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Poz. 1226

1226
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 27 paêdziernika 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

a) 3229,8 ha po∏o˝one w województwie
dolnoÊlàskim na terenie gmin: Gaworzyce (1249,1 ha) i Przemków
(1980,7 ha),

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 oraz
z 2007 r. Nr 179, poz. 1275) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

b) 1375,6 ha po∏o˝one w województwie
lubuskim na terenie gminy Niegos∏awice (1375,6 ha);

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wyznacza si´ nast´pujàce obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwà:
1) Dolina Baryczy (kod obszaru PLB020001),
obejmujàca
obszar
55516,8
ha,
w tym:
a) 42273,8 ha po∏o˝one w województwie
dolnoÊlàskim na terenie gmin: Cieszków (73,1 ha), KroÊnice (8188,1 ha),
Milicz (24860,0 ha), Twardogóra
(1166,9 ha), Trzebnica (0,9 ha) i ˚migród (7984,8 ha),
b) 13243,0 ha po∏o˝one w województwie wielkopolskim na terenie gmin:
Odolanów (3976,9 ha), Przygodzice
(3677,2 ha) i SoÊnie (5588,9 ha);
2) Gràdy
Odrzaƒskie
(kod
PLB020002),
obejmujàce
19999,3 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 12118,6 ha po∏o˝one w województwie
dolnoÊlàskim na terenie gmin: O∏awa
— gmina wiejska (5645,3 ha), O∏awa
— gmina miejska (785,1 ha), Jelcz-Laskowice (1350,1 ha), Czernica (843,5 ha),
Âwi´ta Katarzyna (3186,8 ha) i Miasto
Wroc∏aw (307,8 ha),
b) 7880,7 ha po∏o˝one w województwie
opolskim na terenie gmin: Brzeg —
gmina wiejska (259,4 ha), Skarbimierz
(1640,6 ha), Lewin Brzeski (992,9 ha),
Lubsza (833,1 ha), Dàbrowa (327,0 ha),
Dobrzeƒ Wielki (1325,8 ha) i Popielów
(2501,9 ha);
3) Stawy Przemkowskie (kod obszaru
PLB020003), obejmujàce obszar 4605,4 ha,
w tym:
———————
1)

2)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz
z 2008 r. Nr 154, poz. 958.

