) i dalej drogą gruntową Dziubiele – Grabówka
do granicy administracyjnej gmin Orzysz – Mikołajki, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie początkowo
wzdłuŜ tej granicy, a następnie granicą obrębów Łuknajno i Grabówka do drogi gruntowej Długi Grąd – Łuknajno gdzie skręca
na północ i biegnie tą drogą do przecięcia z rowem melioracyjnym, skręca na zachód i biegnie do drogi gruntowej Grabnik
Mały – leśnictwo Łuknajno i dalej w tym kierunku drogą gruntową do Woźnic, następnie biegnie dalej w tym kierunku przez
wieś Grabnik Mały, drogą gruntową do linii kolejowej Orzysz – Mikołajki, po czym wzdłuŜ torów do granicy miasta Mikołajki
(koniec wspólnej granicy z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym) i wzdłuŜ granicy miasta dochodzi do punktu początkowego
opisanej granicy.
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2619
ROZPORZĄDZENIE Nr 137
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Szeroki Bór.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny
Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Szeroki Bór, zwany
dalej „Obszarem”, o powierzchni 591,5 ha, połoŜony jest
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w
powiecie piskim na terenie gmin: Pisz i Ruciane-Nida.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;
4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;

niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla
celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów
grzybowych, a takŜe ograniczanie szkód łowieckich
poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub
biologicznych; stosowanie metod chemicznego
zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych
alternatywnych metod;
9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;
11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt,
roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemu
leśnego;
12) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony oraz
reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagroŜonych;
13) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.

5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie
i
utrzymywanie
leśnych
korytarzy
ekologicznych
ze
szczególnym
uwzględnieniem
moŜliwości migracji duŜych ssaków;

2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:

6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;

2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,
polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;

1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
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krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania
łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako
rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie
śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
8) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych;
w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku
ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające
lokalną róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie
rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie
działań ochronnych w celu ich zachowania;
10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;
12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;

Poz. 2619

5) ograniczanie
zabudowy
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
10) ograniczenie
działań
powodujących
obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach i
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich
zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w
myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym;
gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych
powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie
zagroŜonych i zagroŜonych oraz promować gatunki o
pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
1
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

Poz. 2619
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa
do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte
przez właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy ustaleń
obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie rozporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
sporządzonych projektów planów w stosunku do których
zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych planów do
publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone
przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, które słuŜą racjonalnej gospodarce leśnej,
rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu poprawy stanu
środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.

1

2

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 rozporządzenia Nr
21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia
2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego
krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części
dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny
Mazurskiego
Parku
Krajobrazowego-Szeroki
Bór,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 58 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 137
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Otuliny MPK – Szeroki Bór.
Granica Obszaru biegnie poczynając od punktu przecięcia się granicy gmin Ruciane-Nida i Pisz z drogą powiatową
Wejsuny – Pisz, biegnie wzdłuŜ tej drogi w kierunku południowo-wschodnim do skrzyŜowania z drogą wojewódzką Pisz Ruciane-Nida (do tego punktu jest to wspólna granica z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym), załamuje się w kierunku
zachodnim i wzdłuŜ drogi biegnie do skrzyŜowania z drogą gruntową do Szerokiego Boru i dalej wzdłuŜ tej drogi od wsi
Jagodzin (do granicy gmin Ruciane Nida i Pisz posiada wspólną granicę z OChK Puszczy i Jezior Piskich), dalej skręca w
kierunku północno-wschodnim i biegnie drogą gruntową do przecięcia się z granicą administracyjną gmin Ruciane-Nida i Pisz,
stąd biegnie w kierunku północnym do punktu początkowego opisanej granicy (od załamania w kierunku północno-wschodnim
aŜ do punktu początkowego posiada wspólną granicę z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym).
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Załącznik Nr 2
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2620
ROZPORZĄDZENIE Nr 138
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny
Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida,
zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 1.636,5 ha,
połoŜony jest na terenie województwa warmińskomazurskiego, w powiecie piskim na terenie gminy
Ruciane-Nida i miasta Ruciane-Nida.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;
4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,

polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla
celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych,
a takŜe ograniczanie szkód łowieckich poprzez
zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych;
stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się
tylko przy braku innych alternatywnych metod;
9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;
11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i
grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego;
12) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony oraz
reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagroŜonych;
13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i
nowe ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
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3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania
łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako
rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
8) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych;
w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku
ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające
lokalną róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie
rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie
działań ochronnych w celu ich zachowania;
10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;
12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;
5) ograniczanie
zabudowy
wysoczyznowych, w celu

na
krawędziach
zachowania ciągłości

Poz. 2620
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
10) ograniczenie
działań
powodujących
obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach i
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we
wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do
wykorzystania w myśl właściwych przepisów o
rybactwie śródlądowym; gospodarka rybacka na
wodach powierzchniowych powinna wspomagać
ochronę
gatunków
krytycznie
zagroŜonych
i zagroŜonych oraz promować gatunki o pochodzeniu
lokalnym prowadząc do uzyskania struktury gatunkowej
i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
1
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;

Poz. 2620

1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do
dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, których
dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte przez
właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;

-

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w
rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z
2
późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które słuŜą racjonalnej
gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu
poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia
nieprzekraczalnej
linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;
2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy ustaleń
obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie rozporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
sporządzonych projektów planów w stosunku do których
zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych planów do
publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone
przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.
§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 rozporządzenia Nr
21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia
2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego
krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części
dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny
Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 57 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 138
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida.
Granica Obszaru biegnie poczynając od punktu styku gmin Świętajno, Ruciane-Nida i Piecki w kierunku wschodnim, do
granicy oddziału nr 240 i zachodnią granicą oddziału do drogi leśnej i dalej tą drogą w kierunku wschodnim przez oddziały
240 i 239 do zachodniej granicy oddziału 238, następnie wzdłuŜ granicy oddziału biegnie na północ do granicy gmin i
ponownie granicą gmin do drogi krajowej Stare Kiełbonki – Ruciane Nida, następnie biegnie wzdłuŜ tej drogi na wschód do
skrzyŜowania z drogą wojewódzką Piecki – Ruciane-Nida, stąd biegnie wzdłuŜ tej drogi w kierunku południowo-wschodnim do
przecięcia się z rzeką Nidką, załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuŜ rzeki do północnej granicy oddziału 107
(Nadleśnictwo Maskulińskie), następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuŜ tej granicy do drogi gruntowej Wygryny - RucianeNida, tam skręca na południowy-wschód i biegnie tą drogą do skrzyŜowania z drogą powiatową Ruciane Nida - Wejsuny i
następnie wzdłuŜ tej drogi na północny-wschód do śluzy „Guzianka”, stąd biegnie do granicy jeziora Guzianka Mała i dalej
wzdłuŜ linii brzegowej tego jeziora oraz jeziora Guzianka Wielka, następnie kanałem łączącym to jezioro z jeziorem Nidzkim
do linii kolejowej Pisz – Olsztyn, po czym wzdłuŜ torowiska w kierunku północno-zachodnim, a następnie południowozachodnim do granicy gmin Ruciane-Nida – Świętajno, tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuŜ tej
granicy do punktu początkowego opisanej granicy (od skrzyŜowania drogi leśnej z linią kolejową Pisz – Olsztyn (przy oddz.
314) do granicy gmin Ruciane Nida – Świętajno posiada wspólną granicę ze Spychowskim OChK).
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Załącznik Nr 2
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2621
ROZPORZĄDZENIE Nr 139
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich,
zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 10.521,3 ha
połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w
powiecie oleckim na terenie gmin: Olecko, Olecko miasto,
Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne uŜytkowanie do odnowień gatunków miejscowego
pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych
rodzimej florze czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;
4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;

niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla
celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów
grzybowych, a takŜe ograniczanie szkód łowieckich
poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub
biologicznych; stosowanie metod chemicznego
zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych
alternatywnych metod;
9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;
11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt,
roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemu
leśnego;
12) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony oraz
reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagroŜonych;
13) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o
wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.

