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1646 

ROZPORZĄDZENIE Nr 34 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 27 wrze śnia 2005 r. 

 

w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087) 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Welski Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem”, 

obejmuje obszar o powierzchni 20,444 ha połoŜony na 
terenie gmin: Lidzbark, Rybno, Płośnica w powiecie 
Działdowo oraz gminy Grodziczno w powiecie Nowe 
Miasto Lubawskie, w województwie warmińsko-
mazurskim. 

 
§ 2. 1. W celu zabezpieczenia Parku przed 

zagroŜeniami zewnętrznymi funkcjonuje otulina o 
powierzchni 3895,1 ha, połoŜona na terenie gmin: 
Lidzbark i Rybno w powiecie Działdowskim, w 
województwie warmińsko-mazurskim. 

 
2. Opis przebiegu granicy Parku i jego otuliny określa 

załącznik do rozporządzenia. 
 
§ 3. Ustala się następujące szczególne cele ochrony 

Parku dotyczące ochrony: 
  1) wartości przyrodniczych: 

a) zachowanie swobodnie meandrującej rzeki Wel i 
jej doliny oraz licznych starorzeczy i odnóg, 
torfowisk i obszarów wodno-błotnych, 

b) zachowanie pozostałości naturalnych kompleksów 
leśnych, bogactwa szaty roślinnej, obejmującej 
liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków 
roślin i zbiorowisk roślinnych; 

  2) wartości historycznych i kulturowych: 
a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy 

wiejskiej, 
b) zachowanie i popularyzacja miejscowej gwary, 
c) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi poprzez 

popularyzację dziedzictwa materialnego i 
gromadzenie zbiorów muzealnych, 

  3) walorów krajobrazowych: 
a) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego 

krajobrazu rolniczego, 
b) zachowanie wysokich skarp polodowcowych rynien 

jeziornych i odcinków przełomowych rzeki Wel ze 
szczególnym uwzględnieniem jej odcinków o 
charakterze potoku górskiego. 

 
 

§ 4. 1. W Parku wprowadza się następujące zakazy: 
  1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 
ze zmianami) 1); 

  2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, 
niszczenia ich nor, legowisk, innych  schronień miejsc 
rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach 
racjonalnej gospodarki leśnej rybackiej i łowieckiej; 

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

  4) pozyskiwania 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 
bezpieczeństwem przeciwsztormowym, przeciwpowo-
dziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, 
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

  6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany te nie 
słuŜą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, 
leśnej, wodnej lub rybackiej; 

  7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 
m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z 
wyjątkiem obiektów słuŜących turystyce wodnej, gospodarce 
wodnej lub rybackiej; 

  8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 
m od krawędzi brzegów klifowych, oraz w pasie technicznym 
brzegu morskiego; 

  9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników 
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

  10) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia własnych 
gruntów rolnych; 

  11) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 
bezściółkową; 

  12) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników 
ściekowych; 

  13) uŜywania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego 
na otwartych zbiornikach wodnych. 

 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.2) 

 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 

____________________ 
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 
217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959 Nr 121, poz. 1263, Nr 91, 
poz. 875 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954 i Nr 113, poz. 954. 
 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami: Nr 24/95 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 18 grudnia 1995 roku w 
sprawie utworzenia Welskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 24, poz. 115), Nr 24/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 8 sierpnia 1996 
roku w sprawie utworzenia Welskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 18, poz. 101), potwierdzone obwieszczeniem Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed dniem 1 
stycznia 1999 r. przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych oraz Wojewodów: Olsztyńskiego, 
Elbląskiego, Suwalskiego, Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz Toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 1999 r. Nr 15, poz. 122). 
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Załącznik 
do rozporządzenia Nr 34 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 27 września 2005 r. 

 
1. Opis przebiegu granicy Parku. 

 
Granica Welskiego Parku Krajobrazowego biegnie od 

miejscowości Cibórz na drodze z Działdowa do Lidzbarka, 
następnie biegnie południowym skrajem drogi w kierunku 
Działdowa do drogi w kierunku Nowego Dworu, dalej 
zachodnim skrajem tej drogi w kierunku południowym, za 
zabudowaniami i terenem ogrodzonym (naleŜącym 
dawniej do Zakładu Rolnego w Ciborzu) zmienia kierunek 
na zachodnio-południowy i biegnie zachodnim skrajem 
drogi polnej do drogi asfaltowej Bełk - Lidzbark wzdłuŜ 
działek nr: 82, 83, 84, 85, 87, 157/4, 151/1, 157/5, 3176/2, 
463, 31/1, 85/2, 468, 9/1, 8/2 (obręb Cibórz, mapa nr 6), 
koło wsi Bełk zmienia kierunek na północno-zachodni i 
biegnie północnym skrajem drogi do granicy miasta 
Lidzbark wzdłuŜ działek nr: 7, 6, 26/3, 26/4, 26/1, 25, 24, 
23, 19/3, 19/2, 16,2, 12/2, 1/2, 11/1 (obręb Bełk, mapa nr 
1), 193/1, 192, 191, 190, 240/186, 241/186, 183, 182/4, 
182/2, 182/3, 180, 179, 176, 175/2, 175/4, 175/6, 175/7, 
175,3, 163, 162, 165, 158/2, 165 (obręb Jamielnik, mapa 
nr 1), następnie biegnie granicą miasta, przecinając drogę 
śuromin - Lidzbark, biegnie do drogi Jamielnik - Lidzbark 
wzdłuŜ działek nr: 927, 917, 907, 900, 987, 881, 880, 879, 
878, 877, 870, 869, 868, 867 (miasto Lidzbark, obręb nr 2, 
mapa nr 3), 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 498, 
497, 494, 496, 492, 490, 485, 484, 483, 479, 478, 1192, 
1190/2, 1170, 1169, 466/5, 466/4, 1143, 1142, 1090/1, 
1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133 (obręb Lidzbark, 
mapa nr 9), później wschodnim skrajem tej drogi w 
kierunku północnym do linii kolejowej wzdłuŜ działki nr 
429, linią tą biegnie w kierunku południowo-zachodnim, 
dochodzi do granicy drzewostanu wzdłuŜ działki nr 
3253/3, dalej skrajem drzewostanu do drogi leśnej i tą 
drogą w kierunku północno-zachodnim wzdłuŜ działek nr: 
3253/3, 425/3, 425/2 (obręb Lidzbark, mapa nr 2, obręb 2) 
838, 839, 840, 841, 842 (obręb Lidzbark, mapa nr 9), a 
następnie zachodnim skrajem lasu w kierunku ulicy 
Lipowej w Lidzbarku wzdłuŜ działek nr: 1014, 1013, 1012, 
1000, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 952, 983, 979, 
975, 974, 971, 966, 963, 1016/5, 923, 941, 940 (obręb 
Lidzbark, mapa nr 1, obręb 2), przecina ulicę Lipową 
działkami nr 24 i 28, dochodzi do traktu spacerowego nad 
brzegiem Jeziora Lidzbarskiego, przecina go i biegnie 
dalej brzegiem jeziora w kierunku północno-wschodnim 
wzdłuŜ działek nr: 9, 10, 11, 12, 13 (obręb Lidzbark, mapa 
nr 1, obręb 2), 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163 (obręb Lidzbark, mapa nr 1, obręb 2) 
131, 130/1, 129 (obręb Lidzbark, mapa nr 1, obręb 3), a 
następnie w kierunku północnym do ścieŜki na zachodniej 
skarpie jeziora, którą dochodzi do szosy Lidzbark - 
Brodnica wzdłuŜ działek nr: 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6 (obręb 
Lidzbark, mapa nr 2, obręb 1), w tym punkcie zmienia 
wyraźnie kierunek na zachodni i północnym skrajem szosy 
biegnie do zachodniego skraju kompleksu leśnego i drogi 
polnej w kierunku wsi Słup wzdłuŜ działek nr: 3085/1, 
3086, 3087/4, 3087/3, 3087/8, 3087/6, 3087/7 (obręb 
Ciechanówko, mapa nr 1, 2), zmienia kierunek na 
północny i biegnie drogą do dróŜki w kierunku ściany lasu 
(przy gospodarstwie) i dalej dróŜką w kierunku wschodnim 
do skraju kompleksu leśnego Lasów Państwowych, 
później biegnie granicą uŜytku leśnego (i własności Lasów 
Państwowych), dochodzi do granicy powiatu Nowe Miasto 
Lubawskie wzdłuŜ działek nr: 3087/2, 3078/1, 135/1, 
3070, 364, 361, 360, 359, 358, 3061/2, 3057/4, 3057/1, 
3054/1, 3050/2 3050/1, 3043, 3041 (obręb Ciechanówko, 

mapa nr 1, 2), dalej przebiega polną drogą przez wieś 
Kowaliki dochodząc do drogi Boleszyn - Mroczno wzdłuŜ 
działek nr: 11, 9/4, 9/5, 8/5, 8/6, 8/12, 7, 6, 1, 178/2, 
186/2, 186/1, 64/2, 45, 36, 35, 32 (obręb Kowaliki, mapa 
nr 1), 462, 461/10, 463, 465, 470, 470/1, 460/2, 471, 472, 
473/1,474, 476,157/1, 420/1 (obręb Mroczno, mapa nr 3), 
przecina drogę Mroczno - Rynek polnymi drogami osiąga 
krawędź doliny Welu stanowiącą granicę wsi Mroczno - 
Trzcin wzdłuŜ działek  nr: 419/2, 396, 402/3, 401/2, 400/3 i 
400/2, 284/1, 283, 284/2 (obręb Mroczno mapa nr 2), 
284/1, 234/3, 234/2, 234/1 (obręb Trzcin, mapa nr 2), dalej 
drogami polnymi dochodzi do wsi Mroczenko wzdłuŜ 
działek nr: 111, 112, 113/3, 114/1, 115/1,116/1, 118/1, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 312, 304, 303, 298/1, 298/2, 
298/3 (obręb Trzcin mapa nr 1), 108, 107, 106, 105, 
3382/1, 103/3, 102/3, 101, 100/5 (obręb Mroczenko, mapa 
nr 1), później biegnie wzdłuŜ drogi Mroczenko - 
Grodziczno aŜ do zachodniej granicy zwartej zabudowy 
wsi Grodziczno wzdłuŜ działek nr: 3381/1, 99, 100/14, 98, 
100/17, 72/1, 71, 64 (obręb Mroczenko, mapa nr 1), 
3380/2, 178/1 (obręb Lorki, mapa nr 1 ), 91, 90, 89, 310/1, 
313, 314, 315, 317, 321, 366, 371, 372, 378, 379, 380 
(obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 2), 381, 383/1, 383/3, 
383/5, 384/4, 385 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 1), 
następnie prowadzi wzdłuŜ drogi  Grodziczno - Nowe 
Grodziczno i dochodzi do znacznego kompleksu leśnego 
naleŜącego do Leśnictwa Kiełpiny wzdłuŜ działek nr: 
384/4, 384/3, 384/2, 383/7, 383/9, 383/13, 383/12, 386, 
387, 388 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 1), 389, 392, 
406, 407, 408/3, 414, 3390/7, 434, 433, 436, 437, 446/1, 
446/8, 446/7, 473/1, 474/7 (obręb Nowe Grodziczno, 
mapa nr 3), 251, 252/2 (obręb Lorki, mapa 1), 475, 507, 
508, 509, 510 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 3), dalej 
wzdłuŜ ściany lasu dochodzi do drogi Lubawa - Lidzbark, 
którą kieruje się na południe wzdłuŜ działek nr: 3155, 
3154, 3153 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 3), 8, 7, 6, 
5, 4, 3/1, 3/2, 2, 1 (obręb Ostaszewo, mapa nr 1), 3157 
(obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 3), następnie wzdłuŜ 
południowej ściany wspomnianego kompleksu leśnego i 
drogi kieruje się do wschodniego skraju zabudowy wsi 
Rynek wzdłuŜ działek nr: 3157, 3158, 3159/1, 3159/2, 
3160/1, 3162 (obręb Nowe Grodziczno, mapa nr 3), 127, 
126, 124, 123, 122, 121, 120, 119/2 (obręb Rynek, mapa 
nr 2), następnie  polną drogą dochodzi do granicy powiatu 
Działdowskiego, którą dalej biegnie w kierunku 
południowo-wschodnim wzdłuŜ działek nr: 86, 88, 89/9, 
90/7, 90/6, 90/3, 90/4, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 101 
(obręb Rynek, mapa nr 1), 157/2, 174, 175, 178, 179 
(obręb Rynek, mapa nr 2), przecina drogę asfaltową 
Lidzbark - Kiełpiny - Lubawa (w sąsiedztwie budynku 
szkoły), następnie biegnie południowym skrajem drogi w 
kierunku wsi Tarczyny wzdłuŜ działek nr: 56, 362, 52/7, 
52/1, 160, 163, 164, 165, 186, 234/1, 189/2, 202/1, 231/1, 
230/1, 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, 208/2, 209/2, 210/2, 
211/2, 212/2, 224/1, 221/1 (obręb Kiełpiny, mapa nr 1), 
przed ścianą lasu skręca w kierunku północnym, dalej 
wschodnim skrajem drogi polnej wzdłuŜ działek nr: 164/1, 
109/3, 95/2, 84/3, 85/3, 85/2 (obręb Grądy, mapa nr 1/2), 
po 125 m skręca na wschód i drogą leśną (granica 
powiatu) biegnie do jeziora Grądy wzdłuŜ działek nr: 1/3, 
1/4, 1/5, później zmienia kierunek na północny, biegnie 
granicą - brzegiem jeziora - do drogi Kiełpiny – Gronowo, 
później zachodnią granicą lasu, skręca w kierunku 
północno-wschodnim, biegnie leśną granicą wydzieleń, a 
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następnie granicą lasu do drogi, skręca na północ do 
drogi Buchnowo - Gronowo i dalej tą drogą w kierunku 
Gronowa (przestaje być granicą powiatu), wzdłuŜ działek 
nr: 123/5, 96/5, 95, 94, 3147/1, 3144, 3143, 3142/1, 43, 
30, 34, 35, 64, 36, 42, 83, 88, 96, 115, 116, 112/2 (obręb 
Gronowo, mapa nr 1/1), następnie północną granicą 
terenów zabudowy wsi Gronowo, mija wieś i dalej biegnie 
drogą  do skraju lasu, którym w kierunku północnym, a 
następnie północno-wschodnim, zmierza do drogi polnej i 
drogą do torów kolejowych wzdłuŜ działek nr: 119 (obręb 
Gronowo, mapa nr 1/1), 3064/1 (obręb Rybno mapa nr 
3/5), 228, 226, 220, 219, 233, 218, 217, 216, 215, 212, 
210, 206, 200, 199, 193, 192, 178, 189 (obręb Jeglia, 
mapa nr 1), dalej granica biegnie torem kolejowym w 
kierunku wschodnim do drogi w kierunku Rybna, którą 
wschodnim, a następnie południowym skrajem zmierza do 
drogi Rybno - Rumian wzdłuŜ działek nr: 191, 192, 190, 
193, 194, 195, 196, 197 (obręb Dębień, mapa nr 1/1), 
872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 882, 883, 884, 885, 
886, 888, 891, 538, 539, 540, 541, 1006, 549, 552, 553/9, 
555, 556, 560/2, 186, 185, 184, 183, 935, 182, 181, 180, 
178/1, 177, 174, 173, 934, 172, 166, 164, 157, 156, 145, 
144, 132, 123, 106, 90, 86/12, 85/2, 78/2, 77/3, 77/5, 77/1, 
76, 72/2, 71, 70, 67 (obręb Rybno, mapa nr 2/5), 
następnie w kierunku Rumiana wschodnim skrajem do 
drogi  Rybno - Rumian – Gutowo droga nr 47, wzdłuŜ 
działek nr: 499, 498, 492/5, 496/1, 496/2, 495, 494, 482, 
446, 442, 441, 440, 430, 429, 353, 258/1, 257, 256, 254, 
252, 249, 247, 245, 244, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 
236, 234, 229, 227, 227, 226, 225, 224, 220, 219, 218, 
215, 214, 208, 207, 206, 205, 204, 202, 201, 3015/016,  
199, 175, 173, 174, 168, 167, 154 (obręb Rumian, mapa 
nr 4/5, 2/5, 1/5), później wschodnim skrajem do drogi  
polnej biegnącej w kierunku jeziora Lesiak i tą drogą do 
brzegów jeziora, następnie północnym brzegiem jeziora 
do drogi polnej, którą w kierunku południowym, a 
następnie  zachodnim i południowym, do drogi asfaltowej 
Rumian - Naguszewo wzdłuŜ działek nr: 159, 160, 
3015/15, 158, 164, 292/4, 184/2, 198, 514/1, 553, 260, 
288, 289, 260, 516, 301, 302, 311, 315/012, 336, 339, 
następnie przecina drogę i drogą w kierunku Nowej Wsi 
Ostródzkiej do drogi w kierunku południowym biegnie do 
jeziora Rumian (przy granicy powiatu) drogą nr 435 i 
wzdłuŜ działek nr: 135/1, 135/2, 135/3, 137, 120/1, 120/2, 
139/3, 139/57, 139/22, 139/42, 139/43, 3012/1, 3011/1, 
494, 144, 153, 147/10, 156/1, 157/18, 157/19, 157/25, 
157/27, 157/12, 157/11, 158/7, 158/4, następnie - 
począwszy od jeziora Rumian - granica przebiega 
południowym skrajem drogi wzdłuŜ północno-
wschodniego brzegu jeziora działkami nr: 170, 171, 172/9, 
później skręca na północ w kierunku zabudowań wsi i 
dalej północną granicą zabudowań wsi wzdłuŜ działek nr: 
172/6, 172/8, 172/11, 172/10, 172/21, 172/24, 172/23, 
174, 173, 175 (obręb Rumian, mapa nr 4/5) biegnie na 
południowy-wschód do drogi asfaltowej Dąbrówno - 
Tuczki działkami: 104, 102/1, 102/3, 104, 102/4, 103, 105, 
101, 122/23, 122/22, 122/21, 122/1, 106, 107/2, 122/3, 
110, 113/1, 122/8, 115, 116, 117, 118, 119, 183, 120, 
121/14, 121/2, 122/38, 122/40, 122/31, 122/30,122/29, 
122/28, 123 (obręb Prusy, mapa nr 1/1) i północnym 
skrajem drogi zmierza w kierunku wsi Tuczki  wzdłuŜ 
działek nr: 124, 125/1,125/2, 125/3, 3037/3, 135, 3037/4, 
133, droga Tuczki – Prusy nr 56, 129/3, 129/1, 7, 6, 5, 8, 
9, 10, 30, 29, 27, 26, 25, 22, 21, 20, 19, 17, 35, 36/1, 36/2, 
37, 38, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (obręb Prusy, mapa nr 
1/1), 3057 (droga nr 11), 11, 59, 158, 36/2, 37/2 (obręb 
Tuczki, mapa nr 1, 1/2 ), później biegnie wschodnią 
granicą zabudowań wsi, potem wraca do drogi i skręca na 
południe i zachodnim skrajem drogi biegnie do wsi 
Koszelewy wzdłuŜ działek nr: 38, 39, 40, 58, 59, 3103/3, 

