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2632
ROZPORZĄDZENIE Nr 147
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki.

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 Pasłęki,
zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 43.307,3 ha,
połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim,
w powiecie braniewskim na terenie gmin: Braniewo,
Płoskinia, Wilczęta; w powiecie elbląskim na terenie gminy
Godkowo; w powiecie lidzbarskim na terenie gmin:
Orneta, Lubomino; w powiecie ostródzkim na terenie
gmin: Miłakowo, Łukta oraz w powiecie olsztyńskim na
terenie gmin: Świątki, Jonkowo. Olsztynek, Stawiguda,
Gietrzwałd.
§ 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) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
2) 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;
3) 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;
4) 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;

5) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
6) 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;
7) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony
oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich,
zagroŜonych;
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.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) 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;
2) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
3) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień,
parków wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących
oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i
przydroŜnych;
4) zachowanie
śródpolnych
torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

5) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
6) 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) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych
oraz
rekultywacja
terenów
powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy
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w wyrobisku ukształtowały się właściwe biocenozy
wzbogacające lokalną róŜnorodność biologiczną,
przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane,
zalecane jest podjęcie działań ochronnych w celu ich
zachowania;
8) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
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
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
5) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
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;
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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.
§ 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 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.
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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.

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
- 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 Pasłęki,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 28 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
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Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.

Załączniki
do rozporządzenia Nr 147
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki.
Od granicy gminy Lidzbark Warmiński (jednocześnie granicy powiatu elbląskiego) powyŜej miejscowości Wapnik,
prowadzi na północ, a następnie na zachód drogą polną do drogi wojewódzkiej Orneta - Morąg, przecina ją następnie w
kierunku północno-zachodnim drogą lokalną do miejscowości Bogatyńskie (z wyłączeniem terenów zabudowanych). Z
miejscowości Bogatyńskie drogą polną w kierunku północno-wschodnim, następnie na południe do drogi gminnej, do
miejscowości Karkajmy. Z miejscowości Karkajmy drogą lokalną na południowy-wschód, następnie drogą leśną na północnywschód do drogi woj. Orneta - Morąg. Drogą tą na północ, następnie drogą polną w kierunku północno-zachodnim do granic
administracyjnych miasta Ornety. WzdłuŜ granicy Ornety do rzeki Drwęcy Warmińskiej. Od tego punktu w linii prostej do drogi
woj. Godkowo - Orneta. Następnie wzdłuŜ tej drogi na zachód do miejscowości Klusajny i stąd w kierunku północnym, a
następnie zachodnim do ściany lasu. WzdłuŜ ściany lasu do nasypu kolejowego, drogą polną do ściany lasu i wzdłuŜ ściany
lasu do drogi Spędy - BaŜyny. Tą drogą na zachód do skrzyŜowania z drogą Dobry-Osetnik na odcinku 1500 m, następnie na
zachód, a potem na północ drogą polną do lasu skraju doliny rzeki Wałszy. Stąd linią prostą w kierunku południowowschodnim do punktu wysokościowego 61.0 na drodze gminnej z Osetnika. Następnie skrajem lasu w stronę rzeki Wałszy.
Ok. 500 m przed rzeką odbija od granicy kompleksu leśnego w kierunku północnym i dochodzi do rzeki poniŜej miejscowości
Wołki. WzdłuŜ rzeki biegnie na północ w zachodni rejon miejscowości Gieduty i stąd odbija jej prawym dopływem na
północny-zachód do granicy gmin Płoskinia i Orneta (granica wspólna z OChK Równiny Orneckiej). Dalej wschodnim skrajem
lasu do drogi prowadzącej do wsi Wołki i drogą tą na południe do wsi Wołki. Stąd drogą gminną na północny-zachód, a
następnie na północ przez miejscowości: Łozy, Robuzy, Giedyle. Za Giedylami skręca na zachód i dochodzi do drogi gminnej
prowadzące do miejscowości Dąbrowa. WzdłuŜ tej drogi na północ do drogi Braniewo - Płoskinia i tą drogą do granicy gminy
Braniewo. Dalej na wschód wzdłuŜ granicy gminy do przecięcia z drogą gminną prowadzącą do miejscowości Brzeszczyny.
Skręca w tą drogę i dochodzi nią do północnego skraju lasu (omijając tereny zabudowane Brzeszczyn). Następnie granica
skręca na zachód i prowadzi do krawędzi lasu rosnącego wzdłuŜ doliny rzeki Młynówka. Dalej skrajem lasu w kierunku
północno-zachodnim do przecięcia z torami kolejowymi. WzdłuŜ torów na północ do skrzyŜowania z drogą Braniewo Płoskinia, następnie tą drogą na północ do granic administracyjnej miasta Braniewa. WzdłuŜ granic Braniewa do przecięcia z
drogą Braniewo-Pierzchały, dalej na południe tą drogą (z wyłączeniem miejscowości Zawierz i Pierzchały) do skrzyŜowania z
drogą Chruściel-Trąbki. Dalej na południe, wzdłuŜ granicy lasu do drogi Braniewo-Chruściel i dalej na południe tą drogą do
skraju lasu. Skrajem lasu do przecięcia z drogą Stare Siedlisko-Dębiny. Drogą tą na wschód do skrzyŜowania z drogą Dębiny
Leśne - Wilczęta. WzdłuŜ drogi Dębiny Leśne - Wilczęta na południe do drogi biegnącej na wschód wzdłuŜ skraju lasu. Tą
drogą ok. 500 m, a następnie drogą polną na południe do skrzyŜowania z drogą Dębiny Leśne - Wilczęta powyŜej
miejscowości Ławki. Drogą tą dalej na południe, a następnie skręca na wschód w drogę polną i prowadzi do drogi ŁozyWilczęta powyŜej miejscowości Bardyny. Drogą Łozy - Wilczęta do skrzyŜowania z drogą polną (poniŜej wsi) i dalej wzdłuŜ tej
drogi na południe do krawędzi lasu. WzdłuŜ krawędzi lasu w kierunku południowo-zachodnim do drogi Młynary - Gładysze,
przecina tę drogę i wzdłuŜ drogi polnej (obejmując miejscowość Gładysze) prowadzi do drogi Gładysze - Janówka. Drogą tą
do krawędzi lasu. WzdłuŜ krawędzi lasu na południe do pasa zadrzewień śródpolnych. Następnie wzdłuŜ tych zadrzewień na
wschód do granicy lasu. Dalej skrajem lasu na południowy-wschód do granicy gminy Godkowo. Granicą gminy (częściowo
wzdłuŜ cieku Tatarka) do nasypu kolejowego (granica wspólna ze Słobickim OChK). WzdłuŜ nasypu kolejowego na wschód
do skraju doliny Pasłęki. Następnie drogą polną na południe, potem na zachód do krawędzi lasu. WzdłuŜ północnej i
zachodniej krawędzi lasu do drogi Dobry - Łępno. Tą drogą na południowy-wschód do drogi biegnącej wzdłuŜ krawędzi lasu.
Następnie biegnie skrajem lasu i dalej na południowy-wschód (wzdłuŜ krawędzi doliny Rzeki Pasłęki). Dalej na południowyzachód wzdłuŜ lewobrzeŜnego dopływu Pasłęki do mostu na drodze Łępno - Podągi. Drogą tą przez Podągi do granicy
powiatu elbląskiego i dalej do drogi Miłakowo - Orneta. Tą drogą granica biegnie w kierunku południowym. Dalej wzdłuŜ toru
kolejowego Morąg - Orneta. Z nieczynnego toru kolejowego skręca na wschód w drogę polno - leśną, a po przecięciu szosy
Miłakowo - Orneta zmierza do Polkajn odcinkiem drogi lokalnej. W miejscowości Polkajny skręca na południowy-wschód w
drogę polną prowadzącą do wsi Pityny, gdzie skręca na wschód na szosę Miłakowo - Dobre Miasto i na terenie b. PGR Pityny
skręca w drogę lokalną do wsi Raciszewo, skąd droga gminną doprowadza do wsi Kalisty (przez Wojciechy, Kłodzin i
Lumpie). Z Kalist szosą w kierunku Miłakowa do wsi Bieniasze i tam skręca na zachód (a potem na południe) na drogę polną
do wsi Trokajny. Od Trokajn dalej w kierunku południowym przez miejscowość Litwa do drogi Brzeźno - Włodowo. PodąŜa nią
na krótkim odcinku w kierunku północno-wschodnim do cieku wypływającego z pobliskiego jeziora. Ciekiem tym dochodzi do
drogi gruntowej i drogą tą podąŜa na południowy-wschód do szosy Świątki -Brzydowo (koło miejscowości Kolonia Kalisty) i
nieco dalej na skrzyŜowaniu dróg skręca na południe wzdłuŜ szosy, prowadzącej do Mostkowa przez Kłobię, Kiewry, Kojdy.
Od Mostkowa szosą w kierunku Łukty (granica wspólna z Narieńskim OChK). Na wysokości wsi Ramoty skręca w drogą
polną i po przecięciu szosy do Olsztyna biegnie dalej drogą przy skraju lasu i polami do szosy Łukta - Podlejki. Tą szosą
przez miejscowość Worliny, Łęguty do miejscowości Dorotowo (zabudowania b. PGR) i tam skręca w drogę polną wiodącą do
szosy Olsztyn -Ostróda. Na odcinku Worliny - Dorotowo posiada wspólną granicę z OChK Lasy Taborskie. Tą szosą ok. 500
m na północny-wschód, następnie skręca w drogę lokalną i omijając teren ferm dochodzi do toru kolejowego Olsztyn Ostróda. WzdłuŜ toru na zachód do wsi Biesal, gdzie na przejeździe skręca na południowy-wschód na szosę do Olsztynka.
Biegnie nią przez miejscowość Guzowy Młyn, po czym przed wsią Mańki skręca na zachód wzdłuŜ rowu i rowem tym po
krótkim odcinku dociera do prawego brzegu rzeki Jemiołówki, którą podąŜa do miejscowości Samogowo, tam drogą
prowadzącą przez wieś ponownie dochodzi do szosy Podlejki - Olsztynek, którą biegnie przez miejscowość Kapity i na skraju
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lasu koło Leśniczówki Jagiełek (granica wspólna z OChK Lasów Taborskich), skręca na wschód w drogę biegnącą po granicy
lasu do granicy gminy Stawiguda. Tą granicą biegnie w kierunku drogi Olsztyn - Olsztynek. Od granicy gminy Stawiguda na
szosie Olsztyn-Olsztynek w kierunku północno-wschodnim. Tą szosą przez m. Miodówko i Stawigudę dociera do skraju lasu
po wschodniej stronie szosy. Tam skręca i przebiega najpierw zgodnie z południową granicą lasu, a potem drogą do
miejscowości Zarośle i dalej drogą do torów kolejowych Olsztynek - Olsztyn. Tam zmienia kierunek na północny i dociera
wzdłuŜ toru do miejscowości Gągławki. Na tym odcinku posiada wspólną granicę z OChK Puszczy Napiwodzko-Ramudzkiej.
Tam skręca na zachód w drogę biegnącą wzdłuŜ brzegu zbiorników wodnych i następnie w drogę leśną docierając do szosy
Olsztynek - Olsztyn. Przecina ją, a następnie po kilku metrach drogą na Mojdy schodzi na wschodni brzeg jeziora. Brzegiem
wody na północ przez miejscowość Dorotowo do ujścia strumienia, którym dociera z powrotem do szosy Olsztynek - Olsztyn,
by po ok. 300 m. skręcić na północny-zachód w drogę lokalną do Tomaszkowa (omijając wieś). Wkracza ponownie na drogę
do Tomaszkowa. Szosą biegnie w kierunku zachodnim do rozwidlenia drogi w kierunku Naterek i nad jeziorem dociera do
zakrętu szosy z Sząbruka do Olsztyna i do przejazdu na linii kolejowej Olsztyn - Ostróda. Tą szosą w kierunku zachodnim do
drogi leśnej prowadzącej do miejscowości Giedajty. Granica biegnie tą drogą do w/w miejscowości i tam przechodzi na szosę
Olsztyn - Morąg. Na skrzyŜowaniu z drogą asfaltową w obrębie kompleksu leśnego, prowadzącą do Wołowna (23 km) skręca
na północny-wschód w tę drogę i podąŜa nią w kierunku Wołowna. Przed Wołownem skręca na północny-zachód w drogę
gruntową biegnącą najpierw polami, a później skrajem zadrzewień i lasem w kierunku toru kolejowego linii Olsztyn - Morąg.
Przechodzi na tor kolejowy w miejscu jego wkroczenia do lasu. WzdłuŜ toru doprowadza do drogi asfaltowej Gamerki-Stare
Kawkowo. Tą drogą w kierunku północno-wschodnim do wsi Stare Kawkowo, gdzie skręca na drogę polną w kierunku
północnym do kolonii Skolity, skąd skręca na wschód do wsi Skolity. Od Skolit granica prowadzi drogą gminną na północ, a
następnie północny-zachód do wsi Dąbrówka. W okolicach mostu na rzece Pasłęce skręca na szosę biegnącą do Świątek, a
następnie odchodzi na północny-wschód na drogę polną do wsi Konradowo. W Konradowie skręca na drogę gminną w
kierunku północno-zachodnim i doprowadza do wsi Klony. W miejscowości Klony zachowując północno-zachodni kierunek
wkracza na drogę polną prowadzącą przez Ełdyty Małe do drogi Dobre Miasto - Miłakowo. Szosą poprzez Ełdyty Wielkie do
skrzyŜowania z drogą lokalną Pityny - Wapnik. Tą szosą na północny-wschód, a następnie północ do Wapnika, skąd drogą
gruntową prowadzącą w kierunku północno-zachodnim dochodzi do granicy gminy Lidzbark Warmiński - punktu rozpoczęcia
opisu obszaru.
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ROZPORZĄDZENIE Nr 148
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie Narieńskiego 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:

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

§ 1. Narieński Obszar Chronionego Krajobrazu, zwany
dalej „Obszarem”, o powierzchni 7.984,4 ha, połoŜony jest
w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie
ostródzkim na terenie gmin: Miłakowo, Morąg i Łukta.

7) 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. 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) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
1) 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) 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;
3) 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;
4) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
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. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:
1) 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;
2) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
3) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień,
parków wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących
oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i
przydroŜnych;
4) zachowanie śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

5) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
6) 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) 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;
8) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179

- 11014 -

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
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
5) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
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;
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
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duŜych zdolnościach retencyjnych; w miarę
moŜliwości naleŜy zachowywać lub odtwarzać
siedliska hydrogeniczne mające duŜą rolę w
utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej.
§ 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 raz 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 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.

________________________
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.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać
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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
- 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
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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
Narieńskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 31 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 13 listopada 2008 r.

Załącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Narieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Granica Obszaru biegnie od punktu skrzyŜowania drogi Łukta - Mostkowo z drogą lokalną na wysokości wsi Ramoty na
północ szosą do toru kolejowego Olsztyn - Morąg (jest to wspólna granica z OChK Doliny Pasłęki), gdzie skręca w kierunku
zachodnim i biegnie wzdłuŜ ww. toru; za przystankiem PKP Kozia Góra opuszcza tor i skręca na północny-wschód po granicy
gmin Morąg i Łukta, dochodząc do drogi lokalnej Ględy - Wilnowo, tą drogą biegnie do miejscowości Wilnowo, gdzie skręca
ku północy drogą śabi Róg - Boguchwały do Boguchwał, a z Boguchwał na Ponary; z tej szosy skręca na drogę gruntową
początkowo na północ, a dalej północny-wschód do wsi KsiąŜnik, dalej biegnie na wschód drogą polną do wsi Trokajny, ze
wsi Trokajny podąŜa w kierunku północnym do punktu przecięcia z linią energetyczną (wspólna granica z OChK Rzeki
Pasłęki) i dalej na północ do drogi Kalisty - Miłakowo; tą drogą przez Mysłaki Małe podąŜa w kierunku Pieszkowa i tu na
skrzyŜowaniu skręca na południowy-zachód w drogę prowadzącą do KsiąŜnika, na wysokości miejscowości Lipówka granica
skręca na północ w drogę polną okrąŜającą jezioro Mildzie od zachodu i północy; ujściem rzeki dochodzi do szosy Miłakowo Morąg, z niej skręca w kierunku zachodnim w drogą lokalną do Warkał i dochodzi do nieczynnego toru kolejowego Orneta Morąg, a dalej torem tym granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do wsi Niebrzydowo Wielkie do przecięcia z
drogą Niebrzydowo Wielkie - Miłakowo (wspólna granica z OChK Rzeki Wąskiej); dalej granica biegnie tym torem, a potem
skręca na południe w drogę gruntową i poprzez osadę Gulbity doprowadza do wsi Bogaczewo, skąd dalej tą drogą w kierunku
południowo-wschodnim do toru kolejowego Morąg - Olsztyn przy kolonii śabi Róg; dalej granica biegnie tym torem ku
wschodowi do przepustu kolejowego na rowie wypływającego z małego jeziorka, gdzie skręca na południe na drogę gruntową
i poprzez osady Swojki i Nowaczyzna, omijając zabudowę wsi, doprowadza do osady Małe Ramoty i dalej przyjmuje kierunek
południowo-wschodni i poprzez były PGR Ramoty dochodzi do szosy Łukta - Mostkowo, tj. do punktu początkowego opisu.

Załącznik Nr 2
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2634
ROZPORZĄDZENIE Nr 149
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn.

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:

2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych Obszaru:

§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn,
zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 15 182,9 ha,
połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim,
w powiecie kętrzyńskim na terenie gmin: Srokowo i
Barciany oraz w powiecie węgorzewskim na terenie gminy
Węgorzewo.

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

2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających
do utrzymania trwałych uŜytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej a takŜe Krajowego
Programu Rolno-środowiskowego; 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;

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

czynnej

ochrony

1) niezbędne jest zachowanie i przywracanie zgodności
biocenozy leśnej (mikroorganizmy, organizmy roślinne
i zwierzęce) z biotopem;
2) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych, części obumarłych aŜ
do całkowitego ich rozkładu;
3) zwiększenie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególności na terenach
porolnych
tam,
gdzie
z
przyrodniczego
i
ekonomicznego punktu widzenia jest to moŜliwe,
tworzenie
i
utrzymywanie
leśnych korytarzy
ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem
moŜliwości migracji duŜych ssaków;
4) zachowanie występujących zbiorowisk
charakteryzujących
się
wysokim
naturalności, a zwłaszcza starodrzewów;

roślinnych
stopniem

5) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska roślin, zwierząt, grzybów rzadkich,
chronionych itp. oraz pozostałości naturalnych
ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu o
ich ochronę;
6) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony
oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich,
zagroŜonych;
7) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjnokrajoznawczych i edukacyjnych winno odbywać się w
oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz
istniejące i nowe ścieŜki edukacyjno-przyrodnicze

wyposaŜone w elementy infrastruktury turystycznej i
edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem.