5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;

2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:

6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;

2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszana, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,
polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;

1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
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krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych
na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania
uŜytków zielonych; propagowanie powrotu do
uŜytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych
dotychczas jako rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych
obniŜeń terenowych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień,
parków wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących
oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i
przydroŜnych;
6) zachowanie
śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
8) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych;
w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku
ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające
lokalną róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie
rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie
działań ochronnych w celu ich zachowania;
9) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
10) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;
11) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;

Poz. 2621
5) ograniczanie
zabudowy
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół zbiorników wodnych, w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień o zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
10) ograniczenie działań powodujących obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach i
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu; uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we
wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do
wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie
śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach
powierzchniowych powinna wspomagać ochronę
gatunków krytycznie zagroŜonych i zagroŜonych oraz
promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc
do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb,
właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
1
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

Poz. 2621
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do
dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, których
dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte przez
właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy ustaleń
obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie rozporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
sporządzonych projektów planów w stosunku do których
zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych planów do
publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone
przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w
rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z
2
późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które słuŜą racjonalnej
gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu
poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.

1

2

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 rozporządzenia Nr
21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia
2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego
krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części
dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 53 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 139
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich.
Granica obszaru biegnie od skrzyŜowania starego torowiska z drogą powiatową Dunajek – Sokółki do wsi Dybowo,
następnie skręca wzdłuŜ drogi polnej w kierunku wschodnim na odcinku 1800 m, później skręca skrajem lasu w kierunku
południowym na odcinku 1100 m, a dalej w kierunku wschodnim do styku z naroŜnikiem granicy gminy Olecko koło przysiółka
Doliwy, dalej biegnie wzdłuŜ granicy gminy Olecko w kierunku północno-wschodnim do skrzyŜowania z linia energetyczną SN
Olecko - PGR Karolin, następnie powraca w kierunku południowo-wschodnim wzdłuŜ tej linii do styku z kompleksem leśnym
w rejonie jeziora Kuliste, dalej skręca w kierunku północnym wzdłuŜ drogi polnej do wsi Łęgowo, a następnie skrajem lasu
skręca w kierunku wschodnim do drogi prowadzącej w kierunku jez. Sedraneckie, dalej biegnie wzdłuŜ tego jeziora w
odległości ok. 150 m od brzegu do rozwidlenia dróg Olecko – Gołdap i Sedranki – Babki Oleckie; następnie wzdłuŜ drogi
Olecko – Gołdap do skrzyŜowania z drogą polną w odległości 1000 m na północ od drogi na StoŜne; dalej skręca w kierunku
północno-wschodnim wzdłuŜ drogi polnej do wsi Monety i Biała Olecka, za którą skręca na północ do linii energetycznej SN,
dochodząc do granicy gminy Olecko i nią do skraju kompleksu leśnego; następnie zachodnim skrajem kompleksu leśnego
biegnie w kierunku PGR Mieruniszki Małe do styku z granica województwa; dalej wzdłuŜ granicy województwa prowadzi w
kierunku wschodnim do skrzyŜowania z drogą Mieruniszki – Sedranki; następnie tą drogą w kierunku południowym do wsi
Lenarty, omijając ją od północy po rzece Lega dochodzi do drogi prowadzącej przez wieś Judziki i wzdłuŜ tej drogi skręca w
kierunku południowo-zachodnim do skrzyŜowania z linią energetyczną Olecko – Drozdowo; następnie wzdłuŜ tej linii do lasu i
jego skrajem do skrzyŜowania z drogą Golubki – Babki Oleckie; dalej wzdłuŜ tej drogi skręca skrajem lasu w kierunku
zachodnim do granicy gminy Olecko i tą granicą na południe do drogi Golubki – Babki Oleckie i dalej na południowy-wschód
do Babek Oleckich, gdzie skręca na północny-wschód wzdłuŜ drogi Sedranki – Lenarty, a dalej drogą na południowy-wschód
do m. Pieńki (daw. PGR), potem do styku z kompleksem leśnym obejmując go od północy, wschodu i południa do
skrzyŜowania z drogą utwardzoną Dworek Mazurski – MoŜne i dalej tą drogą ok. 150 m do granicy administracyjnej miasta
Olecka i nią do jeziora Olecko Wielkie; dalej tą granicą na południowy-wschód do skrzyŜowania z drogą wojewódzką Olecko Raczki, a następnie wzdłuŜ tej drogi do skrzyŜowania z drogą Wieliczki – Wysokie, następnie wzdłuŜ tej drogi granica skręca
w kierunku południowo-zachodnim do Nowego Młyna (daw. PGR), potem skręca wzdłuŜ drogi w kierunku zachodnim na
północ od rzeki Lega do wsi Olecko Małe i dalej skręca w kierunku zachodnim wzdłuŜ drogi Olecko Małe – Zatyki do
skrzyŜowania z zachodnią linią energetyczną SN, a dalej prowadzi odgałęzieniem tej linii w kierunku zachodnim do
skrzyŜowania z linią kolejową Olecko – Ełk; następnie granica biegnie wzdłuŜ linii kolejowej Olecko – Ełk w kierunku
północnym do przysiółka Szczygły, gdzie skręca wzdłuŜ drogi polnej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Legi; następnie
granica biegnie wzdłuŜ rzeki Legi do m. Lesk i dalej w kierunku północnym do styku z linią energetyczną (przed drogą Olecko
– Raczki), którą skręca w kierunku wschodnim do brzegu jeziora Olecko Wielkie; wzdłuŜ zachodniego brzegu jeziora do styku
z granicą administracyjną m. Olecka, następnie biegnie wzdłuŜ granicy m. Olecka w kierunku zachodnim do cieku wodnego;
następnie w kierunku leśniczówki Jaśki,przed leśniczówką do skraju lasu, a nim do drogi do wsi Jaśki, którą dalej na południe
za jez. Dobskie, dalej skręca w kierunku zachodnim w odległości ok. 300 m od południowego brzegu jeziora Dobskiego do
styku z drogą Gordejki – Janowo; następnie tą drogą w kierunku południowo-wschodnim do mostu na cieku wodnym i wzdłuŜ
tego cieku w kierunku południowo-zachodnim do skrzyŜowania z granicą administracyjną gm. Świętajno.; następnie wzdłuŜ
granicy gminy Świętajno biegnie w kierunku północno-zachodnim do skrzyŜowania z ciekiem na południe od jeziora RyŜonka
Mała i dalej na południe wzdłuŜ drogi polnej do linii energetycznej SN, a potem wzdłuŜ niej w kierunku południowym i
zachodnim do drogi Dunajek – Świętajno; wzdłuŜ drogi Dunajek – Świętajno granica biegnie na północ do skrzyŜowania ze
starym torowiskiem, które jest punktem początkowym opisu (ten fragment granicy pokrywa się z granicą OChK Pojezierza
Ełckiego).
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2622
ROZPORZĄDZENIE Nr 140
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bagien MaŜańskich.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Bagien
MaŜańskich, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni
1 180,0 ha połoŜony jest w województwie warmińskomazurskim, w powiecie kętrzyńskim na terenie gmin:
Srokowo i Kętrzyn oraz w powiecie węgorzewskim na
terenie gminy Węgorzewo.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;
4) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów
grzybowych, a takŜe ograniczanie szkód łowieckich
poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub
biologicznych; stosowanie metod chemicznego
zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych
alternatywnych metod;
5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;
6) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i
grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego;

o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
9) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych;
10) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych, części obumarłych aŜ
do całkowitego ich rozkładu;
11) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
lęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
leśną róŜnorodność biologiczną;
12) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,
polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;
niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub/i sukcesji;
13) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego – zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania
łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako
rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;

7) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony oraz
reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagroŜonych;

4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;

8) wykorzystanie
lasów
dla
celów
krajoznawczych
i
edukacyjnych

5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu

rekreacyjnow
oparciu
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rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie
śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
8) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych;
w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku
ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające
lokalną róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie
rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie
działań ochronnych w celu ich zachowania;
10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;
12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych;
13) wnioskowanie do właściwego organu ochrony przyrody o
objęcie ochroną prawną stanowisk gatunków chronionych i
rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, takŜe ekosystemów i
krajobrazów waŜnych do zachowania w postaci
rezerwatów
przyrody,
zespołów
przyrodniczokrajobrazowych i uŜytków ekologicznych; opracowanie i
wdraŜanie programów reintrodukcji, introdukcji oraz
czynnej ochrony gatunków rzadkich i zagroŜonych
związanych z nieleśnymi ekosystemami lądowymi.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
3) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;
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6) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
7) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
8) ograniczenie
działań
powodujących
obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach i
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
9) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
10) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
11) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
12) odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach
cieków; w razie moŜliwości wprowadzanie wtórnego
zabagnienia terenów;
13) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we
wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do
wykorzystania poŜytku w myśl ustawy o rybactwie
śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach
powierzchniowych powinna wspomagać ochronę
gatunków krytycznie zagroŜonych i zagroŜonych oraz
promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc
do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb
właściwej dla danego typu wód;
14) wnioskowanie do właściwego organu ochrony
przyrody celem obejmowania ochroną prawną
zachowanych w stanie zbliŜonym do naturalnego
fragmentów ekosystemów wodnych oraz stanowisk
gatunków chronionych i rzadkich reprezentatywnych
dla ekosystemów hydrogenicznych.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:

4) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
5) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) winno być
poprzedzone analizą bilansu wodnego zlewni;

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
1
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
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4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do
dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, których
dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte przez
właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie
rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych
planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało
zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które słuŜą racjonalnej
gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu
poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.

