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ROZPORZĄDZENIE Nr 162
Wojewody WarmiĔsko-Mazurskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny.

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, z
2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz.
1237) zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej
Łyny, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 16.429,9 ha
połoĪony jest w województwie warmiĔsko-mazurskim,
w powiecie olsztyĔskim na terenie gmin: Dobre Miasto i
Jeziorany, w powiecie bartoszyckim na terenie gmin:
SĊpopol, Bartoszyce i miasta Bartoszyce oraz w powiecie
lidzbarskim na terenie gmin: Kiwity, Lidzbark WarmiĔski i
miasta Lidzbark WarmiĔski.
§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1
stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
2. Granice Obszaru okreĞla mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Ustalenia dotyczące
ekosystemów leĞnych Obszaru:

czynnej

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

róĪnorodnoĞü

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliĪonym do
naturalnego
istniejących
ĞródleĞnych
cieków,
mokradeł, polan, torfowisk oraz wrzosowisk;
niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania
dla celów produkcji roĞlinnej lub sukcesji;
8) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
chyba Īe zaleca siĊ ich stosowanie w ramach
przyjĊtych zasad hodowli lasu;
9) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjnokrajoznawczych
i
edukacyjnych
w
oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i
nowe ĞcieĪki edukacyjno-przyrodnicze wyposaĪone w
elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej
zharmonizowanej z otoczeniem.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleĞnych
ekosystemów lądowych Obszaru:

ochrony

1) utrzymanie ciągłoĞci i trwałoĞci ekosystemów leĞnych;
niedopuszczanie do ich nadmiernego uĪytkowania;

3) zwiĊkszanie udziału
i biocenotycznych;

w szczególnoĞci
podwyĪszających
biologiczną w lasach;

domieszkowych

4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym,
przestojów, drzew dziuplastych oraz czĊĞci drzew
obumarłych aĪ do całkowitego ich rozkładu;
5) zwiĊkszanie istniejącego stopnia pokrycia terenów
drzewostanami, w szczególnoĞci na terenach
porolnych
tam,
gdzie
z
przyrodniczego
i ekonomicznego punktu widzenia jest to moĪliwe;
sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leĞnych o
racjonalnej granicy polno-leĞnej; tworzenie i
utrzymywanie leĞnych korytarzy ekologicznych ze
szczególnym uwzglĊdnieniem moĪliwoĞci migracji
duĪych ssaków;
6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyĪszanie
poziomu wód gruntowych, w szczególnoĞci na
siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach
bagiennych, olsach i łĊgach; budowa zbiorników małej
retencji
jako
zbiorników
wielofunkcyjnych,