3103/4, 61, 62, 63, 64, 145, 110, 65, 67/2, 67/1, 68, 69, 
70, 99, 71, 73, 72/1, 77, 79, 100, 101, 103, 104, 109, 108 
(obręb Tuczki, mapa nr 2/2) 42/5, 42/3, 42/1, 42/2, 44, 27, 
15, 51, 13, 164, 161,162, 34, 410, 515 (obręb Koszelewy, 
mapa nr 1), obejmuje od wschodu tereny zabudowy wsi, 
za zabudowaniami skręca drogą do wsi Murawki, mija tę 
wieś zachodnią granicą terenów zabudowy, biegnie do 
skraju lasu, następnie skrajem lasu i drogą zmierza w 
kierunku wschodnim, później skręca w drogę leśną na 
południe i tą drogą, a potem drogą asfaltową, do wsi 
Turza Mała, mija wieś zachodnią granicą terenu 
zabudowy i za zwartymi zabudowaniami wsi skręca drogą 
polną, którą w kierunku południowym dociera do linii 
kolejowej Działdowo - Lidzbark wzdłuŜ działek nr: 288, 
285, 426, 284, 280, 419 (obręb Koszelewy, mapa nr 3), 
81431, 16, 13/4, 13/3, 13/2, 12, 7/6, 7/3, 11, 3241/6 , 
3241/5, 8/13, 8/12, 8/11, 8/10, 8/9, 8/8, 8/7, 8/6 8/5, 8/15, 
33, 52,79/8, 53, 54, 55/2, 568, 60/7, 58 (obręb Murawki, 
mapa nr 1, 1a), 3240/3, 3240/4, 3258/1, 3257/2 (obręb 
Płośnica, mapa nr  6), 50, 36/1, drogą nr 49,  wzdłuŜ 
działek nr: 3275, 356, 371, 476, 477, 478, 479, 480/2, 
481, 510, 511, 513, 514, 515, 516, 372, 537, 48, 189, 
droga 29, 79 78, 127, 128 131, 134, 135, 136, 137/1, 138, 
137/2, 139, 140, 141, 142, 145, 146/1, 146/2 (obręb Turza 
Mała mapa nr 3/4), dalej biegnie torem w kierunku 
zachodnim, na wysokości zabudowań wsi Cibórz skręca 
na południe w drogę polną, która dochodzi do drogi 
Działdowo - Lidzbark we wsi Cibórz wzdłuŜ działek nr: 
110, 112/8 (obręb Turza Mała, mapa nr 3/4), 3166/1, 3167 
(obręb Turza Mała, mapa nr 4/4) 3168, 3169, 3170, 
3164/1, 3165/1, 506, 511, 505, 515 (obręb Cibórz, mapa 
nr 7), do punktu początkowego opisywanych granic. 
 

2. Opis przebiegu granicy otuliny Parku. 
 

Granica otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego 
rozpoczyna się w  odległości ok. 300 m na południowy 
zachód od przecięcia się drogi Lidzbark - Jamielnik z linią 
kolejową Lidzbark - Brodnica, biegnie torem kolejowym w 
kierunku południowo-zachodnim do linii oddziałowej 
między oddziałami dawniej oznaczonymi jako oddziały 
216-217 i 196-197, i tą linią do brzegów Jeziora 
Lidzbarskiego, brzegiem jeziora biegnie w kierunku 
zachodnim, a następnie północnym do skraju kompleksu 
leśnego i granicą lasu - w kierunku zachodnim, a 
następnie północnym wzdłuŜ działek nr: 3234/1, 3234/2, 
3254/1, 3253/1, 3255/1, 3235/2, 3235/1, 3256/4, 3236/2, 
3236/1, 197, 196, 195, 3237/5, 188, 187, 3237/3, 205, 
3237/2, 184, 3237/1, 3237/4, 191, 192, 194, 193, 4313; 
(obręb Klonowo), 259 (obręb Wlewsk), przecina szosę 
Lidzbark - Brodnica, skręca tą szosą w kierunku 
południowo-zachodnim dochodzi do skraju lasu i 
biegnącej nim drogi gruntowej, prowadzi tą drogą, 
następnie wschodnim skrajem lasu zmierza do drogi 
gruntowej nr 175 Wlewsk - Zalesie wzdłuŜ działek nr: 6, 
(obręb Wlewsk), 77, 76 (obręb Słup), 210, 208, 206 (obręb 
Zalesie), biegnie nią na północ przez wieś Zalesie do 
granic powiatu wzdłuŜ działek nr: 202, 200, 198, 197, 
194/1, 193, 192, 191, 183, 182, 181, 180, 179, 177, 176, 
64, 63, 62, 61, 60, 58, 57, 56, 55, 53, 52, 51, 40, 41 
(obręb Zalesie), tą granicą, przecinając drogę Lidzbark - 
Boleszyn, do zachodniego skraju kompleksu leśnego 
wzdłuŜ działek nr: 42, 43, 44, 45 (obręb Zalesie), 2/2, 1, 
156, 160 (obręb Słup), skrajem kompleksu leśnego w 
kierunku południowym i południowo-wschodnim do drogi 
gruntowej prowadzącej z dawnego oddziału leśnego 61 
do drogi gruntowej Lidzbark - Słup, tą drogą w kierunku 
południowo-wschodnim do skraju lasu i dalej drogą 
prowadzącą do szosy Lidzbark - Brodnica wzdłuŜ działek 
nr: 184, 185, 152, 9, 49, 153, 321, 322, 323, 328, 333, 
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337, 338, 339, 340, 341, 357, 358, 359, 360, 362, 364 
(obręb Słup), 227, 229, 57/1, 229, 23/1, 25/1, 25/2 (obręb 
Wlewsk), z kolei szosą granica biegnie w kierunku 
Lidzbarka do skraju kompleksu leśnego, gdzie skręca w 
kierunku południowo-zachodnim na drogę gruntową 
prowadzącą skrajem lasu  i skarpą nadjeziorną do brzegu 
Jeziora Lidzbarskiego, wzdłuŜ brzegu Jeziora 
Lidzbarskiego granica biegnie w kierunku najpierw 
wschodnim, później południowym i zachodnim do granicy 
plaŜy MOSiR w Lidzbarku, wzdłuŜ ogrodzenia (granicy) 
plaŜy do traktu spacerowego nad Jeziorem Lidzbarskim i 
drogą w kierunku południowym wzdłuŜ działek nr: 6, 7, 9, 
11, 13, 12, 17; (obręb Lidzbark, mapa 2), 129, 130/1, 131 
(obręb 3 Lidzbark, mapa1), 163, 162, 161, 160, 159, 158, 
157, 156, 155, 154, 153, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 24 (obręb 2 
Lidzbark, mapa 1), przecinając ulicę Lipową do skraju 
kompleksu leśnego  i skrajem lasu do linii kolejowej 
Działdowo - Brodnica wzdłuŜ działek nr: 44/2, 40/3, 40/1 
(obręb Lidzbark), 3090, 3243/1, 3243/2, 3253/1 (obręb 
Klonowo), i dochodzi do punktu połoŜonego w odległości 
ok. 300 m na południowy zachód od przecięcia się drogi 
Lidzbark - Jamielnik z linią kolejową Lidzbark – Brodnica, 
który stanowi punkt początkowy opisu tej części otuliny 
Welskiego Parku Krajobrazowego. 

Granica drugiego fragmentu otuliny biegnie od 
miejscowości Gronowo wschodnim skrajem drogi do wsi 
Jeglia do miejsca przecięcia z linią kolejową Działdowo - 
Iława wzdłuŜ działek: drogą nr 95, działki nr: 120, 121/1, 
122 (obręb Gronowo, mapa 1(1)), 231, 224, 163, 162, 
161, 160, 159, 158, 137, 136, 133, 131, 130, 128, 127, 
126, 125, 124, 123, 122, 121, 106/1, 105, 102, 101, 100 
(obręb Jeglia) - ten fragment granicy pokrywa się z 
granicą Hartowieckiego OChK, dalej granica biegnie na 
północ wschodnim skrajem drogi asfaltowej do drogi 
Hartowiec - Dębień wzdłuŜ działek nr: 159, 6, 7, 5, 4, 3 
(obręb Dębień) i dalej drogą polną do drogi asfaltowej 
Dębień - Truszczyny, tą drogą w kierunku północno-
zachodnim do wsi Truszczyny wzdłuŜ działek nr: 215, 214, 

209, 207/2, 207/1 (obręb Truszczyny, mapa 2 (2)), drogą 
przez wieś, a następnie drogą polną w kierunku 
wschodnim do szosy Rumian - Gutowo wzdłuŜ działek nr: 
371, 362, 343, 341, 145, 144, 140/1, 139, 137, 136, 135, 
133, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 120, 52, 53, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69) (obręb Truszczyny, 
mapa 1 (2)), tą szosą w kierunku południowo-wschodnim 
do miejscowości Rumian wzdłuŜ działek nr: 48, 48/2, 53, 
54, 55, 57, 59/2, 65, 109, 110, 108, 106, 111, 113, 114, 
115, 117, 123, 124, 125, 126, 127 (obręb Rumian, mapa 1 
(5)) i dalej na południe do Rybna wzdłuŜ działek nr: 373, 
378, 379, 380, 385, 386, 397, 398/1, 398/6, 398/7, 398/5, 
424/1, 424/3, 425, 427, 426, 414 (obręb Rumian, mapa 3 
(5)), 349, 931, 2, 4/4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 (obręb Rybno, mapa 
1 (5)),  5/2, 12/5, 13, 15/1, 16, 28, 29/4, 31/2, 33, 34, 35, 
36, 37, 40 (obręb Rybno, mapa 2 (5)), w Rybnie od 
skrzyŜowania z drogą Działdowo - Lubawa szosą w 
kierunku Lubawy (północno-zachodnim) do drogi w 
kierunku stacji kolejowej Rybno, tą drogą w kierunku 
południowo-zachodnim do linii kolejowej Działdowo - 
Malbork wzdłuŜ działek nr: 532, 533/4, 533/3, 533/1, 
534/1, 534/2, 534/6, 534/8  (obręb Rybno, mapa 2 (5)) 
linią kolejową na północny zachód do przejazdu 
kolejowego drogi gruntowej prowadzącej z miejscowości 
Dębien w kierunku miejscowości Gronowo wzdłuŜ działek 
nr 871 (obręb Rybno, mapa 2 (5)), 219, 218, 217, 216 
(obręb Dębień, mapa 1 (1)), tą drogą biegnie w kierunku 
południowo-zachodnim, a następnie południowo-
wschodnim do skraju kompleksu leśnego „Kostkowo", po 
czym skrajem lasu najpierw w kierunku zachodnim, potem 
południowym dochodzi do szosy Kostkowo - Gronowo 
wzdłuŜ działek nr: 186,189 (obręb Dębień, mapa 1 (1)), 
187, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 170, 171, 172 (obręb 
Jeglia, mapa 1(1)) i tą szosą w kierunku północno-
zachodnim do wsi Gronowo wzdłuŜ działek nr 122, 120 
(obręb Gronowo, mapa 1 (1)), co stanowi punkt 
początkowy opisu granicy tej części otuliny. 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 35 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 27 wrze śnia 2005 r. 

 

w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1. 1 Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, zwany 

dalej „Parkiem” obejmuje obszar o powierzchni 14.620 ha 
połoŜony na terenie gmin: Gołdap i Dubeninki w powiecie 
gołdapskim, w województwie warmińsko-mazurskim. 

 
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagroŜeniami 

zewnętrznymi funkcjonuje otulina o powierzchni 7.942 ha. 
połoŜoną na terenie gmin: Gołdap i Dubeninki w powiecie 
gołdapskim,  w województwie warmińsko-mazurskim. 

 
3. Opis przebiegu granic Parku i otuliny określa 

załącznik do rozporządzenia. 

 
§ 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony 

Parku dotyczące ochrony: 
 
  1) wartości przyrodniczych: 
 

a) zachowanie kompleksu leśnego Puszczy 
Rominckiej, bogactwa szaty roślinnej obejmującej 
liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków 
roślin i zbiorowisk roślinnych, 

 
b) zachowanie bogactwa przyrodniczego terenów 

przyleśnych, w szczególności obszarów 
podmokłych oraz ekstensywnych łąk; 

 
  2) wartości historycznych i kulturowych: 
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a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy 
wiejskiej, 

 
b) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi oraz rozwój 

rękodzielnictwa ludowego; 
 
  3) walorów krajobrazowych: 
 

a) zachowanie  w niewielkim stopniu 
przekształconego krajobrazu rolniczego, 

 
b) zapobieganie wznoszeniu budowli 

niezharmonizowanych z otoczeniem. 
 

§ 3. 1. W Parku wprowadza się następujące zakazy: 
 
  1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1)); 

 
  2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej; 

 
  3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 

przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 
  4) pozyskiwania dla 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 przeciwsztormowym, przeciwpowo-
dziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych; 

 
  6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany 

te nie słuŜą ochronie przyrody lub racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 
  7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 

szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów słuŜących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 
  8) likwidowania, zasypywania i przekształcania 

zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych; 

 
  9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia 

własnych gruntów rolnych; 
 
  10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i 

zbiorników ściekowych; 
 
  11) organizowania rajdów motorowych i 

samochodowych; 
 
  12) uŜywania łodzi motorowych i innego sprzętu 

motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 
 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy 
wydobywania piasku i Ŝwiru na powierzchni nie 
przekraczającej 2 ha przy przewidywanym wydobyciu nie 
przekraczającym 20 000 m³ w roku kalendarzowym, a 
działalność będzie prowadzona bez uŜycia materiałów 
wybuchowych w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 
r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z 
późn. zm.2)) pod warunkiem, Ŝe eksploatacja tych złóŜ nie 
będzie miała niekorzystnego wpływu na przyrodę parku 
krajobrazowego, a po jej zakończeniu nastąpi 
rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 

 
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy 

terenów dla których w dniu wejścia w Ŝycie niniejszego 
rozporządzenia istnieją obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3). 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 

 
 
 
__________________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 
217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 Nr 121, poz. 1263, Nr 91, 
poz. 875 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954 i Nr 113, poz. 954. 
 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 133, 
poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, 
poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 166, poz. 1360, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 223, poz. 
2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758. 
 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr 6/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie 
utworzenia Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 2, poz. 8), 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 140   Poz.  
 

- 8157 - 

Załącznik 
do rozporządzenia Nr 35 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 27 września 2005 r. 

 
1. Opis przebiegu granicy Parku. 

 
Granicę Parku stanowi granica państwa pomiędzy 

punktami granicznymi nr 2066 i 2003 przebiegająca 
północnym skrajem obrębów ewidencyjnych Galwiecie, 
Budwiecie i śytkiejmy, dalej droga biegnąca starym 
nasypem kolejowym w kierunku południowym począwszy 
od punktu granicznego nr 2003 do skrzyŜowania z drogą 
wojewódzką nr 651, następnie w kierunku wschodnim, 
później południowo-wschodnim przez m. Skajzgiry, 
później w kierunku południowym, do m. Pobłędzie, 
następnie w kierunku południowo-wschodnim do m. 
Golubie (wschodni skraj działek ewidencyjnych 81/1, 
81/11, 81/12, 81/13, 81/14 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 2 w obrębie ewidencyjnym śytkiejmy, 
84/1, 84/2, 84/3 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 
1, 167/8 zaznaczonej na mapie ewidencyjnej nr 4, 167/6, 
167/4, 167/10 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 1 
w obrębie ewidencyjnym Kiekskiejmy, 90 zaznaczonej na 
mapie ewidencyjnej nr 1, 22 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 2, 139/14 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 4, 163/3 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 5, 163/2 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 2 w obrębie ewidencyjnym Skajzgiry), 
dalej granica biegnie starym nasypem kolejowym od m. 
Golubie w kierunku zachodnim przez m. Stańczyki, 
Błąkały, Linowo, Kiepojcie, Kociołki do m. Galwiecie, a 
następnie drogą wojewódzką nr 651 do mostu na rzece 
Jarka w m. Jurkiszki (południowy skraj działek 
ewidencyjnych 262, 174/2 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 3, 3416 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 2, 78/2 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 1, 3400, 3401, 3402, 150/2, 150/5, 150/4, 
151/1, 4031 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 2 w 
obrębie ewidencyjnym Maciejowięta, 90, 46/2, 46/16 
zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 1 w obrębie 
ewidencyjnym Błąkały, 92/3, 92/2, 92/6, 92/5, 92/4 
zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 1 w obrębie 
ewidencyjnym Linowo, 65/15, 65/12, 65/10, 65/7 
zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 1 w obrębie 
ewidencyjnym Kiepojcie, 167 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 3, 56/6, 56/8, 56/7, 56/4, 56/3, 56/2, 346, 
347 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 1 w obrębie 
ewidencyjnym Dubeninki, 180 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 3, 49/9, 49/8, 49/7, 49/6, 49/5, 49/4, 49/3, 
49/2, 49/1 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 1 w 
obrębie ewidencyjnym Rogajny, 186/3, 186/2, 186/1 
zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 2 w obrębie 
ewidencyjnym Budwiecie, 103/3, 103/2, 103/6, 103/5, 
103/4 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 1 w 
obrębie ewidencyjnym Pluszkiejmy, 25/1 zaznaczonej na 
mapie ewidencyjnej nr 1, 114 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 5 w obrębie ewidencyjnym Galwiecie), 
dalej granicę stanowi rz. Jarka, począwszy od mostu w m. 
Jurkiszki na drodze wojewódzkiej nr 651 do miejsca ujścia 
rzeki do jeziora Gołdap i dalej zachodni brzeg jeziora 
Gołdap do granicy państwa, do punktu granicznego nr 
2066 (zachodni skraj działek 607 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 6 w obrębie ewidencyjnym Galwiecie, 253 
zaznaczonej na mapie ewidencyjnej nr 1 w obrębie 
ewidencyjnym Kozaki, 4 zaznaczonej na mapie 
ewidencyjnej nr 223 w obrębie ewidencyjnym Miasto 
Gołdap). 
 
