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ROZPORZĄDZENIE Nr 148
Wojewody WarmiĔsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie NarieĔskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286)
zarzdza si, co nastpuje:

6) opracowanie i wdraanie programów czynnej ochrony
oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich,
zagroonych;

§ 1. Narieski Obszar Chronionego Krajobrazu, zwany
dalej „Obszarem”, o powierzchni 7.984,4 ha, połoony jest
w województwie warmisko-mazurskim, w powiecie
ostródzkim na terenie gmin: Miłakowo, Morg i Łukta.

7) wykorzystanie
lasów
dla
celów
rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejce i nowe
cieki edukacyjno-przyrodnicze wyposaone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem.

§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załcznik Nr 1 do rozporzdzenia.
2. Granice Obszaru okrela mapa sytuacyjna,
stanowica załcznik Nr 2 do rozporzdzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczce
ekosystemów lenych Obszaru:

czynnej

ochrony

1) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz czci drzew
obumarłych a do całkowitego ich rozkładu;
1) zwikszanie istniejcego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególnoci na terenach
porolnych
tam,
gdzie
z
przyrodniczego
i
ekonomicznego punktu widzenia
jest to moliwe;
sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów lenych o
racjonalnej
granicy
polno-lenej;
tworzenie
i
utrzymywanie lenych korytarzy ekologicznych ze
szczególnym uwzgldnieniem moliwoci migracji
duych ssaków;
2) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyszanie
poziomu wód gruntowych, w szczególnoci na
siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach
bagiennych, olsach i łgach; budowa zbiorników małej
retencji
jako
zbiorników
wielofunkcyjnych,
w
szczególnoci
podwyszajcych
rónorodno
biologiczn w lasach;
3) zachowanie i utrzymywanie w stanie zblionym do
naturalnego
istniejcych
ródlenych
cieków,
mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw
napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego
wykorzystania dla celów produkcji rolinnej lub
sukcesji;
4) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba e zaleca si ich stosowanie w ramach
przyjtych zasad hodowli lasu;
5) ochrona stanowisk chronionych gatunków rolin,
zwierzt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo
(stanowiska rzadkich i chronionych rolin, zwierzt,
grzybów oraz pozostałoci naturalnych ekosystemów)
wnioskowanie do właciwego organu o ich ochron;

2. Ustalenia dotyczce czynnej ochrony nielenych
ekosystemów ldowych Obszaru:
1) maksymalne ograniczanie zmiany uytków zielonych
na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania
uytków zielonych; propagowanie powrotu do
uytkowania łkowego gruntów wykorzystywanych
dotychczas jako rolne wzdłu rowów i lokalnych
obnie terenowych;
2) preferowanie ochrony rolin metodami biologicznymi;
3) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewie, zakrzewie,
parków wiejskich, oraz kształtowanie zrónicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez ochron istniejcych
oraz formowanie nowych zadrzewie ródpolnych i
przydronych;
4) zachowanie ródpolnych torfowisk,
podmokłoci oraz oczek wodnych;