1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk
poprzez koszenie i wypas, a takĪe mechaniczne
usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach
otwartych, a w razie koniecznoĞci takĪe karczowanie z
usuniĊciem biomasy z pozostawieniem kĊp drzew
i krzewów;
2) propagowanie wĞród rolników działaĔ zmierzających
do utrzymania trwałych uĪytków zielonych w ramach
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a takĪe Krajowego
Programu Rolno-Ğrodowiskowego - zgodnie z
wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie
dominacji gospodarstw prowadzących produkcjĊ
mieszaną, w tym preferowanie hodowli bydła opartej
o naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest
ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i
krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) maksymalne ograniczanie zmiany uĪytków zielonych
na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania
uĪytków zielonych; propagowanie powrotu do
uĪytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych
dotychczas jako rolne wzdłuĪ rowów i lokalnych
obniĪeĔ terenowych;
4) preferowanie ochrony roĞlin metodami biologicznymi;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewieĔ, zakrzewieĔ,
parków wiejskich, oraz kształtowanie zróĪnicowanego
krajobrazu rolniczego poprzez ochronĊ istniejących
oraz formowanie nowych zadrzewieĔ Ğródpolnych
i przydroĪnych;
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6) zachowanie w stanie nienaruszonym obszarów
cieków jako naturalnej obudowy biologicznej
wodno-błotnych, w tym torfowisk, zabagnieĔ,
ograniczającej spływ zanieczyszczeĔ z pól uprawnych;
podmokłoĞci, oczek wodnych oraz obszarów
Ĩródliskowych cieków;
10) ograniczenie działaĔ powodujących obniĪenie
zwierciadła wód podziemnych, w szczególnoĞci
7) zachowanie Ğródpolnych muraw napiaskowych,
budowy
urządzeĔ
drenarskich
i
rowów
wrzosowisk i psiar;
odwadniających na gruntach ornych, łąkach
i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na
8) rekultywacja
oraz
niwelacja
terenów
krawĊdzi tarasów zalewowych i wysoczyzn;
powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy
w wyrobisku ukształtowały siĊ właĞciwe biocenozy
11) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy
wzbogacające lokalną róĪnorodnoĞü biologiczną,
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem
przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane,
zachowania dróg migracji gatunków związanych z
zalecane jest podjĊcie działaĔ ochronnych w celu ich
wodą;
zachowania;
12) zwiĊkszanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki
9) utrzymywanie i w razie koniecznoĞci odtwarzanie
małej retencji winny dodatkowo wzbogacaü
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
róĪnorodnoĞü biologiczną terenu, uwzglĊdniając
starorzecza i lokalne obniĪenia terenu; w miarĊ
10) prowadzenie
melioracji
nawadniających
w
moĪliwoĞci technicznych i finansowych zalecane jest
przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla
odtworzenie funkcji obszarów Ĩródliskowych o
racjonalnej gospodarki rolnej obniĪenia poziomu
duĪych
zdolnoĞciach
retencyjnych;
w miarĊ
wód gruntowych.
moĪliwoĞci naleĪy zachowywaü lub odtwarzaü
siedliska hydrogeniczne mające duĪą rolĊ w
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
utrzymaniu lokalnej róĪnorodnoĞci biologicznej;
wodnych Obszaru:
13) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury
1) zachowanie
i
ochrona
zbiorników
wód
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we
powierzchniowych wraz z pasem roĞlinnoĞci
wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do
okalającej;
wykorzystania w myĞl właĞciwych przepisów o
rybactwie Ğródlądowym; gospodarka rybacka na
2) wyznaczenie
lokalizacji
nowych
wałów
wodach powierzchniowych powinna wspomagaü
przeciwpowodziowych o rzeczywistą koniecznoĞü
ochronĊ
gatunków
krytycznie
zagroĪonych
ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w
i zagroĪonych
oraz
promowaü
gatunki
o
miarĊ moĪliwoĞci wały naleĪy lokalizowaü jak najdalej
pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania
od koryta rzeki, wykorzystując naturalną rzeĨbĊ
struktury gatunkowej i wiekowej ryb, właĞciwej dla
terenu;
danego typu wód.
3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych
w postaci pasów zadrzewieĔ i zakrzewieĔ, celem
ograniczenia
spływu
substancji
biogennych
i zwiĊkszenia róĪnorodnoĞci biologicznej;
4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych
rzek tylko w zakresie niezbĊdnym dla rzeczywistej
ochrony przeciwpowodziowej;
5) ograniczanie
zabudowy
na
krawĊdziach
wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłoĞci
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawĊdzi
tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi;
6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt,
których rozwój związany jest bezpoĞrednio ze
Ğrodowiskiem wodnym (w szczególnoĞci płazów) oraz
podejmowanie działaĔ w celu ich ochrony;
7) wznoszenie nowych budowli piĊtrzących na ciekach,
rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane
analizą bilansu wodnego zlewni;
8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach
poprzez budowĊ przepławek na istniejących i nowych
budowlach piĊtrzących;
9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewieĔ i szuwarów
wokół
zbiorników
wodnych,
w szczególnoĞci
starorzeczy
i
oczek
wodnych
jako
bariery
ograniczającej dostĊp do linii brzegowej; utrzymanie
lub tworzenie pasów zakrzewieĔ i zadrzewieĔ wzdłuĪ