 

 
2. Opis przebiegu granicy otuliny Parku. 

 
Granica otuliny biegnie wzdłuŜ granicy państwa 

pomiędzy słupkami granicznymi 2003 oraz 2002, dalej na 
południe drogą gminną do skrzyŜowania z drogą 
wojewódzką nr 651, następnie drogą nr 651 przez 
miejscowość śytkiejmy do skrzyŜowania z drogą 
powiatową nr 424, dalej drogą powiatową nr 424 przez 
miejscowość Kiekskiejmy do skrzyŜowania z drogą 
gruntową, dalej drogą gruntową przez miejscowość 
Łysogóra do miejscowości Wobały, następnie przez 
miejscowość Wobały drogą gruntową w kierunku 
południowo-wschodnim do granicy województwa, dalej 
granicą województwa do miejscowości Budy, następnie na 
zachód drogą gruntową do miejscowości Czarne, dalej 
drogą gruntową biegnącą wzdłuŜ brzegu jeziora Czarne 
do drogi prowadzącej w kierunku południowo-zachodnim 
przez miejscowości Ostrowo Pierwsze i Ostrowo, dalej tą 
drogą, a następnie linią energetyczną do miejscowości 
Bronisze i dalej drogą do Gołdapi aŜ do skrzyŜowania z 
nieczynną linią kolejową Olecko-Gołdap, dalej linią 
kolejową w kierunku północno zachodnim do drogi 
wojewódzkiej nr 651 i dalej linią kolejową do granicy 
administracyjnej Miasta Gołdap i dalej granicą tą do 
brzegu jeziora Gołdap (zewnętrzne granice działek 
ewidencyjnych 84, 86, 93/1, 93, 91, 92/1, 109, 92/2, 110, 
111, 112, 114/2, 114/1, 115, 116, 118, 118/1 119, 120, 
140/1, 222/1, 222/2, 223, 235, 309, 310, 311, 281, 307, 
306/1, 303, 304, 305/3, 305/4, 316/1, 302, 316, 317, 319, 
320/2, 320/1, 321, 322/1, 322/2 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 2 w obrębie ewidencyjnym śytkiejmy, 
działek ewidencyjnych 1/1, 66/1, 87, 66/2, 9/1, 68/1, 1/2, 
100, 70/3, 70/4, 11/2, 71/ 109/2, 108, 76/3, 76/4, 113/5, 
113/4 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 1 w 
obrębie ewidencyjnym Kiekskiejmy, działek 195a, 175/1, 
176/2 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 4 w 
obrębie ewidencyjnym Kiekskiejmy, działek 114, 112/1, 
111, 112/5, 112/3 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej 
nr 1 w obrębie ewidencyjnym Kiekskiejmy, działek 185, 
189, 190, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 192/1, 192/3, 
192/6, 193 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 4 w 
obrębie ewidencyjnym Kiekskiejmy, działek 131, 632/4, 
632/5, 624, 623, 625, 626 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 3 w obrębie ewidencyjnym Kiekskiejmy, 
działek 1/1, 3/1, 24, 25 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 1 w obrębie ewidencyjnym Rakówek, 
działki 26/1 zaznaczonej na mapie ewidencyjnej nr 2 w 
obrębie ewidencyjnym Rakówek, działek 27, 28/3, 28/12, 
28/13, 61a, 32/2 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 
1 w obrębie ewidencyjnym Rakówek, działek 3478, 50 
4478, 3480, 52, 3482, 58a, 54/6, 61, 53/4, 42, 44/2, 41, 
40, 45/1, 46/4, 47/19, 3483 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 2 w obrębie ewidencyjnym Rakówek, 
działek 169/3, 4484, 4485, 154/11, 153/6, 151/1, 168, 152 
zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 5 w obrębie 
ewidencyjnym Skajzgiry, działek 255, 252, 251, 205, 242, 
254, 250, 249, 239, 234, 233, 232, 231, 226, 224, 223, 
219, 218, 216, 214, 212, 213, 210, 211, 208, 203, 202, 
201, 200, 195/3, 195/1 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 3 w obrębie ewidencyjnym Maciejowięta, 
działek 5, 98, 4, 8/1 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej 
nr 1 w obrębie ewidencyjnym Maciejowięta, działki 470 
zaznaczonej na mapie ewidencyjnej nr 15 w obrębie 
ewidencyjnym Maciejowięta, działek 122, 120, 121/12, 
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119/2, 119/1, 111/2 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej 
nr 2 w obrębie ewidencyjnym Maciejowięta, działki 255 
zaznaczonej na mapie ewidencyjnej nr 3 w obrębie 
ewidencyjnym Maciejowięta, działek 111/3, 112/1 
zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 2 w obrębie 
ewidencyjnym Maciejowięta, dziełek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/2, 
8/4, 9, 10, 11, 12, 39 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 1 w obrębie ewidencyjnym Przerośl 
Gołdapska, dziełek 45, 72, 46, 51, 71, 57, 82, 58/1, 83, 59 
zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 2 w obrębie 
ewidencyjnym Przerośl Gołdapska, działki 69/7 
zaznaczonej na mapie ewidencyjnej nr 1 w obrębie 
ewidencyjnym Przerośl Gołdapska, działek 4735, 320, 
325/1, 302, 326/1, 326/2, 326/3 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 6 w obrębie ewidencyjnym Dubeninki, 
dziełek 256/1, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 257/10, 
258/1, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 260, 239/26, 239/30, 
239/31 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 4 w 
obrębie ewidencyjnym Dubeninki, działek 69/10, 69/5, 
69/16, 71/1, 71/8, 71/10, 71/12, 71/13, 76a, 53/3, 53/4, 
52/1, 51/1, 50, 49/1, 46, 45/2, 44, 43, 42 zaznaczonych na 
mapie ewidencyjnej nr 1 w obrębie ewidencyjnym 
Cisówek, działek 155, 106/1, 106/2, 105, 156, 141/7, 90, 
79, 68/1, 63/1, 63/6, 63/2, 62/1, 61/1, 61/2, 61/3, 3/3, 3/2, 
3/4, 141/5, 145a, 135/1, 134/1, 136, 4/4 zaznaczonych na 
mapie ewidencyjnej nr 1 w obrębie ewidencyjnym Białe 
Jeziorki, działki 141 zaznaczonej na mapie ewidencyjnej 
nr 6 w obrębie ewidencyjnym Czarne, działek 147, 124/2, 
126/4, 135/2 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 5 w 
obrębie ewidencyjnym Czarne, działek 35, 33, 16/6, 37, 
16/1, 15/1, 15/2, 14, 14, 39, 36, 7/1, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5, 7/4, 
9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/7, 9/8, 9/6, 4, 2/1, 1, 2/2 zaznaczonych 
na mapie ewidencyjnej nr 1 w obrębie ewidencyjnym 
Czarne, działek 188/6LP, 206, 207/1, 207/5 zaznaczonych 

na mapie ewidencyjnej nr 4 w obrębie ewidencyjnym 
Rogajny, działek 159/43, 160/8, 159/2, 159/3, 159/4, 
159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 
159/40, 159/41, 159/42 159/49, 159/48, 160/7, 159/29, 
159/28, 159/36, 159/35, 159/17, 159/34, 160/4, 160/5, 
159/15, 159/20, 159/46, 159/45, 159/39, 159/37, 160/1, 
160/2, 158/4, 158/5 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej 
nr 3 w obrębie ewidencyjnym Pluszkiejmy, działek 177/21, 
149/4, 177/19, 177/15, 177/14, 148/12, 151/79, 148/13, 
151/22, 151/72, 149/1, 145/1, 151/74, 148/14, 150/3, 
150/1, 148/15 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 2 
w obrębie ewidencyjnym Pluszkiejmy, działek 156/1, 157, 
156/2, 153, 182/3, 182/2 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 3 w obrębie ewidencyjnym Pluszkiejmy, 
działki 152/2 zaznaczonej na mapie ewidencyjnej nr 2 w 
obrębie ewidencyjnym Pluszkiejmy, działek 176/82, 
176/91, 176/90, 176/58, 176/46, 176/53, 176/68, 176/66, 
176/67, 176/72, 176/73, 176/65, 175/2, 176/62, 175/1, 
176/61, 176/63, 176/88 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 3 w obrębie ewidencyjnym Górne, działek 
243, 236, 235, 238, 233, 234, 231, 229/4, 230, 229/3 
zaznaczonych na mapie ewidencyjnej nr 16 w obrębie 
ewidencyjnym Kozaki, działek 258, 3436/1, 218/5, 3423, 
3418, 218/4, 218/3, 218/1, 218/2 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 14 w obrębie ewidencyjnym Kozaki, 
działek 252, 3491, 3492, 3493, 3490, 3489 zaznaczonych 
na mapie ewidencyjnej nr 18 w obrębie ewidencyjnym 
Kozaki, działek 4388, 3389, 3360, 3460, 3364/4, 3364/2, 
3364/1, 3364/3, 114 zaznaczonych na mapie 
ewidencyjnej nr 5 w obrębie ewidencyjnym Galwiecie, 
działek 3363, 607 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej 
nr 6 w obrębie ewidencyjnym Galwiecie). 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 36 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 27 wrze śnia 2005 r. 

 

w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w cz ęści dotycz ącej województwa warmi ńsko-mazurskiego. 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1. Brodnicki Park Krajobrazowy, zwany dalej 

„Parkiem”, obejmuje obszar o powierzchni 16685 ha, w 
tym 12349 ha połoŜonych w województwie kujawsko-
pomorskim oraz 4336 ha połoŜonych w województwie 
warmińsko-mazurskim. 
 

§ 2. Szczególnym celem ochrony Parku jest ochrona 
występujących rzadkich i chronionych gatunków grzybów, 
roślin i zwierząt oraz siedlisk gatunków  ptaków 
chronionych, a takŜe dla ochrony śladów kultury 
materialnej regionu i popularyzacja walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych regionu. 

 
§ 3. Opis przebiegu granicy Parku określa załącznik 

do rozporządzenia. 
 

§ 4. W Parku wprowadza się następujące zakazy: 
 
  1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zm.1)); 

 
  2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej; 

 
  3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 

przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
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  4) pozyskiwania 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 przeciwsztormowym, 
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 

 
  6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany 

te nie słuŜą ochronie przyrody lub racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 
  7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 

szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów słuŜących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 
  8) likwidowania, zasypywania i przekształcania 

zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych; 

  9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia 
własnych gruntów rolnych; 

 
  10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 

bezściółkową; 
 
  11) utrzymywania otwartych rowów  ściekowych i 

zbiorników ściekowych; 
 
  12) organizowania rajdów motorowych i 

samochodowych; 
 
  13) uŜywania łodzi motorowych i innego sprzętu 

motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 
 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.2) 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 

 
____________________ 
1) Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 
392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, 
poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 91, poz. 875 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 
202, Nr 113, poz. 954 i Nr 113, poz. 954. 
 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem nr 16/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. Wojewody Toruńskiego (Dz. Urz. Woj. 
Tor. Nr 18, poz. 107 - utrzymane w mocy obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zamieszczonym w Dz. Urz. Woj. Warm. - 
Maz. z 1999 r. Nr 15, poz. 122). 
 
 

Załącznik 
do rozporządzenia Nr 36 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 27 września 2005 r. 

 
Opis przebiegu granicy Parku. 

 
W kierunku zachodnim, wschodnią granicą działek nr 

3131, 3120/3, przecina działkę nr 556 (droga), 3120/1 
(według arkusza nr 1 z 1974 r. mapy ewidencyjnej obręb 
Tereszewo, gmina Kurzętnik ), następnie wschodnią 
granica działek nr  3113, 3102, 3093/3 (według arkusza nr 
3 z 1974 r. mapy ewidencyjnej obręb Tereszewo, gmina 
Kurzętnik), oraz wschodnią granicą działek nr 3079/1, 
3076, 3073, 71/6LP, 590 ( według arkusza nr 6 z 1974 r. 
mapy ewidencyjnej obręb Tereszewo, gmina Kurzętnik); 
północną granicą działek nr 2, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 
211/2, 211/1, 209, 220 (droga), następnie południową 
granica działek nr 198 (droga), 206/3, 205/4, 217/5, 217/1, 
217/2, 218/1, 218/2, 225/2, 225/1, 226, 227, 229, 238, 239 
(według arkusza nr 1 z 1975 r. mapy ewidencyjnej obręb 
Wawrowice, gm. Kurzętnik); północną granicą działki nr 
3165/2, 3166/2, 3167/2, 3168/5, 540 (droga), 3168/4, 
3169/4, 3170/2, 3171/2, 3177/2, 3208/1, 3209/1 (według 
arkusza nr 5 z 1977 r. mapy ewidencyjnej obręb Łąkorz, 
gmina Biskupiec), dalej północną granicą działek nr 
3210/1, 3211/1 (według arkusza nr 3 z 1977 r. mapy 
ewidencyjnej obręb Łąkorz, gmina Biskupiec), następnie 
północną granicą działek nr 94, 96, 95/1, 95/2, 95/3 oraz 
zachodnią 95/3, 96, 212 (droga), 108, 102/1, 103, 104/2, 
105/1, 106 (według arkusza nr 7 z 1977 r. mapy 
ewidencyjnej obręb Łąkorz, gmina Biskupiec), zachodnią 
granicą działek nr 618, 616, 619, 617, 3230/2, 623, 624, 
3240/1, 3239/1,541 (droga), 3239/2 (według arkusza nr 8 
z 1977 r. mapy ewidencyjnej obręb Łąkorz, gmina 

Biskupiec), zachodnią granicą działek nr 3245/2, 469 (w 
kierunku Jeziora Łąkorz) i północną granicą działek nr 
450/9, 451/14 (droga 0, 451/6, 451/5 (według arkusza nr 
10 z 1977 r. mapy ewidencyjnej obręb Łąkorz, gmina 
Biskupiec), następnie północną granicą działek nr 508/20, 
508/17 (droga), 508/36, oraz zachodnią granica działek nr 
508/36, 508/18 (droga), 508/1 (według arkusza nr 9 z 
1977 r. mapy ewidencyjnej obręb Łąkorz, gmina 
Biskupiec), dalej granica przebiega północną granica 
działek nr 510/3, 510/2, 510/32 (droga), 510/21, 510/20, 
510/19, 510/1, 510/5, 510/32 (droga), 510/33, 511 (rów), 
513 (według arkusza nr 11 z 1977 r. mapy ewidencyjnej 
obręb Łąkorz, gmina Biskupiec), północną i zachodnią 
granicą działki nr 3202/3 i zachodnią działek nr 111, 112 
oraz północną granicą działek nr 113/2, 120, 121/31, 
121/27, 122/1, 123/4, 124/5, 126/4, 126/2, 152, 153, 
154/2, 154/3, 167/11, 167/15, 168/6, 168/2, 168/11, 
168/21 (według arkusza nr 1 z 1976 r. mapy ewidencyjnej 
obręb Osetno, gmina Biskupiec); wschodnią i północną 
granicą działki nr 11 oraz północną działek nr 10, 9/3, 9/1 i 
zachodnią granicą działek nr 3017, 217/2 (według arkusza 
nr 5 z 1976 r. mapy ewidencyjnej obręb Ostrowite, gmina 
Biskupiec), następnie północną granicą działek nr 96/3, 
112/5, 51, 50, 49 (według arkusza nr 4 z 1976 r. mapy 
ewidencyjnej obręb Ostrowite, gmina Biskupiec),dalej 
północną granicą działek nr 22/5, 22/4, 22/3, 234/3, 234/2, 
234/4, 321, 319, 320, 234/4 oraz wschodnią granicą 
działek nr 232/1, 388, 381, 386, 385, 383, 379, 378, 377 
następnie przecina działkę 232/1 w kierunku torów 
kolejowych (działka nr 92/3) i biegnie dalej granicą działki 
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232/1 wzdłuŜ trasy kolejowej (według arkusza nr 2 z 1976 
r. mapy ewidencyjnej obręb Ostrowite, gmina Biskupiec), 
północno-zachodnią granicą działek nr 191/5, 191/1, 195, 
197/1, 141/1, 187 (rów), 205/1, 140 - wszystkie 
wymienione granice przebiegają wzdłuŜ toru kolejowego 
(według arkusza nr 3 z 1976 r. mapy ewidencyjnej obręb 
Ostrowite, gmina Biskupiec); następnie granicą 
województwa warmińsko-mazurskiego, która ma 
następujący przebieg: południową granicą działek nr 140, 
146/1, 149/12 (według arkusza nr 2 z 1976 r. mapy 
ewidencyjnej obręb Ostrowite, gmina Biskupiec), 
następnie południowo-zachodnią granicą działek nr 
3022/2, 25/3, 25/4, 29, 84/1 (droga), 30 i 29 (według 
arkusza nr 4 z 1976 r. mapy ewidencyjnej obręb 
Ostrowite, gmina Biskupiec), dalej południową granicą 
działek nr 3062, 3061, 3060/1, 36/3, 59/2LP oraz 
wschodnią 3075/2, 3058, 255/3, 255/4, 255/5, 255/6, 
255/19 i południowo-wschodnią granicą działek nr 255/26, 
253/5, 3035/2, 35/3LP, 251/6, 35/7LP, oraz południową 
35/1LP, 251/23, 251/2, 251/5, 251/4, 251/24, 256/15, 
256/7, 256/11, 256/13, 256/14 i przecina Jezioro Głowin, 

działka nr 75/1 (według arkusza nr 5 z 1976 r. mapy 
ewidencyjnej obręb Ostrowite, gmina Biskupiec); 
południową granicą działek nr 125/6, 124/7, 124/6, 124/5, 
123/7, 123/8, 122/8, 122/9, 122/15, 122/13, 122/14, 121/3, 
121/4, 121/5, 121/15, 121/17, 118, 128 (droga), 117 
(według arkusza nr 1 z 1976 r. mapy ewidencyjnej obręb 
Osetno, gmina Biskupiec); południowo-zachodnią granicą 
działek nr 513, 515 (Jezioro Pawłówko), 517/5, 3202/5, 
dalej południową granicą działek nr 517/5, 3202/6, 517/5, 
517/2, 520 (droga), 6/2LP, 522/2, 3202/7 oraz wschodnią 
522/2 (według arkusza nr 11 z 1977 r. mapy ewidencyjnej 
obręb Łąkorz, gmina Biskupiec), następnie południową 
granicą działek nr 486 (Jezioro Łąkorz) i 460 (według 
arkusza nr 10 z 1977 r. mapy ewidencyjnej obręb Łąkorz, 
gmina Biskupiec); następnie granica przebiega brzegiem 
Jeziora Wielkie Partęczyny działka nr 598 (według 
arkuszy nr 4 i 5 z 1974 r. mapy ewidencyjnej obręb 
Tereszewo, gmina Kurzętnik) oraz zachodnią granicą 
działek nr 566/2, 3135/1, 3134/5, 3133, 3132, i kończy się 
na działce nr 3131. 
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ROZPORZĄDZENIE Nr 37 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 27 wrze śnia 2005 r. 