4) Zbiornik Mietkowski (kod obszaru
PLB020004), obejmujàcy obszar 1193,9 ha
po∏o˝ony w województwie dolnoÊlàskim na terenie gminy Mietków
(1193,9 ha);
5) Bory
DolnoÊlàskie
(kod
obszaru
PL020005), obejmujàce obszar 172 093,4 ha,
w tym:
a) 125384,1 ha po∏o˝one w województwie dolnoÊlàskim na terenie gmin:
Boles∏awiec
—
gmina
wiejska
(13062,5 ha), Chocianów (4026,2 ha),
Chojnów — gmina wiejska (2501,6 ha),
Gromadka (23446,5 ha), Nowogrodziec
(1859,1
ha),
Osiecznica
(43710,2 ha), Pieƒsk (2618,7 ha), Przemków
(3053,7
ha),
Radwanice
(339,6 ha) i W´gliniec (30765,9 ha),
b) 46709,3 ha po∏o˝one w województwie lubuskim na terenie gmin: Gozdnica (2390,3 ha), I∏owa (7831,0 ha),
Ma∏omice (3464,8 ha), Niegos∏awice
(105,3 ha), Przewóz (11110,8 ha),
Szprotawa (7656,8 ha), Trzebiel
(0,4 ha), Wymiarki (1822,7 ha), ˚agaƒ
— gmina miejska (0,9 ha), ˚agaƒ —
gmina wiejska (12326,2 ha);
6) Góry Sto∏owe (kod obszaru PLB020006),
obejmujàce obszar 19816,7 ha po∏o˝ony
w województwie dolnoÊlàskim na terenie gmin: Duszniki-Zdrój (193,1 ha), Kudowa-Zdrój (3388,6 ha), Lewin K∏odzki
(5210,8 ha), Radków (4776 ha) i Szczytna
(6248,2 ha);
7) Karkonosze (kod obszaru PLB020007),
obejmujàce obszar 18578,4 ha po∏o˝ony
w województwie dolnoÊlàskim na terenie gmin: Kamienna Góra — gmina
wiejska (8,4 ha), Karpacz (3113,5 ha), Kowary (1510,9 ha), Lubawka (2617,9 ha),
Piechowice (2643,0 ha), Podgórzyn
(3720,4
ha),
Szklarska
Por´ba
(2489,1 ha) i Miasto Jelenia Góra
(2475,0 ha);
8) ¸´gi
Odrzaƒskie
(kod
PLB020008),
obejmujàce
17999,4 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 17518,2 ha po∏o˝one w województwie
dolnoÊlàskim na terenie gmin: G∏o-
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gów — gmina wiejska (944,8 ha), P´c∏aw
(1063,4
ha),
Jemielno
(1540,8 ha), Niechlów (2471,3 ha),
Prochowice
(881,0
ha),
Rudna
(1272,0 ha), Âcinawa (1820,5 ha), Malczyce (66,3 ha), Mi´kinia (1126,0 ha),
Âroda Âlàska (1487,7 ha), Brzeg Dolny
(616,8 ha), Wiƒsko (1208,7 ha) i Wo∏ów (3018,9 ha),
b) 481,2 ha po∏o˝one w województwie
lubuskim na terenie gminy Szlichtyngowa (481,2 ha);
9) B∏ota
Rakutowskie
(kod
obszaru
PLB040001),
obejmujàce
obszar
4437,9 ha po∏o˝ony w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Baruchowo (2573,0 ha) i Kowal — gmina
wiejska (1864,9 ha);
10) Bagienna Dolina Drw´cy (kod obszaru
PLB040002),
obejmujàca
obszar
3366,0 ha po∏o˝ony w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin:
Brodnica — gmina wiejska (799,0 ha),
Brodnica — gmina miejska (135,4 ha),
Brzozie
(968,5
ha)
i
Bartniczka
(1463,1 ha);
11) Dolina Dolnej Wis∏y (kod
PLB040003),
obejmujàca
33559,0 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 22720,0 ha po∏o˝one w województwie
kujawsko-pomorskim
na
terenie
gmin: Ciechocinek (407,7 ha), Nieszawa (265,5 ha), Aleksandrów Kujawski
— gmina wiejska (583,0 ha), Racià˝ek
(256,9 ha), Waganiec (193,4 ha), Dàbrowa Che∏miƒska (2036,2 ha),
Dobrcz (673,7 ha), Osielsko (44,2 ha),
Solec Kujawski (1291,3 ha), Che∏mno
— gmina wiejska (1468,7 ha), Unis∏aw
(548,1 ha), Miasto Grudziàdz — gmina miejska (1017,4 ha), Bobrowniki
(1060,7 ha), Dragacz (1694,5 ha), Nowe (823,3 ha), Pruszcz (319,0 ha),
Âwiecie (1228,7 ha), Czernikowo
(1031,7 ha), Lubicz (474,4 ha), Obrowo (631,4 ha), Wielka Nieszawka
(1010,8
ha),
Z∏awieÊ
Wielka
(1634,2 ha), Fabianki (223,2 ha), Lubanie (344,1 ha), Miasto Bydgoszcz
(974,0 ha), Miasto Toruƒ (1490,2 ha)
i Miasto W∏oc∏awek (846,5 ha),
b) 10839,0 ha po∏o˝one w województwie
pomorskim na terenie gmin: Cedry
Wielkie (725,9 ha), Suchy Dàb
(531,6 ha), Kwidzyn — gmina wiejska
(1013,7 ha), Ryjewo (641,0 ha), Sadlinki (801,7 ha), Lichnowy (528,9 ha),
Mi∏oradz (1512,4 ha), Ostaszewo
(489,7 ha), Stegna (290,4 ha), Gniew
(1983,4 ha), Pelplin (216,9 ha), Subkowy (692,1 ha), Tczew — gmina wiejska (209,5 ha), Tczew — gmina miejska (134,6 ha), Sztum (969,6 ha) i Miasto Gdaƒsk (97,4 ha);
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12) Ostoja Nadgoplaƒska (kod
PLB040004),
obejmujàca
9815,8 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 6624,1 ha po∏o˝one w województwie
kujawsko-pomorskim
na
terenie
gmin: Kruszwica (4645,4 ha), Jeziora
Wielkie (1412,3 ha) i Piotrków Kujawski (566,4 ha),
b) 3191,7 ha po∏o˝one w województwie
wielkopolskim na terenie gminy
Skulsk (3191,7 ha);
13) ˚wirownia
Skoki
(kod
obszaru
PLB040005),
obejmujàca
obszar
166,3 ha po∏o˝ony w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gminy
W∏oc∏awek — gmina wiejska (166,3 ha);
14) Bagno
Bubnów
(kod
obszaru
PLB060001),
obejmujàce
obszar
2187,6 ha po∏o˝ony w województwie lubelskim na terenie gmin: Sawin (0,1 ha),
Wierzbica (944,7 ha), Haƒsk (590,4 ha)