1

2

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 rozporządzenia
Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia
2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego
krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części
dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Bagien
MaŜańskich, ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 45 tego
rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 140
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Bagien MaŜańskich
Granica Obszaru biegnie od skrzyŜowania szosy Gryzławki–Radzieje z szosą z Karolewa i MaŜan na północ drogą
lokalną aŜ do skraju lasu i dalej na zachód skrajem lasu do szosy Nowa RóŜanka–Srokowo, następnie tą szosą na północ
przez las do jego skraju, gdzie skręca na wschód i biegnie skrajem lasu a następnie północnym brzegiem jez. Długiego i
ponownie skrajem lasu na wschód do granicy Gminy, następnie tą granicą na południe do miejsca spotkania z ciekiem
Radzieje i następnie przecina ciek i dalej biegnie drogą lokalną na południe do szosy z Radziej do Gryzławek, i dalej szosą na
zachód do punktu wyjścia, tj. do skrzyŜowania szosy Gryzławki – Radzieje z szosą z Karolewa i MaŜan.
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2623
ROZPORZĄDZENIE Nr 141
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz.
1286) zarządza się, co następuje:

niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania
dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;

§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i
Szkotówki, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni
8.391,9 ha połoŜony jest w województwie warmińskomazurskim, w powiecie nidzickim na terenie gmin:
Kozłowo i Nidzica oraz w powiecie działdowskim na
terenie gmin: Działdowo i Iłowo-Osada.

9) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych
i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne
oraz istniejące i nowe ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze
wyposaŜone w elementy infrastruktury turystycznej i
edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem.

§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:

2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;

§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału
biocenotycznych;

gatunków

domieszkowych

2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej
o naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;

i

4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie
i
utrzymywanie
leśnych
korytarzy
ekologicznych
ze
szczególnym
uwzględnieniem
moŜliwości migracji duŜych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych,
w szczególności
podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego
istniejących
śródleśnych
cieków,
mokradeł, polan, torfowisk oraz wrzosowisk;

3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania łąkowego
gruntów wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdłuŜ
rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie w stanie nienaruszonym obszarów wodnobłotnych, w tym torfowisk, zabagnień, podmokłości, oczek
wodnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
7) zachowanie śródpolnych
wrzosowisk i psiar;

muraw

napiaskowych,

8) rekultywacja oraz niwelacja terenów powyrobiskowych; w
szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały
się
właściwe
biocenozy
wzbogacające
lokalną
róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie rekultywacji
nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie działań
ochronnych w celu ich zachowania;
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9) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
10) prowadzenie melioracji nawadniających w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych
wraz z pasem roślinności okalającej;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;

12) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
13) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich
zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w
myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym;
gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych
powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie
zagroŜonych i zagroŜonych oraz promować gatunki o
pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:

4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

5) ograniczanie
zabudowy
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
1
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );

6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;

7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
10) ograniczenie działań powodujących obniŜenie zwierciadła
wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń
drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych,
łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na
krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;

1

Poz. 2623

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
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2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;

Poz. 2623

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;

3) realizacji inwestycji celu publicznego.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które słuŜą racjonalnej
gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w
celu poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z
wojewodą.
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin kopalin udokumentowanych przez Skarb
Państwa do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego
rozporządzenia,
których
dokumentacje
zostały
zatwierdzone lub przyjęte przez właściwy organ
administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa
rolnego,
pod
warunkiem
nie
przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od
brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie
rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia
tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie
zostało zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie
rozporządzenia.
§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3
rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Nidy i
Szkotówki, ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 42 tego
rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:

2

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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do rozporządzenia Nr 141
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki.
Początek opisu granicy znajduje się na drodze Kownatki – Rączki, 200 m na południowy-wschód od skrzyŜowania z drogą
prowadzącą do wschodniego brzegu jeziora Kownatki. Od tego punktu na południowy-wschód szosą do miejscowości
Szkotowo i dalej na północny-wschód w kierunku m. Michałki do wysokości mostku nad źródłowym odcinkiem rzeki Nidy (jest
to fragment styczny z OChK Jeziora Mielno). Na wysokości mostku nad źródłowym odcinkiem rzeki Nidy schodzi na jej lewy
brzeg i doprowadza do m. Rączki, tam skręca na południowy zachód, wkracza na szosę do m. Nowe Szkotowo. W N.
Szkotowie przechodzi na drogę polną do m. Kolonia Szkotowo do miejsca styku z drogą lokalną Szkotowo-RogóŜ. Tam
wkracza na tę drogę i dalej na południe przez miejscowość Lipowo i RogóŜ dociera do wsi Sławka Wielka. Tam skręca na
wschód zgodnie z linią przebiegu lewostronnego dopływu rzeki Szkotówki - Sławska Struga, najpierw drogami wzdłuŜ skraju
zabudowy wsi, a dalej prowadzi prawym jego brzegiem do m. Sławka Mała, by wrócić lewym brzegiem do Sławki Wielkiej,
skręcając przed wsią drogami na południowy skraj doliny i dochodząc do drogi na Kozłówko. Granica prowadzi tą drogą około
200 m na południe. Stąd prowadzi drogą lokalną wzdłuŜ Sławskiej Strugi na południowy - zachód do rozwidlenia dróg na
Borowiec i od tego miejsca drogami na południe i wschód przez Zabłocie Kozłowskie w kierunku Kozłówka. Przed m.
Kozłówko skręca w drogi o przebiegu południowo-zachodnim i południowym, przecina szosę Działdowo – Nidzica (ok. 400 m
na północny wschód od rzeki) oraz tor kolejowy Tama Brodzka - Nidzica (ok. 600 m na wschód od rzeki) i przez m. Kolonia
Sarnowo - Nadrzeczne, Kolonia Sarnowo - Wybudowane dociera na wysokość linii energetycznej przy połączeniu rzek Nidy i
Szkotowki. Tam granica zmienia kierunek na wschód prowadząc wzdłuŜ rz. Nidy do drogi Brodowo – Zakrzewko, która skręca
na północ w kierunku Zakrzewka, a przed lasem, jego skrajem na wschód i potem na północ dociera do szosy w m. Kadyki. Z
Kadyk do Zakrzewka szosą, a następnie drogą lokalną do Niedanowa, omijając jego zabudowę od wschodu i szosą do
Zalesia, mijając jego zabudowę drogą od zachodu. Z Zalesia drogą lokalną do Zaborowa, gdzie szosą przez wieś ok. 300 m,
a potem drogą w kierunku północno-zachodnim wzdłuŜ linii energetycznej omijając zabudowę wsi do drogi w kierunku
Pielgrzymowa. Tą drogą na północ i w odległości ok. 1400 m od Pielgrzymowa skręca na wschód w drogę leśną, którą potem
biegnie skrajem lasu na północ do Pielgrzymowa. Pielgrzymowo omija od wschodu i dalej drogą na północny - wschód przez
Olszewo, Olszewko do m. Piątki. Przed Piątkami skręca w kierunku północno-zachodnim drogą w kierunku m. RozdroŜe,
gdzie skręca na zachód i ok. 1000 m wiedzie na zachód szosą Nidzica – Działdowo, po czym skręca drogą na północny zachód, dochodzi do lasu i dalej przez las, a za nim dalej prosto, obok na m. Szerokopaś doprowadza do drogi E-7. Przed
Załuskami (omijając wieś od wschodu i północy) wkracza na drogi lokalnew kierunku doliny Nidy i doprowadza do punktu
wysokościowego 182,2, po czym wraca do szosy E-7 i doprowadza nią na północ do skrzyŜowania z szosą do Dobrzynia. Po
ok. 250 m tą szosą wkracza na drogę lokalną do m. Dobrzyń, skąd skręca na wschód do stacji PKP Dobrzyń. Od przejazdu
kolejowego koło stacji do ok. 2000 m na południe od m. Wietrzychowo wiedzie torem kolejowym, gdzie skręca na wschód i
doprowadza do drogi asfaltowej Nidzica – Łyna i tą szosą do toru kolejowego Nidzica – Wielbark (od przejazdu kolejowego
jest to fragment styczny z OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej). Dalej torem do połączenia z linią kolejową Olsztyn Nidzica. Na wysokości mostu na rzece Nida skręca na zachód w górę rzeki. Ok. 250 m za pkt wysokościowym 177,7 skręca
na południe w drogę lokalną, którą doprowadza do drogi E-7. Siódemką na południowy-wschód w rejon rozdroŜa do granicy
miasta Nidzica i zgodnie z jej przebiegiem południowo-wschodnim do drogi odchodzącej od drogi E-7 na południowy-zachód
(około 400 m od mostu na Nidzie). Tą drogą na południe do granicy gminy i tą granicą do drogi z Kamionki do Zaborowa. Tą
drogą do m. WaŜyny, a za nią omija wieś od południa drogami dochodząc do drogi WaŜyny – Bartki. W Bartkach omija wieś
drogami od północy i południowego zachodu, dochodząc do drogi na Kolonię Bartki. Stąd drogami na południe i południowy zachód dociera do Krokowa, a następnie do m. Wola i stąd na południe doprowadza do granicy gminy. Tą granicą w kierunku
rzeki Nida. Przed rzeką skręca na południowy zachód i prowadzi rowem wzdłuŜ lewego brzegu, a następnie lewym brzegiem
rzeki Nida. W miejscu połączenia z rzeką Szkotówką przecina nurt i wiedzie lewym brzegiem rzeki Szkotówki (pod prąd) do
miejsca, gdzie granica powiatu odchodzi od rzeki w okolicach m. Borowiec. Po cieku doprowadza do szosy w m. Borowiec.
Szosą na północ ok. 900 m i wkracza na drogę lokalną do Wierzbowa i po przekroczeniu szosy Uzdowo – Nidzica dalej na jej
przedłuŜeniu w kierunku RogóŜa, a po ominięciu fermy hodowlanej wzdłuŜ linii energetycznej i dróg na północ do Kolonii
Dziurdziewo i do drogi lokalnej z Dziurdziewa wieś do Kolonii Szkotowo w okolicach zniszczonych zabudowań, gdzie skręca
na wschód do w/w Kolonii Szkotowo i wsi Szkotowo. Tam skręca na zachód w drogę na Siemianowo, a po ok. 1000 m na
północ w drogę biegnącą przez oddz. lasu nr 285. Tą drogą doprowadza do punktu, w którym rozpoczęto opis.