3) maksymalne ograniczanie zmiany uŜytków zielonych
na grunty orne; niedopuszczenie do przeorywania
uŜytków zielonych;
4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
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;
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;
9) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
10) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in.
poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt
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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) 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;
3) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymanie rzek
tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony
przeciwpowodziowej;
4) zachowanie i utrzymanie w stanie zbliŜonym do
naturalnego istniejących cieków, mokradeł, polan,
torfowisk oraz muraw;
5) ograniczenie zabudowy przy ciekach i kanałach, w
celu
zachowania
ciągłości
przyrodniczokrajobrazowych oraz ochrony brzegów rzecznych
przed ruchami osuwiskowymi;
6) ograniczenie zabudowy przy brzegach rzek, w celu
zachowania ciągłości przyrodniczo-krajobrazowych
oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed
ruchami osuwiskowymi;
7) rozpoznawanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym oraz podejmowanie działań w
celu ich ochrony;
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;
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12) dopuszczenie redukcji gatunków zwierząt, które
poprzez kopanie nor i tuneli w wałach
przeciwpowodziowych
mogłyby
zagraŜać
bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu.
§ 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 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:

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;

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

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.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

1) realizacji
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179

- 11021 -

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
- 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
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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 Jeziora Oświn,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 44 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 13 listopada 2008 r.

Załącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Jeziora Oświn.
Granica Obszaru biegnie od punktu granicznego nr 2202 na wschód granicą Państwa ok. 100 m następnie skręca w
drogę na południe do m. Święty Kamień, za m. Święty Kamień biegnie drogą lokalną na wschód i południowy-wschód aŜ do
cieku płynącego na południe koło m. Łęknica i dalej tym ciekiem na południe i południowy-wschód, mija m. Łęknica i dalej
biegnie ciekiem w kierunku południowo-wschodnim do drogi idącej przez las na Skandławki, dalej drogą w kierunku
południowo-wschodnim do skraju lasu, dalej skrajem lasu na północ do drogi, a następnie drogą na północ do m. Kałki,
następnie dalej tą drogą w kierunku m. Brzeźnica, ok. 600 m za m. Kałki granica skręca w drogę na północny-zachód do
granicy Państwa, i biegnie granicą państwową na wschód do punktu granicznego 2171 i dalej ok. 100 m, a następnie drogą
przez Pasternak, Wesołowo, omijając wieś od zachodu, i dalej przez m. Guja omijając wieś po drogach od zachodu, i dalej
drogą na południowy-wschód do linii energetycznej i wzdłuŜ tej linii na wysokość m. RóŜewiec, skąd drogą na północnywschód, a następnie południowy-wschód przez Węgielsztyn do m. Stawki, dalej tą drogą przez m. Przystań przekracza Kanał
Mazurski na południe i biegnie do południowego skraju lasu (granica wspólna z OChK Wielkich Jezior Mazurskich), a
następnie skręca na zachód i wiedzie skrajem lasu do m. DuŜy Kamień gdzie wkracza na szosę przez Surwile i biegnie szosą
do granicy gminy Węgorzewo, następnie granicą gminy na północ ok. 1000 m do jej załamania i tam w kierunku północnozachodnim dochodzi do drogi gruntowej i biegnie nią na północ obok m. KsięŜy Dwór, ok. 1000 m za wsią skręca drogami na
zachód i ponownie na północ i dochodzi do łuku szosy Srokowo - Węgorzewo, skręca w tę szosę w kierunku wschodnim, a
przed m. Leśniewo skręca w drogę lokalną na północ i biegnie do lasu, następnie skrajem lasu na zachód i dalej do drogi
Srokowo-Boruchowo, którą biegnie w kierunku zachodnim aŜ do linii energetycznej i wzdłuŜ niej na północny-wschód do m.
Suchodoły, a następnie drogą na północny-zachód przez m. Sówka i dalej na zachód przecinając szosę do Kałek prowadzi
skrajem lasu do drogi ze Srokowskiego Dworu do Wilczyn, którą przecina i biegnie wzdłuŜ cieku na południe aŜ do rz. Omęt,
następnie rzeką zgodnie z jej biegiem na północny-zachód aŜ dochodzi do lasu i biegnie skrajem lasu na południe i zachód aŜ
do drogi na zachodnim skraju lasu i dalej na północ drogą do wsi Wilczyny i dalej do Wilczej Wólki, następnie za wsią, przy
rozwidleniu dróg na Jegławki i Kosakowo skręca w kierunku zachodnim i biegnie ok. 700 m rowami do drogi na Jegławki
PGR, i następnie na północ tą drogą i ciekiem do drogi Wilczyny - Skandławki, a stąd na zachód drogą do skraju lasu, a
następnie na południe skrajem lasu do cieków, wzdłuŜ których okrąŜa las od południa i dociera do jego zachodniego skraju i
dalej skrajem lasu omijając m. Skandławki do rz. Omęt i wzdłuŜ rzeki do ujścia Młynówki, a następnie wzdłuŜ rz. Młynówki na
południe, następnie skręca na zachód drogą ze Skandławek do kolonii Suchawa, drogą wzdłuŜ lasu, a następnie skręca na
północ i biegnie skrajem lasu, następnie na krańcu kompleksu leśnego skręca na północ i prowadzi drogą na Sławosze, przed
wsią wkracza na drogę lokalną i omija Sławosze od wschodu dociera drogami do m. Asuny, gdzie przed wsią skręca w drogę
na zachód i dociera do drogi na Mołtajny, którą podąŜa na północ do granicy Państwa, skręca wzdłuŜ granicy na wschód do
punktu wyjścia tj. punktu granicznego Nr 2202.
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2635
ROZPORZĄDZENIE Nr 150
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich.

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 Lasów
Taborskich, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni
29.941,7 ha połoŜony jest w województwie warmińskomazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gmin:
Gietrzwałd i Olsztynek oraz w powiecie ostródzkim na
terenie gmin: Morąg, Miłomłyn, Łukta, Ostróda i miasta
Ostróda.
§ 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
ekosystemów leśnych:

dotyczące

czynnej

ochrony

1) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew
obumarłych aŜ do całkowitego ich rozkładu;
2) 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;
3) 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;
4) 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;
5) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Ŝe zaleca się ich stosowanie w ramach
przyjętych zasad hodowli lasu;
6) 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;
7) opracowanie i wdraŜanie programów czynnej ochrony
oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich,
zagroŜonych;
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.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych
ekosystemów lądowych:
1) 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;
2) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi;
3) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień,
parków wiejskich, oraz kształtowanie zróŜnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących
oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i
przydroŜnych;
4) zachowanie śródpolnych torfowisk,
podmokłości oraz oczek wodnych;

zabagnień,

5) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
6) 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) 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;
8) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych:
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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
na
krawędziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
5) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpośrednio ze
środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz
podejmowanie działań w celu ich ochrony;
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
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moŜliwości naleŜy zachowywać lub odtwarzać
siedliska hydrogeniczne mające duŜą rolę w
utrzymaniu lokalnej róŜnorodności biologicznej.
§ 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 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.

________________________

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.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
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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:

Poz. 2635
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.

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;

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.

2) złóŜ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne
o powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie
3
przekraczającym 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.

§ 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 Lasów Taborskich,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 32 tego rozporządzenia.

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

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

________________________
2

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

Załączniki

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179

- 11030 Poz. 2635
do rozporządzenia Nr 150
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.

Załącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich.
Opis rozpoczyna się na drodze krajowej Nr 7 Warszawa - Gdańsk przy moście nad kanałem, łączącym Jezioro
Pauzeńskie z Jez. Drwęckim w Ostródzie; od tego miejsca granica OChK biegnie na północny-zachód brzegiem w/w kanału,
a następnie Jeziora Pauzeńskiego do północnej granicy administracyjnej miasta Ostróda, gdzie ponownie wchodzi na drogę
Nr 7 prowadząc lasem na północny-zachód przez Piławki w kierunku Miłomłyna, przy oddziale 225 skręca na północnywschód w drogę leśną, którą dochodzi do drogi asfaltowej Miłomłyn-Tarda, wzdłuŜ tej drogi dochodzi do miejscowości Tarda,
stanowiąc na opisanym dotąd odcinku wspólną granicę z OChK Kanału Elbląskiego; od wsi Tarda granica OChK Lasów
Taborskich biegnie na północ prawą stroną nieczynnego toru kolejowego Ostróda-Morąg, do przejazdu drogowego we wsi
Słonecznik, gdzie skręca na wschód w drogę powiatową Słonecznik-Bramka, drogą tą za wsią BoŜęcin dochodzi do brzegu
lasu, gdzie skręca w drogę leśną najpierw na południowy-wschód, następnie na wschód, a później na północ, dochodząc
przez pola do pierwszych zabudowań wsi Bramka przy w/w drodze; od tego miejsca omijając od południa zabudowania wsi
dochodzi do drogi krajowej Nr 527 Olsztyn-Morąg, którą to drogą skręca na południe, doprowadzając do skrzyŜowania
drogowego we wsi Zawroty, tam skręca na drogę powiatową Morąg-Ostróda w kierunku południowym, dochodząc przed wsią
Ruś do skrzyŜowania z drogą gruntową prowadzącą na południowy-wschód do wsi Kotkowo, od Kotkowa dalej tą drogą na
południowy-wschód równolegle do jezior Gil i Długiego; w pobliŜu leśniczówki Dragolice skręca na wschód, dochodząc przez
las do drogi łączącej miejscowości Bramka i Łukta (Nr 527), dalej drogą tą granica OChK skręca na południowy-wschód i
dochodzi do mostu na rzece Łukciance we wsi Łukta, rzeką prowadzi w górę jej biegu do mostu na drodze Łukta - Ostróda,
od tego miejsca granica prowadzi na południowy-wschód w górę cieku (prawobrzeŜnego dopływu Łukcianki), dochodząc do
drogi gruntowej Łukta - Wyniki i we wsi Wyniki skręca na północny-wschód w drogę gruntową i doprowadza do wsi Worliny do
drogi wojewódzkiej Łukta - Olsztynek; drogą tą biegnie dalej na południowy-wschód (stanowiąc do wsi Łęguty wspólną
granicę z OChK Doliny Rzeki Pasłęki), z Łęgut prowadzi wzdłuŜ szosy w kierunku południowo-zachodnim do miejscowości
Rapaty; w Rapatach skręca w drogę leśną w kierunku południowo-wschodnim, przecina linię kolejową Olsztyn - Ostróda i
przez miejscowość Salminek wkracza do lasu na drogę pomiędzy oddziałami 78 a 79; od północy otacza jezioro Guzowy
Piec, po czym kieruje się na północ do drogi Podlejki - Olsztynek, dalej podąŜa drogą na południe przez Guzowy Młyn, po
czym przed wsią Mańki skręca na zachód wzdłuŜ rowu (na drodze Podlejki - Olsztynek posiada granicą wspólną z OChK
Doliny Rzeki Pasłęki) i rowem po krótkim odcinku dociera do prawego brzegu rzeki Jemiołówki, którą podąŜa do miejscowości
Samogowo, tam drogą prowadzącą przez wieś ponownie dochodzi do szosy Podlejki - Olsztynek, od miejscowości
Samogowo przez Kapity do miejsca odgałęzienia drogi leśnej w kierunku leśniczówki Jagiełek, na wysokości oddziału 87,
przebiega tą drogą (wzdłuŜ tej drogi posiada granicę wspólną z OChK Doliny Rzeki Pasłęki); prowadzi dalej tą drogą leśną
najpierw w kierunku południowo-zachodnim, a potem północno-zachodnim, do wsi Łęciny, od tej wsi do miejsca wyjścia na
szosę Olsztynek - Wigwałd przebiega drogami lokalnymi na południowym skraju lasu, od północy otaczając miejscowość
Elgnówko, przed miejscowością Gaj wkracza na szosę Olsztynek - Wigwałd i wzdłuŜ niej dochodzi do Wigwałdu; z Wigwałdu
biegnie drogą na północny-zachód przez kompleks leśny do południowo-zachodniego krańca oddziału 278 (wzdłuŜ tej drogi
posiada granicę wspólną z OChK Doliny Rzeki Górnej Drwęcy), od tego miejsca granica biegnie zachodnim skrajem lasu i
dociera do drogi lokalnej z Ostrowina do Idzbarka, drogą przecina dolinę z ciekami doprowadzającymi wodę do północnowschodniej części jeziora Ostrowin, wiodącą przez oddział 208 (wzdłuŜ tej drogi posiada granicę wspólną z OChK Doliny
Rzeki Górnej Drwęcy); przed miejscowością Idzbark, zanim droga opuści las skręca na północ i drogami lokalnymi dociera do
toru kolejowego Olsztyn - Ostróda, wzdłuŜ toru biegnie na wschód do przepustu i odcinek do drogi Ostróda-Zawady Małe (Nr
16) pokonuje krótkim odcinkiem zachodniego brzegu cieku, łączącego jeziora Szeląg Wielki i Szeląg Mały, tam wkracza na
wspomnianą drogę Ostróda - Zawady Małe i za jeziorem Szeląg Wielki skręca w drogę lokalną w kierunku północnozachodnim przez Zwierzewo i Nowosiółki, doprowadzając nią do granicy administracyjnej miasta Ostródy; wzdłuŜ granicy
administracyjnej miasta dociera do jeziora Pauzeńskiego i południowym, a następnie wschodnim brzegiem jeziora dociera do
mostu na drodze Nr 7 Warszawa-Gdańsk - punktu rozpoczęcia opisu.
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2636
ROZPORZĄDZENIE Nr 151
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.

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 Puszczy i Jezior
Piskich, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 43.629,8
ha połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim,
w powiecie piskim na terenie gmin: Pisz, Biała Piska,
Orzysz, 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 –
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
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zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolno-środowiskowego - 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
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;
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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 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
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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 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;
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;

Poz. 2636
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
- 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:

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;

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.

________________________
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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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

Poz. 2636
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior
Piskich, ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 60 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 151
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
Granica Obszaru biegnie od punktu początkowego we wsi Jeglin drogą krajową nr 16 Pisz - Orzysz do skrzyŜowania z drogą polno-leśną
w kierunku południowo-wschodnim do wsi Łysonie (ten fragment granicy pokrywa się z granicą OChK Otuliny Mazurskiego Parku
Krajobrazowego - Szeroki Bór), następnie granica skręca w kierunku południowo-wschodnim drogą polno-leśną obok Łysoni i wzdłuŜ rzeki
Dziękałówki do styku z drogą prowadząca w kierunku północno-wschodnim wzdłuŜ rzeki Dziękałówki (na północ od niej), ok. 3 km przed m.
Bemowo Piskie granica dochodzi do rzeki jw. i prowadzi do skraju lasu, tędy dochodzi do drogi na m. Bemowo Piskie, omijając tę
miejscowość skręca w kierunku wschodnim wzdłuŜ drogi przy Kanale Kozielskim do wschodniego skraju kompleksu leśnego, dalej skręca na
południowy-wschód skrajem lasu do drogi na m. Nitki, którą skręca w kierunku północno-wschodnim do drogi na m. Monety (ten fragment
granicy pokrywa się z granicą OChK Jezior Orzyskich), dalej granica prowadzi drogą w kierunku wsi Monety, około 1,5 km odcinkiem tej
drogi, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim w drogę polną do styku z ciekiem wodnym i tym ciekiem do rzeki Święcek (ten
fragment granicy pokrywa się z granicą OChK Wzgórz Dybowskich), następnie granica biegnie rzeką Święcek, potem wschodnim skrajem
kompleksu leśnego omijając wieś Nitki, Drygały do drogi do wsi Zabielne, z tej wsi biegnie drogą polną w kierunku wsi Orłowo, dalej drogą w
kierunku m. Ruda do południowego skraju kompleksu leśnego, nim do styku z linią kolejową Biała Piska-Pisz, gdzie skręca w kierunku
południowo-wschodnim skrajem kompleksu leśnego obejmując go do styku z drogą Biała Piska - Pisz (droga wojewódzka), dalej biegnie w
kierunku południowym skrajem kompleksu leśnego do drogi polnej Szymki - Biała Piska; następnie drogą polną do styku z drogą Szkody Kumielsk i dalej w kierunku południowym drogą do kompleksu leśnego obejmując go od wschodu i południa w kierunku wsi Długi Kąt, Sokoły
Górskie i wsi Jakuby, przed którą skręca wzdłuŜ cieku wodnego na południowy zachód do granicy województwa i rzeki Wincenta; następnie
wzdłuŜ rzeki Wincenta w kierunku zachodnim do granicy gminy Pisz, dalej prowadzi granicą gminy w kierunku północnym w okolice wsi
Szymki, gdzie skręca w kierunku tej wsi po rzece Surzance i drodze do wsi, dalej granica prowadzi drogą przez Rakowo Piskie do
skrzyŜowania z linią kolejową Biała Piska - Pisz, następnie prowadzi linią kolejową w kierunku zachodnim wzdłuŜ cieku Gucka Struga, a dalej
zachodnim skrajem kompleksu leśnego w kierunku wsi Babrosty i dalej na północ oraz drogą w kierunku północno-zachodnim do wsi Łupki,
później skręca w kierunku południowym drogą polną i linią energetyczną do styku z granicą administracyjną miasta Pisz; wzdłuŜ granicy
miasta Pisz, omijając miasto, granica prowadzi do styku z drogą Pisz - ŁomŜa (droga krajowa), potem 700 m odcinkiem tej drogi i skręca w
kierunku wschodnim w drogę polno-leśną i nieczynnym torowiskiem wzdłuŜ wschodniego skraju kompleksu leśnego do ponownego styku z
drogą Pisz - ŁomŜa; następnie skręca w kierunku wschodnim drogą Biała Piska - Pisz, ok. 800-metrowym odcinkiem tej drogi i skręca w
kierunku południowym wzdłuŜ nieczynnego torowiska do wsi JeŜe; omijając tę wieś skręca w drogę w kierunku zachodnim do leśniczówki
Woliska DuŜe, następnie biegnie drogą w kierunku północno-zachodnim w stronę wsi Pogubie Średnie, omija tę wieś i biegnie w kierunku
południowym do wsi Pogubie Tylne, za jez. Pogubie Małe skręca drogą w kierunku południowo-zachodnim wzdłuŜ linii energetycznej SN do
styku z drogą do leśnictwa Kulik; dalej drogą do leśnictwa Kulik granica prowadzi w kierunku północnym za leśnictwo, a dalej skręca w drogę
polną i wschodnim skrajem kompleksu leśnego do cieku i drogi leśnej prowadzącej na północny-zachód do wsi Wiartel do skrzyŜowania z
drogą Pisz - Ruciane-Nida; biegnie 6-kilometrowym odcinkiem tej drogi na południowy zachód i dalej skręca w kierunku zachodnim do wsi
Karwica i styku z ciekiem Ruczaj; wzdłuŜ cieku do styku z drogą do wsi KrzyŜe, omijając wieś drogą w kierunku północnym do skrzyŜowania z
linią kolejową Ruciane-Nida - Szczytno, dalej wzdłuŜ tej linii kolejowej biegnie w kierunku północno-wschodnim do skrzyŜowania z drogą
prowadzącą do Pisza (ten fragment granicy pokrywa się z granicą OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego), z tego miejsca granica
skręca w kierunku południowym drogą do miasta Pisz, biegnie wzdłuŜ granicy miasta na zachód do styku z drogą polno-leśną prowadzącą
wzdłuŜ jez. Nidzkiego do wsi Dębowe i leśniczówki Czapla, następnie drogą leśną w kierunku wschodnim i północnym do wsi Jaśkowo i
Wiartel do styku z granicą gminy, następnie wzdłuŜ granicy gminy do linii kolejowej Szczytno - Pisz, dalej granica prowadzi linią kolejową na
wschód do Jagodzina (ten fragment granicy pokrywa się z granicą OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego), dalej granica biegnie
na wschód drogą do Pisza, a po ok. 1 km skręca drogami na północny-wschód do skraju kompleksu leśnego i dalej do styku z OChK Otuliny
Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód (od tego miejsca do punktu początkowego granica pokrywa się z granicą OChK Otuliny
Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód).