i Urszulin (652,4 ha);
15) Che∏mskie Torfowiska W´glanowe (kod
obszaru PLB060002), obejmujàce obszar
4309,4 ha po∏o˝ony w województwie lubelskim na terenie gmin: Che∏m — gmina wiejska (1409,1 ha), Dorohusk
(1672,8 ha), Kamieƒ (641,1 ha), Ruda-Huta (586,4 ha);
16) Dolina Ârodkowego Bugu (kod obszaru
PLB060003),
obejmujàca
obszar
28096,6 ha po∏o˝ony w województwie
lubelskim na terenie gmin: Kodeƒ
(2416,5 ha), S∏awatycze (2034,2 ha), Terespol — gmina wiejska (389,4 ha), Dorohusk
(3442,6
ha),
Dubienka
(1911,8 ha), Ruda-Huta (1025,6 ha),
Do∏hobyczów
(77,2
ha),
Horod∏o
(3999,6 ha), Hrubieszów — gmina wiejska (2159,0 ha), Hrubieszów — gmina
miejska (2,1 ha), Mircze (968,7 ha), Hanna (2458,7 ha), W∏odawa — gmina wiejska (3730,1 ha) i Wola Uhruska
(3481,0 ha);
17) Dolina
TyÊmienicy
(kod
obszaru
PLB060004),
obejmujàca
obszar
7363,7 ha po∏o˝ony w województwie lubelskim na terenie gmin: Kock
(193,7 ha), Ostrów Lubelski (264,5 ha),
Ostrówek
(640,4
ha),
Parczew
(1297,0 ha), Siemieƒ (1556,2 ha), Borki
(429,6 ha), Czemierniki (2262,5 ha), Radzyƒ Podlaski — gmina wiejska
(131,0 ha) i Wohyƒ (588,8 ha);
18) Lasy
Janowskie
(kod
PLB060005),
obejmujàce
60235,8 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 33710,5 ha po∏o˝one w województwie
lubelskim na terenie gmin: Bi∏goraj —
gmina wiejska (54,6 ha), Frampol
(416,8 ha), Dzwola (12079,3 ha), Janów Lubelski (11415,8 ha), Modliborzyce (5627,5 ha), Potok Wielki
(3878,6 ha), Annopol (15,4 ha) i GoÊcieradów (222,5 ha),
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b) 26525,3 ha po∏o˝one w województwie podkarpackim na terenie gmin:
Jarocin
(1321,4
ha),
Pysznica
(5417,8 ha), RadomyÊl nad Sanem
(6511,8 ha) i Zaklików (13247,3 ha);
19) Lasy
Parczewskie
(kod
obszaru
PLB060006),
obejmujàce
obszar
14024,3 ha po∏o˝ony w województwie
lubelskim na terenie gmin: UÊcimów
(2169,5 ha), Ostrów Lubelski (36,4 ha),
D´bowa K∏oda (6820,1 ha), Parczew
(1682,9 ha) i Sosnowica (3315,4 ha);
20) Lasy
Strzeleckie
(kod
obszaru
PLB060007),
obejmujàce
obszar
8749,4 ha po∏o˝ony w województwie lubelskim na terenie gmin: Bia∏opole
(3207,1 ha), Dubienka (686,9 ha), Horod∏o (2893,9 ha) i Hrubieszów — gmina
wiejska (1961,5 ha);
21) Puszcza
Solska
(kod
PLB060008),
obejmujàca
79349,1 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 67909,2 ha po∏o˝one w województwie
lubelskim na terenie gmin: Bi∏goraj —
gmina wiejska (17829,3 ha), Bi∏goraj
— gmina miejska (259,4 ha), Aleksandrów
(5428,3
ha),
Frampol
(3247,7 ha), Józefów (3811,3 ha),
Ksi´˝pol
(3945,8
ha),
¸ukowa
(9942,2 ha), Obsza (3338,4 ha), Tereszpol (10706,9 ha), Susiec (8544,3 ha)
i Radecznica (855,6 ha),
b) 11439,9 ha po∏o˝one w województwie podkarpackim na terenie gmin:
Cieszanów (2869,2 ha), Narol — gmina miejska (244,1 ha), Narol — gmina
wiejska (7945,9 ha) i Harasiuki
(380,7 ha);
22) Lasy
¸ukowskie
(kod
PLB060010),
obejmujàce
11488,4 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 11092,9 ha po∏o˝one w województwie
lubelskim na terenie gmin: ¸uków —
gmina miejska (135,0 ha), ¸uków —
gmina wiejska (9137,9 ha), Stanin
(546,4 ha) i Stoczek ¸ukowski
(1273,6 ha),
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(11437,5 ha), Lubycza Królewska
(7523,4 ha), Susiec (10320,8 ha),
Szczebrzeszyn (1558,3 ha), Tarnawatka (2805,7 ha), Tereszpol (2728,6 ha),
Tomaszów Lubelski — gmina miejska
(7,2 ha), Tomaszów Lubelski — gmina
wiejska (7207,7 ha), ZamoÊç — gmina
wiejska (6358,1 ha) i Zwierzyniec
(11748,7 ha),
b) 21798,0 ha po∏o˝one w województwie podkarpackim na terenie gmin:
Horyniec-Zdrój (13852,3 ha), Narol —
gmina miejska (237,9 ha) i Narol —
gmina wiejska (7707,8 ha);
25) Dolina Górnej ¸abuƒki (kod obszaru
PLB060013),
obejmujàca
obszar
1907,0 ha po∏o˝ony w województwie lubelskim na terenie gmin: ¸abunie
(851,3 ha), ZamoÊç — gmina wiejska
(858,4 ha) i Miasto ZamoÊç — gmina
miejska (197,3 ha);
26) Uroczysko Mosty-Zahajki (kod obszaru
PLB060014),
obejmujàce
obszar
5061,7 ha po∏o˝ony w województwie lubelskim na terenie gmin: Podedwórze
(2009,8 ha), Sosnówka (0,1 ha) i Wyryki
(3051,8 ha);
27) Zbiornik Podedwórze (kod obszaru
PLB060015),
obejmujàcy
obszar
283,7 ha po∏o˝ony w województwie lubelskim na terenie gmin: Jab∏oƒ
(67,7 ha), Podedwórze (119,2 ha) i Wisznice (96,8 ha);
28) Staw Boçków (kod obszaru PLB060016),
obejmujàcy obszar 326,2 ha po∏o˝ony
w województwie lubelskim na terenie
gminy Zakrzew (326,2 ha);
29) Zlewnia Górnej Huczwy (kod obszaru
PLB060017),
obejmujàca
obszar
6504,6 ha po∏o˝ony w województwie lubelskim na terenie gmin: Jarczów
(244,1 ha), ¸aszczów (4972,8 ha), Rachanie (423,0 ha), Tyszowce (546,6 ha)
i Ulhówek (319,1 ha);