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 178

- 10959 Poz. 2623

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 178

- 10960 Poz. 2623

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 178

- 10961 Poz. 2623

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 178

- 10962 Poz. 2623

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 178

- 10963 Poz. 2624

2624
ROZPORZĄDZENIE Nr 142
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Elmy.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Elmy,
zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 8.923,2 ha
połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim na terenie gmin: Górowo
Iławeckie i Bartoszyce oraz w powiecie lidzbarskim na
terenie gminy Lidzbark Warmiński.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału
biocenotycznych;

gatunków

domieszkowych

i

4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,
polan, torfowisk oraz wrzosowisk; niedopuszczanie do ich
nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej
lub sukcesji;

8) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
9) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających do
utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z wymogami
zbiorowisk
łąkowych;
propagowanie
dominacji
gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną, w tym
preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas
metodą pastwiskową; zalecana jest ochrona i hodowla
lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych
oraz ras zwierząt; promowanie agroturystyki i rolnictwa
ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania łąkowego
gruntów wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdłuŜ
rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie w stanie nienaruszonym obszarów wodnobłotnych, w tym torfowisk, zabagnień, podmokłości, oczek
wodnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
7) zachowanie śródpolnych
wrzosowisk i psiar;

muraw

napiaskowych,

8) rekultywacja oraz niwelacja terenów powyrobiskowych; w
szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały
się
właściwe
biocenozy
wzbogacające
lokalną
róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie rekultywacji
nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie działań
ochronnych w celu ich zachowania;
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9) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
10) prowadzenie melioracji nawadniających w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych
wraz z pasem roślinności okalającej;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;
5) ograniczanie
zabudowy
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
10) ograniczenie
działań
powodujących
obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach
i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
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12) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
13) zalecane jest rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa
struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we
wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do
wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie
śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach
powierzchniowych
powinna
wspomagać
ochronę
gatunków krytycznie zagroŜonych i zagroŜonych oraz
promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc do
uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej
dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
1
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

____________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
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2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które słuŜą racjonalnej
gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w
celu poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z
wojewodą.
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5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia
nieprzekraczalnej
linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;
2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia
istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do
prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem
nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od
brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie
rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia
tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie
zostało zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie
rozporządzenia.

4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa
do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub
przyjęte
przez
właściwy
organ
administracji
geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po
uzgodnieniu
sposobu
rekultywacji
z
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody na etapie
wydawania koncesji na wydobywanie kopalin.

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3
rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
Doliny
Elmy,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 34 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

2

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Elmy.
Granica Obszaru biegnie od miejsca styku granicy państwa z granicą Gminy Bartoszyce na południe tą granicą do
wysokości m. Piersele i dalej skrajem lasu do drogi lokalnej na południe od m. Piersele, następnie drogami na wschód i
południowy - wschód, a przed m. Solno w dół cieku na wschód i południowy-wschód, dalej skrajem lasu do rz. Bezledy aŜ do
cieku dopływającego z jej prawej strony oddzielającego działki 3/11 i 7/5 (przed m. Bezledy) dociera do drogi Bezledy –
Piasek, przecina tę drogę i biegnie skrajem kompleksu leśnego docierając do drogi przy m. Wysieka, drogą dochodzi do
przeciwległego lasu i skrajem lasu biegnie na południe, otaczając ten kompleks od południa, biegnie na północ i zachód aŜ do
spotkania z ciekiem na północ od m. Braciszewo, następnie biegnie tym ciekiem w kierunku południowo-zachodnim, dociera
do drogi Bezledy – Piasek i tą drogą do m. Topilkajmy, gdzie skręca na drogę do m. Bądle, gdzie rowem uchodzącym do rz.
Elmy dociera do prawego jej brzegu w 63,8 km jej biegu, lewym brzegiem (zgodnie z nurtem) doprowadza do mostku i drogi
relacji Piasek – Górowo Iławeckie, dalej tą drogą biegnie w kierunku zachodnim i skręca na drogi lokalne w kierunku
południowym, biegnie przez Deksyty, Weskajmy, Bądze przed Piasecznem otaczając starorzecze z laskiem, a dalej drogą
dociera do Piaseczna, gdzie przecina drogę Lisiak – Bartoszyce i dalej biegnie drogą lokalną do kompleksu leśnego, otacza
ten kompleks od wschodu, dalej biegnie drogą na południe, a potem wschód, dociera do rzeki i granicy gminy Lidzbark
Warmiński i gminy Bartoszyce, otaczając od północy kompleks leśny; w miejscu gdzie ww. granica opuszcza skraj lasu
biegnie skrajem tego lasu najpierw na południe, potem południowy-wschód i dalej na południe, stąd przebiega zgodnie z
granicą zarośli nadbrzeŜnych i częściowo lewym brzegiem rzeki Elmy doprowadzając do drogi w m. Koniewo, drogą przez
wieś biegnie w kierunku zachodniej jej części (odcinek ten stanowi wspólną granicę z OChK Doliny Dolnej Łyny), następnie
skręca na północ i przebiega drogami lokalnymi w kierunku m. Jagoty otaczając je od północy częściowo zgodnie z granicą
gm. Lidzbark w kierunku wschodnim i dalej drogami lokalnymi na południowy-wschód do ponownego spotkania z granicą
gminy, biegnąc granicą gminy dochodzi do m. Nerwiki i drogą poprzez wieś dochodzi do b. toru kolejowego z Lidzbarka do
Sągnit, torem biegnie na północ do wysokości m. Zielenica, gdzie skręca na wschód i północ drogą lokalną w kierunku Piasty
Wlk., omijając od północy zabudowania b. PGR skręca na zachód do południowego skraju lasu, a potem w górę rzeki
Kamiennej do granic Górowa Iławeckiego, granicami miasta biegnie do drogi Górowo Iławeckie – Piasek i tą drogą na
wschód; po minięciu m. Piasty Wlk. skręca na drogę lokalną w kierunku lasu, otacza go od północy, biegnie jego skrajem i
drogą lokalną dociera do drogi łączącej m. Wiewiórki i Deksyty, od mostu w Deksytach granica biegnie w kierunku północnym
po prawym brzegu rz. Elmy i jej dopływu rz. Gąski, aŜ do drogi prowadzącej z Woryn do Głamsin, później przedłuŜeniem ww.
drogi biegnie na północ do skraju lasu i dalej w tym kierunku, za lasem biegnie do Galajn nasypem i dalej drogą na
Toporzyny; po minięciu kolonii Galajny skręca na wschód w drogę na Warszkajty i po 100 m przechodzi na skraj lasu, otacza
las od północy i potem biegnie wzdłuŜ linii energetycznej do drogi polnej biegnącej z m. Toporzyny, którą na południe dociera
do skraju lasu, skąd drogą gruntową na wschód dociera do drogi biegnącej przez Warszkajty do granicy państwa i dalej w
kierunku wschodnim dociera do punktu początkowego opisu.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 178