 

w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego  w części dotycz ącej województwa warmi ńsko-mazurskiego. 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, 

zwany dalej „Parkiem” obejmuje obszar o powierzchni 
25045 ha, w tym: 22.404,7 ha połoŜony na terenie gmin: 
Iława (miasto), Iława, Zalewo i Susz w powiecie Iławskim, 
w województwie warmińsko-mazurskim oraz 2.640,3 ha w 
gminie Stary Dzierzgoń w powiecie Sztumskim, w 
województwie pomorskim. 
 

2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagroŜeniami 
zewnętrznymi funkcjonuje otulina o powierzchni 16 419,1 
ha, połoŜona na terenie gmin: Iława (miasto), Iława, 
Zalewo i Susz w województwie warmińsko-mazurskim . 

 
3. Opis przebiegu granicy Parku i jego otuliny określa 

załącznik do rozporządzenia. 
 
§ 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony 

Parku dotyczące ochrony: 
 
  1) wartości przyrodniczych: 
 

a) kształtowanie mozaiki krajobrazu rolniczego z 
licznymi zakrzaczeniami, zadrzewieniami i 
zabagnieniami, 

 
b) zachowanie pozostałości duŜych kompleksów 

leśnych, bogactwa szaty roślinnej obejmującej 
liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków 
roślin i zbiorowisk roślinnych, 

 
c) renaturalizacjia terenów zabagnionych i brzegów 

jezior; 
 
  2) wartości historycznych i kulturowych: 
 

a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy 
wiejskiej, 

 
b) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi oraz rozwój 

rękodzielnictwa ludowego; 
 
  3) walorów krajobrazowych, 
 

a) zachowanie  w niewielkim stopniu 
przekształconego krajobrazu rolniczego. 

 
§ 3. 1. W Parku wprowadza się następujące zakazy: 

 
  1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1)); 

 
  2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej; 

 
  3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 

przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 
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zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 
  4) pozyskiwania dla 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 przeciwsztormowym, przeciwpowo-
dziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych; 

 
  6) dokonywania zmian stosunków wodnych, ochronie 

przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, 
wodnej lub rybackiej; 

 
  7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 

szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów słuŜących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 
  8) likwidowania, zasypywania i przekształcania 

zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych; 

 

  9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia 
własnych gruntów rolnych; 

 
  10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i 

zbiorników ściekowych; 
 
  11) uŜywania łodzi motorowych i innego sprzętu 

motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 
 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy 
terenów dla których w dniu wejścia w Ŝycie niniejszego 
rozporządzenia, istnieją obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, nie dotyczy 

szlaków Ŝeglownych w rozumieniu ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 
43 z późn. zm.2)), z wyjątkiem szlaku wodnego Iława - 
Zalewo, Iława - Miłomłyn oraz toru wodnego prostopadle 
łączącego ten szlak z Siemianami. 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego3). 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 
 
________________________ 
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 
217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 91, poz. 
875 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr113, poz. 954 i Nr 113, poz. 954. 
 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 
2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959. 
 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami: 
a) Nr 120 Wojewody Olsztyńskiego i Wojewody Elbląskiego z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pojezierza 
Iławskiego (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1993 r. Nr 19, poz. 226) które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) tracą moc z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, z tym Ŝe na podstawie art. 153 tejŜe ustawy 
park krajobrazowy utworzony przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy stał się parkiem krajobrazowym w rozumieniu niniejszej ustawy. 
b) Obwieszczeniem Nr 122 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa 
miejscowego wydanych przed 1 stycznia 1999 roku przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych oraz 
Wojewodów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Suwalskiego, Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz Toruńskiego (L.P. 47). 
 
 

Załącznik  
do Rozporządzenia Nr 37 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 27 września 2005 r. 

 
1. Opis przebiegu granicy Parku. 

 
W skład Parku wchodzi obszar określony linią 

graniczną która biegnie od granic województw 
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego zachodnią stroną 
działki 191 w kierunku południowym; dalej skrajem lasu, 
zachodnią stroną działki nr 207, 226/3, 226/4, (wg arkusza 
nr 1 mapy ewidencyjnej z 3.01.1987 r. obrębu Bornice, 
gm. Susz) do północnej części działki nr 17 i dalej granicą 
lasu na północno wschodnią stronę działki nr 17 (wg ark. 
nr 1 z 1988 r. mapy ewidencyjnej obrębu Kamieniec, gm. 
Susz); dalej granica prowadzi wzdłuŜ zachodniej granicy 
działki nr 257 do drogi asfaltowej (działka nr 1) i dalej tą 
drogą na południe do skrzyŜowania z drogą Kamieniec - 
Lubnowy we wsi Kamieniec (wg ark. nr 5 z 1988 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Dolina, gm. Susz), od skrzyŜowania 
prowadzi w kierunku południowo zachodnim wschodnią 
stroną drogi Susz - Malbork (działka nr 14 i 16) do 

skrzyŜowania z drogą Kamieniec - Olbrachtowo (działka 
nr 12), skręca wzdłuŜ tej drogi na południowy wschód (wg 
ark. nr 1 z 1988 r. mapy ewidencyjnej obrębu POHZ 
Kamieniec, gm. Susz) i prowadzi w kierunku Olbrachtowa 
wzdłuŜ północnej granicy działki nr 8 i 3 (wg ark. nr 1 z 
1965 r. mapy ewidencyjnej obrębu Rudniki, gm. Susz) 
oraz wzdłuŜ północnej granicy działki nr 164/1 i dalej 
prowadzi wzdłuŜ drogi gruntowej (działka nr 174/2) z 
Olbrachtowa do lasu (wg ark. nr 1 z 5.01.1987 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Olbrachtowo, gm. Susz) i dalej tą 
drogą (działka nr 15) do granicy lasu - działka nr 300 (wg 
ark. nr 1 z 25.10.1991 r. mapy ewidencyjnej obrębu 
Zieleń, gm. Susz, dalej skręca w kierunku wschodnim i 
prowadzi wzdłuŜ granicy lasu granicami działek 300, 299, 
298 (wg ark. nr 2 z 1988 r. mapy ewidencyjnej obrębu 
Gostyczyn, gm. Susz), 297, 296 (wg ark. nr 1 z 1988 r. 
mapy ewidencyjnej obrębu Gostyczyn, gm. Susz), 312/1, 
311, 310/1 (wg ark. nr 3 z 1988 r. mapy ewidencyjnej 
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obrębu Gostyczyn, gm. Susz), dalej zachodnią granicą 
działki nr 322 i 333/4 do skraju lasu i dalej wzdłuŜ skraju 
granicą działki 333/4 (wg ark. nr 4 z 1988 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Gostyczyn, gm. Susz), po czym 
prowadzi skrajem lasu w kierunku południowo wschodnim 
zachodnią stroną działki nr 3178, 3219 (wg ark. nr 1 z 
1988 r. mapy ewidencyjnej obrębu Solniki, gm. Iława), nr 
3231/1, 3245, 3250, 3249/1, 3248, 3247/2 do drogi 
prowadzącej z Siemian do Piotrkowa (wg ark. nr 2 z 1988 
r. mapy ewidencyjnej obrębu Solniki, gm. Iława), dalej 
północną granicą działki nr 129/2, północno zachodnią i 
północno wschodnią granicą działki 130/1 i północno-
wschodnią granicą działek: 131/1, 132/1, 132/3, 133, 
134/2 po czym skręca w kierunku południowo-zachodnim i 
prowadzi wzdłuŜ drogi będącej działką nr 155, skręca w 
kierunku południowo-wschodnim wzdłuŜ południowego 
skraju działki nr 3020 i nr 3019/2 (wg ark. nr 1 z 1988 r. 
mapy ewidencyjnej obrębu Piotrkowo, gm. Susz) do 
działki nr (3019/01)/3 gdzie skręca wzdłuŜ jej granicy na 
południowy wschód i prowadzi do granicy z działką nr 
3027/1, dalej granicą tej działki w kierunku południowym, 
następnie południowa granicą działki nr 3031, południową 
stroną działki nr (3033/01)/2 do granicy działki nr 3033/01 i 
dalej na południe wzdłuŜ zachodniej i południowej granicy 
działki 3033/02 (wg ark. nr 3 z 1990 r. mapy ewidencyjnej 
obrębu Łanioch, gm. Iława, następnie zachodnią stroną 
działki nr 3055/02, 3067, 3068/02 (wzdłuŜ szosy Gardzień 
- Iława), dalej skręca w kierunku zachodnim północną 
granicą działki nr 3084/01 i prowadzi zachodnią granicą 
działek: nr 3087/01, 3088/01, następnie północną granicą 
działki nr 3094/01 i skręca na południe wzdłuŜ zachodniej 
granicy tej działki, dochodzi do działki nr 88 (wg ark. nr 4 z 
1990 r. mapy ewidencyjnej obrębu Łanioch, gm. Iława), 
dalej pomiędzy działkami nr 88 i 87 prowadzi do drogi 
Kwidzyn - Iława (działka nr 28), skręca w kierunku 
południowym na drogę i prowadzi do ściany lasu (wg ark. 
nr 1 z 1979 r. mapy ewidencyjnej obrębu Szczepkowo, 
gm. Iława) do północnej granicy działki nr 3107/01, skręca 
wzdłuŜ niej na południowy wschód i dochodzi do granic 
miasta Iława (wg ark. nr 6 z 1990 r. mapy ewidencyjnej 
obrębu Łanioch, gm. Iława), dalej w tym samym kierunku 
północną granicą działek nr 106/4, 105/3 dochodzi do 
brzegu jeziora Jeziorak (wg mapy ewidencyjnej 
numerycznej obrębu nr 13 miasta Iława), przecina jezioro 
w kierunku północno wschodnim i dochodzi do 
przeciwległego brzegu, do północnej granicy działki nr 
214/2, dalej prowadzi linią brzegową w kierunku 
północnym i dalej wschodnią granicą działki nr 213 do 
granic miasta Iława (wg mapy ewidencyjnej numerycznej 
obrębu nr 2 miasta Iława), po czym prowadzi linią 
brzegową do jeziora Jeziorak do granicy działki  nr 1/8, 
dalej prowadzi wzdłuŜ linii brzegowej przez działkę 1/8 i 
1/10 na granicy wydzieleń Lz z rolą (wg ark. nr 1 z 
20.01.1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Kamień DuŜy, 
gm. Iława), dalej wzdłuŜ linii brzegowej przez działki nr 1, 
4, 7 na granicy wydzielenia Lz z pastwiskiem i rolą, przez 
działki nr 8/1, 8/2, 9, 10, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 granicami 
wydzieleń Ps z rolą, dalej granica schodzi do linii 
brzegowej i nią prowadzi, po czym skręca między działki 
27/1   i 28/1 i prowadzi wzdłuŜ granicy działki 28/1 do 
drogi Szałkowo – Jezierzyce, dalej prowadzi wzdłuŜ tej 
drogi czyli działki nr 141/2 i 141/1 w kierunku północno 
wschodnim (wg ark. nr 1 z 2.01.1981 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Szałkowo, gm. Iława), dalej 
zachodnią stroną drogi, działka nr 241 (wg ark. nr 1 z 
20.02.1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wola 
Kamieńska, gm. Iława), działka nr 13, dalej skręca na 
wschód wzdłuŜ granicy działki nr 17 (Ls) i prowadzi 
wzdłuŜ południowo wschodniego skraju działek nr 17 i 18, 
następnie skręca wzdłuŜ południowo zachodniego a 