b) 395,5 ha po∏o˝one w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Domanice (391,2 ha) i WiÊniew (4,3 ha);

30) Dolina
Szysz∏y
(kod
obszaru
PLB060018),
obejmujàca
obszar
2557,2 ha po∏o˝ony w województwie lubelskim na terenie gmin: Jarczów
(833,5 ha), Lubycza Królewska (3,3 ha)
i Ulhówek (1720,4 ha);

23) Ostoja Tyszowiecka (kod obszaru
PLB060011),
obejmujàca
obszar
11029,4 ha po∏o˝ony w województwie
lubelskim na terenie gmin: Mircze
(1784,3 ha), Werbkowice (1148,0 ha), Tyszowce (4558,9 ha) i Komarów-Osada
(3538,2 ha);

31) Polesie (kod obszaru PLB060019), obejmujàce obszar 18030,9 ha po∏o˝ony
w województwie lubelskim na terenie
gmin: Cyców (648,0 ha), Ludwin
(1258,1 ha), Puchaczów (513,2 ha), Sosnowica (4537,4 ha), Stary Brus
(2575,8 ha) i Urszulin (8498,4 ha);

24) Roztocze (kod obszaru PLB060012),
obejmujàce obszar 103503,3 ha, w tym:

32) Ostoja
Nieliska
(kod
obszaru
PLB060020),
obejmujàca
obszar
3135,3 ha po∏o˝ony w województwie lubelskim na terenie gmin: Nielisz
(1379,3 ha), Su∏ów (1747,0 ha) i Radecznica (9,0 ha);