zabagnie,

5) zachowanie zbiorowisk wydmowych, ródpolnych
muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;
6) melioracje odwadniajce, w tym regulowanie odpływu
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzgldnym
zachowaniem w stanie nienaruszonym
terenów
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów ródliskowych cieków;
7) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców
mineralnych
oraz
rekultywacja
terenów
powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy
w wyrobisku ukształtowały si właciwe biocenozy
wzbogacajce lokaln rónorodno biologiczn,
przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane,
zalecane jest podjcie działa ochronnych w celu ich
zachowania;
8) utrzymywanie i w razie koniecznoci odtwarzanie
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych.
3. Ustalenia dotyczce czynnej ochrony ekosystemów
wodnych Obszaru:
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1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
powierzchniowych wraz z pasem rolinnoci
okalajcej, poza rowami melioracyjnymi;
2) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewie i zakrzewie, celem
ograniczenia spływu substancji biogennych i
zwikszenia rónorodnoci biologicznej;
3) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbdnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;
4) ograniczanie
zabudowy
na
krawdziach
wysoczyznowych, w celu zachowania cigłoci
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawdzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
5) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierzt,
których rozwój zwizany jest bezporednio ze
rodowiskiem wodnym (w szczególnoci płazów) oraz
podejmowanie działa w celu ich ochrony;
6) wznoszenie nowych budowli pitrzcych na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analiz bilansu wodnego zlewni;
7) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budow przepławek na istniejcych i nowych
budowlach pitrzcych;
8) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewie i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególnoci
starorzeczy i oczek wodnych jako bariery
ograniczajcej dostp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewie i zadrzewie wzdłu
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
ograniczajcej
spływ
zanieczyszcze
z
pól
uprawnych;
8) ograniczenie
działa
powodujcych
obnienie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególnoci
budowy
urzdze
drenarskich
i
rowów
odwadniajcych na gruntach ornych, łkach i
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawdzi
tarasów zalewowych i wysoczyzn;
9) opracowanie i wdroenie programów reintrodukcji,
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagroonych
gatunków zwierzt, rolin i grzybów bezporednio
zwizanych z ekosystemami wodnymi;
10) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
zachowania dróg migracji gatunków zwizanych z
wod;
11) zwikszanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki
małej retencji winny dodatkowo wzbogaca
rónorodno biologiczn terenu, uwzgldniajc
starorzecza i lokalne obnienia terenu; w miar
moliwoci technicznych i finansowych zalecane jest
odtworzenie funkcji obszarów ródliskowych o
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duych zdolnociach retencyjnych; w miar
moliwoci naley zachowywa lub odtwarza
siedliska hydrogeniczne majce du rol w
utrzymaniu lokalnej rónorodnoci biologicznej.
§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza si nastpujce
zakazy:
1) zabijania dziko wystpujcych zwierzt, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronie i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złoonej ikry, z wyjtkiem amatorskiego połowu
ryb raz wykonywania czynnoci zwizanych z
racjonaln gospodark roln, len, ryback
i łowieck;
2) realizacji
przedsiwzi
mogcych
znaczco
oddziaływa na rodowisko w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
rodowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z
1
pón. zm. );
3) likwidowania i niszczenia zadrzewie ródpolnych,
przydronych i nadwodnych, jeeli nie wynikaj one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczestwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urzdze wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałoci, w tym kopalnych szcztków
rolin i zwierzt, a take minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcajcych
rzeb terenu, z wyjtkiem prac zwizanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow,
odbudow, napraw lub remontem urzdze
wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeeli słu
innym celom ni ochrona przyrody lub zrównowaone
wykorzystanie uytków rolnych i lenych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

wodnych,

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
szerokoci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjtkiem urzdze wodnych
oraz obiektów słucych prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, lenej lub rybackiej.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotycz:
1) wykonywania zada na rzecz obronnoci kraju i
bezpieczestwa pastwa;
2) prowadzenia
akcji
ratowniczej
oraz
działa
zwizanych z bezpieczestwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