Opis przebiegu granicy teren między Zdunowem a Wielkim Lasem włączonego do Obszaru Chronionego
Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
Granica tego terenu prowadzi od Zdunowa drogami leśnymi do m. Stare Uściany, najpierw na północ a dalej (w połowie drogi) na
wschód, potem ponownie na północ; następnie w Starych Uścianach prowadzi południowym i zachodnim skrajem kompleksu leśnego,
otaczając m. Wielki Las, a za nią przecinkami i drogami leśnymi na południe do drogi na Zdunowo; tą drogą biegnie do punktu początkowego
opisu.
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2637
ROZPORZĄDZENIE Nr 152
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich.

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 Orzyskich,
zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 21.153,0 ha
połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w
powiecie piskim na terenie gmin: Biała Piska i Orzysz, w
powiecie giŜyckim na terenie gmin: Miłki, Wydminy oraz w
powiecie ełckim na terenie gmin: Ełk i Stare Juchy.
§ 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 Obszarów:

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
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zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takŜe Krajowego
Programu Rolno-środowiskowego - 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
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;

Poz. 2637

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 o 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 właściwe biocenozy
wzbogacające lokalną róŜnorodność biologiczną,
przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane,
zalecane jest 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 i wysoczyzn;

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

12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków związanych z
wodą;

1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem roślinności
okalającej, poza rowami melioracyjnymi;

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;

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;

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

3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
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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. 2637

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

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;

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
2
257, poz. 2573, z późn. zm. ) po uzgodnieniu z
wojewodą;

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 2008 r. Nr 25, poz. 150, z
1
późn. zm. );

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.

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

§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące
zakazy:

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;

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;

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.

3) realizacji inwestycji celu publicznego.
________________________

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.

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
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stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoŜenia
tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie
zostało zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie
rozporządzenia.

województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w części dotyczącej
Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 61 tego rozporządzenia.

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załączniki
do rozporządzenia Nr 152
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.
Załącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich.
Granica Obszaru biegnie od drogi gminnej Malinka - Siemionki, przed Siemionkami granica skręca w kierunku
południowo-wschodnim do skraju kompleksu leśnego, potem wzdłuŜ tego kompleksu biegnie skrajem północno-wschodnim
do drogi Wydminy - Ranty, dalej 1000 m odcinkiem tej drogi; przed m. Cegielnia Ranty skręca w kierunku południowozachodnim do oczka wodnego i dalej biegnie wzdłuŜ wschodniego a potem północnego skraju kompleksu leśnego i od skraju
kompleksu leśnego dochodzi do granicy gminy Stare Juchy i biegnie nią na odcinku ok. 700 m (ten fragment granicy pokrywa
się z granicą OChK Pojezierza Ełckiego), dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim skrajem kompleksu
leśnego do m. Biała GiŜycka; omijając tę miejscowość biegnie dalej do granicy gminy Orzysz i wzdłuŜ tej granicy w kierunku
południowym do wsi Czarne, a dalej drogą i na jej przedłuŜeniu do styku z linią kolejową Ełk - Orzysz, którą prowadzi do wsi
Skomack Wielki; dalej granica biegnie drogą w kierunku północno-wschodnim do m. Berkowo (dawny PGR), stąd wzdłuŜ
drogi w kierunku północno-zachodnim w stronę m. Zelki, potem w kierunku północno-wschodnim do wsi Płowce, dalej skręca
w kierunku wschodnim do styku z granicą gminy Stare Juchy i wzdłuŜ tej granicy na południe do skraju kompleksu leśnego,
skrajem tego kompleksu do jeziora Rogale, potem do granicy gminy Ełk, następnie wzdłuŜ drogi powiatowej do wsi RoŜyńsk
do skrzyŜowania z linią kolejową Ełk - Orzysz, wzdłuŜ tej linii do drogi RoŜyńsk - Ełk (ten fragment granicy pokrywa się z
granicą OChK Pojezierza Ełckiego); od tego miejsca granica biegnie do styku z kompleksem leśnym obejmując go
wschodnim skrajem do miejscowości Ruska Wieś i dalej drogą w kierunku południowym do wsi Zdedy; a następnie drogą w
kierunku wschodnim do skrzyŜowania z drogą wojewódzką Nowa Wieś - Biała Piska, dalej biegnie na wschód wzdłuŜ tej drogi
przez m. Tarcze do skrzyŜowania z drogą na Nową Wieś, następnie drogą na południe obejmując kompleks leśny do styku z
linią kolejową do stacji Bajtkowo, potem od stacji Bajtkowo granica biegnie drogą wzdłuŜ linii energetycznej w kierunku
północnym do wsi Suczki, za którą skręca wzdłuŜ cieku do jez. Zdedy w kierunku zachodnim do drogi na Monety; tą drogą
skręca w kierunku południowo-zachodnim do skrzyŜowania z drogą do wsi Nitki i dalej do granicy kompleksu leśnego; tam
skręca w kierunku północno-zachodnim drogami i skrajem lasu, obejmując jeziora Zdedy i Kępno, po czym biegnie do
skrzyŜowania z drogą Ełk - Orzysz (droga krajowa), następnie wzdłuŜ tej drogi w kierunku zachodnim do wsi Wierzbiny i
granicy administracyjnej miasta Orzysz, dalej wzdłuŜ granicy miasta Orzysz prowadzi w kierunku północnym do Kanału
Orzysz, dalej na północ drogami i linią energetyczną biegnie do drogi na Grądy, potem do skrzyŜowania z linią kolejową, dalej
skrajem lasu do drogi Orzysz - GiŜycko (droga wojewódzka), następnie granica biegnie wzdłuŜ drogi Orzysz - GiŜycko na
północ do skrzyŜowania z drogą polną (do wsi Bielskie), potem otaczając las od zachodu i północy drogą do wsi Bielskie,
następnie do linii energetycznej SN Wydminy - Danowo i wzdłuŜ tej linii do styku z drogą Talki - Konopki Wielkie (droga
wojewódzka); dalej wzdłuŜ granicy gminy do wsi Malinka - do skrzyŜowania z drogą gminną Malinka - Siemionki
stanowiącego punkt początkowy opisu.

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179

- 11055 Poz. 2637

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179

- 11056 Poz. 2637

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179

- 11057 Poz. 2637

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179

- 11058 Poz. 2637

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179

- 11059 Poz. 2637

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 179

- 11060 Poz. 2638

2638
ZARZĄDZENIE Nr 300
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.
1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.
1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz.
1111) po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w
Elblągu, zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Ornecie w celu
dokonania wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym
nr 3.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na
dzień 18 stycznia 2009 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa
kalendarz
wyborczy,
stanowiący
załącznik
do
zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik
do zarządzenia Nr 300
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 listopada 2008 r.
Kalendarz wyborczy
Termin wykonania
czynności wyborczych

Treść czynności

- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń o granicach i numerze
okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji
do 29 listopada 2008 r. wyborczej
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o
zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Elblągu kandydatów do składu miejskiej komisji
do 1 grudnia 2008 r.
wyborczej
do 4 grudnia 2008 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Elblągu miejskiej komisji wyborczej
do 19 grudnia 2008
- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej list kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
00
/do godz. 24 /
do 19 grudnia 2008 r. - zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
- powołanie obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do 28 grudnia 2008 r.* - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o numerze i granicach
obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia miejskiej komisji
wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane
do 3 stycznia 2009 r.
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydatów i list
do 4 stycznia 2009 r.* - sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy
do 16 stycznia
- zakończenie kampanii wyborczej
00
/godz. 24 /
do 17 stycznia 2009 r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
18 stycznia 2009 r.
- głosowanie
00
00
/godz. 6 -20 /
*Uwaga
Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z
2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póz. zm.) jeŜeli koniec terminu do wykonania określonej czynności w ustawie przypada sobotę albo dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
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UCHWAŁA Nr XVIII/110/08
Rady Gminy Miłki
z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miłki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr
142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 34
ust. 6, art. 37 ust 3 i ust. 4, art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy Miłki uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i
obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub
na czas nieoznaczony.
Rozdział I
Zasady nabywania

5. Na wniosek nabywcy cena sprzedaŜy lokalu
/budynku/ mieszkalnego wraz z przynaleŜnościami zostaje
rozłoŜona na raty. Pierwsza rata wynosi nie mniej niŜ
20 % ceny nieruchomości, a pozostałą część ceny
rozkłada się na równe raty roczne. Raty roczne płatne są
przez okres nie dłuŜszy niŜ 10 lat. Pierwsza rata płatna
jest przed podpisaniem umowy notarialnej, a następne
raty wraz z oprocentowaniem płatne są do
31 października kaŜdego roku kalendarzowego. Liczbę rat
i okres spłaty ustala umowa zawierana między Wójtem
Gminy Miłki a Nabywcą.
6. RozłoŜona na raty niespłacona część ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
równej stopie procentowej redyskonta weksli stosowanej
przez NBP w stosunku rocznym.