§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza siĊ nastĊpujące
zakazy:
1) zabijania dziko wystĊpujących zwierząt, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronieĔ i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, złoĪonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynnoĞci związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leĞną, rybacką
i łowiecką;
2) realizacji
przedsiĊwziĊü
mogących
znacząco
oddziaływaü na Ğrodowisko w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. o udostĊpnieniu
informacji o Ğrodowisku i jego ochronie, udziale
społeczeĔstwa w ochronie Ğrodowiska oraz o ocenach
oddziaływania na Ğrodowisko ((Dz. U. Nr 199, poz.
1227);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewieĔ Ğródpolnych,
przydroĪnych i nadwodnych, jeĪeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeĔstwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeĔ wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniałoĞci, w tym kopalnych szczątków
roĞlin i zwierząt, a takĪe minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeĨbĊ terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
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przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
i rozpoznawanie, udzielonych do dnia wejĞcia w Īycie
odbudową, naprawą lub remontem urządzeĔ
niniejszego rozporządzenia
wodnych;
- po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
ĝrodowiska w Olsztynie na etapie wydawania koncesji
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeĪeli słuĪą
na wydobywanie kopalin.
innym celom niĪ ochrona przyrody lub zrównowaĪone
wykorzystanie uĪytków rolnych i leĞnych oraz
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach
7) likwidowania
naturalnych
zbiorników
wodnych,
okreĞlonych w studiach uwarunkowaĔ i kierunków
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w
równorzĊdnych dokumentach planistycznych) oraz
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
uzupełnieĔ zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod
szerokoĞci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
warunkiem
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeĔ wodnych
zabudowy od brzegów zgodnie z linią wystĊpującą na
oraz obiektów słuĪących prowadzeniu racjonalnej
działkach przyległych;
gospodarki rolnej, leĞnej lub rybackiej.
2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:
zabudowy o obiekty niezbĊdne do prowadzenia
gospodarstwa
rolnego,
pod
warunkiem
nie
1) wykonywania zadaĔ na rzecz obronnoĞci kraju
przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od
i bezpieczeĔstwa paĔstwa;
brzegu;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działaĔ związanych
z bezpieczeĔstwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1) realizacji
przedsiĊwziĊü
mogących
znacząco
oddziaływaü na Ğrodowisko, które mogą wymagaü
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiĊwziĊcia
na Ğrodowisko w rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreĞlenia
rodzajów
przedsiĊwziĊü
mogących
znacząco
oddziaływaü
na
Ğrodowisko
oraz
szczegółowych
uwarunkowaĔ
związanych
z
kwalifikowaniem przedsiĊwziĊcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na Ğrodowisko (Dz. U. Nr 257,
1)
poz. 2573, z póĨn. zm.
po uzgodnieniu z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony ĝrodowiska w
Olsztynie;
2) realizacji
przedsiĊwziĊü
mogących
znacząco
oddziaływaü na Ğrodowisko, które słuĪą racjonalnej
gospodarce leĞnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w
celu poprawy stanu Ğrodowiska, po uzgodnieniu z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony ĝrodowiska w
Olsztynie.
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie
dotyczą:
1) złóĪ kopalin udokumentowanych przez Skarb PaĔstwa
do dnia wejĞcia w Īycie niniejszego rozporządzenia,
których dokumentacje zostały zatwierdzone lub
przyjĊte
przez
właĞciwy
organ
administracji
geologicznej;

3) wyznaczanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego terenów dostĊpu
do wód publicznych - w zakresie niezbĊdnym do
pełnienia funkcji plaĪ, kąpielisk i przystani, po
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
ĝrodowiska w Olsztynie.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy
ustaleĔ obowiązujących w dniu wejĞcia w Īycie
rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzonych projektów planów w
stosunku do których zawiadomiono o terminie wyłoĪenia
tych planów do publicznego wglądu, ale postĊpowanie nie
zostało zakoĔczone przed dniem wejĞcia w Īycie
rozporządzenia.
§ 5. 1. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewoda
WarmiĔsko-Mazurski.
2. Sprawowanie nadzoru wojewoda moĪe powierzyü w
drodze porozumienia kierownikowi właĞciwej paĔstwowej
jednostki organizacyjnej funkcjonującej na obszarze
województwa.
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3
rozporządzenia Nr 21 Wojewody WarmiĔsko-Mazurskiego
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów
chronionego
krajobrazu
na
terenie
województwa warmiĔsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w czĊĞci dotyczącej
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny,
ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 35 tego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzĊdowym
Województwa WarmiĔsko-Mazurskiego.