________________________
1

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

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

1) realizacji
przedsiwzi
mogcych
znaczco
oddziaływa na rodowisko, które mog wymaga
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sporzdzenia raportu o oddziaływaniu przedsiwzicia
na rodowisko w rozumieniu § 3 rozporzdzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okrelenia
rodzajów
przedsiwzi
mogcych
znaczco
oddziaływa
na
rodowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowa
zwizanych
z
kwalifikowaniem przedsiwzicia do sporzdzenia
raportu o oddziaływaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 257,
2
poz. 2573, z pón. zm. ) po uzgodnieniu z wojewod;
2)realizacji
przedsiwzi
mogcych
znaczco
oddziaływa na rodowisko, które słu racjonalnej
gospodarce lenej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w
celu poprawy stanu rodowiska, po uzgodnieniu z
wojewod.
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie
dotycz:
1) złó kopalin udokumentowanych przez Skarb Pastwa
do dnia wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub
przyjte
przez
właciwy
organ
administracji
geologicznej;
2) złó kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczajcym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejcia w ycie
niniejszego rozporzdzenia
- po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody na etapie wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
okrelonych w studiach uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzdnych dokumentach planistycznych) oraz
uzupełnie zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
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zabudowy od brzegów zgodnie z lini wystpujc na
działkach przyległych;
2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia
istniejcej zabudowy o obiekty niezbdne do
prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem
nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od
brzegu;
3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostpu
do wód publicznych - w zakresie niezbdnym do
pełnienia funkcji pla, kpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z wojewod.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustale obowizujcych w dniu wejcia w ycie
rozporzdzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporzdzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoenia
tych planów do publicznego wgldu, ale postpowanie nie
zostało zakoczone przed dniem wejcia w ycie
rozporzdzenia.
§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki
Konserwator Przyrody.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3
rozporzdzenia Nr 21 Wojewody Warmisko-Mazurskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmisko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w czci dotyczcej
Narieskiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 31 tego rozporzdzenia.
§ 7. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzdowym
Województwa Warmisko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmisko-Mazurski
Marian Podziewski

________________________
2

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

Załczniki
do rozporzdzenia Nr 148
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Załcznik Nr 1
Opis przebiegu granicy NarieĔskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Granica Obszaru biegnie od punktu skrzyowania drogi Łukta - Mostkowo z drog lokaln na wysokoci wsi Ramoty na
północ szos do toru kolejowego Olsztyn - Morg (jest to wspólna granica z OChK Doliny Pasłki), gdzie skrca w kierunku
zachodnim i biegnie wzdłu ww. toru; za przystankiem PKP Kozia Góra opuszcza tor i skrca na północny-wschód po granicy
gmin Morg i Łukta, dochodzc do drogi lokalnej Gldy - Wilnowo, t drog biegnie do miejscowoci Wilnowo, gdzie skrca
ku północy drog abi Róg - Boguchwały do Boguchwał, a z Boguchwał na Ponary; z tej szosy skrca na drog gruntow
pocztkowo na północ, a dalej północny-wschód do wsi Ksinik, dalej biegnie na wschód drog poln do wsi Trokajny, ze
wsi Trokajny poda w kierunku północnym do punktu przecicia z lini energetyczn (wspólna granica z OChK Rzeki
Pasłki) i dalej na północ do drogi Kalisty - Miłakowo; t drog przez Mysłaki Małe poda w kierunku Pieszkowa i tu na
skrzyowaniu skrca na południowy-zachód w drog prowadzc do Ksinika, na wysokoci miejscowoci Lipówka granica
skrca na północ w drog poln okrajc jezioro Mildzie od zachodu i północy; ujciem rzeki dochodzi do szosy Miłakowo Morg, z niej skrca w kierunku zachodnim w drog lokaln do Warkał i dochodzi do nieczynnego toru kolejowego Orneta Morg, a dalej torem tym granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do wsi Niebrzydowo Wielkie do przecicia z
drog Niebrzydowo Wielkie - Miłakowo (wspólna granica z OChK Rzeki Wskiej); dalej granica biegnie tym torem, a potem
skrca na południe w drog gruntow i poprzez osad Gulbity doprowadza do wsi Bogaczewo, skd dalej t drog w kierunku
południowo-wschodnim do toru kolejowego Morg - Olsztyn przy kolonii abi Róg; dalej granica biegnie tym torem ku
wschodowi do przepustu kolejowego na rowie wypływajcego z małego jeziorka, gdzie skrca na południe na drog gruntow
i poprzez osady Swojki i Nowaczyzna, omijajc zabudow wsi, doprowadza do osady Małe Ramoty i dalej przyjmuje kierunek
południowo-wschodni i poprzez były PGR Ramoty dochodzi do szosy Łukta - Mostkowo, tj. do punktu pocztkowego opisu.

Załcznik Nr 2
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