a) 81705,3 ha po∏o˝one w województwie
lubelskim na terenie gmin: Adamów
(9196,7 ha), Be∏˝ec (1970,1 ha), Józefów
(8842,5
ha),
Krasnobród
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33) Dolina
So∏okiji
(kod
obszaru
PLB060021),
obejmujàca
obszar
13667,8 ha po∏o˝ony w województwie
lubelskim na terenie gmin: Be∏˝ec
(495,5 ha), Jarczów (810,8 ha), Lubycza
Królewska (9993,2 ha), Tomaszów Lubelski — gmina miejska (110,3 ha) i Tomaszów Lubelski — gmina wiejska
(2258,0 ha);
34) Puszcza
Barlinecka
(kod
PLB080001),
obejmujàca
26505,7 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 16491,1 ha po∏o˝one w województwie
lubuskim na terenie gmin: K∏odawa
(10419,8 ha), Santok (267,8 ha),
Strzelce Krajeƒskie (5751,4 ha) i Zwierzyn (52,1 ha),
b) 10014,6 ha po∏o˝one w województwie zachodniopomorskim na terenie
gmin: Barlinek (8051,0 ha), Nowogródek Pomorski (561,4 ha) i Pe∏czyce
(1402,2 ha);
35) Dolina Dolnej Noteci (kod obszaru
PLB080002),
obejmujàca
obszar
24943,5 ha po∏o˝ony w województwie
lubuskim na terenie gmin: Deszczno
(971,9 ha), Drezdenko (5094,8 ha), Miasto Gorzów Wielkopolski (311,6 ha),
Santok (6210,3 ha), Stare Kurowo
(4834,2 ha) i Zwierzyn (7520,7 ha);
36) Dolina Ârodkowej Odry (kod obszaru
PLB080004),
obejmujàca
obszar
33677,8 ha, w tym:
a) 71,2 ha po∏o˝one w województwie
dolnoÊlàskim na terenie gminy ˚ukowice (71,2 ha),
b) 33606,6 ha, po∏o˝one w województwie lubuskim na terenie gmin: Bytom Odrzaƒski (691,6 ha), Siedlisko
(661,1 ha), Dàbie (2239,8 ha), Gubin
— gmina wiejska (1032,9 ha), Krosno
Odrzaƒskie (4138,2 ha), Maszewo
(1849,5 ha), Nowa Sól — gmina miejska (47,9 ha), Nowa Sól — gmina
wiejska (2688,0 ha), Bytom Odrzaƒski
(8,2 ha), Otyƒ (816,8 ha), Cybinka
(6102,0 ha), S∏ubice (1975,3 ha), Bojad∏a
(1108,4
ha),
Czerwieƒsk
(5646,6 ha), Sulechów (1179,0 ha),
Trzebiechów (1519,6 ha), Zabór
(1154,2 ha) i Zielona Góra — gmina
wiejska (747,5 ha);
37) Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (kod
obszaru PLB080005), obejmujàce obszar
14793,3 ha, w tym:
a) 7996,8 ha po∏o˝one w województwie
lubuskim na terenie gmin: Przytoczna
(1316,3 ha), Pszczew (5020,3 ha),
Trzciel (1657,0 ha) i Zbàszynek
(3,2 ha),
b) 6796,5 ha po∏o˝one w województwie
wielkopolskim na terenie gmin: Miedzichowo (1939,4 ha), Siedlec (1819,0 ha)
i Zbàszyƒ (3056,1 ha);
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38) UjÊcie Warty (kod obszaru PLC080001),
obejmujàce obszar 33297,4 ha po∏o˝ony
w województwie lubuskim na terenie
gmin: Kostrzyn nad Odrà (955,6 ha),
Bogdaniec
(333,4
ha),
Witnica
(8510,9 ha), Górzyca (7289,3 ha), Krzeszyce (5572,9 ha) i S∏oƒsk (10635,3 ha);
39) Pradolina Warszawsko-Berliƒska (kod
obszaru PLB100001), obejmujàca obszar
23412,4 ha, w tym:
a) 21968,9 ha po∏o˝one w województwie
∏ódzkim na terenie gmin: Bedlno
(1229,7 ha), Bielawy (4023,5 ha), Domaniewice (1218,3 ha), Góra Âwi´tej
Ma∏gorzaty (1286,7 ha), Grabów
(899,5 ha), Krzy˝anów (2171,6 ha),
Kutno — gmina wiejska (176,7 ha),
¸´czyca — gmina wiejska (3284,1 ha),
¸´czyca — gmina miejska (227,5 ha),
¸owicz — gmina wiejska (1682,0 ha),
Miasto ¸owicz — gmina miejska
(165,8 ha), Piàtek (1669,8 ha), Âwinice
Uniejów
(135,1
ha),
Warckie
(1876,5 ha), Witonia (624,7 ha) i Zduny (1297,4 ha),
b) 1443,5 ha po∏o˝one w województwie
wielkopolskim na terenie gminy Dàbie (1443,5 ha);
40) Zbiornik
Jeziorsko
(kod
obszaru
PLB100002),
obejmujàcy
obszar
10186,1 ha, w tym:
a) 9570,4 ha po∏o˝one w województwie
∏ódzkim na terenie gmin: Warta —
gmina miejska (121,4 ha), Warta —
gmina wiejska (4345,2 ha), P´czniew
(4385,5 ha) i Sieradz (718,3 ha),
b) 615,7 ha po∏o˝one w województwie
wielkopolskim na terenie gminy Dobra (615,7 ha);
41) Gorce (kod obszaru PLB120001), obejmujàce obszar 6824,9 ha po∏o˝ony
w województwie ma∏opolskim na terenie gmin: Rabka Zdrój (0,1 ha), Kamienica (1314,0 ha), Mszana Dolna — gmina
wiejska
(1064,9
ha),
Niedêwiedê
(2961,2 ha), Nowy Targ — gmina wiejska (604,0 ha) i Ochotnica Dolna
(880,7 ha);
42) Puszcza Niepo∏omicka (kod obszaru
PLB120002),
obejmujàca
obszar
11762,3 ha po∏o˝ony w województwie
ma∏opolskim na terenie gmin: Bochnia
— gmina wiejska (1311,4 ha), Drwinia
(5786,7 ha), K∏aj (3360,8 ha) i Niepo∏omice (1303,4 ha);
43) Dolina Dolnej So∏y (kod obszaru
PLB120004), obejmujàca obszar 4023,6 ha,
w tym:
a) 3732,6 ha po∏o˝one w województwie
ma∏opolskim na terenie gmin: OÊwi´cim — gmina miejska (43,2 ha),
OÊwi´cim
—
gmina
wiejska
(1818,3 ha); K´ty — gmina miejska
(71,0 ha), Osiek (238,9 ha), Brzeszcze
(384,2 ha) i K´ty (1178,0 ha),