- 10967 Poz. 2624

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 178

- 10968 Poz. 2624

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 178

- 10969 Poz. 2624

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 178

- 10970 Poz. 2625

2625
ROZPORZĄDZENIE Nr 143
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Dąbrówieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dąbrówieński Obszar Chronionego Krajobrazu,
zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 5.565,0 ha
połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w
powiecie ostródzkim na terenie gminy Dąbrówno oraz w
powiecie działdowskim na terenie gminy Działdowo.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla
celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów
grzybowych, a takŜe ograniczanie szkód łowieckich
poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub
biologicznych; stosowanie metod chemicznego
zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych
alternatywnych metod;
9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;

11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i
grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego;

2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;

12) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony oraz
reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagroŜonych;

3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;
4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,
polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;

13) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego – zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
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3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania
łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako
rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień,
parków wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących
oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i
przydroŜnych;
6) zachowanie
śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
8) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych;
w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku
ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające
lokalną róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie
rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie
działań ochronnych w celu ich zachowania;
10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;
12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność ochrony
człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;

Poz. 2625
5) ograniczanie
zabudowy
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
10) ograniczenie
działań
powodujących
obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach i
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich
zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w
myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym;
gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych
powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie
zagroŜonych i zagroŜonych oraz promować gatunki o
pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
1
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
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4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do
dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, których
dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte przez
właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia
nieprzekraczalnej
linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie
rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych
planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało
zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w
rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z
1
późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, które słuŜą racjonalnej gospodarce leśnej,
rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu poprawy stanu
środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.

1

2

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 rozporządzenia Nr 21
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w
sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Dąbrówieńskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 19 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.

Załączniki
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do rozporządzenia Nr 143
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Dąbrówieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Granica Obszaru biegnie od przecięcia drogi lokalnej z nieczynnym torem kolejowym linii Ostróda – Działdowo we wsi
Brzeźno Mazurskie, gm. Dąbrówno, dalej biegnie na południowy zachód drogą lokalną w kierunku wsi Grzybiny, dochodząc
po 1 km do granicy gmin Dąbrówno i Działdowo, gdzie skręca na północny zachód, prowadząc dalej ww. granicą gmin do
rzeki Wel koło wsi Wądzyń, stąd zgodnie z biegiem rzeki i dalej granicą ww. gmin do granicy gminy Rybno, gdzie przecina
koryto rzeki Wel i skręca najpierw na północny zachód, a dalej na północny wschód prowadząc granicą gmin Dąbrówno i
Rybno do jej przecięcia z drogą powiatową Dąbrówno – Koszelewy, stąd zmierza ww. drogą przez wieś Wądzyń na północ i
po 2,5 km skręca na zachód w drogę gruntową, którą przez wieś Okrągłe doprowadza do drogi lokalnej Dąbrówno – Rumian
na południowym skraju wsi Lewałd Wielki, w Lewałdzie granica skręca na północ i biegnie drogą polną do połączenia z drogą
gruntową Elgnowo – Stare Miasto, gdzie skręca na wschód do połączenia z drogą lokalną Stare Miasto – Wierzbica, drogą tą
granica skręca na północ dochodząc do zabudowań byłego PGR Wierzbica, gdzie skręca na wschód w drogę lokalną i po
przecięciu szosy Dąbrówno – Lubawa doprowadza do byłego PGR Fiugajki, tu skręca na północ dochodząc do drogi Marwałd
– Frygnowo (droga wojewódzka nr 537) we wsi Tułodziad (na odcinku Wierzbica – Fiugajki – Tułodziad opisywany Obszar
graniczy od zachodu z OChK Wzgórz Dylewskich), od Tułodziadu granica biegnie na wschód drogą Tułodziad – Frygnowo,
po czym schodzi na południowy wschód w drogę gruntową, prowadzącą do wsi Samin, którą dochodzi do zachodniego
brzegu jeziora Dąbrowa, tu wchodzi na drogę gruntową okrąŜającą ww. jezioro i doprowadza do drogi wojewódzkiej nr 542
Dąbrówno – Gierzwałd, drogą tą zawraca do zachodniego brzegu jeziora Dąbrowa (prowadząc najpierw północnym brzegiem
jeziora Piekiełko, a dalej południowym brzegiem jeziora Dąbrowa), gdzie zawraca na południe a później na wschód, okrąŜając
zwartą zabudowę byłego PGR i biegnie do skrzyŜowania dróg Dąbrówno – Gierzwałd, stąd drogą Samin – Grunwald
prowadzi 300 m na wschód i skręca na południowy wschód na drogę lokalną, którą dochodzi poprzez były PGR Saminek do
wsi Ostrowite, dalej utrzymując ten sam kierunek granica wchodzi na drogę gruntową, po czym przecinając w kompleksie
leśnym granicę gmin Dąbrówno i Działdowo dochodzi do zachodnich zabudowań wsi Jankowice, omija od zachodu zwartą
zabudowę wsi, dochodzi do drogi powiatowej Leszcz – Rączki, a zarazem granicy ww. gmin, od tego miejsca granica
Obszaru biegnie na południowy zachód granicą ww. gmin, wchodząc na drogę polną Jankowice – Brzeźno Mazurskie,
przecina drogę wojewódzką nr 542 na odcinku Dąbrówno – Uzdowo, po czym drogą lokalną doprowadza do przecięcia z
nieczynnym torem kolejowym w Brzeźnie Mazurskim stanowiącym początek opisu.