później południowo wschodniego skraju działki 
(3104/01)/4 (Ls), skręca wzdłuŜ północnej wschodniej 
granicy tej działki, przecina działkę nr 28 wzdłuŜ 
wydzielenia Ls z rolą obejmując Ls; dalej prowadzi wzdłuŜ 
północno wschodniej granicy działki 25/4, przecina tą 
działkę prowadząc wzdłuŜ rowu i dochodząc do 
wewnętrznego rogu działki 25/3, którą przecina i dochodzi 
prostopadle do drogi Szałkowo - Makowo (działka nr 15; 
dalej północno wschodnim skrajem działki nr 15 do jej 
północnego rogu (wg ark. nr 1 z 23.03.1981 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Tynwałd, gm. Iława), następnie 
południowo wschodnim skrajem działek: 105/9, 105/8, 
105/7, 105/14; dalej skręca wzdłuŜ południowo-
zachodniego skraju lasu czyli działki nr 3105/1, którą 
przecina prowadząc wzdłuŜ wydzielenia Ls w kierunku 
południowo wschodnim do drogi (działka nr 75), przecina 
drogę i prowadzi przez działkę nr 4 wzdłuŜ wydzielenia Ls 
w kierunku północno wschodnim do południowo 
zachodniej granicy działki 3105/3, dalej prowadzi 
południową stroną tej działki  w kierunku wschodnim 
obejmując całą działkę prowadząc do granicy z działką nr 
3105/1 i dalej wzdłuŜ jej granic w kierunku  północno 
wschodnim do naroŜnika przy drodze prowadzącej z 
Makowa w kierunku jeziora Jeziorak (wg ark. nr 4 z 
19.02.1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Makowo, gm. 
Iława), skręca w kierunku wschodnim południową granicą 
działki nr 3103, po czym prowadzi na północ wzdłuŜ tej 
samej działki; dalej prowadzi między działkami: 3103 i 
3102, 3092 i 3091, 3073 i 3072 do drogi leśnej Makowo – 
Sąpy, tą drogą w kierunku północno wschodnim przez 
działkę nr 3072 (wg ark. nr 2 z 19.02.1981 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Makowo, gm. Iława), dalej przez 
działkę 3071, po czym skręca w kierunku północnym i 
prowadzi granicą między działkami 3071 i 3070 (wg ark. 
nr 3 z 19.02.1981 r. mapy ewidencyjnej obrębu Makowo, 
gm. Iława), 3055 i 3054, 3041 i 3040, skręca w kierunku 
północno wschodnim między działkami 3040 i 3036, po 
czym skręca w kierunku północno zachodnim wzdłuŜ 
granicy działki 3036 (wg ark. nr 2 z 19.02.1981 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Makowo, gm. Iława), dochodzi do 
działki 3034 i prowadzi w kierunku północno-wschodnim 
wzdłuŜ granic tej działki, skręca między działkami 3034 i 
3031, następnie między działkami nr: 3031 i 3032 i 
dochodzi do granicy administracyjnej między gminami 
Iława i Zalewo (wg ark. nr 1 z 19.02.1981 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Makowo, gm. Iława); dalej prowadzi 
linią oddziałową między działkami nr 0025 i 0026, 0019 i 
0020, 0013 i 0014, 0009 i 0010, 0009 i 0008 (wg ark. nr 4 
z 1.09.1998 r. mapy ewidencyjnej obrębu Urowo, gm. 
Zalewo); dalej granica prowadzi między działką nr 0008 i 
405, następnie przecina działkę nr 405 w kierunku 
północno wschodnim prowadząc do wydzieleń nr 177/1, 
178/1 (nieuŜytki), dalej między wydzieleniami 177/1 i 
178/1, dochodzi do drogi i dalej prowadzi w kierunku 
południowo wschodnim dochodząc do wschodniej granicy 
działki nr 405 i granicą tej działki dochodzi do 
zachodniego naroŜnika działki nr 404, prowadzi drogą, 
działka nr 409, do drogi Iława - Boreczno, działka nr 408 
(wg ark. nr 3 z 2.11.1979 r. mapy ewidencyjnej obrębu 
Urowo, gm. Zalewo), prowadzi dalej wzdłuŜ drogi - działka 
nr 117 (wg ark. nr 1 z  1958 r. mapy ewidencyjnej obrębu 
Mozgowo, gm. Zalewo) i działka nr 61, po czym skręca w 
kierunku zachodnim drogą gruntową - działka nr 63, po 
czym prowadzi po zachodniej granicy działki nr 3265/13 
do drogi - działki nr 66 i następnie między działkami  nr 
3265/13 i 8, 3265/13 i 7/2, 3265/13 i 6 (wg ark. nr 1 z  
2.11.1979 r. mapy ewidencyjnej obrębu Duba, gm. 
Zalewo); dalej prowadzi drogą w kierunku zachodnim, 
działka nr 134 i nr 133 w kierunku miejscowości Wieprz 
(wg ark. nr 4 z 6.12.1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu 
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Wieprz, gm. Zalewo), mija Wieprz i prowadzi dalej wzdłuŜ 
drogi w kierunku północno zachodnim po czym skręca w 
kierunku północnym do granicy działek nr 15 i 16, po czym 
prowadzi drogą do drogi (działka nr 114) w kierunku 
Pomielina (wg ark. nr 1 z 15.07.1971 r. mapy ewidencyjnej 
obrębu Wieprz, gm. Zalewo); dalej prowadzi wzdłuŜ 
północno-wschodnich granic działek: 118/5, 118/4, 118/5, 
32743/1, drogą (działka nr 119) w kierunku Pomielina (wg 
ark. nr 2 z  30.04.1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu 
Wieprz, gm. Zalewo), dalej między granicą działki nr 112/4 
i 122/6 i drogą prowadzącą w kierunku Boreczna (działka 
nr 125), następnie na rozwidleniu skręca w drogę (działka 
nr 122/11) w kierunku północnym, a następnie w kierunku 
wschodnim i prowadzi wzdłuŜ południowej,  a później 
wschodniej granicy działki nr 3242A; dalej prowadzi prosto 
rowem wzdłuŜ wschodniej granicy działki nr 122/13, do 
rowu - działka nr 150 i rowu - działka nr 154, będącego 
granicą działek nr 152/1 i 157/1; dalej prowadzi do rowu 
określonego jako "kanał Dąbrowa" (wg ark. nr 3 z 
10.05.1980 r. mapy ewidencyjnej obrębu Wieprz, gm. 
Zalewo); dalej prowadzi w kierunku północnym między 
działkami nr: 146/14 i 147/18, następnie zachodnią 
granicą działki 147/2 do drogi, dalej tą drogą w kierunku 
północno-zachodnim między działkami 3236 i 146/14, po 
czym skręca w kierunku północno-wschodnim drogą 
wzdłuŜ północno-zachodniej granicy działki 3236, 
południowej i zachodniej granicy działki 3232, następnie 
wzdłuŜ fragmentu zachodniej granicy działki nr 3231/1 do 
drogi Zalewo - Śliwa (wg ark. nr 3 z 15.08.1972 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Śliwa, gm. Zalewo); dalej granica 
prowadzi tą drogą (działka nr 187) aŜ do skrzyŜowania z 
drogą do Rudni (działka nr 179), w którą skręca (wg ark. 
nr 2 z 6.12.1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu Śliwa, gm. 
Zalewo), prowadzi wzdłuŜ drogi (działka nr 301) do wsi 
Rudnia, mija ją i prowadzi drogą w kierunku Polajn 
(działka nr 300) (wg ark. nr 6 z 6.12.1974 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Dobrzyki, gm. Zalewo); dochodzi 
drogą (działka nr 305)do Polajn i prowadzi dalej drogą w 
kierunku do Dobrzyk (działki nr: 303/4, 303/8 i 304) (wg 
ark. nr 7 z 6.12.1974 r. mapy ewidencyjnej obrębu 
Dobrzyki, gm. Zalewo); dochodziło skrzyŜowania z drogą 
Zalewo - Jerzwałd (wg ark. nr 2 z 2.11.1979 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Dobrzyki, gm. Zalewo) i dalej 
prowadzi tą drogą (działka nr 251/2) na zachód i później 
południowy zachód (wg ark. nr 1 z 1958 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Dobrzyki, gm. Zalewo) i dalej w tym 
samym kierunku drogą (działka nr 172), po czym skręca w 
polną drogę (działka nr 175) w kierunku północno 
zachodnim (wg ark. nr 1 z 2.02.1979 r. mapy ewidencyjnej 
obrębu Matyty, gm. Zalewo); dalej prowadzi tą samą 
drogą (działka nr 87 i 34) do skrzyŜowania z drogą 
Rucewo - Jezierce, po czym prowadzi wzdłuŜ drogi na 
Jezierce (działka nr 22) (wg ark. nr 8 z 2.02.1972 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Dobrzyki, gm. Zalewo); dalej tą sama 
drogą w kierunku północno zachodnim między działkami 
nr 288/12 i 289, w miejscowości Jezierce skręca drogą na 
zachód i prowadzi wzdłuŜ południowej granicy działki nr 
286/7 do granicy działki 286/1, skręca na północ wzdłuŜ 
granicy tej działki, po czym skręca na północny wschód i 
prowadzi północną granicą działki nr 286/7 (wg ark. nr 9 z 
2.02.1979 r. mapy ewidencyjnej obrębu Dobrzyki, gm. 
Zalewo, aktualizacja 1.02.1991 r.) oraz działki nr 290/8 
(skrajem lasu) (wg ark. nr 4 z 2.02.1979 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Dobrzyki, gm. Zalewo), po czym 
skręca w kierunku północnym i dalej prowadzi wzdłuŜ 
skraju lasu granicami działek nr: 3028, 3016, 3004, 3005 
dochodząc do granicy województw pomorskiego i 
warmińsko-mazurskiego (wg ark. nr 2 z 1988 r. mapy 
ewidencyjnej obrębu Witoszewo, gm. Zalewo); dalej 
prowadzi wzdłuŜ granicy województw w kierunku 

południowo-zachodnim aŜ do miejsca, z którego 
rozpoczęto opis. 
 

2. Opis przebiegu granicy otuliny Parku. 
 

Od granicy województw pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego na terenie gminy Zalewo, prowadzi szosą 
(dz. nr 144, obręb Gajdy wg ark. nr 1 z  2.02.1979 r.) w 
kierunku wschodnim dochodząc do granicy geodezyjnej 
miejscowości Gajdy, dalej tą granicą wyłączając z obszaru 
miejscowość Gajdy, po czym ponownie dochodzi do drogi 
Stary Dzierzgoń-Zalewo; (obręb Półwieś wg. Ark. nr 2 z 
30.03.1977 r.) dalej tą drogą (dz. nr 24), włączając do 
obszaru miejscowość Półwieś (zgodnie z granicą 
geodezyjną miejscowości), po czym ponownie dochodzi 
do drogi i nią do granicy ewidencyjnej miasta Zalewa; 
granicą ewidencyjną miasta Zalewa (włączając miasto do 
obszaru) dochodzi do szosy Zalewo-Miłomłyn i prowadzi 
nią dalej (obręb Kupin wg. ark. nr 2 a 1983 r.) w kierunku 
Miłomłyna (dz. nr 283, 268); dalej tą samą szosą (obręb 
Dobrzyki) włączając do obszaru miejscowość Rąbity (po 
granicy geodezyjnej miejscowości) i wciąŜ tą szosą (dz. nr 
322); w kierunku Iławy, obręb Śliwa (wg ark. nr 2 z 
6.12.1974 r., dz. nr 187), i dalej tą szosą w kierunku Iławy 
wzdłuŜ działki nr 3231/1; dalej tą drogą (dz. nr 150) 
dochodzi do granicy geodezyjnej miejscowości Śliwa 
prowadząc jej wschodnią krawędzią (włączając 
miejscowość), po czym ponownie dochodzi do szosy 
Miłomłyn - Zalewo (dz. nr 71) i prowadzi nią dalej w 
kierunku Iławy (dz. nr 76); dalej tą drogą, obręb Boreczno 
(dz. Nr 103) do granicy geodezyjnej miejscowości 
Boreczno i tą granicą (włączając miejscowość do obszaru) 
dochodzi do szosy Boreczno-Iława (dz. nr 640), którą 
prowadzi dalej w kierunku Iławy, drogą, obręb Duba, dz. 
nr 61; obręb Urowo, dz. nr 408, dz. nr 185, prowadzi w 
kierunku Iławy; dalej tą samą szosą wzdłuŜ działek nr 
3011, 3017, 3023; na terenie gminy Iława szosą, obręb 
Makowo, wzdłuŜ działek nr 3029/1, 3039/1, szosą dz. nr 
96, szosą wzdłuŜ dz. nr: 3052, 3051, 3066, 3086, 3087, 
3088, 3100, szosą dz. nr 72, 73, szosą - obręb Tynwałd, 
dz. nr 103, 68/1, 133/1, 170/1, szosą - obr. Wola 
Kamieńska, dz. nr 248, 249, 258, szosą - obr. Kamień 
Mały, dz. nr 14, szosą - obr. Kamień DuŜy, dz. nr 82; w 
granicach miasta Iława, szosą dochodzi do kanału 
łączącego jez. Jeziorak   z Jez. Iławskim i dalej prowadzi 
linią brzegową jez. Jeziorak do mostu pomiędzy jez. 
Jeziorak i Jeziorak Mały, dalej linią brzegową jez. Jeziorak 
w kierunku zachodnim do południowej granicy działki nr 
111/9 (obręb 13); tą granicą dochodzi do skrzyŜowania 
dróg Iława Kwidzyn, Iława Grudziądz i szosą w kierunku 
Grudziądza dochodzi do torów kolejowych; dalej prowadzi 
wzdłuŜ torów kolejowych (obr. Czerwona Karczma) w kier. 
zachodnim, dz. nr 174, 175. Torami, obr. Nejdyki, dz. nr 
108. Torami, obr. Segnowy, dz. nr 219/1, dochodzi do 
granicy geodezyjnej miejscowości Ząbrowo (obręb 
Ząbrowo) i prowadzi tą granicą po wschodniej stronie 
miejscowości, przecina szosę dz. nr 180 i dalej granicą 
geodezyjną wsi dochodzi do drogi dz. nr 74; skręca  
wzdłuŜ drogi w kierunku północnym i dalej prowadzi 
wzdłuŜ drogi dz. nr 42; na terenie gminy Susz prowadzi 
drogą, obr. ChełmŜyca, dz. nr 53, 34, omija miejscowość 
ChełmŜyca wzdłuŜ wschodniej granicy geodezyjnej wsi, 
po czym dochodzi do szosy Iława-Kwidzyn, dz. nr 33 i 
wzdłuŜ niej do skrzyŜowania z drogą w kierunku 
Piotrkowa; skręca drogą w kierunku Piotrkowa, obr. 
Grabowiec, dz. nr 99, drogą, obr. Piotrkowo, dz. nr 17, dz. 
nr 146. Drogą, obr. Januszewo, dz. nr 81/1 dochodzi do 
południowej granicy geodezyjnej wsi Januszewo i 
prowadzi tą granicą w kierunku zachodnim włączając 
miejscowość do obszaru, dochodzi do szosy, dz. nr 74 i 
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prowadzi nią w kierunku miejscowości Brusiny; drogą, obr. 
Brusiny, dz. nr 178 dochodzi do granicy geodezyjnej wsi i 
prowadzi wzdłuŜ niej zachodnią stroną włączając 
miejscowość do obszaru, dochodzi do szosy Brusiny 
Olbrachtówko, prowadzi nią wzdłuŜ dz. nr 10/9 i 10/8; 
dalej tą drogą, obr. Olbrachtówko, dz. nr 103 do granicy 
geodezyjnej miejscowości Olbrachtówko, ta granicą po 
zachodniej stronie miejscowości (włączając miejscowość) 
do szosy Susz - Zalewo, dz. nr 102 i dalej tą szosą w 
kierunku zachodnim; szosą, obr. Michałowo, dz. nr 140/1 
dochodzi do drogi leśnej na terenie dz. nr 33 LP i skręca 
nią w kierunku północno zachodnim, przecinając tę 
działkę i dochodzi do zachodniego skraju tej działki; dalej 
w kierunku północno zachodnim, wzdłuŜ zachodniego 
skraju działek nr 33LP, 30LP, 28LP, dochodzi do dz. nr 
121, obr. Rudniki i prowadzi zachodnią granicą tej działki 
w kierunku północno zachodnim do drogi Michałowo - 
Rudniki, dz. nr 14 i prowadzi wzdłuŜ niej w kierunku 
północnym do skrzyŜowania z drogą Olbrachtowo-
RóŜnowo; dalej prowadzi drogą, dz. nr 16, w kierunku 
zachodnim; drogą,   obr. RóŜnowo, dz. nr 194 do szosy 
Susz  - Malbork, dz. nr 192, dalej prowadzi wzdłuŜ tej 
szosy w kierunku północno wschodnim do rowu 
melioracyjnego, dz. nr 213, skręca wzdłuŜ rowu w kier. 
północno zachodnim i prowadzi wzdłuŜ rowu, dz. nr 212; 
prowadzi rowem melioracyjnym,  obr. Dąbrówka, 
przecinającym dz. nr 3/5 dochodząc do drogi Kamieniec - 
Bronowo, przecina drogę   i dalej prowadzi tym samym 
rowem będącym granicą obrębów geodezyjnych 

Dąbrówka i Kamieniec; następnie, obr. Kamieniec, 
przecina działkę nr 32/18 wzdłuŜ wschodniej granicy 
wydzielenia 159-RV, po czym rowem melioracyjnym 
dochodzi do rzeki Liwy; przecina rzekę i prowadzi granicą 
obrębów geodezyjnych Kamieniec, Lubnowy Wielkie do 
dz. nr 61LP, obr. Lubnowy Wielkie, skręca   w kierunku 
zachodnim wzdłuŜ skraju tej działki i ponownie prowadzi 
do granicy obrębów geodezyjnych; dalej skręca na północ 
wzdłuŜ tej granicy i prowadzi do działki nr 58/6LP, skręca 
w kierunku północno zachodnim wzdłuŜ granicy tej działki, 
dochodzi do szosy Kamieniec - Prabuty, przecina ją i 
prowadzi wzdłuŜ drogi na Bornice, dz. nr 75; drogą, obr. 
Bornice, dz. nr 129/3 dochodzi do granicy geodezyjnej wsi 
Bornice i prowadzi wzdłuŜ tej granicy po zachodniej 
stronie miejscowości, włączając ją do obszaru, dochodzi 
do drogi, dz. nr 133 i prowadzi wzdłuŜ niej w kierunku 
północno zachodnim; dalej drogą, obr. Lubnowy Małe, dz. 
nr 116/1 dochodzi do skraju wydzielenia Ls z RIV na 
działce nr 175LP i skręca w kierunku północnym wzdłuŜ 
wydzielenia Ls; dochodzi do drogi, dz. nr 184 i prowadzi 
wzdłuŜ niej w kierunku północno wschodnim, po czym 
skręca w drogę leśną w kierunku wschodnim i prowadzi 
wzdłuŜ granicy wydzielenia Ls na dz. nr 174LP, następnie 
drogą leśną pomiędzy wydzieleniami Ls i RV na działce nr 
173LP dochodząc do granicy województw warmińsko-
mazurskiego i pomorskiego, i dalej tą granicą w kierunku 
wschodnim aŜ do miejsca, z którego rozpoczęto opis. 
 

 
 
 

1650 

ROZPORZADZENIE Nr 38 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 27 wrze śnia 2005 r. 

 

w sprawie Górznie ńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w cz ęści dotycz ącej województwa warmi ńsko-

mazurskiego. 

 

Na podstawie  art. 16 ust. 3 ustawy  z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 1.  Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 

zwany dalej „Parkiem” obejmuje obszar o powierzchni 
27764,3 ha, w tym: 13901,5 ha połoŜonych w 
województwie kujawsko-pomorskim, 8632,7 ha 
połoŜonych w województwie warmińsko-mazurskim oraz 
5230,1 ha połoŜonych w województwie mazowieckim. 

 
2. Opis przebiegu granicy Parku określa załącznik do 

rozporządzenia. 
 
§ 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony 

Parku: 
 
  1) ochrona krajobrazu młodoglacjalnego; 
 
  2) ochrona siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem 

naturalnych i półnaturalnych łąk, torfowisk i terenów 
podmokłych; 

 

  3) ochrona naturalnego krajobrazu wiejskiego, mozaiki 
łąk i pól; 

 
  4) ochrona ładu przestrzennego w enklawach i 

półenklawach leśnych; 
 
  5) ochrona bioróŜnorodności na pograniczu 

mezoregionów: Pojezierza Dobrzyńskiego, Garbu 
Lubawskiego oraz Równiny Urszulewskiej. 

 
§ 3. W Parku wprowadza się następujące zakazy: 

 
  1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z  późn. zm.1)); 

 
  2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej; 
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  3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 
przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

 
  4) pozyskiwania 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 budową, odbudową, 
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń 
wodnych; 

 
  6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany 

te nie słuŜą ochronie przyrody lub racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 
  7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 

szerokości 100 m. od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów słuŜących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 
  8) likwidowania, zasypywania i przekształcania 

zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych; 

 
  9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia 

własnych gruntów rolnych; 
 
  10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 

bezściółkową; 
 
  11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i 

zbiorników ściekowych; 
 
  12) organizowania rajdów motorowych i 

samochodowych; 
 
  13) uŜywania łodzi motorowych i innego sprzętu 

motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 
 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia. w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.2) 

 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 
________________________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 
217, poz. 2124 , z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880 , Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 91, poz. 
875 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954 i Nr 113, poz. 954. 
 
2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie Nr 58/X/90 z dnia 23.04.1990 (Dz. 
Urz. Woj. Cie. Nr 18, poz. 68 o utworzeniu Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego). 
 

Załącznik 
do Rozporządzenia Nr 38 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 27 września 2005 r. 

 
Opis przebiegu granicy Parku. 