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b) 290,0 ha po∏o˝one w województwie
Êlàskim na terenie gmin: Wilamowice
— gmina miejska (34,9 ha) i Wilamowice — gmina wiejska (255,1 ha);
44) Dolina Dolnej Skawy (kod obszaru
PLB120005),
obejmujàca
obszar
7081,7 ha po∏o˝ony w województwie
ma∏opolskim na terenie gmin: Wadowice — gmina miejska (95,4 ha), Wadowice — gmina wiejska (4,1 ha), Alwernia
(217,3 ha), OÊwi´cim — gmina wiejska
(248,1 ha), Zator — gmina miejska
(393,8 ha), Zator — gmina wiejska
(2541,0 ha), Spytkowice (517,2 ha), Przeciszów (744,2 ha), Tomice (747,0 ha), Babice (807,6 ha) i Wieprz (766,0 ha);
45) Pasmo Policy (kod obszaru PLB120006),
obejmujàce obszar 1190,1 ha po∏o˝ony
w województwie ma∏opolskim na terenie gmin: Jab∏onka (373,0 ha), Bystra-Sidzina (398,9 ha) i Zawoja (418,2 ha);
46) Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (kod
obszaru PLB120007), obejmujàce obszar
8218,5 ha po∏o˝ony w województwie
ma∏opolskim na terenie gmin: Czarny
Dunajec
(4729,7
ha),
Jab∏onka
(2316,8 ha), Nowy Targ — gmina miejska (259,7 ha) i Nowy Targ — gmina
wiejska (912,3 ha);
47) Pieniny (kod obszaru PLB120008), obejmujàce obszar 2336,4 ha po∏o˝ony
w województwie ma∏opolskim na terenie gmin: Czorsztyn (1148,1 ha), KroÊcienko nad Dunajcem (1153,6 ha)
i Szczawnica (34,7 ha);
48) Stawy w Brzeszczach (kod obszaru
PLB120009), obejmujàce obszar 3065,9 ha,
w tym:
a) 1589,7 ha po∏o˝one w województwie
ma∏opolskim na terenie gmin: Brzeszcze — gmina miejska (588,3 ha),
Brzeszcze — gmina wiejska (207,3 ha)
i OÊwi´cim — gmina wiejska
(794,1 ha),
b) 1476,2 ha po∏o˝one w województwie
Êlàskim na terenie gmin: Bieruƒ
(17,0 ha), Wilamowice — gmina wiejska (247,5 ha), Bojszowy (340,4 ha)
i Miedêna (871,3 ha);
49) Babia Góra (kod obszaru PLB120011),
obejmujàca obszar 4915,6 ha po∏o˝ony
w województwie ma∏opolskim na terenie gmin: Jab∏onka (106,0 ha), Lipnica
Wielka (1512,7 ha) i Zawoja (3297,0 ha);
50) Tatry (kod obszaru PLC120001), obejmujàce obszar 21018,1 ha po∏o˝ony w województwie ma∏opolskim na terenie
gmin: Zakopane (5020,2 ha), Bukowina
Tatrzaƒska (4315,6 ha), KoÊcielisko
(8117,3 ha) i Poronin (3565,3 ha);
51) Dolina Dolnego Bugu (kod obszaru
PLB140001),
obejmujàca
obszar
74309,9 ha, w tym:
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a) 53299,9 ha po∏o˝one w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Serock (20,5 ha), Platerów (652,1 ha),
Sarnaki (2473,9 ha), Brok (1287,5 ha),
Ma∏kinia Górna (4879,6 ha), Nur
(958,4
ha),
Zar´by
KoÊcielne
(312,4 ha), Korczew (3951,7 ha), Ceranów (2993,1 ha), Jab∏onna Lacka
(3915,7 ha), Kosów Lacki (2791,1 ha),
Repki (169,6 ha), Sterdyƒ (4258,6 ha),
¸ochów (1602,6 ha), Sadowne
(7295,1 ha), Dàbrówka (2323,9 ha),
Braƒszczyk (4480,9 ha), Somianka
(2582,9 ha), Wyszków (5248,0 ha) i Zabrodzie (1102,3 ha),
b) 7915,2 ha po∏o˝one w województwie
lubelskim na terenie gmin: Janów
Podlaski (4957,1 ha), Konstantynów
(335,9 ha), Rokitno (1412,3 ha), Terespol — gmina wiejska (1209,9 ha),
c) 13094,8 ha po∏o˝one w województwie
podlaskim na terenie gmin: Drohiczyn
(4687,0 ha), Mielnik (1666,6 ha), Perlejewo (3021,5 ha), Siemiatycze — gmina wiejska (2611,3 ha) i Ciechanowiec
(1108,4 ha);
52) Dolina Liwca (kod obszaru PLB140002),
obejmujàca obszar 27431,5 ha po∏o˝ony
w województwie mazowieckim na terenie gmin: Olszanka (1686,0 ha), Mokobody (1868,7 ha), Mordy (7299,3 ha),
Siedlce — gmina wiejska (2462,6 ha),
Sucho˝ebry (1724,7 ha), Zbuczyn
(776,2 ha), W´grów (340,4 ha), Gr´bków
(638,9 ha), Korytnica (2859,5 ha), Liw
(2838,3 ha), ¸ochów (3009,2 ha), Wierzbno (7,7 ha), Jadów (1648,4 ha) i Wyszków (271,5 ha);
53) Dolina Pilicy (kod obszaru PLB140003),
obejmujàca obszar 35356,3 ha, w tym:
a) 33010,8 ha po∏o˝one w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Bia∏obrzegi
(1786,4
ha),
Promna
(2923,9 ha), Stromiec (2593,1 ha), WyÊmierzyce (5345,0 ha), Mogielnica
(2332,0 ha), Nowe Miasto nad Pilicà
(5614,6 ha), Warka (4159,2 ha), Grabów nad Pilicà (1189,3 ha), Magnuszew (2451,7 ha), Klwów (505,3 ha)
i Odrzywó∏ (4310,3 ha),
b) 2345,5 ha po∏o˝one w województwie
∏ódzkim na terenie gmin: PoÊwi´tne
(948,2 ha) i Rzeczyca (1397,3 ha);
54) Dolina Ârodkowej Wis∏y (kod obszaru
PLB140004),
obejmujàca
obszar
30777,9 ha, w tym:
a) 27410,9 ha po∏o˝one w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Maciejowice (1287,5 ha), Wilga (1554,0 ha),
Warka (426,2 ha), Gniewoszów
(643,0 ha), Kozienice (1385,2 ha), Magnuszew (2013,5 ha), Sieciechów
(756,7 ha), Jab∏onna (765,2 ha), Nowy
Dwór Mazowiecki (253,2 ha), Czo-