2) złóĪ kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym
3
20 000 m /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie

___________________

1

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

Wojewoda WarmiĔsko-Mazurski
Marian Podziewski
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Załączniki
do rozporządzenia Nr 162
Wojewody WarmiĔsko-Mazurskiego
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Załącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny.
Granica Obszaru biegnie od północnej granicy administracyjnej Dobrego Miasta przy drodze krajowej nr 51 Olsztyn Bartoszyce. Dalej szosą ta granica prowadzi do mostu drogowego na rz. Łynie, przed którym przechodzi na lewy (zachodni)
brzeg rzeki w m. KosyĔ i brzegiem tym doprowadza do ujĞcia rz. Suni i skrĊca w kierunku zachodnim w górĊ cieku do mostu
na drodze lokalnej Kunik - Smolajny, a stąd do drogi Dobre Miasto- Braniewo (wojew. nr 507). Stąd w/w drogą na północnywschód do wsi Praslity, gdzie skrĊca na północ na drogĊ lokalną w kierunku Piotraszewa i po przeciĊciu kompleksu leĞnego
granica ta skrĊca w kierunku północno-wschodnim prowadząc brzegiem tego lasu do wsi Urbanowo, gdzie wchodzi na drogĊ
lokalną do wsi Łaniewo. Tą drogą na północ, a potem na półocny-wschód do miejsca, gdzie w lesie odgałĊzia siĊ na zachód
droga do Lubomina. Stąd dalej drogą na Łaniewo ok. 1000 m (wyróĪniony odcinek stanowi wspólną granicĊ z OChK Równiny
Orneckiej). Stąd do Łaniewa i dalej drogą tą granica OChK doprowadza do zachodniej granicy administracyjnej miasta
Lidzbark WarmiĔski, skąd do jej przeciĊcia z działką wodną rz. Łyny, prowadząc dalej brzegiem rzeki do jej przeciĊcia z
północną granicą miasta, a stamtąd do nieczynnego toru kolejowego Lidzbark - Bartoszyce. Torem tym biegnie na północnywschód i przed mostem skrĊca drogą gruntową na północ i doprowadza do wsi Koniewo. Z Koniewa granica skrĊca na
północny-wschód w drogĊ lokalną, gdzie na odcinku ok. 500 m stanowi wspólną granicĊ z OChK Doliny Elmy. Dalej przez m.
Budniki dochodzi do wsi Kotowo. Utrzymując ten sam kierunek granica biegnie drogą gruntową do przeciĊcia ze strugą z
Rodnowa i WyrĊby skąd dalej na północny-zachód korytem cieku do drogi gruntowej Rodnowo - WyrĊba, którą skrĊca na
północny - wschód obchodząc od południa park i zwartą zabudowĊ b. PGR WyrĊba, skąd ciekiem do północnego brzegu lasu
i do drogi gruntowej ze wsi Kiersity, którą na południe do wsi Sortławki, skąd korytem bezimiennego cieku do jego połączenia
z w/w strugą z Rodnowa i WyrĊby, którym ponownie do drogi gruntowej koło osady Młynisko. Od Młyniska dalej tą drogą
równolegle do doliny Łyny na północny-wschód przez b. osadĊ ŁĊg do wsi Ardapy, skąd drogą lokalną do mostu na
bezimiennym cieku, którym w dół na południowy - wschód do rzeki Łyny stanowiącej tu zachodnią granicĊ administracyjną
miasta Bartoszyce. NastĊpnie OChK biegnie działką wodną rz. Łyny przez teren miasta do jego wschodniej granicy i dalej tą
działką do ujĞcia Wirwilckiej Młynówki, skąd na północny-zachód w górĊ strugi do wsi Wirwilty. Stąd granica OChK przyjmuje
kierunek wschodni prowadząc drogą lokalną przez SzylinĊ Małą i Wielką do granicy gmin Bartoszyce i SĊpopol, a nastĊpnie