§ 2. 1. Wójt Gminy moŜe nabywać nieruchomości na
rzecz gminy, jeŜeli cena nabywanych nieruchomości w
danym roku kalendarzowym nie przekracza kwoty
30.000 zł.

7. Nabywcy lokali /budynków/ mieszkalnych,
zobowiązani są do ponoszenia kosztów przygotowania
nieruchomości do sprzedaŜy .

2. Ust. 1 i 2 nie moŜe naruszać regulacji odpowiedniej
uchwały budŜetowej.

§ 7. SprzedaŜ wolnych lokali mieszkalnych następuje
w trybie przetargowym.

§ 3. Nabycie nieruchomości o wartości wyŜszej od
wymienionej w § 2 ust. 1 wymaga zgody Rady Gminy w
Miłkach.

§ 8. 1. Cenę nieruchomości za wyjątkiem
lokali/budynków/ mieszkalnych sprzedawanej w drodze
bezprzetargowej, na wniosek Nabywcy rozkłada się na
okres do 5 rat rocznych. Pierwsza rata wynosi nie mniej
niŜ 30 % ceny nieruchomości i płatna jest przed
podpisaniem umowy notarialnej. Pozostałą część ceny
nieruchomości rozkłada się na równe raty roczne, płatne
do 31 października kaŜdego roku kalendarzowego. Liczbę
rat i okres spłaty ustala umowa zawierana między Wójtem
Gminy Miłki a Nabywcą.

§ 4. Szczegółowe zasady nabycia nieruchomości
regulują przepisy o gospodarce nieruchomościami.
Rozdział II
Zasady zbywania
§ 5. 1. Zbywanie nieruchomości w formie sprzedaŜy,
zamiany, zrzeczenia się, oddania w wieczyste
uŜytkowanie, uŜyczenia, oddania w trwały zarząd,
darowizny na cele publiczne moŜe nastąpić na podstawie
uchwały Rady Gminy w Miłkach.
§ 6. 1. Przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych i budynków
mieszkalnych/ z jednym lokalem mieszkalnym/ najemcom
tych lokali przysługuje pierwszeństwo w ich nabywaniu,
niezaleŜnie czy umowa jest zawarta na czas oznaczony,
czy na czas nieoznaczony.
2. SprzedaŜ lokali mieszkalnych i budynków
mieszkalnych/ z jednym lokalem/ odbywać się będzie w
trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
3.
Przy
zakupie
za
gotówkę
lokalu
mieszkalnego/budynku/ wraz z przynaleŜnościami stosuje
się bonifikatę w wysokości 50 % wartości nieruchomości.

2. RozłoŜona na raty niespłacona część ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
równej stopie procentowej redyskonta weksli stosowanej
przez NBP w stosunku rocznym.
§ 9. Przy przekazywaniu gruntów w uŜytkowanie
wieczyste stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu
uŜytkowania wieczystego ustala się w wysokości 20 %
ceny nieruchomości gruntowej.
Rozdział III
Zasady obciąŜania nieruchomości
§ 10. W granicach upowaŜnienia do samodzielnego
zaciągania zobowiązań Wójtowi Gminy Miłki przysługuje
prawo do obciąŜania nieruchomości stanowiących
własność gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi.

4. W razie zbycia lokalu przed upływem 5-ciu lat,
licząc od daty zawarcia umowy notarialnej Nabywca
zobowiązany jest do zwrotu udzielonej bonifikaty po jej
waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
Rozdział IV
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3) w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości
przyległej,
4) pod urządzenia infrastruktury technicznej,

§ 11. 1. Nieruchomości mogą być wydzierŜawiane lub
wynajmowane na czas nieoznaczony w trybie
przetargowym, za wyjątkiem przypadków wymienionych w
ust. 2.

5) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w
szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej,
6) na rzecz stowarzyszeń sportowych,

2. Nieruchomości mogą być wydzierŜawiane lub
wynajmowane w trybie bezprzetargowym, jeŜeli
przeznaczone są:
1) na cel publiczny,
2) pod urządzenia infrastruktury technicznej,
3) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w
szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej,
4) na rzecz stowarzyszeń sportowych,
5) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,
6) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub
Skarbu Państwa.
§ 12. WyraŜa się zgodę na wydzierŜawiane lub
wynajmowane nieruchomości przez Wójta Gminy Miłki na
czas oznaczony do 8 lat.
§ 13. WyraŜa się zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy na czas
oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata w przypadku dzierŜawy
gruntu:

7) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,
8) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub
Skarbu Państwa.
§ 14. W przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wyraŜa
się zgodę na zawieranie takich umów przez Wójta Gminy
Miłki, jeŜeli grunt wydzierŜawiany jest na cele wymienione
w § 13.
§
15.
Zasady
dotyczące
wydzierŜawiania
nieruchomości stosuje się odpowiednio do wynajmowania
nieruchomości.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Miłki.
§ 17. Traci moc uchwała Nr VIII/57/03 z dnia
16 września 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłki.
§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

1) na cel rolny, ogrodowy,*
2) na cel publiczny,

_________________
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-147/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r.

V-ce Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Cimoch
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UCHWAŁA Nr XX/125/08
Rady Gminy Miłki
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i
o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 31 z 2005 r. poz.
266 z póź. zm.) Rada Gminy Miłki uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miłki stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

wynajmowania
lokali
wchodzących
mieszkaniowego zasobu gminy Miłki.

w

skład

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Miłki.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mikołaj Fedorowicz

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/182/01 Rady Gminy
Miłki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/125/08
Rady Gminy Miłki
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
I Postanowienia ogólne
1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miłki mogą być
przedmiotem najmu lub zamiany wyłącznie na rzecz osób
fizycznych.
2. Mieszkaniowy zasób gminy przeznaczony jest dla
zaspakajania potrzeb lokalowych mieszkańców gminy
Miłki posiadających stałe zameldowanie w gminie oraz
osób
bezdomnych,
których
ostatnio
miejscem
zameldowania był teren gminy Miłki.
II Wysokość dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego.
1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu
mieszkaniowego gminy mogą być wynajmowane osobom,
które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a
których dochód w okresie 12 miesięcy poprzedzających
datę złoŜenia wniosku na jedną osobę nie przekracza
150 % najniŜszej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 100 % najniŜszej emerytury w
gospodarstwie wieloosobowym.
2. Do najmu lokali socjalnych kwalifikują się osoby,
które posiadają w pierwszej kolejności prawomocny wyrok
sądowy o przyznaniu lokalu socjalnego, zostały
pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeń losowych, nie
mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych a średni
dochód w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę
złoŜenia wniosku na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 80 % najniŜszej emerytury w

gospodarstwie jednoosobowym i 50 %
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

najniŜszej

III Warunki zamieszkiwania kwalifikujące
wnioskodawcę do otrzymania mieszkania:
a) zamieszkiwanie w pomieszczeniach nie nadających
się na stały pobyt ludzi,
b) w lokalach, w których na 1 osobę w gospodarstwie
2
domowym wieloosobowym przypada mniej niŜ 5 m
powierzchni mieszkalnej ,a w przypadku gospodarstwa
2
jednoosobowego nie mniej niŜ 15 m ,
c) osoby, które mają udokumentowane zamieszkanie na
terenie gminy przez okres co najmniej 5 ostatnich lat,
d) nie pogarszały celowo własnym działaniem warunków
mieszkaniowych oraz powodowały z własnej winy
zaległości czynszowych w dotychczas zajmowanym
lokalu,
e) osoby, których średni miesięczny dochód brutto na
jedną osobę w gospodarstwie domowym, w okresie
3 miesięcy poprzedzających datę złoŜenia wniosku o
przydział lokalu mieszkalnego na osobę nie
przekracza 150 % najniŜszej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 100 % najniŜszej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Warunki wymienione wyŜej winne być spełnione łącznie.
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IV Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego.

VII Społeczną kontrolę zagospodarowania
mieszkaniowego zasobu gminy sprawuje powołana
przez Wójta Gminy Komisja Mieszkaniowa, która:

1) osoby, które nabyły prawo do lokalu na podstawie
orzeczenia sądu,

1. Uczestniczy w oględzinach lokali zajmowanych przez
osoby ubiegające się o przydział mieszkania.

2) osoby pozbawione mieszkań wskutek
klęski
Ŝywiołowej, katastrofy, poŜaru lub innego zdarzenia
losowego,

2. Opiniuje wnioski osób ubiegających się o wynajęcie
lokalu.

3) osoby zakwalifikowane do otrzymania lokalu w
związku z trudną sytuacją mieszkaniową i materialną,
4) osoby zajmujące
rozbiórki.

mieszkania

przeznaczone

do

V Warunki zamieszkiwania kwalifikujące
wnioskodawcę do otrzymania mieszkania:
1) zamieszkiwanie w pomieszczeniach nie nadających
się na stały pobyt ludzi,
2) w lokalach, w których na 1 osobę w gospodarstwie
2
domowym wieloosobowym przypada mniej niŜ 5 m
powierzchni mieszkalnej a w przypadku gospodarstwa
2
jednoosobowego nie mniej niŜ 15 m ,
3) osoby, które mają udokumentowane zamieszkanie na
terenie gminy przez okres co najmniej 5 ostatnich lat,
4) nie pogarszały celowo własnym działaniem warunków
mieszkaniowych oraz powodowały z własnej winy
zaległości czynszowych w dotychczas zajmowanym
lokalu,
5) osoby, których średni miesięczny dochód brutto na
jedną osobę w gospodarstwie domowym, w okresie
3 miesięcy poprzedzających datę złoŜenia wniosku o
przydział lokalu mieszkalnego na osobę nie
przekracza 150 % najniŜszej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 100 % najniŜszej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Warunki wymienione wyŜej winne być spełnione
łącznie.
VI Warunki zamiany lokali:
1. Lokale mieszkalne mogą być przedmiotem zamiany
po uzyskaniu zgody wynajmującego.
2. Zamiana lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymaga pisemnej zgody
wynajmującego. Wynajmujący wyraŜa zgodę na
zamianę lokalu, jeŜeli zamiana nie narusza interesów
najemcy, doprowadza do poprawy warunków
zamieszkania, najemca nie zalega z opłatą czynszu
lub jest korzystna dla gminy.
3. Na wniosek najemcy zajmującego lokal z zasobów
Gminy moŜe być dokonana zamiana na inny nie
zasiedlony lokal z tych zasobów.