Dziennik Ustaw Nr 198

— 10727 —

snów (783,9 ha), Leoncin (1191,2 ha),
Zakroczym (666,1 ha), Józefów
(548,1 ha), Otwock (97,5 ha), Karczew (634,5 ha), Sobienie-Jeziory
(785,6 ha), Góra Kalwaria (1332,6 ha),
Konstancin-Jeziorna (699,3 ha), Bodzanów (545,2 ha), Gàbin (498,1 ha),
Ma∏a WieÊ (491,1 ha), S∏ubice
(882,5 ha), S∏upno (1212,4 ha), Wyszogród (947,1 ha), Czerwiƒsk nad
Wis∏à
(808,8
ha),
Brochów
(1099,9 ha), I∏ów (1078,7 ha), M∏odzieszyn (484,9 ha), ¸omianki (611,0 ha),
Miasto P∏ock (577,3 ha) i miasto sto∏eczne Warszawa (2350,6 ha),
b) 3367,0 ha po∏o˝one w województwie
lubelskim na terenie gmin: Pu∏awy —
gmina wiejska (946,6 ha), D´blin
(65,2 ha) i St´˝yca (2355,2 ha);
55) Doliny Omulwi i P∏odownicy (kod obszaru PLB140005), obejmujàce obszar
34386,7 ha, w tym:
a) 31340,1 ha po∏o˝one w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Baranowo
(10620,2
ha),
Czarnia
(2036,9 ha), Kadzid∏o (1725,3 ha), Lelis
(1276,9
ha),
Olszewo-Borki
(1237,7 ha), Chorzele (13406,1 ha),
Jednoro˝ec (1014,0 ha) i Miasto
Ostro∏´ka (23,0 ha),
b) 3046,6 ha po∏o˝one w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie
gminy Wielbark (3046,6 ha);
56) Ma∏opolski Prze∏om Wis∏y (kod obszaru
PLB140006),
obejmujàcy
obszar
6972,8 ha, w tym:
a) 2037,5 ha po∏o˝one w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Chotcza (782,9 ha), Przy∏´k (251,1 ha) i Solec nad Wis∏à (1003,5 ha),
b) 2909,0 ha po∏o˝one w województwie
lubelskim na terenie gmin: Annopol
(473,6 ha), Józefów nad Wis∏à
(571,8 ha), ¸aziska (712,1 ha), Wilków
(619,9 ha), Kazimierz Dolny (63,9 ha)
i Janowiec (467,7 ha),
c) 2026,3 ha po∏o˝one w województwie
Êwi´tokrzyskim na terenie gmin O˝arów (343,9 ha) i Tar∏ów (1682,4 ha);
57) Puszcza Bia∏a (kod obszaru PLB140007),
obejmujàca obszar 83779,7 ha po∏o˝ony
w województwie mazowieckim na terenie gmin: Serock (182,3 ha), Goworowo
(1075,3 ha), Ostrów Mazowiecka — gmina wiejska (17777,0 ha), Ostrów Mazowiecka — gmina miejska (507,4 ha),
Brok (9695,6 ha), Ma∏kinia Górna
(4344,3 ha), Stary Lubotyƒ (472,6 ha),
Wàsewo (3843,3 ha), Obryte (6884,8 ha),
Pu∏tusk (589,5 ha), Zatory (7376,5 ha),
Braƒszczyk (9742,3 ha), D∏ugosiod∏o
(10799,3 ha), RzàÊnik (9093,4 ha), Somianka (834,6 ha) i Wyszków (561,5 ha);
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58) Doliny Wkry i M∏awki (kod obszaru
PLB140008),
obejmujàce
obszar
28751,5 ha, w tym:
a) 21861,8 ha po∏o˝one w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Lubowidz (1914,3 ha), Lutocin (846,2 ha),
Lipowiec KoÊcielny (2759,1 ha), Radzanów
(2359,2
ha),
Szreƒsk
(4573,4 ha), WiÊniewo (3413,6 ha),
Bie˝uƒ (3455,9 ha), Siemiàtkowo
(782,4 ha) i ˚uromin (1757,7 ha),
b) 6889,7 ha po∏o˝one w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie
gmin: Lidzbark (1108,8 ha), Dzia∏dowo — gmina wiejska (3069,7 ha) i P∏oÊnica (2711,2 ha);
59) Dolina
Kostrzynia
(kod
obszaru
PLB140009),
obejmujàca
obszar
14376,1 ha po∏o˝ony w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Wodynie
(1448,2 ha), Mrozy (6797,9 ha), Kotuƒ
(3156,9 ha), Skórzec (1298,7 ha) i Gr´bków (1674,4 ha);
60) Bagno
Ca∏owanie
(kod
obszaru
PLB140011),
obejmujàce
obszar
4215,0 ha po∏o˝ony w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Karczew
— gmina wiejska (99,4 ha), Karczew —
gmina miejska (464,3 ha), Osieck
(763,3 ha), Sobienie-Jeziory (1420,4 ha)
i Celestynów (1467,6 ha);
61) Ostoja
Kozienicka
(kod
obszaru
PLB140013),
obejmujàca
obszar
68301,0 ha po∏o˝ony w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Sieciechów (676,6 ha), Policzna (1930,6 ha),
Garbatka-Letnisko (7359,6 ha), Kozienice (16324,6 ha), G∏owaczów (6195,2 ha),
Pionki — gmina miejska (1839,5 ha),
Pionki — gmina wiejska (22955,8 ha),
Gózd (964,4 ha), Jastrz´bia (4200,4 ha),
Jedlnia-Letnisko (2572,9 ha), Tczów
(2,0 ha), Zwoleƒ (3153,1 ha) i Miasto Radom (126,1 ha);
62) Dolina Dolnej Narwi (kod obszaru
PLB140014),
obejmujàca
obszar
26527,9 ha, w tym:
a) 17460,0 ha po∏o˝one w województwie
mazowieckim na terenie gmin: D∏ugosiod∏o (604,9 ha), Goworowo
(1845,0 ha), Lelis (2251,8 ha), M∏ynarze (1654,4 ha), Obryte (691,3 ha), Olszewo-Borki (1206,7 ha), Miasto