Załącznik Nr 2
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2626
ROZPORZĄDZENIE Nr 144
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki
Wel, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 5.254,1 ha
połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w
powiecie nowomiejskim w gminach: Nowe Miasto
Lubawskie i Grodziczno, w powiecie iławskim na terenie
gmin: Iława i Lubawa.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;
4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych, w szczególności podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,

polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla
celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych,
a takŜe ograniczanie szkód łowieckich poprzez
zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych;
stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się
tylko przy braku innych alternatywnych metod;
9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;
11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i
grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego;
12) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony oraz
reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagroŜonych;
13) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;
14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne usuwanie
samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych, a w
razie konieczności takŜe karczowanie z usunięciem
biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego – zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
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3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych na
grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania uŜytków
zielonych; propagowanie powrotu do uŜytkowania
łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako
rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych obniŜeń terenowych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków
wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie
nowych zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie
śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
8) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych;
w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku
ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające
lokalną róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie
rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie
działań ochronnych w celu ich zachowania;
10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych;
12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność ochrony
człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
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przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
10) ograniczenie
działań
powodujących
obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach i
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;
12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich
zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w
myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym;
gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych
powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie
zagroŜonych i zagroŜonych oraz promować gatunki o
pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury
gatunkowej i wiekowej ryb, właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:

4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

5) ograniczanie
zabudowy
wysoczyznowych, w celu

2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51

na
krawędziach
zachowania ciągłości
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z
1
późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, które słuŜą racjonalnej gospodarce leśnej,
rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu poprawy stanu
środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.
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4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa
do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte
przez właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia
nieprzekraczalnej
linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;
2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy ustaleń
obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie rozporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
sporządzonych projektów planów w stosunku do których
zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych planów do
publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone
przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.
§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 rozporządzenia Nr
21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia
2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego
krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części
dotyczącej Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki
Wel, ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 16 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel.
Granica Obszaru biegnie od skrzyŜowania dróg na południowo-zachodnim skraju m. Grodziczno szosą asfaltową w
kierunku południowo-zachodnim przez miejscowości Lorki, Mroczenko do szosy Mroczno - Nowe Miasto Lubawskie. Szosą tą
w kierunku północno-zachodnim do drogi gruntowej prowadzącej do wschodniego krańca miejscowości Gwiździny, w
Gwiździnach na zachód przez wieś do drogi gruntowej prowadzącej na północ w kierunku kompleksu leśnego, dochodzi do
granicy lasu i wzdłuŜ tej granicy w kierunku północno-zachodnim do drogi gruntowej prowadzącej na północ. Drogą tą granica
prowadzi do szosy Nowe Miasto Lubawskie - Tylice i południowym skrajem szosy w kierunku wschodnim do miejscowości
Tylice. W Tylicach granica skręca na północ drogą w kierunku dawnego PGR Tylice, mija to gospodarstwo i dochodzi do
kompleksu leśnego. WzdłuŜ granicy lasu granica Obszaru prowadzi w kierunku zachodnim, później południowym i ponownie
zachodnim do drogi gruntowej prowadzącej do miejscowości Mszanowo, przecina nią kompleks leśny i osiągnąwszy skraj
lasu prowadzi ponownie wzdłuŜ kompleksu leśnego - najpierw na wschód, później na zachód i północ, dochodzi do drogi
Mszanowo - Bratian i tą drogą dochodzi do miejscowości Bratian, w Bratianie granica przecina rzeką Wel i jej prawym
brzegiem biegnie do mostu w miejscowości Kaczek. Od mostu w Kaczku granica prowadzi drogą w kierunku północnym i
dochodzi do szosy Nowe Miasto Lubawskie - Lubawa. Od tego miejsca granica biegnie szosą do skrzyŜowania z linią
kolejową Iława-Działdowo. Ten fragment granicy pokrywa się z granicą OChK Doliny Dolnej Drwęcy. Tutaj granica skręca na
południowy-wschód i południowym skrajem lini kolejowej dochodzi do jej przecięcia z szosą Rakowice - Zajączkowo
Lubawskie. W tym miejscu przebiega wzdłuŜ szosy i nadal w kierunku południowo-wschodnim szosą tą dochodzi do szosy
Mortęgi - Tylice, skręca na południe tą szosą, w miejscowości Kuligi skręca na południowy-wschód na szosę Kuligi - Linowiec
- Grodziczno, dochodzi do Grodziczna i drogą na zachodnim skraju miejscowości Grodziczno w kierunku południowym
dochodzi do punktu wyjścia.
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2627
ROZPORZĄDZENIE Nr 145
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:

8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych,
a takŜe ograniczanie szkód łowieckich poprzez
zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych;
stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się
tylko przy braku innych alternatywnych metod;

§ 1. Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 196,5 ha połoŜony
jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie
nowomiejskim na terenie gminy Grodziczno.

9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;

2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt,
grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;

§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

ochrony

11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i
grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego;

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;

12) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony oraz
reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagroŜonych;

2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;

13) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem;

3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i
biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z
tych gatunków;

14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w
szczególności poprzez dostosowanie liczebności
populacji
zwierząt
łownych
związanych
z
ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.

4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;

2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:

§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.

czynnej

5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych
tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia jest to moŜliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych
kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej;
tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych,
w szczególności
podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł,
polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla
celów produkcji roślinnej lub sukcesji;

1) przeciwdziałanie sukcesji zarastających łąk i pastwisk,
torfowisk itd. poprzez wypas, a takŜe mechaniczne
usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach
otwartych, a w razie konieczności takŜe karczowanie z
usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i
krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej a takŜe Krajowego
Programu
Rolnośrodowiskowego;
propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o
naturalny wypas metodą pastwiskową; zaleca się
ochronę i hodowlę lokalnych starych odmian drzew i
krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych
na grunty orne; niedopuszczenie do przeorywania
uŜytków zielonych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
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5) ochrona
zieleni
wiejskiej
oraz
kształtowanie
zróŜnicowanego krajobrazu rolniczego przez ochronę
istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień
śródpolnych i przydroŜnych;
6) zachowanie
śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

7) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków;

7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;

8) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych; w
szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały
się interesujące biocenozy wzbogacające lokalną
róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie rekultywacji nie
jest wskazane, zaleca się natomiast podjęcie działań
ochronnych w celu ich zachowania;

10) ograniczenie działań powodujących obniŜenie zwierciadła
wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń
drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych,
łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych;

9) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;

11) opracowanie i wdroŜenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroŜonych
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio
związanych z ekosystemami wodnymi;

10) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
łownych związanych z ekosystemami otwartymi do
warunków środowiskowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz w pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
jako naturalnej obudowy biologicznej w postaci pasów
zadrzewień i zakrzewień, celem ograniczenia spływu
substancji biogennych z pól uprawnych i zwiększenie
róŜnorodności biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymanie rzek
tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony
przeciwpowodziowej;
5) ograniczanie
zabudowy
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
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12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
13) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we
wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do
wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie
śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach
powierzchniowych powinna wspomagać ochronę
gatunków krytycznie zagroŜonych i zagroŜonych oraz
promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc
do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb,
właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
1
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
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3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działań
związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, które słuŜą racjonalnej gospodarce leśnej,
rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu poprawy stanu
środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą.
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1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa
do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte
przez właściwy organ administracji geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych), oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;
2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania
dotychczasowej linii zabudowy od brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie
rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia tych
planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało
zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia.
§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3
rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 21 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

2

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 145
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Granica Obszaru biegnie od punktu początkowego w miejscowości Buchnowo na południe granicą powiatów
działdowskiego i nowomiejskiego do jeziora Grądy, dalej granicą powiatów do południowego skraju kompleksu leśnego,
następnie skrajem lasu w kierunku zachodnim do szosy Lidzbark – Lubawa, gdzie granica obszaru wzdłuŜ kompleksu
leśnego zmienia kierunek na północny, a następnie, odchodząc od szosy, zmienia kierunek na wschodni, po około
900 metrach dochodzi do drogi gruntowej prowadzącej w kierunku północnym i tą drogą dochodzi do drogi Rynek –
Buchnowo i drogą tą wraca w kierunku północno-wschodnim do Buchnowa.
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Załącznik Nr 2
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2628
ROZPORZĄDZENIE Nr 146
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopad 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki
Orzyc, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 4.641,5 ha
połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim,
w powiecie nidzickim na terenie gmin: Janowiec Kościelny
i Janowo.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leśnych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uŜytkowania;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez
inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o
składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam
gdzie nie są moŜliwe odnowienia naturalne - uŜywanie
do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia
przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze
czy teŜ modyfikowanych genetycznie;
3) zwiększanie udziału
biocenotycznych;

gatunków

domieszkowych

i

4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach
porolnych
tam,
gdzie
z
przyrodniczego
i
ekonomicznego punktu widzenia jest to moŜliwe;
sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o
racjonalnej
granicy
polno-leśnej;
tworzenie
i
utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze
szczególnym uwzględnieniem moŜliwości migracji
duŜych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyŜszanie poziomu
wód gruntowych, w szczególności na siedliskach
wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i
łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników
wielofunkcyjnych,
w szczególności
podwyŜszających
róŜnorodność biologiczną w lasach;
7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego
istniejących
śródleśnych
cieków,
mokradeł, polan, torfowisk
oraz wrzosowisk;

niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania
dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji;
8) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
9) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe
ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze wyposaŜone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takŜe mechaniczne
usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach
otwartych, a w razie konieczności takŜe karczowanie z
usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew
i krzewów;
2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolnośrodowiskowego – zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcję
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej
o naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych
na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania
uŜytków zielonych; propagowanie powrotu do
uŜytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych
dotychczas jako rolne wzdłuŜ rowów i lokalnych
obniŜeń terenowych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień,
parków wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących
oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i
przydroŜnych;
6) zachowanie w stanie nienaruszonym obszarów wodnobłotnych, w tym torfowisk, zabagnień, podmokłości, oczek
wodnych oraz obszarów źródliskowych cieków;
7) zachowanie śródpolnych
wrzosowisk i psiar;

muraw

napiaskowych,
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8) rekultywacja oraz niwelacja terenów powyrobiskowych; w
szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały
się
właściwe
biocenozy
wzbogacające
lokalną
róŜnorodność biologiczną, przeprowadzenie rekultywacji
nie jest wskazane, zalecane jest podjęcie działań
ochronnych w celu ich zachowania;
9) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
10) prowadzenie melioracji nawadniających w przypadku
stwierdzonego
niekorzystnego
dla
racjonalnej
gospodarki rolnej obniŜenia poziomu wód gruntowych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych
wraz z pasem roślinności okalającej;
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
przeciwpowodziowych o rzeczywistą konieczność
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę
moŜliwości wały naleŜy lokalizować jak najdalej od koryta
rzeki, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu;
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwiększenia róŜnorodności biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;
5) ograniczanie
zabudowy
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych
budowlach piętrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególności
starorzeczy
i
oczek
wodnych jako
bariery
ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuŜ
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;
10) ograniczenie
działań
powodujących
obniŜenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególności
budowy
urządzeń
drenarskich
i
rowów
odwadniających na gruntach ornych, łąkach

1
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i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
11) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;
12) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej
retencji winny dodatkowo wzbogacać róŜnorodność
biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i
lokalne obniŜenia terenu; w miarę moŜliwości
technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie
funkcji obszarów źródliskowych o duŜych zdolnościach
retencyjnych; w miarę moŜliwości naleŜy zachowywać
lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające duŜą
rolę w utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej;
13) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we
wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do
wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie
śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach
powierzchniowych powinna wspomagać ochronę
gatunków krytycznie zagroŜonych i zagroŜonych oraz
promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc
do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb,
właściwej dla danego typu wód.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
1
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym ub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą
innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

wodnych,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i
Nr 171, poz. 1056.
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8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i
bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych
z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
rodzajów
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z wojewodą;
2) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które słuŜą racjonalnej
gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w
celu poprawy stanu środowiska, po uzgodnieniu z
wojewodą.
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczą:
1) złóŜ kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa
do dnia wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub
przyjęte
przez
właściwy
organ
administracji
geologicznej;
2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia
-

2

Poz. 2628

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzędnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na
działkach przyległych;
2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej
zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia
gospodarstwa
rolnego,
pod
warunkiem
nie
przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od
brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu
do wód publicznych - w zakresie niezbędnym do
pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewodą.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustaleń obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie
rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia
tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie
zostało zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie
rozporządzenia.
§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3
rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 43 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 146
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1

Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc.
Granica biegnie od punktu, w którym od szosy Janowo – Muszaki w okolicach m. Zawady odchodzi droga lokalna do m.
Smolany śardawy, tą drogą biegnie na południe do ww. wsi, ze Smolan prowadzi na północny-zachód przez pkt wys. 177,8 i
dalej na południowy-zachód do m. Nowa Wieś-Dmochy i dalej skręcając na północny-wschód przez wieś Górowo-Trząski w
kierunku m. Piotrowice, przed którą skręca na południe i dociera do granicy gminy, którą biegnie na południe do skrętu drogi
w kierunku Leśniewa Wielkiego, omijając punkt wysokościowy 201,4, dalej granica biegnie drogą przez Leśniewo Wlk., a za
nim na południe, potem drogą przez m. Szypułki Zaskórki w kierunku na północny-wschód do drogi Nowa Wieś Dmochy –
Szczepkowo Borowe, gdzie skręca do m. Stare Połcie i dalej do m. Szczepkowo Borowe, a dalej w tym samym kierunku do
m. Krajewo Kawęczyno, tam skręca w drogi lokalne: najpierw w kierunku m. Szczepkowo-Iwany, a po ok. 300 m w kierunku
Szczepkowo-Zalesie, po ok. 300 m w kierunku rzeki Orzyc, potem na południe, gdzie dochodzi do cieku Janówka, przekracza
go i rowem na południe dochodzi do nieuregulowanego fragmentu rzeki Orzyc, następnie prawym brzegiem rzeki Orzyc i
skrajem lasów nadbrzeŜnych granica dociera do mostu na trasie Janowo – Krusze, później prowadzi drogą do m. Krusze i
dalej drogą na południe do granicy województwa, którą to granicą biegnie do rzeki Orzyc, przekracza rzekę kierując się
wzdłuŜ niej na północ, potem granicą gminy Janowo na wschód w miejscu dotarcia jej do zachodniego brzegu lasu na
wysokości oddz. 59 (gdzie opuszcza granicę województwa) skręca na północ w drogę lokalną i dociera nią do wsi Szemplino
Czarne, stąd prowadzi dalej na północ drogą powiatową Zaborowo – Janowo do wsi Zembrzus-Mokry Grunt, dalej w tym
kierunku granica schodzi na drogę gruntową biegnącą dalej na północ skrajem bagnistej doliny rzeki Orzyc, przecina w
rejonie uroczyska Pusta Łąka teren torfowiska i rowy melioracyjne, gdzie skręca nieznacznie na północny-wschód, po czym
drogą dochodzi do drogi powiatowej Kuklin – Janowo, drogą tą skręca na wschód i po ok. 700 m, omijając od zachodu
centrum zabudowy Janowa, skręca ponownie na północny-wschód wzdłuŜ linii energetycznej i nią dochodzi do prawego
brzegu rzeki Orzyc, następnie przy rzece skręca ok. 100 m w górę jej biegu do drogi gruntowej biegnącej od rzeki na
północny-zachód, omijając od zachodu zabudowania m. Komorowo, później na skraju lasu (po ok. 600 m) skręca na
północny-wschód i dochodzi do drogi powiatowej Janowo – Nidzica przy punkcie wys. 136,1 m, połoŜonym ok. 1 km na
północny-zachód od Janowa, od tego punktu biegnie wymienioną drogą w kierunku zachodnim i doprowadza do punktu
początkowego na skrzyŜowaniu dróg we wsi Zawady (na odcinku ww. drogi od pkt wys. 136,1 m do skrzyŜowania we wsi
Zawady przebiega zarazem południowa granica OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej).
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Załącznik Nr 2
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ZARZĄDZENIE Nr 1
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni
z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2009 r. na Zalewie Wiślanym oraz
sposobu i warunków podziału tej kwoty.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o
rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

1) którzy mieli przyznane na rok 2009 indywidualne
kwoty połowowe leszczy i sandaczy,
2) wyłowili co najmniej 90% otrzymanej dla danego
gatunku kwoty,

§ 1. Ustala się w 2009 r. ogólną kwotę połowową na
Zalewie Wiślanym dla podanych niŜej gatunków ryb:

3) uzyskali akceptację działających na Zalewie Wiślanym
organizacji rybackich niezaleŜnie od tego czy do nich naleŜą.

1) leszcza - 160 ton,
2) sandacza - 100 ton.

2. O wielkości przyznanej kwoty połowowej decydują
wspólnie organizacje rybackie.

§ 2. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej, o której
mowa w § 1, dokonuje się na zasadzie przydzielenia
równej wielkości indywidualnych kwot połowowych na
wszystkie statki rybackie z dokładnością do 1 kg.

3. O kolejności otrzymania dodatkowej kwoty
połowowej
decyduje
data
złoŜenia
wniosku
zaakceptowanego przez działające na Zalewie Wiślanym
organizacje rybackie.

2. Ilość leszczy i sandaczy, która ewentualnie pozostanie
po podziale ogólnej kwoty połowowej stanowi rezerwę do
podziału w uzgodnieniu z organizacjami rybackimi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie w dniu ogłoszenia w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego i Województwa Pomorskiego.