3. Ostateczną decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego
lub socjalnego po zapoznaniu się z opinią Komisji
Mieszkaniowej podejmuje Wójta Gminy.
4. W sytuacji opuszczenia przez najemcę lokalu
mieszkalnego, w którym dotychczas zamieszkiwały
inne osoby, uprawnieni do zawarcia umowy są
zamieszkujący w tym lokalu zstępni, wstępni, osoby
przysposobione,
pełnoletnie
rodzeństwo,
oraz
pełnoletni zstępni rodzeństwa, jeŜeli nie nabyli prawa
do innego lokalu.
5. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w
stosunek najmu wstępują małŜonek, dzieci najemcy,
osoby wobec których najemca był obowiązany do
świadczeń alimentacyjnych bądź osoba która
pozostawała faktycznie we wspólnym poŜyciu z
najemcą.
VIII Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o
najem lokali:
a) wniosek o wynajęcie lokalu powinien zawierać opis
aktualnej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i
materialnej oraz dowody potwierdzające wysokość
osiąganych dochodów,
b) wnioski o najem lokali rozpatrywane są przez Wójta
Gminy,
c) kontrolę rozpatrywania i załatwiania wniosków
sprawuje właściwa komisja Rady Gminy.
IX Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, lub
w lokalu, którego najem nie wstąpiły po śmierci
najemcy.
1. Umowa najmu moŜe być zawarta z osobami które:
a) są pełnoletnie i pozostały w lokalu po opuszczeniu go
przez najemcę, są jego osobami bliskimi, chyba, Ŝe
najemca zamieszkał w lokalu znajdującym się w tej
samej lub bliskiej miejscowości, do którego ma tytuł
prawny, a powierzchnia mieszkalna zapewnia
2
pozostawionym osobom więcej niŜ 5 m na osobę.
Najem moŜe nastąpić pod warunkiem, Ŝe osoba
pozostawiona nie ma tytułu prawnego do innego
lokalu,
b) wspólnie zamieszkiwały w lokalu z najemcą do chwili
jego śmierci i nie wstąpiły w stosunek najmu oraz są
jego bliskimi (wstępni, zstępni, pełnoletnie rodzeństwo
i osoby przysposobione).
X Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
2
uŜytkowej przekraczającej 80 m .
Lokale mieszkalne o powierzchni uŜytkowej powyŜej
2
80 m mogą być oddawane w najem za stawkę czynszu
ustaloną w drodze przetargu.
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2641
Gdańsk, dnia 14 listopada 2008 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-77(13)/2008/338/IV/KC
OGD-4210-79(13)/2008/338/IV/KC

DECYZJA
Na podstawie art. 155 i art. 104 oraz art.105 § 1 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 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, w związku z 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), zwanej dalej, w związku z § 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
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Braniewie
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
1) umorzyć postępowanie w sprawie skrócenia terminu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Nr OGD4210-41(26)/2007/338/IV/MB z dnia 7 grudnia 2007 r.,
2) zmienić decyzję z dnia 7 grudnia 2007 r. Nr OGD-4210-41(26)/2007/338/IV/MB zatwierdzającą czwartą taryfę dla ciepła,
ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę taryfy w części IV pkt 4.1. Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej
decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Nr OGD-4210-41(26)/2007/338/IV/MB Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej
„Prezesem URE”, zatwierdził czwartą taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia
30 czerwca 2009 r.
Natomiast na podstawie art. 61 § 1 Kpa, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na:
-

wytwarzanie ciepła Nr WCC/507/338/U/OT1/98/AR z dnia 5 listopada 1998 r., zmienioną późniejszymi decyzjami,

-

przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/570/338/U/OT1/98/AR z dnia 5 listopada 1998 r., zmienioną późniejszymi
decyzjami,

w dniu 26 września 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany czwartej taryfy dla ciepła
zatwierdzonej decyzją Nr OGD-4210-41(26)/2007/338/IV/MB z dnia 7 grudnia 2007 r. w zakresie skrócenia terminu jej
obowiązywania oraz postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia nowej piątej taryfy dla ciepła. Postępowania ww.
zostały wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa.
Pismami z dnia 29 września oraz 9 i 24 października 2008 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem
URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do uzupełnienia braków merytorycznych poprzez złoŜenie stosownych wyjaśnień i
uwierzytelnionych dokumentów. Przedsiębiorstwo pismem z dnia 7 listopada 2008 r. (data wpływu 12 listopada 2008 r.)
oświadczyło, iŜ „…zmienia swoje dotychczasowe wnioski: w zakresie zatwierdzenia nowej taryfy (V taryfa dla ciepła) oraz
skrócenia okresu obowiązywania IV taryfy aktualnie obowiązującej i zatwierdzonej 7 grudnia 2007 r. na wniosek o zmianę
aktualnie obowiązującej taryfy w trybie § 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….”. Jednocześnie
Przedsiębiorstwo wniosło „…o rozpatrzenie wniosku o zmianę aktualnie obowiązującej taryfy na bazie dokumentów
przedstawionych w dotychczasowym postępowaniu…”.
W związku z powyŜszym Prezes URE uznał, iŜ postępowanie administracyjne w sprawie skrócenia obowiązywania
aktualnej taryfy (czwartej) stało się bezprzedmiotowe, albowiem Przedsiębiorstwo dokonało zmiany przedmiotu
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prowadzonych postępowań administracyjnych i wniosło o zmianę ww. taryfy bez konieczności zmiany okresu jej
obowiązywania. Natomiast zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się
bezprzedmiotowym, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Jak więc wynika z treści
cytowanego przepisu zaistnienie jakiekolwiek bezprzedmiotowości obliguje organ administracji publicznej, jakim jest Prezes
URE, do umorzenia postępowania. W świetle zaś przedstawionych faktów dalsze postępowanie administracyjne w sprawie
skrócenia terminu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Nr OGD-4210-41(26)/2007/338/IV/MB z dnia 7
grudnia 2007 r. stało się bezprzedmiotowe. Dlatego teŜ ww. postępowanie naleŜało z urzędu umorzyć.
Natomiast w związku z dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianą wniosku o zatwierdzenie nowej (piątej) taryfy na
wniosek o zmianę części IV pkt 4.1 dotychczas obowiązującej (czwartej) taryfy w oparciu o § 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), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”,
oraz na podstawie dotychczas przesłanych dokumentów, w ocenie Prezesa URE nie ma przeszkód, aby rozpatrzyć go w
trybie ww. aktu prawnego.
Odnosząc się do wniosku o zmianę czwartej taryfy dla ciepła naleŜy zwrócić uwagę, iŜ 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 taryfowego w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia 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 cen zawartych w taryfie w związku ze wzrostem kosztów paliwa - miału
węgla kamiennego. Wzrost ten wynika z obiektywnego, udokumentowanego oraz istotnego wzrostu kosztów zakupu paliwa,
będącego wynikiem podwyŜek cen miału węgla kamiennego. W ten sposób nastąpił istotny wzrost kosztów paliwa. Ustalając
ceny w zmienionej wysokości, Przedsiębiorstwo skalkulowało je na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia
działalności związanej z wytwarzaniem ciepła w źródłach ciepła opalanych miałem węgla kamiennego, uwzględniających
wzrost kosztów miału węgla kamiennego, zaplanowanych dla okresu stosowania taryfy. Zatem zachodzą przesłanki do
zmiany wysokości cen zawartych w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej taryfy.
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, zmiana 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
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
14-500 Braniewo, ul. Kościelna 4 A
tel. 0-55 6441515 fax. 0-55 6441525
REGON 170116587
NIP 582-000-26-67

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 14 listopada 2008 r.
Nr OGD-4210-77(13)/2008/338/IV/KC
Nr OGD-4210-79(13)/2008/338/IV/KC

2008 r.