 
Od przecięcia granicy województwa Kujawsko-

Pomorskiego z Warmińsko-Mazurskim granica parku 
biegnie na wschód północna granicą działek (obręb 
Zalesie 24 - mapy z roku 1996 nr 232, 333, 23, 242, 111, 
03, 242, 111, 04) 1; 2; skręca na południe i biegnie 
wschodnią granicą działek 2; 3; 8; 9; 10; 11; 12; 13/1; 
13/2; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 30; 32; 33; 34; 39/1;przecina 
drogę Wielkie Leźno-Słup (nr działki 79) biegnie 
wschodnią granicą działek 115; 117; 118; 119; 125; 134; 
135; 136; 137; 140/2; 141; 142; 143/1; 144/3; 145; 146; 
3182/3; 173; 3182/4; załamuje się na wschód i biegnie 
północną granicą działki 3182/2 załamuje się południe i 
biegnie wschodnią granicą działki 3182/2 załamuje się na 
wschód i biegnie północną granicą działki 210 (obręb 
Klonowo 12 - mapy z roku 1980 nr 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 
15/13, 16; 4283); załamuje się na północny-wschód i 
biegnie północną granicą działki 3192/1; skręca na 
południe i biegnie wschodnią granicą działki 3192/1; 
skręca na południowy-zachód i biegnie południową 
granicą działek 3192/1; 4289; 4290 załamuje się na 
południe i biegnie wschodnią granicą działek 3203; 4300; 
przecina drogę Działdowo-Brodnica i skręca na wschód i 
biegnie północna granica działki 4307; skręca na południe 
i biegnie wschodnią granicą działek 4307; 4314; skręca na 
wschód i biegnie północną granicą działek 4314; 4313; 
załamuje się na południe i biegnie zachodnim brzegiem 
jeziora Lidzbarskiego(nr działki 4282) i wschodnią 

krawędzią działki 4313, 3238; skręca na wschód i biegnie 
północną krawędzią działek 3238; 3237/5; 195; 196; 
3235/1; skręca na południe i biegnie wschodnia krawędzią 
działek 3235/1; 3235/2; 3255/1; skręca na zachód i 
biegnie południową granicą działki 3255/2; skręca na 
południe przecina tory kolejowe(nr działki 242)  i biegnie 
wschodnią granicą działki 3256/6;3260; 222/1; 3273/4; 
skręca na zachód i biegnie południową krawędzią działki 
3273/4 skręca na południe przecina drogę gruntową 
Lidzbark-Węgornia (264/1) i biegnie wschodnią krawędzią 
działki 3273/5; 238/1 dochodzi do drogi Lidzbark-Bryńsk i 
biegnie wschodnią krawędzią działek 238/1; 49; 3283/3; 
3283/5; 3283/6; skręca na wschód przecina drogę 
Lidzbark-Bryńsk (nr 257/1) i biegnie na wschód 
południową granicą działek 250; 57; (obręb Jamielnik 9 – 
mapy z roku 1994 nr 114.06, 114.07) załamuje się na 
północny-wschód i biegnie południową granicą działki 57; 
skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działek 
58/1; 59/1; 59/2; 60; 61; przecina drogę nr 62  skręca na 
północny-wschód i biegnie północną krawędzią działek 79; 
80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 73/1; 89; 90; 111/5; 111/7; 
112/1; 114/1; 114/2; 3003; dochodzi do szosy Lidzbark-
śuromin i biegnie na południe wschodnią krawędzią 
działek (wieś Klonowo 12) 3003; 3009; 3020; 3034; 3046; 
3066/1; (obręb Nowy Zieluń 17 - mapy z roku 1978 nr: 1, 
2); 4; 3066/2; 3081/1; 13; 22/2; 22/1; 3101/5; 3104/4; 
3101/5; 25; 47/6; 47/1; 47/2; 47/6; 48; 52; 56 dochodzi do 
granicy województwa mazowieckiego. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 140   Poz.  
 

- 8166 - 

1651 

ROZPORZĄDZENIE Nr 39 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 27 wrze śnia 2005 r. 

 

w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza 
się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, zwany 

dalej „Parkiem” obejmuje obszar o powierzchni 7151,2 ha, 
połoŜony na terenie gmin: Ostróda, Dąbrówno, Grunwald, 
powiatu ostródzkiego i Lubawy powiatu iławskiego w 
województwie warmińsko-mazurskim. 

 
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagroŜeniami 

zewnętrznymi funkcjonuje otulina o powierzchni 14 882,6 
ha. 

 
3. Opis przebiegu granicy Parku i jego otuliny określa 

załącznik do rozporządzenia. 
 
§ 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony 

Parku dotyczące ochrony: 
  1) wartości przyrodniczych: 

a) kształtowanie mozaiki krajobrazu rolniczego z 
licznymi zakrzaczeniami, zadrzewieniami i 
zabagnieniami, 

b) zachowanie pozostałości duŜych kompleksów 
leśnych, bogactwa szaty roślinnej obejmującej 
liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków 
roślin i zbiorowisk roślinnych; 

  2) wartości historycznych i kulturowych: 
a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy 

wiejskiej, 
b) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi. 

  3) walorów krajobrazowych: 
a) zachowanie  w niewielkim stopniu 

przekształconego krajobrazu rolniczego. 
 

§ 3. 1. W Parku wprowadza się następujące zakazy: 
  1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1)); 

  2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, 
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej; 

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

  4) pozyskiwania dla 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 przeciwsztormowym, 
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 

  6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany 
te nie słuŜą ochronie przyrody lub racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

  7) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych; 

  8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia 
własnych gruntów rolnych; 

  9) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i 
zbiorników ściekowych; 

  10) organizowania rajdów motorowych i 
samochodowych. 

 
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy 

wydobywania piasku i Ŝwiru w Wiśniewie i 
Szczepankowie. 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego2). 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 
 
_______________________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 
217, poz. 2124 , z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880 , Nr 96, poz. 959 Nr 121, poz. 1263, Nr 91, poz. 
875 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954 i Nr 113, poz. 954. 
 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami: 
 
a) Nr 120 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 stycznia 1994 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich (Dz. Urz. Woj. 
Olsztyńskiego z 1994 r. Nr 19, poz. 226) które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. Woj. 
Olsztyńskiego z 1994 r. Nr 3, poz. 34, z 1996 r. Nr 14, poz. 137) tracą moc z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, z tym Ŝe na 
podstawie art. 153 tejŜe ustawy park krajobrazowy utworzony przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy stał się parkiem krajobrazowym w 
rozumieniu niniejszej ustawy. 
b) obwieszczeniem Nr 122 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa 
miejscowego wydanych przed 1 stycznia 1999 roku przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych 
oraw Wojewodów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Suwalskiego, Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz Toruńskiego (L.P. 52) 
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Załącznik 
do rozporządzenia Nr 39 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 27 września 2005 r. 

 
1. Opis przebiegu granicy Parku. 

 
Opis przebiegu granicy rozpoczyna się od granicy 

powiatów Ostródzkiego i Iławskiego. 
 
Granica prowadzi granicą gminy Dąbrówno i Lubawa - 

od drogi dz. nr 349 na północ, następnie działkami nr 348, 
346, 345,344, 339, 338, 333, 325, 306 (obręb Rumienica), 
dalej granicą gmin i działkami nr 157, 121, 117/1, 116, 
114, 96/1, 95/5, 95/6, 91, 89, 88, 85 (obręb 
Szczepankowo) oraz działkami nr 60, 59, 56, 53, 62, 50, 
48, 152/2, 151, 150, 149, po czym skręcamy na zachód 
wzdłuŜ granicy lasu gruntów leśnych dz. 3191/PGL, 
3180/PGL, 3181/PGL i dalej granicą lasu dz. nr 
3182/PGL, 3192/1/PGL do drogi dz. 192/4, dalej tą drogą 
w kierunku północno-zachodnim, dz. nr 112, do szosy 
Lubawa-Pawłowo, po czym tą szosą w kierunku 
zachodnim do drogi odchodzącej na północ, dz. nr 92  i 
dalej tą drogą (obręb Czerlin) i wciąŜ tą drogą, dz. nr 763 
(obręb Złotowo) i dalej nią wzdłuŜ zachodniej granicy lasu 
dz. nr 3155/4, 3154, 3153, 3152, dalej drogą, dz. nr 652, 
w kierunku zachodnim, po czym dz. nr 751/1 w kierunku 
wschodnim i drogą, dz. nr 640 na północ do granicy lasu, 
dz. nr 3151/1, następnie granica prowadzi zachodnim 
skrajem dz. nr 3151/1 na północ do drogi, po czym skręca 
w kierunku wschodnim i prowadzi północnym skrajem 
działek nr 3151/1, 3150, 3149/1, 3148 do drogi dz. nr 388 
(obręb Lubstyn), drogą Wałdyki-Zakurzewo dz. nr 388 w 
kierunku północno-wschodnim do drogi dz. nr 380, tą 
drogą w kierunku północno-wschodnim, dalej drogą dz. nr 
348 do skrzyŜowania z drogą na Wiśniewo i dalej tą drogą 
dz. nr 357 do szosy Wiśniewo-Zajączki (dz. nr 351) i dalej 
tą szosą w kierunku wschodnim dz. nr 341 do granicy z 
gminą Ostróda (obr. Wałdyki), dalej, na obszarze gminy 
Ostróda, granica prowadzi tą szosą biegnącą wzdłuŜ 
północnego i wschodniego skraju działki nr 19/6 do 
granicy lasu dz. nr 3137, dalej na wschód, północnym 
skrajem działek nr 3137, 3136/1, 3135 (Obr. Zajączki) w 
kierunku północno-wschodnim drogą  prowadzącą wzdłuŜ 
działek nr 274, 275, 272/2, 271, dalej na północ zachodnią 
granicą geodezyjną wsi Pietrzwałd do szosy Pietrzwałd-
Naprom przy działce nr 24/2 i dalej tą szosą na północ 
wzdłuŜ działek nr 43, 42, 41, 36, 35, 32, 30 (Obr. 
Pietrzwałd), następnie skręca na wschód i prowadzi 
granicą obrębów geodezyjnych Naprom i Pietrzwałd do 
drogi prowadzącej z Napromu w stronę kompleksu 
leśnego dz. nr 175/1 (Obr. Naprom) i dalej prowadzi tą 
drogą na wschód wzdłuŜ działek (obr. Pietrzwałd) nr 64, 
65, 66, 69/1, 68 i dalej prowadzi wzdłuŜ północnego skraju 
działek leśnych (obr. Bednarki) nr 3057, 3056,  dalej 
działkami nr 3055, 3054 (obręb Rudno) oraz działkami nr 
3053, 3052, 3051 dochodzi do szosy Dziadyk-Ryn (dz. nr 
42) i prowadzi tą szosą na południe do skraju działki 
leśnej nr 3051 i dalej w kierunku zachodnim i 
południowym skrajem działek leśnych nr 3051, 3052, 
3053, 3058, 3063 (obr. Ryn) i dalej działką nr 3067, 
następnie granica skręca w kierunku wschodnim i 
prowadzi wzdłuŜ granicy działki 1/3 następnie wschodnią 
granicą działek nr 3/44, 3/45 (obr. Bednarki) i granicą 
gminy Ostróda dz. nr 1, 3/1, 10 (obr. Miejska Wola), 
następnie działkami (obr. Wysoka Wieś) nr 3111, 3112, 
3113, 3114, 3115, 3120, 3124 (koniec granicy gmin), dalej 
granica prowadzi w kierunku południowo-zachodnim i 
prowadzi południową granicą działek nr 3124, 3125, 
3126/1  do drogi (obr. Giętlewo-Janowo) dz. nr 27/1 i 

prowadzi tą drogą w kierunku zachodnim do skrzyŜowania 
z drogą (dz. nr 28/1) i dalej prowadzi nią w kierunku 
północno-zachodnim (obr. Wysoka Wieś) do działki nr 45, 
przecina ją wzdłuŜ drogi w kierunku zachodnim i dalej 
prowadzi drogą nr 44 do skrzyŜowania z szosą Wysoka 
Wieś-Klonowo dz. nr 42 i tą szosą na południe, dz. nr 
151/2, (obr. Wygoda) do skrzyŜowania z drogą dz. nr 150, 
dalej prowadzi w kierunku zachodnim i południowym 
skrajem działki leśnej nr 3168, 3183 do drogi (dz. nr 141) 
przecinającej działkę nr 3183, tą drogą (dz. nr 140) 
prowadzi w kierunku południowo-zachodnim do skraju dz. 
nr 3185/2 i prowadzi tym skrajem w kierunku południowo-
zachodnim do działki nr 3194/2 (obr. Klonówko), dalej 
prowadzi pomiędzy działkami nr 3185/2 (obr. Wygoda) i 
działką nr 3194/2 (obr. Klonówko), dalej wzdłuŜ 
wschodniego skraju działek nr 3195, 3201, 3203, 3205/1, 
3205/2 i dalej prowadzi w kierunku południowo-zachodnim 
południową granicą działek nr 3205/2, 3206/3, 3206/2 
(obr. Jagodziny) i dalej działkami nr 299/2, 292/1, 292/2, 
284/1, 277, 266, 265, 264, 249, po czym prowadzi drogą 
w kierunku zachodnim (dz. nr 255) do granicy powiatów 
czyli do miejsca skąd rozpoczęto opis. 
 

2. Opis przebiegu granicy otuliny Parku. 
 

Powiat Iława:  (Obręb Gutowo) granica prowadzi od 
granicy powiatów ostródzkiego i iławskiego drogą 
(Elgnowo-Gutowo) działka nr 213, skręca dalej w drogę 
działka nr 251/1 i dalej drogą działka nr 234 (Obręb 
Rumienica), dalej drogą do Rumienicy działka nr 144, mija 
wieś Rumienica i prowadzi drogą w kierunku 
Szczepankowa działka nr 21 (Obręb Szczepankowo) dalej 
drogą gruntową działka nr 196 w kierunku Szczepankowa, 
dochodzi do drogi działka nr 185, którą dalej prowadzi do 
drogi działka nr 226, skręca w tą drogę w kierunku 
północno-zachodnim do drogi działka nr 37/1, skręca w 
nią w kierunku północnym, po czym skręca w drogę 
działka nr 70 i prowadzi w kierunku Omule (obręb Omule), 
dalej tą drogą działka nr 297, 230, dalej drogą działka nr 
264/6 w kierunku północno-zachodnim, dalej drogą działki 
nr 264/3, 78/1, 82 (Obręb Złotowo), dalej drogą działka nr 
10 dochodzi do szosy Lubawa-Pawłowo działka nr 57, 
przecina ją i prowadzi dalej drogą działka nr 102, 105 do 
szosy i tą szosą (Lubawa-Zajączki) działka nr 203/5 
skręca w kierunku północnym, po czym w miejscowości 
Złotowo skręca na zachód w drogę działka nr 127 i 
prowadzi do skrzyŜowania z drogą odchodzącą w 
kierunku północno-zachodnim działka nr 441/1 i dalej 
prowadzi tą drogą dochodząc do skrzyŜowania z drogą 
Lubawa-Grabowo działka nr 520 i tą drogą prowadzi w 
kierunku Grabowa (Obręb Grabowo), i dalej  tą drogą 
działka nr 505, 197, przecina wieś Grabowo i prowadzi 
dalej drogą działka nr 355 do rzeki Gizeli, która stanowi 
granicę powiatów. 
Powiat Ostróda:  (Obręb Lipowo) dalej prowadzi drogą 
działka nr 8 i tą drogą w kierunku północnym działka nr 
187, 167 i skręca w drogę Lubawa-Ostróda w kierunku 
Ostródy działka nr 180/4, 189 (Obręb Bałcyny) dalej 
wzdłuŜ tej szosy działka nr 15 (Obręb Smykówko) i dalej 
drogą działka nr 5/1 (Obręb Smykowo), drogą działka nr 
19, dalej skręca w kierunku wschodnim w drogę działka nr 
150, 153 (Obręb Brzydowo), drogą działka nr 55 (Obręb 
Kraplewo) drogą działka nr 15, skręca na południowy-
wschód szosą działka nr 18/2 (Obręb Durąg) dalej drogą 
działki nr 13/2, 110, 168/1 i skręca na południe w drogę 
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działka nr 158 i tą szosą w kierunku Gląd (Obręb Glądy) 
drogą działka nr 89, 3 (Obręb Szczepankowo) działka nr 
123, dalej na południe działka nr 80/1 (Obręb Dylewo) 
działka nr 180, 17 (Obręb Pląchawy) działka nr 3 (Obręb 
Tułodziad) działka nr 182/1, dalej drogą do działki nr 185 
(Obręb Fiugajki) drogą działka nr 7, skręca na zachód w 
drogę działka nr 6/1, 11/1 (Obręb Wierzbica) potem 
południową granicą działki nr 10/20 dochodzi da drogi 
działka nr 10/12, 3/1, 9/3 (Obręb Elgnowo) drogą działka 

nr 226, 8, 209, 211/2, 216/1, 60 do granicy powiatów skąd 
rozpoczęto opis. 
 
Gmina Lubawa - według map ewidencyjnych - stan na 
sierpień 2000 r. 
Gmina Ostróda - mapa numeryczna, stan na marzec 
2005 r. 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/174/05 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 23 sierpnia 2005 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ostródzie stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XXI/106/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 
maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie (Dz. Urz. 

Województwa Warm.-Mazur. z 2004 r. Nr 92, poz. 1126) 
w § 6 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: 
„5. Ustawy o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej”. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Nowakowski 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/176/05 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 23 sierpnia 2005 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej w 

obrębie Idzbark gmina Ostróda. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r., Nr 6 poz. 41, Nr 
141, poz. 1492) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) po 
zapoznaniu się z prognozą skutków finansowych 
uchwalenia planu, stwierdzając zgodność z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonym uchwałą Nr 

XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1998 
r., Rada Gminy Ostróda postanawia, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy  zagrodowej w obrębie 
Idzbark gmina Ostróda. 

 
§ 2. 1. Przedmiot i granice opracowania planu określa 

uchwała Nr XXV/116/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 
sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu działki Nr 53/2 połoŜonego w obrębie Idzbark. 
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2. Obszar objęty planem, stanowią tereny w granicach 
opracowania zgodnie z rysunkiem planu (załącznik Nr 1 
do niniejszej uchwały). Plan składa się z następujących 
elementów: 
 
  1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały, 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały; rysunek do publikacji został 
zmniejszony, 

 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 
 
  4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy, 
stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
3. Do niniejszego planu dołącza się następujące 

niepublikowane załączniki: 
 
  1) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda” 
stanowiący załącznik nr 4, 

 
  2) prognozę oddziaływania na środowisko, stanowiącą 

załącznik Nr 5, 
 
  3) prognozę skutków finansowych uchwalenia planu 

miejscowego stanowiącą załącznik Nr 6. 
 