ciekiem na południe do koryta rz. Łyny. Dalej granica ta biegnie lewym (północnym) brzegiem rz. Łyny na wschód dochodząc
do południowo-zachodniej granicy administracyjnej miasta SĊpopol. Stąd OChK biegnie działką wodną rzeki do północnowschodniej granicy miasta przechodząc tam na lewy brzeg Łyny, którym doprowadza do wsi Stopki. PowyĪej w/w wsi granica
prowadzi nadal lewym brzegiem rz. Łyny, skrĊcając przed jej zakolem na południowy-zachód, skąd zachodnim brzegiem
kompleksu leĞnego doprowadza do granicy paĔstwa. Granicą paĔstwa granica OChK dochodzi do prawego (wschodniego)
brzegu rz. Łyny, którym na południe doprowadza do ujĞcia bezimiennego cieku, którym na wschód do drogi gruntowej i tą
drogą najpierw na południe, a póĨniej na wschód i na południowy-wschód do m. Masuny (b. PGR). Od Masun granica OChK
prowadzi drogą gruntową na południe przez las do drogi lokalnej Dzietrzychowo - SĊpopol, którą dochodzi do północnowschodniej granicy adm. m. SĊpopol na zakolu rzeki Łyny, gdzie na ujĞciu rzeki Guber jest miejsce styku z OChK Doliny
Rzeki Guber. Stąd granica OChK zawĊĪa siĊ do działki wodnej rz. Łyny, prowadząc przez miasto do jego południowozachodniej granicy administracyjnej, skąd szosą asfaltową doprowadza do stacji PKP Wiatrowiec. Dalej drogą lokalną na
południe do osady Wiatrowiec - Cegielnia i na granicy lasu drogą leĞną najpierw na zachód, a wkrótce na południe do drogi
polnej Gruda - Nuny. Dalej w/w drogą na południowy-zachód do mostu we wsi Nuny, gdzie granica wchodzi na prawy
(południowy) brzeg rzeki Pisy Północnej, którym prowadzi na zachód przecinając szosą Bartoszyce - KĊtrzyn koło wsi
Wardomy i dalej wzdłuĪ rzeki do m. Lusiny. Od mostu w Lusinach granica OChK biegnie w kierunku południowo-zachodnim
drogą gruntową do wsi Minty, wyprowadzając na jej południowym obrzeĪu na Bartoszyce - Bisztynek (drogĊ, krajową nr 57).
Drogą tą granica OChK dochodzi do pierwszych zabudowaĔ b. PGR Galiny, skracając na zachód przez most na Pisie, skąd
granica prowadzi lewym brzegiem rz. Pisy w kierunku północnym do ujĞcia strugi z Jez. Kinkajmskiego koło wsi Lusiny.
Strugą tą granica odchodzi na północ do mostu drogowego na drodze lokalnej Bartoszyce - Ciemna Woda, skąd dalej tą
drogą na północny-zachód do nieczynnej linii PKP Lidzbark WarmiĔski - Bartoszyce, którym na północ i wkrótce skraca na
wschód na drogą gruntową Sądławki - Gile, dochodząc do drogi Bartoszyce - KĊtrzyn (wojew. nr 592). Drogą tą biegnie na
południowy-wschód przez były PGR Kinkajmy i przed mostem na Pisie skrĊca na wschód na drogĊ polną do wsi Nuny, gdzie
przyjmuje kierunek północno-wschodni przecinając drogą lokalną Bartoszyce - SĊpopol przy osadzie Tałowo koło Wiatrowca.
Od tego miejsca granica biegnie dalej na północ drogą gruntową przecinając tor kolejowy Bartoszyce – Korsze i na skraju
lasu przyjmuje kierunek północno-zachodni, a nastĊpnie zachodni obok byłego PGR Pieny, a dalej dochodzi do wschodniej
granicy administracyjnej miasta Bartoszyce przed zabudowaniami osady Okopa. Stąd w/w granicą miasta (ciekiem) dochodzi
na północ do rzeki Łyny, skąd skraca na zachód i dalej prowadzi działką wodną tej rzeki przez teren miasta do jego
zachodniej granicy administracyjnej przy osadzie PołĊcze. Od tego miejsca granica OChK prowadzi drogą lokalną najpierw