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 14-500 Braniewo,
stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7.12.2007 r. Nr DGD-421041(26)/2007/338/IV/MB wprowadza się następujące zmiany:
Część IV pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:
4.1. Ceny i stawki opłat w ujęciu netto i brutto:
-

w ujęciu netto
Cena za zamówioną moc
cieplną
Cena ciepła

Grupa
odbiorców

1
1 KWW
2 KWO
3 KWL
4 KOO
5 SWW
5/6 WO
6 SWO
5/7 WL
7 SWL
8 SOO
9 SWP
-

[zł/MW]
roczna

rata
miesięczna

2
87 903,26
87 903,26
87 903,26
87 903,26
66 822,00
66 822,00
66 822,00
66 822,00
66 822,00
66 822,00
94 918,57

3
7 325,27
7 325,27
7 325,27
7 325,27
5 568,50
5 568,50
5 568,50
5 568,50
5 568,50
5 568,50
7 909,88

Cena
nośnika
ciepła

[zł/GJ]

3

[zł/m ]
4
23,84
23,84
23,84
23,84
27,12
27,12
27,12
27,12
27,12
27,12
33,09

5
16,90
16,90
16,90
16,90
14,66
14,66
14,66
14,66
14,66
14,66
14,66

Stawka opłaty za usługi przesyłowe

stała [zł/MW]
rata
roczna
miesięczna
6
7
23 006,93
1 917,24
15 210,42
1 267,54
20 725,14
1 727,10
7 500,91
625,08
31 948,67
2 662,39
22 818,43
1 901,54
20 194,80
1 682,90
24 801,72
2 066,81
22 328,04
1 860,67
11 419,80
951,65
0,00
0,00

zmienna
[zł/GJ]
8
7,44
5,44
5,08
3,26
7,44
6,08
5,57
6,64
6,25
4,26
0,00

w ujęciu brutto*
Cena za zamówioną moc
cieplną
Cena ciepła

Grupa
odbiorców

1
1 KWW
2 KWO

[zł/MW]
roczna

rata
miesięczna

2
107 241,98
107 241,98

3
8 936,83
8 936,83

[zł/GJ]

Cena
nośnika
ciepła
3

[zł/m ]
4
29,08
29,08

5
20,62
20,62

Stawka opłaty za usługi przesyłowe
stała [zł/MW]
rata
roczna
miesięczna
6
7
28 068,45
2 339,04
18 556,71
1 546,39

zmienna
[zł/GJ]
8
9,08
6,64
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3 KWL
4 KOO
5 SWW
5/6 WO
6 SWO
5/7 WL
7 SWL
8 SOO
9 SWP

107 241,98
107 241,98
81 522,84
81 522,84
81 522,84
81 522,84
81 522,84
81 522,84
115 800,66

8 936,83
8 936,83
6 793,57
6 793,57
6 793,57
6 793,57
6 793,57
6 793,57
9 650,05

Poz. 2641 i 2642

29,08
29,08
33,09
33,09
33,09
33,09
33,09
33,09
40,37

20,62
20,62
17,89
17,89
17,89
17,89
17,89
17,89
17,89

25 284,67
9 151,11
38 977,38
27 838,48
24 637,66
30 258,10
27 240,21
13 932,16
0,00

2 107,06
762,59
3 248,11
2 319,87
2 053,14
2 521,51
2 270,02
1 161,01
0,00

6,20
3,98
9,08
7,42
6,80
8,10
7,63
5,20
0,00

* - uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22 %.
Prezes Zarządu
Jolanta BłaŜejewska

2642
Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OWA-4210-65(5)/2008/3035/III/DL
DECYZJA
Na podstawie art. 155 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 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i 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. l i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. l ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1123, 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) oraz art. 104 ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego,
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:
MVV EPS Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
działającego uprzednio pod nazwą: MVV EPS Polska S.A., zwanego dalej „Przedsiębiorstwem", które posiada:
-

numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000290983,

-

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 575-10-05-960,

zawartego w piśmie z dnia 4 listopada 2008 r. (pismo bez znaku), uzupełnionego w dniu 7 listopada 2008 r. (pismo bez
znaku) oraz w dniu 13 listopada 2008 r. (pismo bez znaku);
postanawiam
zatwierdzić ustalony przez Przedsiębiorstwo i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji, akt zmiany taryfy dla ciepła,
zatwierdzonej moją decyzją nr OWA-4210-42(16)/2006/2007/3035/III/DL z dnia 19 kwietnia 2007 r.
UZASADNIENIE
Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na:
-

wytwarzanie ciepła - udzieloną decyzją z dnia 28 listopada 2001 r. nr WCC/1014/3035/ W/3/2001/BK z późniejszymi
zmianami,

-

przesyłanie i dystrybucję ciepła - udzieloną decyzją z dnia 28 listopada 2001 r. nr PCC/1000/ 3035/W/3/2001/BK z
późniejszymi zmianami,

-

obrót ciepłem - udzieloną decyzją z dnia 16 marca 2007 r. nr OCC/331/3035/W/OWA/2007/DL z późniejszą zmianą,
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ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona moją decyzją z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr OWA-421042(16)/2006/2007/3035/III/DL, na okres do dnia 15 kwietnia 2009 r.
W piśmie z dnia 4 listopada 2008 r. (pismo bez znaku), uzupełnionym w dniu w dniu 7 listopada 2008 r. (pismo bez
znaku), Przedsiębiorstwo, przedkładając akt zmiany ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem o dokonanie korekty tej taryfy w
zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat w związku ze zmianą wysokości kosztów zakupu węgla dla kotłowni
w Drzewicy oraz paliwa gazowego dla kotłowni w Reszlu.
Uzasadnieniem powyŜszej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, tj. istotny wzrost kosztów pozyskania paliw w stosunku do tych kosztów, które
stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowany zmianami cen: węgla oraz paliwa
gazowego wskutek zmian cen jednostkowych tych paliw wynikających z umowy zakupu węgla z dnia 8 września 2008 r. i
zawartych w taryfie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonych przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DTA-4212-29(21)/2007/2008/652/V/AG z dnia 10 kwietnia 2008 r. ze zmianą
z dnia 17 października 2008 r. znak: DTA-4212-24(11)/2008/652/V/AG.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, Ŝe
Przedsiębiorstwo opracowało akt zmiany taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz
przepisami rozporządzenia taryfowego.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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 szczególnie nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i
przemawia za tym; interes społeczny lub słuszny interes strony.
W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez
zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.
ZwaŜywszy, iŜ w niniejszej sprawie uznałem, Ŝe zostały spełnione przesłanki określone w powyŜszym przepisie,
umoŜliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
46
47
energetyczne oraz art. 479 pkt l 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 Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki, ul.
Canaletta 4, 00-099 Warszawa.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w, związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, akt zmiany taryfy dla ciepła
zostanie skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województw: Łódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego.
Z upowaŜnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Radca Prezesa URE
Adam Dobrowolski
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MVV EPS Polska Sp. z o. o.
ul. Królowej Marysieńki 10
02-954 Warszawa

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 14 listopada 2008 r.
nr OWA-421—65(5)/2008/3035/III/DL

AKT ZMIANY TARYFY DLA CIEPŁA
Warszawa, 2008 rok

W Taryfie dla ciepła ustalonej przez MVV EPS Polska Sp. z o. o. ul Królowej Marysieńki 10, 02-954 Warszawa,
stanowiącej załącznik do Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2007 roku Nr OWA4210-42(16)/2006/2007/3035/III/DL opublikowanej w Dziennikach Urzędowych Województw:
-

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 maja 2007 roku Nr 61, poz. 1009,

-

Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2007 roku Nr 107, poz. 1394,

-

Łódzkiego z dnia 31 maja 2007 roku Nr 160, poz. 1507,

w części IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, następujące tabele zamieszczone w punkcie 1 Ceny i stawki opłat
otrzymują brzmienie:
Tabela o nazwie Grupa RE1/A:
Grupa RE1/A
Lp

Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Miesięczna rata
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Miesięczna rata
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

1
2
3
4
5

Jednostka miary
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ

Cena i stawka opłat netto
31 200,20
2 600,02
45,43
8,80
12 683,09
1 056,92
5,56

Cena i stawka opłat brutto*
38 064,24
3 172,02
55,42
10,74
15 473,37
1 289,44
6,78

* Ceny i stawki opłat brutt zawierają podatek VAT w wysokości 22 %/

Tabela o nazwie Grupa RE1/B:
Grupa RE1/B
Lp
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Miesięczna rata
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Miesięczna rata
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostka miary
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ

Cena i stawka opłat netto
31 200,20
2 600,02
45,43
8,80
14 262,57
1 188,55
6,06

Cena i stawka opłat brutto*
38 064,24
3 172,02
55,42
10,74
17 400,34
1 450,03
7,39

Cena netto
56 860,90
4 738,41
26,98
6,35

Cena brutto*
69 370,30
5 780,86
32,92
7,75

* Ceny i stawki opłat brutt zawierają podatek VAT w wysokości 22 %/

Tabela o nazwie Grupa DR1:
Grupa DR1
Lp
1
2
3

Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Miesięczna rata
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła

Jednostka miary
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3

* Ceny i stawki opłat brutt zawierają podatek VAT w wysokości 22 %/
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Tabela o nazwie Grupa DR1/A:
Grupa DR1/A
Lp
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Miesięczna rata
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Miesięczna rata
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostka miary
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ

Cena i stawka opłat netto
56 860,90
4 738,41
26,98
6,35
14 471,58
1 205,97
7,17

Cena i stawka opłat brutto*
69 370,30
5 780,86
32,92
7,75
17 655,33
1 471,28
8,75

* Ceny i stawki opłat brutt zawierają podatek VAT w wysokości 22 %/

Tabela o nazwie Grupa DR1/C:
Grupa DR1/C
Lp

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówioną moc cieplną Miesięczna rata

2
3

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła

4

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Miesięczna rata

5

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostka miary
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ

Cena i stawka opłat netto
56 860,90
4 738,41
26,98
6,35
18 272,90
1 522,74
13,53

Cena i stawka opłat brutto*
69 370,30
5 780,86
32,92
7,75
22 292,94
1 857,74
16,51

* Ceny i stawki opłat brutt zawierają podatek VAT w wysokości 22 %/

Tabela o nazwie Grupa DR1/D:
Grupa DR1/D
Lp

Wyszczególnienie

1

Cena za zamówioną moc cieplną Miesięczna rata

2
3

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła

4

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Miesięczna rata

5

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostka miary
zł/MW/rok zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ

Cena i stawka opłat netto
56 860,90
4 738,41
26,98
6,35
22 074,49
1 839,54
6,96

Cena i stawka opłat brutto*
69 370,30
5 780,86
32,92
7,75
26 930,88
2 244,24
8,49

* Ceny i stawki opłat brutt zawierają podatek VAT w wysokości 22 %/
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