4. Rysunek planu obowiązuje w następującym 
zakresie: 
 
  1) granicy opracowania planu, 
 
  2) linii rozgraniczających tereny o róŜnym przeznaczeniu, 
 
  3) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  4) oznaczeń przeznaczenia terenu. 
 

§ 3. Wyznacza się teren oznaczony kolejnymi 
symbolami na rysunku planu (załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały) o funkcji i ustaleniach jak niŜej: 
 
  1) teren oznaczony symbolem: RM - podstawowe 

przeznaczenie pod zabudowę zagrodową. 
Powierzchnia działki pod zabudowę  zagrodową nie 
moŜe być mniejsza niŜ 3200 m2; 

 
  2) teren oznaczony symbolem: R - przeznaczenie pod 

uprawy rolne z zakazem zabudowy. 
 

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie funkcji 
terenu: 
 
  1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie terenu 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu oraz 
ustaleniami szczegółowymi zawartymi w § 3 niniejszej 
uchwały; 

 
  2) funkcja podstawowa w zabudowie mieszkaniowej 

zagrodowej oznaczona symbolem RM na rysunku 
planu obejmuje równieŜ obiekty gospodarcze 
związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
ponadto moŜe być uzupełniona inną funkcją 
usytuowaną w budynku mieszkalnym lub w formie 

obiektu wolno stojącego jak nieuciąŜliwy handel, 
usługi, mała gastronomia itp. 

 
§ 5. Ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
1. Budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej, 

budynki gospodarcze i garaŜe powinny nawiązywać do 
cech architektury regionalnej. Wysokość budynku 
mieszkalnego nie moŜe przekraczać dwóch kondygnacji 
plus poddasze uŜytkowe, natomiast pozostałych jednej 
kondygnacji plus poddasze uŜytkowe.  Nachylenie połaci 
dachowych powinno być zawarte w przedziale kąta 
nachylenia 35 - 45 stopni. Wyklucza się budowę obiektów 
tymczasowych z wyjątkiem koniecznego zaplecza 
budowy. Maksymalną rzędną poziomu posadowienia 
parteru dla projektowanej zabudowy mieszkalnej 
zagrodowej ustala się na wysokości +80 cm w stosunku 
do najniŜszej rzędnej terenu w naroŜu sytuowanego 
budynku. 

 
2. Realizowane obiekty winny nawiązywać do 

tradycyjnych form z zachowaniem dotychczasowej skali, 
charakteru budownictwa, rozplanowania zabudowy w 
obrębie siedliska, utrzymania linii zabudowy. Wskazane 
jest stosowanie materiałów wyraŜających tradycję 
budownictwa regionalnego jak elewacje z czerwonej 
cegły, licowane lub tynkowane, tradycyjny podział 
otworów okiennych i drzwiowych. 

 
3. Krycie dachów budynku  mieszkalnego i budynków 

gospodarczych powinno uwzględniać walory uŜytkowe i 
estetyczne stosowanych pokryć dachowych, między 
innymi: dachówka ceramiczna, gont bitumiczny lub 
materiały podobne w kolorach czerwieni lub brązu. 

 
4. Ogrodzenia nieruchomości budowlanych od dróg 

naleŜy kształtować w formie konstrukcji aŜurowych na 
maksymalną wysokość 1,2 m - 1,4 m. Wyklucza się 
stosowanie ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 
 

5. PowyŜsze zasady będą stanowiły wytyczne do 
dalszego projektowania. 
 

§ 6. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 
ustala się jako obowiązujące. 

 
1. Zgodnie z rozporządzeniem Nr 21 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w 
sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Nr 52, poz. 725), teren w granicach 
opracowania niniejszego planu znajduje się w „Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy („OChK 
Doliny Górnej Drwęcy”). Na terenie tym obowiązują 
między innymi następujące zakazy: 
 
  1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska, 

 
  2) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników 

ściekowych, 
 
  3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli słuŜą 

innym celom niŜ ochrona przyrody i zrównowaŜone 
wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz 
gospodarki rybackiej, 
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  4) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawoŜenia własnych 

gruntów rolnych, 
 
  5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających 

rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z 
zabezpieczeniem przeciwsztormowymi 
przeciwpowodziowym. 

 
2. Ustala się, Ŝe wielkość terenu zabudowanego w 

stosunku do powierzchni terenu oznaczonego symbolem 
RM wynosi co najmniej 50 % w tym powierzchni 
biologicznie czynnej wynosi co najmniej 30 %. Przez 
powierzchnię biologicznie czynną naleŜy rozumieć 
powierzchnię działki nie utwardzoną z wytworzoną 
warstwą glebową, pokrytą trwałą roślinnością lub 
uŜytkowaną rolniczo lub leśnie. 

 
3. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 i art. 114 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) wskazuje 
się tereny do ochrony przed hałasem, posiadające 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu funkcję 
oznaczoną symbolem RM. Poziom hałasu dla zabudowy 
mieszkaniowej nie moŜe przekroczyć wartości progowych 
określonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony 
Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). 
 

4. Odpady stałe będą segregowane i gromadzone w 
indywidualnych pojemnikach na działce, a następnie 
wywoŜone na wysypisko śmieci przez wyspecjalizowaną 
jednostkę usługową. 

 
5. Obowiązuje zakaz stosowania ŜuŜla piecowego do 

utwardzania nawierzchni jezdni ulic i placów. 
 
§ 7. Na obszarze objętym planem ustala się w 

rozwiązaniach komunikacji jako obowiązujące: 
 
  1) zjazd z drogi powiatowej nr 26852 na działkę nr 53/2 

posiada ograniczoną widoczność. O zezwolenie na 
lokalizację zjazdu naleŜy zwrócić się do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Ostródzie, 

 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy w stosunku do drogi 

powiatowej - zgodnie  z rysunkiem planu. 
 

§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie 
infrastruktury technicznej: 
 
  1) zaopatrzenie w wodę przewiduje się z wodociągu 

wiejskiego z istniejącej sieci  Ø 90 mm będącego w 
obszarze opracowania. Dla celów przeciw poŜarowych 
przewiduje się zainstalowanie 1 hydrantu Ø 80 mm o 
wydajności 6,25 dm /sek, 

 
  2) ścieki sanitarne odprowadzone będą poprzez własną 

przepompownię do kolektora tłocznego Ø 50 

kanalizacji sanitarnej, będącego w granicach 
opracowania, 

 
  3) pas terenu obustronnie w odległości 3 m do sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacyjnej naleŜy pozostawić 
wolny od nasadzeń drzew i krzewów wieloletnich, 

 
  4) odprowadzenie wód opadowych przewiduje się 

powierzchniowo na własnej działce, 
 
  5) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się 

będzie z najbliŜszej istniejącej sieci napowietrznej 
niskiego napięcia na warunkach określonych przez 
Zakład Energetyczny. Szafka rozdzielczo-pomiarowa 
będzie wyposaŜona w główne zabezpieczenie oraz 
zabezpieczenie przedlicznikowe i pomiar energii dla 
odbiorcy. Obudowa szafki z tworzywa sztucznego 
ustawiona na fundamentach ścianką frontową w linii 
ogrodzenia  posesji. Z szafki rozdzielczo-pomiarowej 
zakłada się zasilanie przyłączem kablowym 
zalicznikowym poszczególnych obiektów, 

 
  6) zaopatrzenie w ciepło projektowanych obiektów naleŜy 

zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła, z 
wykluczeniem stosowania paliw węglowych, 

 
  7) przyłącze telekomunikacyjne z istniejącej linii 

napowietrznej na warunkach podanych przez 
Telekomunikację Polską SA. 
§ 9. Elementy oznaczone na rysunku planu jako 

obowiązujące mogą być zmienione jedynie w trybie 
wprowadzania zmian do planów miejscowych 
wynikającym z  odpowiednich przepisów. 

 
§ 10. Zgodnie z art. 36 ustawy wysokość jednorazowej 

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla terenów 
oznaczonych: 
 

Symbol terenu oznaczonego w 
§ 3 niniejszej uchwały 

wysokość procentowa 
stawki 

RM 30 % 
 

§ 11. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej  w obrębie 
Idzbark przechowywany będzie w Urzędzie Gminy w  
Ostródzie. Zainteresowani mają prawo do wglądu planu 
oraz zasięgania informacji. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Ostróda. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Nowakowski 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVI/176/05 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 23 sierpnia 2005 r. 

 
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717 z późn. zm. ) Rada Gminy Ostróda podejmuje następujące rozstrzygnięcia: 
 
  1) w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

Stwierdza się, Ŝe w trakcie wyłoŜenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi dotyczące projektu planu. 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVI/176/05 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 23 sierpnia 2005 r. 

 
Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do 

zadań własnych gminy związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  terenów zabudowy zagrodowej 
w obrębie Idzbark, gmina Ostróda. 

W granicach opracowania planu nie przewiduje się do realizacji Ŝadnych zadań własnych gminy związanych z budową 
infrastruktury technicznej obejmującej projektowanej zabudowy zagrodowej, dlatego teŜ odstąpiono od rozstrzygnięcia 
sposobu i zasad ich finansowania. 
 
 
 

1654 

UCHWAŁA Nr XXXVI/177/05 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 23 sierpnia 2005 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenów  zabudowy mieszkaniowej      

w obr ębie  Stare Jabłonki gmina Ostróda. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz 
zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) 
po zapoznaniu się z prognozą skutków oddziaływania na 
środowisko oraz prognozą skutków finansowych 
uchwalenia planu, stwierdzając zgodność z ustaleniami 
”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ostróda uchwalonym uchwałą 
Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 
1998 r. Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w 
obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda w granicach 
oznaczonych na rysunku planu, stanowiącym  załącznik 
graficzny nr 1 do uchwały. 

 
§ 2. Uchwalony plan składa się z następujących 

elementów podlegających opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 
 
  1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały; 

 
  3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 
 
  4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy, 
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Uchwalony plan wykonany jest w dwóch 

egzemplarzach. Jeden egzemplarz planu przechowywany 
jest w Urzędzie Gminy  Ostróda. Drugi egzemplarz 
znajduje się: w Starostwie Powiatowym w Ostródzie. 

 
§ 4. Na obszarze objętym planem ustala się jako 

obowiązujące: 
 
  1) klasyfikację układu drogowego; 
 
  2) szerokość dróg w liniach rozgraniczających; 
 
  3) powiązania dróg w układzie przestrzennym; 
 
  4) linie rozgraniczające tereny o róŜnym sposobie 

uŜytkowania; 
 
  5) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
 

§ 5. Elementy oznaczone na rysunku planu jako 
obowiązujące mogą być zmienione jedynie w trybie 
wprowadzania zmian do planów miejscowych 
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wynikających z odpowiednich przepisów. Granice podziału 
terenu na działki oznaczone na rysunku planu jako 
postulowane mogą być uściślane z tolerancją +/- 5m. 

 
§ 6. Ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
  1) dla zabudowy mieszkaniowej obowiązują 

nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do dróg 
podane na rysunku planu, 

  2) wszystkie nowowznoszone budynki powinny skalą i 
formą architektoniczną nawiązywać do cech 
regionalnych, bez ograniczeń w zakresie materiałów 
konstrukcyjnych i przy zastosowaniu tradycyjnych 
lokalnych materiałów wykończeniowych np. tynki w 
połączeniu z drewnem, kamieniem naturalnym, 
ceramiką, 

  3) wysokość zabudowy mieszkalnej moŜe wynosić 1 ½ 
kondygnacji nadziemnych (parter, + poddasze 
uŜytkowe) lub maksymalnie 2 ½ kondygnacji (parter, 
piętro, + poddasze uŜytkowe. Nachylenie połaci 
dachowych nie moŜe przekroczyć kąta 40° ±5°, 

  4) obowiązuje krycie połaci dachowych dachówką 
ceramiczną holenderką lub materiałem ją imitującym w 
kolorze tradycyjnej dachówki ceramicznej. Dopuszcza 
się lokalizację budynków gospodarczych, garaŜy 
wolno stojących lub bliźniaczych, parterowych z 
wysokim dachem o spadku nie przekraczającym 45°, 

  5) dla budynków o wysokości 1 ½ kondygnacji 
maksymalną rzędną poziomu posadowienia parteru 
ustala się na +140 cm, dla budynków o wysokości 2 ½ 
kondygnacji maksymalną rzędną poziomu 
posadowienia parteru ustala się na +45 cm. Rzędną 
posadowienia parteru mierzy się w naroŜu 
sytuowanego budynku w stosunku do najniŜszej 
rzędnej terenu, 

  6) zaleca się stosowanie ogrodzeń nawiązujących do 
charakteru zabudowy wiejskiej (Ŝywopłoty parkany) 
wykonane z drewna, nie wyŜsze niŜ 1,4 m licząc od 
powierzchni terenu. 

 
§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie funkcji 

terenu: 
  1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie terenu 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu oraz 
ustaleniami szczegółowymi zawartymi w § 12 
niniejszej uchwały, 

  2) funkcja podstawowa moŜe być uzupełniona inną 
funkcją usytuowaną w budynku mieszkalnym (handel 
nieuciąŜliwy, usługi nieuciąŜliwe, mała gastronomia), 

  3) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z 
przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie teren 
naleŜy uŜytkować w sposób dotychczasowy. 

 
§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie 

infrastruktury technicznej: 
  1) zaopatrzenie w wodę przewiduje się z istniejącej sieci 

wodociągowej w ul. Tęczowej i ul. Olsztyńskiej, 
  2) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów 

projektowanej zabudowy mieszkaniowej  systemem 
kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora 
sanitarnego w ul. Tęczowej, 

  3) zabezpieczenie przeciwpoŜarowe odbywać się będzie 
poprzez zainstalowanie w sieci wodociągowej 
hydrantów przeciwpoŜarowych Ø 80 mm o wydajności 
6,25 dm/sek  zaprojektowanych w projektach 
technicznych, 

  4) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się 
będzie z istniejących stacji transformatorowych: 
- STARE JABŁONKI [Os-124] 100 kVA, 
- STARE JABŁONKI SZKOŁA [Os-1059] 50 kVA, 

-     STARE JABŁONKI POCZTA [Os-198] 160 kVA, 
na warunkach określonych przez Zakład 
Energetyczny. Rozprowadzenie kablem ziemnym nn 
0,4 kV do szafek rozdzielczo-pomiarowych. Linie 
kablowe zasilać będą przelotowo projektowane szafki 
rozdzielczo-pomiarowe. Szafki będą wyposaŜone w 
główne zabezpieczenia oraz zabezpieczenia 
przedlicznikowe i pomiar energii dla danych 
odbiorców. Obudowy szafek z tworzywa sztucznego 
ustawione na fundamentach ścianką frontową w linii 
ogrodzeń posesji. Z szafek rozdzielczo-pomiarowych 
zakłada się zasilanie przyłączami kablowymi 
zalicznikowymi poszczególnych domów, 

  5) odprowadzenie wód deszczowych-powierzchniowe, 
  6) zagospodarowanie odpadów stałych - gromadzenie w 

pojemnikach na poszczególnych działkach i 
zorganizowany wywóz na wysypisko gminne, 

  7) pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych mogą 
być wydawane po opracowaniu projektów 
budowlanych infrastruktury  technicznej, pozwolenia 
na uŜytkowanie - po jej wybudowaniu w niezbędnym 
zakresie. 

 
§ 9. Przebieg tras elementów infrastruktury 

technicznej, a takŜe typ linii 0,4 kV (napowietrzna czy 
kablowa) moŜe podlegać zmianom w projektach 
technicznych pod warunkiem nie pogorszenia wartości 
uŜytkowych, estetycznych oraz nie pogorszenia wpływu 
na środowisko przyrodnicze. W przypadku wystąpienia 
kolizji istniejących lub zaprojektowanych urządzeń 
elektroenergetycznych z zagospodarowaniem terenu 
naleŜy urządzenia te przebudować/przeprojektować lub 
dostosować zagospodarowanie do ich lokalizacji. Koszty 
związane z realizacją powyŜszych zmian w całości 
obciąŜają stronę zainteresowaną. 

 
§ 10. W zakresie rozwiązań komunikacyjnych ustala 

się jako obowiązujące: 
  1) przebiegi i szerokości pasów drogowych w liniach 

rozgraniczających oraz klasyfikacja techniczna i 
funkcjonalna dróg  jak na rysunku planu, zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 12 niniejszej uchwały, 

  2) parkowanie samochodów w granicach działek, 
  3) zarezerwowanie pasa do układania urządzeń 

telekomunikacyjnych przy budowie nowych lub 
przebudowie istniejących dróg. 

 
§ 11. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 

ustala się następujące zasady: 
   
  1) opracowywany teren połoŜony jest na obszarze 

objętym ochroną środowiska przyrodniczego jako 
obszar chronionego krajobrazu, 

 
  2) zakaz stosowania ŜuŜla piecowego do utwardzania 

nawierzchni jezdni placów i ciągów pieszych, 
 
  3) zaleca się stosowanie ekologicznych systemów 

ogrzewania, 
 
  4) ustala się, Ŝe wskaźnik terenu biologicznie czynnego 

dla zabudowy mieszkaniowej wynosi co najmniej 70%. 
Przez powierzchnię biologicznie czynną naleŜy 
rozumieć powierzchnię działki nie utwardzoną z 
wytworzoną warstwą glebową, pokrytą trwałą 
roślinnością lub uŜytkowaną rolniczo lub leśnie, 

 
  5) zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 i art. 114 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) wskazuje się 
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tereny do ochrony przed hałasem, posiadające 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu funkcję 
mieszkaniową: 1MN, 2MN, 3MN; tereny szkoły 
podstawowej: O oraz tereny Nadleśnictwa Stare 
Jabłonki z posterunkiem Policji: NL. Pozostałe tereny 
wymienione w ustawie: pod szpitale i domy opieki 
społecznej, na cele uzdrowiskowe, na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe w niniejszym planie nie 
występują. Poziom hałasu dla zabudowy 
mieszkaniowej nie moŜe przekraczać wartości 
progowych określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie 
wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, 
poz. 81), 

 
  6) zabudowa mieszkalna realizowana w obszarze 

oddziaływania drogi krajowej nr 16 została 
zabezpieczona przed hałasem i wibracją poprzez 
istniejące i projektowane zalesienia. W niniejszym 
planie najbliŜsze usytuowanie budynków w stosunku 
do skraju jezdni drogi nr 16 wynosi 80 m. 