na południowy-wschód, a dalej na południe przez m. Perkujki do wsi Lipina, gdzie skraca na zachód w drogą gruntową i w
lesie po przeciĊciu cieku skrĊca na południe doprowadzając przez Kolonią Bukowo do Kolonii Samolubie. Stąd granica
biegnie dalej na południowy-zachód w/w drogą gruntową do północnych zabudowaĔ wsi Samolubie, gdzie skrĊca na zachód
w drogą gruntową przez pola, a dalej przez las dochodzi do drogi lokalnej Kotowo - Morawa (Moruny), po czym schodzi na tą
drogą i przed skrĊtem do w/w b. PGR Morawa odchodzi drogą gruntową Kotowo - RogóĪ na południe, po czym obchodząc
południowy skraj lasu skrĊca na południowy-zachód w drogą gruntową prowadzącą równolegle do krawĊdzi doliny Łyny do
kolonii wsi RogóĪ, gdzie przed oczkiem wodnym skrĊca tą drogą na południe i dochodzi do drogi Olsztyn - Bartoszyce
(krajowej nr 51). Dalej tą szosą granica biegnie na południe do wschodniej granicy administracyjnej miasta Lidzbark
WarmiĔski, którą schodzi na północ do rzeki Łyny. Od tego miejsca granica OChK prowadzi działką wodną rz. Łyny w górą jej
biegu do zachodniej granicy administracyjnej miasta. W mieĞcie, w miejscu gdzie do Łyny wpada jej prawy dopływ rzeka
Symsarna, znajduje siĊ styk z OChK Doliny Symsarny. Zachodnią granicą miasta granica OChK rz. Łyny prowadzi na
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południe obok zabudowaĔ byłego PGR Pilnik do drogi Olsztyn - Bartoszyce (krajowej nr 51). Stąd w/w szosą granica biegnie
na południowy-zachód przez wsie Kraszewo i Miłogórze w kierunku granicy gmin Dobre Miasto i Lidzbark WarmiĔski, gdzie
ok. 500 m przed tą granicą skrĊca skrajem lasu najpierw na północny-zachód, a dalej okrąĪając jego południowo-zachodni
cypel skrĊca na północny - wschód. Dalej granica omija rejon intensywnej gospodarki rolnej obok byłego PGR Wróblik idąc
północno - zachodnim skrajem lasu i drogami leĞnymi wzdłuĪ niego w pobliĪe rzeki Łyny. Stąd drogą polną na zachód w
kierunku kolonii wsi Pomorowo oraz na południe do drogi Pomorowo - Wróblik. Tą drogą na południowy-zachód do skraju
cypla lasu i otaczając go od wschodu do wsi Wróblik. Dalej granica omija zabudowĊ byłego PGR od zachodu i dochodzi do
drogi prowadzącej na południe do granicy gminy i skraju lasu. Skrajem lasu w kierunku wschodnim dochodzi do drogi Olsztyn
- Bartoszyce, gdzie ta granica schodzi na południe w drogĊ leĞną i opuszczając wkrótce granicĊ gmin prowadzi drogą
gruntową na południowy-wschód przez wieĞ Stryjkowo do wsi Kochanówka, a stąd dalej tą drogą do wsi Gajlity na zachodnim
skraju jeziora Blanki. Odcinek ok. 1000 m przed Gajlitami stanowi wspólną granicĊ z OChK Doliny Symsarny. Od Gajlit
granica OChK skrĊca na południowy-zachód w drogĊ gruntową najpierw przez Lasy Wichrowskie, a póĨniej polami do wsi
Orzechowo, gdzie dochodzi do drogi Dobre Miasto - Jeziorany (wojewódzkiej nr 593). Od Orzechowa granica OChK skrĊca
na zachód i drogą przez wieĞ MiĊdzylesie doprowadza do wschodniej granicy administracyjnej Dobrego Miasta, którą
dochodzi do koryta rzeki Łyny. Odcinek na rzece Łynie stanowi styk z OChK Doliny ĝrodkowej Łyny. Dalej granicą gminy
dochodzi do drogi Olsztyn - Bartoszyce (początek opisu).
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