§ 3. 1. Do ubiegania się o przydział dodatkowej kwoty
połowowej z rezerwy, o której mowa w § 2, ust. 2
uprawnieni są armatorzy:

Okręgowy Inspektor
Rybołówstwa Morskiego w Gdyni
Andrzej Baczewski
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Gdańsk, dnia 12 listopada 2008 r.
PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-84(6)/2008/819/VI/AP

DECYZJA
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)
w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423)
na wniosek
z dnia 22 października 2008 r.
Zakładu Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dobrym Mieście
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
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zmienić decyzję z dnia 17 września 2008 r. Nr OGD-4210-51(9)/2008/819/VI/DJ zatwierdzającą szóstą taryfę dla ciepła,
ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę taryfy w części IV pkt 4.1. Zmiana dotyczy grupy taryfowej B.
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr OGD-4210-51(9)/2008/819/VI/DJ z dnia 17 września 2008 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej
„Prezesem URE”, zatwierdził szóstą taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia
31 października 2009 r.
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanego dalej „Kpa”, na wniosek Przedsiębiorstwa,
posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/875/819/N/3/2000/MJ z dnia 31 sierpnia 2000 r., zmienioną decyzją
Nr WCC/875A/819/W/OGD/2002/DJ z dnia 2 października 2002 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/872/819/W/3/99/MJ z dnia 15 grudnia 1999 r., sprostowaną postanowieniem
Nr PCC/872A/819/U/OGD/2002/DJ z dnia 2 października 2002 r., a następnie zmienioną decyzją
Nr PCC/872-ZTO/819/W/ OGD/2008/SA z dnia 20 sierpnia 2008 r.,
- obrót
ciepłem
Nr
OCC/260/819/W/3/99/MJ
z
dnia
15
grudnia
1999
r.,
zmienioną
decyzją
Nr OCC/260-ZTO/819/W/OGD/2008/SA z dnia 20 sierpnia 2008 r., a następnie sprostowaną postanowieniem
Nr OCC/260-ZTO-A/819/W/OGD/2008/SA z dnia 28 sierpnia 2008 r.,
w dniu 24 października 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji
Nr OGD-4210-51(9)/2008/819/VI/DJ z dnia 17 września 2008 r. zatwierdzającej (szóstą) taryfę dla ciepła, polegającej na
zmianie stawek opłat zawartych w tej taryfie, w związku ze wzrostem cen gazu ziemnego. W konsekwencji przedmiotem
postępowania administracyjnego była zmiana brzmienia części IV pkt 4.1. taryfy dla ciepła. Zmiana dotyczy grupy taryfowej B.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, moŜe być w kaŜdym czasie za zgodą
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyŜszego stopnia, jeŜeli
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony. Ponadto stosownie do § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r.
Nr 193, poz. 1423) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo
energetyczne działalności gospodarczej jest moŜliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art.
47 ustawy – Prawo energetyczne, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę stawek opłat za zamówioną moc cieplną i za ciepło dla grupy taryfowej
B, w związku ze wzrostem kosztów wytwarzania ciepła, spowodowanych wzrostem cen gazu ziemnego. Wzrost cen gazu
ziemnego był wynikiem zatwierdzenia przez Prezesa URE decyzją Nr DTA-4212-24(11)/2008/652/V/AG z dnia
17 października 2008 r. zmiany taryfy dla paliw gazowych opracowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z
siedzibą w Warszawie. W ten sposób nastąpił istotny wzrost kosztów paliwa. Ustalając stawki opłat za ciepło w zmienionej
wysokości, Przedsiębiorstwo skalkulowało je na podstawie skorygowanych uzasadnionych kosztów. Zatem zachodzą
przesłanki do zmiany wysokości stawek opłat zawartych w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej taryfy dla grupy taryfowej B.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
46
47
– Prawo energetyczne oraz art. 479 pkt 1 i art. 479 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
49
dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479 Kodeksu
postępowania cywilnego). Odwołanie naleŜy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja o
zmianie taryfy dla ciepła w zakresie wnioskowanym przez Przedsiębiorstwo zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upowaŜnienia
Główny Specjalista
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka
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Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Olsztyńska 19
11-040 Dobre Miasto

Zmiana
taryfy dla ciepła
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 12 listopada 2008 r.
Nr OGD-4210-84(6)/2008/819/VI/AP
2008 r.
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście stanowiącej
załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 września 2008 r. nr OGD-4210-51(9)/2008/819/VI/DJ
wprowadza się następujące zmiany:
1. W części IV taryfy pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:
Rodzaje oraz wysokość stawek opłat.
4.1. Stawki opłat:
Grupa odbiorców A1/1
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
Grupa odbiorców A1/2
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
Grupa odbiorców A2/1
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
Grupa odbiorców A2/2
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
Grupa odbiorców B
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną
stawka opłaty za ciepło
*uwzględniono podatek VAT w wysokości 22%.

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ

zł/MW

netto
23 677,08
1 973,09
8,88

brutto*
28 886,04
2 407,17
10,83

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ

zł/MW

netto
20 803,81
1 733,65
7,61

brutto*
25 380,65
2 115,05
9,28

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ

zł/MW

netto
13 404,67
1 117,06
7,75

brutto*
16 353,70
1 362,81
9,46

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ

zł/MW

netto
16 587,12
1 382,26
8,73

brutto*
20 236,29
1 686,36
10,65

j.m.

netto

brutto*

zł/MW

6 111,51

7 456,04

zł/GJ

44,14

53,85

Odbiorcy z grup taryfowych: A1/1, A1/2, A2/1 i A2/2 będą obciąŜani ceną za zamówioną moc cieplną, ceną ciepła oraz ceną
nośnika ciepła, a odbiorcy grup A2/1 i A2/2 dodatkowo jeszcze będą obciąŜani stawkami opłat za usługę przesyłową,
wynikającymi z zatwierdzonej taryfy dla PEC.
O zmianie ww. cen i stawek opłat odbiorcy będą powiadomieni przez ZEC.
Prezes Zarządu
Bogusław Szałko
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PROTOKÓŁ
ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Olsztyn przed upływem kadencji
zarządzone na 16 listopada 2008 r.

Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 17 listopada 2008 r.
Głosowanie przeprowadzono w 94 obwodach głosowania.
Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich tj. 94 obwodowych komisji do spraw referendum, Komisja
ustaliła następujące wyniki głosowania:
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania - RAZEM
1a. w tym umieszczonych w części A spisu
1b. w tym umieszczonych w części B spisu
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Uwaga ! Suma liczb z pkt 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt 1.
2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania - RAZEM
2a. w tym w części A spisu
2b. w tym w części B spisu
Uwaga ! Suma liczb z pkt 2a i 2b musi być równa liczbie z pkt 2.
3.
4.
5.
6.
7a.
7b.

Liczba kart niewaŜnych
Liczba kart waŜnych (liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu)
Liczba głosów niewaŜnych
Liczba głosów waŜnych
Liczba głosów pozytywnych „Tak"
Liczba głosów negatywnych „Nie"

8. Komisja ustaliła, co następuje:
a) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła
b) liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu
(liczba kart waŜnych), wyniosła
(frekwencja wyniosła
c) liczba głosów waŜnych wyniosła
d) w wyborze w dniu 12 listopada 2006 r. odwoływanego organu liczba osób, które wzięły
udział w głosowaniu (liczba kart waŜnych), wyniosła
zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi
e) liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych "Tak") wyniosła

134 758,
43 638
32,38%)
43 191,
58 935,
35 361,
24 843.

9. Komisja, w związku z powyŜszym, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o
referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) stwierdza, Ŝe:
a) referendum jest waŜne, gdyŜ wzięło w nim udział nie mniej niŜ 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu,
b) Prezydent Miasta Olsztyn został odwołany, gdyŜ za odwołaniem organu oddano więcej niŜ połowę waŜnie oddanych głosów.
)

10.* Adnotacja o wniesieniu przez męŜów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów: MĘśOWIE ZAUFANIA NIEOBECNI
)

11.* Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów: BRAK UWAG

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1) Rogalski Mirosław - Przewodniczący
2) Poczobutt Marcin – Z-ca przewodniczącego
3) Gergola Urszula – członek
4) Pieloch Ewa – członek
5) Jankowski Maciej – członek
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