 
§ 12. Wyznacza się tereny oznaczone kolejnymi 

symbolami na rysunku planu (załącznik do niniejszej 
uchwały) o funkcji i ustaleniach jak niŜej: 
 
  1) teren oznaczony symbolem: 1MN - przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. 
Ustala się, Ŝe na jednej działce moŜe być usytuowany 
jeden budynek mieszkalny. Powierzchnia działki nie 
moŜe być mniejsza niŜ 1100 m2, 

 
  2) teren oznaczony symbolem: 2MN - przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. 
Ustala się, Ŝe na jednej działce moŜe być usytuowany 
jeden budynek mieszkalny. Powierzchnia działki  nie 
moŜe być mniejsza niŜ 1500 m2, 

 
  3) tereny oznaczone symbolem: 3MN - tereny 

adaptowanej zabudowy mieszkalnej z moŜliwością 
podziału na działki nie mniejsze niŜ 700 m2. Ustala się, 
Ŝe na jednej działce moŜe być usytuowany jeden 
budynek mieszkalny. Dla nowo wznoszonych 
budynków obowiązują zasady określone w § 6, 

 
  4) tereny oznaczone symbolem: ZN - zieleń 

nieurządzona izolacyjna. Bez prawa zabudowy, 
   
  5) treny oznaczone symbolem: L - przeznaczenie 

terenów pod lasy, 
 
  6) tereny oznaczone symbolem: KL 15 - przeznaczenie 

pod gminne drogi lokalne oraz sieci infrastruktury 
technicznej w zakresie uzbrojenia technicznego: wody, 
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyki, 
prowadzonych głównie w liniach rozgraniczających 
dróg. Szerokość pasa w liniach rozgraniczających 
drogi 15,0 m. Szerokość jezdni 5 m, 

 
  7) tereny oznaczone symbolem: KL 12 - przeznaczenie 

pod gminne drogi lokalne oraz sieci infrastruktury 
technicznej w zakresie uzbrojenia technicznego: wody, 
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyki, 
prowadzonych głównie w liniach rozgraniczających 
dróg. Szerokość pasa w liniach rozgraniczających 
drogi 12,0 m. Szerokość jezdni 5 m, 

 
  8) tereny oznaczone symbolem: KD 10 - przeznaczenie 

pod drogi dojazdowe wewnętrzne oraz sieci 
infrastruktury technicznej w zakresie uzbrojenia 

technicznego: wody, kanalizacji sanitarnej i 
elektroenergetyki, prowadzonych głównie w liniach 
rozgraniczających dróg. Szerokość pasa w liniach 
rozgraniczających drogi 10,0 m. Szerokość jezdni 
3,5 m, 

 
  9) teren oznaczony symbolem: C - adaptowane 

urządzenia infrastruktury technicznej: przepompownia 
ścieków sanitarnych, stacje transformatorowe, stacja 
bazowa telefonii komórkowej, 

 
  10) tereny oznaczone symbolem: O - teren szkoły 

podstawowej z istniejącą działką oraz rezerwą 
terenu na rozbudowę szkoły. W przypadku ustania 
funkcji szkoły, tereny szkolne wraz z budynkiem i 
rezerwą terenu na rozbudowę mogą być 
przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, 

 
  11) tereny oznaczone symbolem: NL - Nadleśnictwo 

Stare Jabłonki oraz siedziba posterunku Policji, 
 
  12) zagospodarowanie pasa zarezerwowanego na 

poszerzenie drogi krajowej nr 16 zgodnie z ustawą z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami). 

 
§ 13. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się poniŜsze wysokości stawek 
procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem 
niniejszego planu, na następujący procent wzrostu 
wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych 
symbolami: 
 

Symbol terenu oznaczonego 
w § 12. niniejszej uchwały. 

Wysokość procentowa 
stawki 

1MN 30 % 
2MN 30 % 
3MN 0 % 

O 0 % 
NL 0 % 
ZN 0 % 
L 0 % 

KL 15 0 % 
KL 12 0 % 
KD 10 0 % 

C 0 % 
 

§ 14. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w 
obrębie Stare Jabłonki przechowywany będzie w Urzędzie 
Gminy Ostróda. Zainteresowani mają prawo wglądu do 
planu oraz zasięgania informacji. 

 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Ostróda. 
 
§ 16. Uchwała wraz z załącznikiem graficznym 

podlega ogłoszeniu w sposób obowiązujący dla aktów 
prawa miejscowego. 

 
§ 17. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Nowakowski 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVI/177/05 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 23 sierpnia 2005 r. 

 
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda podejmuje następujące rozstrzygnięcia: 
  1) w spawie sposobu rozpatrzenia uwag projektu planu. 

Stwierdza się, Ŝe w trakcie wyłoŜenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi dotyczące projektu planu. 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXVI/177/05 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 23 sierpnia 2005 r. 

 
Rozstrzygni ęcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji oraz za sady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nale Ŝą do zadań własnych gminy. 
 

DOTYCZY 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego t erenów zabudowy mieszkaniowej w obr ębie Stare Jabłonki 

gmina Ostróda. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 
2003 Nr 80, poz. 717) rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do 
zadań własnych gminy ujętych w “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda w sposób następujący: 
 

Rodzaj inwestycji Sposób realizacji Termin realizacj i 

1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ciągu 
projektowanych dróg wewnętrznych w obrębie opracowania 

Na koszt inwestora  

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu projektowanych dróg 
wewnętrznych w obrębie opracowania Na koszt inwestora  

3. Budowa odcinka elektroenergetyczne sieci  SN, oraz sieci 
NN w ciągu projektowanych dróg wewnętrznych Na koszt inwestora  

 
 
 
 

1655 

 
PREZES       Gdańsk, dnia 27 września 2005 r. 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 OGD-4210-26(24)/2005/338/III/SA 
 

DECYZJA 
 

Na podstawie 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 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 
91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462) oraz w 
związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 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 i Nr 78, poz. 682) 
 

po rozpatrzeniu wniosku 
Miejskiego Przedsi ębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 
z siedzib ą w Braniewie 

 
zwanego w dalszej cz ęści decyzji „Przedsi ębiorstwem" 

postanawiam 
 
  1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
  2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2007 r. 
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UZASADNIENIE 
 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje 
na: 

- wytwarzanie ciepła z dnia 5 listopada 1998 r. Nr WCC/507/338/U/OT-1/98/AR, 
- przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 5 listopada 1998 r. Nr PCC/570/338/U/OT-1/98/AR, zmienioną decyzją z dnia 14 

lipca 1999 r. Nr PCC/570/S/338/U/3/99, 
w dniu 1 kwietnia 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia trzeciej taryfy dla ciepła 
ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE", pismami z dnia: 12 
kwietnia 2004 r., 17 maja 2005 r., 15 czerwca 2005 r., 8 lipca 2005 r., 4 i 18 sierpnia 2005 r. i 8 września 2005 r. wezwał 
Przedsiębiorstwo do przesłania wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Odpowiednio w dniach: 4 maja 2005 r., 31 maja 
2005 r., 28 czerwca 2005 r., 25 lipca 2005 r., 9 i 29 sierpnia 2005 r. oraz 20 i 27 września 2005 r. Przedsiębiorstwo przesłało 
stosowne wyjaśnienia i dokumenty. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z 
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne” przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy 
dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. 
Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na zadanie 
Prezesa URE. 

 
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŝe Przedsiębiorstwo 

opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902). zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem 
taryfowym''. 
 

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów 
prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego 
roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kosztów planowanych prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło, były wielkości określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat 
miały wpływ przede wszystkim koszty paliwa i koszty ochrony środowiska. 

 
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 
 
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 moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo 
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 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 
dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). Odwołanie nale Ŝy przesła ć na adres Północnego Oddziału Terenowego Urz ędu Regulacji 
Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gda ńsk. 
 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie 
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza tanie do stosowania nie 

wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z upowaŜnienia 
Główny specjalista 
Celestyn Wojewódka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 140   Poz.  
 

- 8178 - 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. 
14-500 Braniewo, ul. Rzemie ślnicza 2 

tel. 0-55 6441515 fax. 0-55 6441525 
REGON 170116587 NIP 582-000-26-67 

 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 
 

NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE 

z dnia 27 września 2005 r. 
nr OGD-4210-26(24)/2005/338/III/SA 

 
SPIS TREŚCI. 

 
CZĘŚĆ I - Objaśnienie pojęć i skrótów uŜywanych w taryfie. 
CZĘŚĆ II - Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. 
CZĘŚĆ III - Podział odbiorców na grupy. 
CZĘŚĆ IV - Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat. 
CZĘŚĆ V - Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
CZĘŚĆ VI - Zasady wprowadzania cen i stawek opłat. 
 

CZĘŚĆ I - Objaśnienie poj ęć i skrótów u Ŝywanych w taryfie.  
- ustawa  - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 

1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 
62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462); 

- rozporz ądzenie taryfowe  - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 
1902); 

- rozporz ądzenie przył ączeniowe  - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 167, poz. 1751); 

- przedsi ębiorstwo ciepłownicze  - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych 
źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego 
przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Rzemieślnicza 2, 
14-500 Braniewo, zwana dalej „MPEC Sp. z o.o."; 

- odbiorca  - kaŜdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym; 

- źródło ciepła  - połączone ze sobą urządzenia lub  instalacje słuŜące do wytwarzania ciepła; 
- sieć ciepłownicza  - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŜące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł 

ciepła do węzłów cieplnych; 
- przył ącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek 

zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z 
instalacjami odbiorczymi w obiektach; 

- węzeł cieplny  - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła 
dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; 

- grupowy w ęzeł cieplny  - węzeł cieplny obsługujący więcej niŜ jeden obiekt; 
- instalacja odbiorcza  - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŜące do transportowania ciepła lub ciepłej wody 

z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 
- zewnętrzna instalacja odbiorcza  - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z 

instalacjami odbiorczymi w obiektach; 
- obiekt  - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 
- układ pomiarowo-rozliczeniowy  - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, 

słuŜących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, Których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
naleŜności z tytułu dostarczania ciepła; 

- grupa taryfowa  - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia 
są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania; 

- moc cieplna  - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła 
odebranego z tego nośnika w ciągu godziny 

- zamówiona moc cieplna  - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym 
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi 
dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 

- warunki obliczeniowe : 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są 

obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 
b) normatywna temperatura ciepłej wody. 
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UŜyte skróty oznaczaj ą źródła ciepła zlokalizowane w Braniewie:  
- Nr 1 - źródło ciepła przy ul. Kościelnej, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla 

kamiennego), 
- Nr 2 - źródło ciepła przy ul. Stefczyka, w którym wytwarzane ciepło w postaci gorącej wody ł pary pochodzi ze spalania 

paliwa stałego (miału węgla kamiennego). 
 

CZĘŚĆ II - Zakres działalno ści gospodarczej zwi ązanej z zaopatrzeniem w ciepło. 
 

MPEC Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie: 
  1. wytwarzania ciepła - nr WCC/507/338/U/OT1/98/AR z dnia 5 listopada 1998 r., 
  2. przesyłania i dystrybucji ciepła - nr PCC/570/338/U/OT1/AR z dnia 5 listopada 1998 r., - zmienionej decyzją nr 

PCC/570/S/338/U/3/99 z dnia 14 lipca 1999 r. 
 

CZĘŚĆ III - Podział odbiorców na grupy. 
 
1 KWW  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci gorącej wody w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów 

poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami naleŜące do 
MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane, 

2 KWO  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci gorącej wody w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów 
poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne naleŜące do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane oraz 
zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami naleŜące do odbiorców i przez nich eksploatowane, 

3 KWL   - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci gorącej wody w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów 
poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne naleŜące do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane, 

4 KOO  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci gorącej wody w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów 
poprzez sieć ciepłowniczą naleŜącą do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowaną do węzłów cieplnych 
naleŜących do odbiorców i przez nich eksploatowanych, 

5 SWW  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci gorącej wody w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów 
poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami naleŜące do 
MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane, 

5/6 WO  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci gorącej wody w źródle ciepła Nr 2, na potrzeby przygotowania 
ciepłej wody uŜytkowej, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny 
(jednofunkcyjny) i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tym węzłem naleŜące do MPEC Sp. z o. o. i przez nie 
eksploatowane, a na potrzeby ogrzewania obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne naleŜące 
do MPEC Sp. z o. o. i przez nie eksploatowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami 
naleŜące do odbiorców i przez nich eksploatowane, 

6 SWO  -odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci gorącej wody w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów 
poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne naleŜące do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane oraz 
zewnętrzne instalacje odbiorcze naleŜące do odbiorców i przez nich eksploatowane, 

5/7 WL  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci gorącej wody w źródle ciepła Nr 2, na potrzeby przygotowania 
ciepłej wody uŜytkowej, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny 
(jednofunkcyjny) i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tym węzłem naleŜące do MPEC Sp. z o. o. i przez nie 
eksploatowane, a na potrzeby ogrzewania obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne naleŜące do MPEC 
Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane, 

7 SWL  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci gorącej wody w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów 
poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne naleŜące do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane, 

8 SOO  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci gorącej wody w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów 
poprzez sieć ciepłowniczą naleŜącą do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowaną do węzłów cieplnych 
naleŜących do odbiorców i przez nich eksploatowanych, 

9 SWP  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w postaci pary technologicznej w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do 
sieci ciepłowniczej naleŜącej do odbiorcy i przez niego eksploatowanej. 

 
CZĘŚĆ IV - Rodzaje oraz wysoko ść bazowych cen i stawek opłat. 

 
4.1. Bazowe ceny i stawki opłat: 

- w ujęciu netto 
Cena za zamówioną moc 

cieplną 
[zł/MW]] 

Stawka opłaty za usługi przesyłowe 

stała [zł/MW] 

Grupa 
odbiorców 

roczna rata 
miesięczna 

Cena ciepła 
[zł/GJ] 

Cena nośnika 
ciepła 
[zł/m3] 

roczna rata miesięczna 
zmienna [zł/GJ] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 KWW 61 885,68 5 157,14 16,66 15,02 28 786,29 2 398,86 9,33 
2 KWO 61 885,68 5 157,14 16,66 15,02 19 582,89 1 631,91 5,98 
3 KWL 61 885,68 5 157,14 16,66 15,02 19561,14 1 630,10 5,44 
4 KOO 61 885,68 5 157,14 16,66 15,02 10 545,47 878,79 4,64 
5 SWW 50 917,08 4 243,09 18,12 16,14 24 462,95 2 038,58 6,85 
5/6WO 50 917,08 4 243,09 18,12 16,14 18093,10 1 507,76 5,58 
6 SWO 50 917,08 4 243,09 18,12 16,14 16 093,26 1341,11 5,07 
5/7WL 50917,08 4 243,09 18,12 16,14 19487,16 1 623,93 5,60 
7 SWL 50 917,08 4 243,09 18,12 16,14 17773,13 1 481,09 5,02 
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8 SOO 50 917,08 4 243,09 18,12 16,14 9 581,69 798,47 4,13 
9 SWP 92 545,17 7712,10 24,01 16,14 0,00 0,00 0,00 

 
- w ujęciu brutto 

Cena za zamówioną moc 
cieplną 
[zł/MW] 

Stawka opłaty za usługi przesyłowe 

stała [zł/MW] 

 
Grupa 

odbiorców 
roczna rata miesięczna 

Cena ciepła 
[zł/GJ] 

Cena nośnika 
ciepła 
[zł/m3] 

roczna rata miesięczna 
zmienna [zł/GJ] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 KWW 75 500,53 6 291,71 20,33 18,32 35 119,27 2926,61 11,38 
2 KWO 75 500,53 6291,71 20,33 18,32 23891,13 1 990,93 7,30 
3 KWL 75 500,53 6291,71 20,33 18,32 23 864,59 1 988,72 6,64 
4 KOO 75 500,53 6291,71 20,33 18,32 12 865,47 1 072,12 5,66 
5 SWW 62 118,84 5 176,57 22,11 19,69 29 844,80 2 487,07 8,36 
5/6WO 62118,84 5 176,57 22,11 19,69 22 073,58 1 839,47 6,80 
6 SWO 62 118,84 5 176,57 22,11 19,69 19 633,78 1 636,15 6,19 
5/7WL 62 118,84 5 176,57 22,11 19,69 23 774,33 1 981,19 6,83 
7 SWL 62 118,84 5 176,57 22,11 19,69 21 683,22 1 806,93 6,12 
8 SOO 62 118,84 5 176,57 22,11 19,69 11689,66 974,13 5,04 
9 SWP 112905,11 9 408,76 29,29 19,69 0,00 0,00 0,00 

* - w cenach i stawkach opłat uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %. 
 
4.2 Bazowe stawki opłat za przyłączenie do sieci. 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, poniewaŜ nie planuje się przyłączenia nowych 
odbiorców. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej, MPEC Sp. z o.o. 
wystąpi o zmianę taryfy w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie. 

 
CZĘŚĆ V - Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

 
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 
 
5.2. W przypadkach: 

a) niedotrzymania przez MPEC Sp. z o.o. standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez 
odbiorców warunków umowy, 

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
c) udzielania bonifikat i naliczania upust ów przysługujących odbiorcy, 
d) nielegalnego poboru ciepła, 
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

 
CZĘŚĆ VI - Zasady wprowadzania cen i stawek opłat. 

 
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie MPEC Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nie wcześniej niŜ po upływie 14 
dni i nie później niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

V-ce Prezes Zarządu 
Robert Zakrzewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