Ostro∏´ka
(524,8
ha),
Pu∏tusk
(1751,0 ha), Ró˝an (1469,7 ha), RzàÊnik (1176,3 ha), Rzekuƒ (1415,5 ha),
Rzewnie
(2024,0
ha),
Szelków
(844,6 ha),
b) 9067,9 ha po∏o˝one w województwie
podlaskim na terenie gmin: Miasto
¸om˝a — gmina miejska (736,4 ha),
¸om˝a — gmina wiejska (1968,5 ha),
Ma∏y P∏ock (367,4 ha), Miastkowo
(1285,0 ha), Nowogród (2613,4 ha),
Piàtnica
(781,5
ha)
i
Zbójna
(1315,7 ha);
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63) Puszcza Kampinoska (kod obszaru
PLC140001),
obejmujàca
obszar
37640,5 ha po∏o˝ony w województwie
mazowieckim na terenie gmin: Czosnów
(5785,9 ha), Leoncin (9601,9 ha), Brochów (5199,3 ha), Izabelin (5914,5 ha),
Kampinos
(3182,5
ha),
Leszno
(6819,2 ha), ¸omianki (556,7 ha), Stare
Babice (580,3 ha) i miasto sto∏eczne
Warszawa (0,1 ha);
64) Zbiornik
Nyski
(kod
obszaru
PLB160002),
obejmujàcy
obszar
2127,9 ha po∏o˝ony w województwie
opolskim na terenie gmin Nysa
(1634,2 ha) i Otmuchów (493,7 ha);
65) Zbiornik Otmuchowski (kod obszaru
PLB160003),
obejmujàcy
obszar
2027,0 ha po∏o˝ony w województwie
opolskim na terenie gmin Otmuchów
(2026,5 ha), Paczków (0,4 ha) i Zi´bice —
obszar wiejski (0,1 ha);
66) Jezioro
Turawskie
(kod
obszaru
PLB160004),
obejmujàce
obszar
2124,9 ha po∏o˝ony w województwie
opolskim na terenie gminy Turawa
(2124,9 ha);
67) Pogórze Przemyskie (kod obszaru
PLB180001),
obejmujàce
obszar
65366,3 ha po∏o˝ony w województwie
podkarpackim na terenie gmin: Ustrzyki
Dolne (1,4 ha), Rokietnica (1702,5 ha),
Roêwienica
(140,8
ha),
Bircza
(17051,7 ha), Dubiecko (7982,9 ha), Fredropol
(11977,7
ha),
Krasiczyn
(12450,2 ha), Krzywcza (5868,7 ha), PrzemyÊl — gmina wiejska (3149,6 ha), ˚urawica (524,0 ha), Dynów — gmina wiejska (3503,4 ha) i Dynów — gmina miejska (1013,2 ha);
68) Beskid Niski (kod obszaru PLB180002),
obejmujàcy obszar 151966,6 ha, w tym:
a) 64994,6 ha po∏o˝one w województwie
ma∏opolskim na terenie gmin: Gorlice
— gmina wiejska (1849,4 ha), Lipinki
(999,9 ha), Ropa (2643,6 ha), S´kowa
(18126,8
ha),
UÊcie
Gorlickie
(28626,8 ha), Grybów — gmina wiejska (1702,3 ha), Kamionka Wielka
(1247,3 ha), Krynica-Zdrój (6230,9 ha),
¸abowa (3149,3 ha) i Nawojowa
(418,3 ha),
b) 86972,0 ha po∏o˝one w województwie podkarpackim na terenie gmin:
D´bowiec (1931,7 ha), Krempna
(20373,1
ha),
Nowy
˚migród
(4364,5
ha),
Osiek
Jasielski
(1706,4 ha), Dukla (26098,0 ha), Iwonicz-Zdrój (249,8 ha), Rymanów
(6524,6 ha), Bukowsko (3755,4 ha),
Komaƒcza (20750,4 ha) i Zarszyn
(1218,1 ha);
69) Góry S∏onne (kod obszaru PLB180003),
obejmujàce obszar 55036,8 ha po∏o˝ony
w województwie podkarpackim na tere-
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nie gmin: Bircza (0,2 ha), Fredropol
(0,4 ha), Lesko (2989,1 ha), Olszanica
(5934,3 ha), Sanok — gmina miejska
(1347,1 ha), Sanok — gmina wiejska
(5305,5
ha),
Tyrawa
Wo∏oska
(6924,6 ha), Ustrzyki Dolne (32535,6 ha);
70) Puszcza Sandomierska (kod obszaru
PLB180005),
obejmujàca
obszar
129115,6 ha po∏o˝ony w województwie
podkarpackim na terenie gmin: Baranów Sandomierski (3139,6 ha), Bojanów
(17356,5 ha), Cmolas (9448,8 ha), Dzikowiec (12080,2 ha), G∏ogów Ma∏opolski
(2714,8 ha), Gr´bów (18606,5 ha), Je˝owe (6534,4 ha), Kamieƒ (3481,8 ha), Kolbuszowa (8052,5 ha), Majdan Królewski
(15432,0 ha), Mielec — gmina miejska
(29,7 ha), Mielec — gmina wiejska
(3295,8 ha), Nisko (1352,8 ha), Niwiska
(1369,9 ha), Nowa D´ba (4941,6 ha), Padew Narodowa (1046,3 ha), Rani˝ów
(9534,5 ha), S´dziszów Ma∏opolski
(2550,1 ha), Soko∏ów Ma∏opolski
(513,6 ha), Stalowa Wola (43,4 ha), Âwilcza (2321,2 ha), Tuszów Narodowy
(5172,5 ha) i Zaleszany (97,1 ha);
71) Bieszczady (kod obszaru PLC180001),
obejmujàce obszar 111519,5 ha po∏o˝ony w województwie podkarpackim na
terenie gmin: Czarna (6002,2 ha), Lutowiska
(45197,9
ha),
Komaƒcza
(15371,0 ha), Zagórz (1850,6 ha), Baligród (8983,0 ha), Cisna (28729,4 ha)
i Solina (5385,4 ha);
72) Bagienna Dolina Narwi (kod obszaru
PLB200001),
obejmujàca
obszar
23471,0 ha po∏o˝ony w województwie
podlaskim na terenie gmin: Choroszcz
(8161,7 ha), ¸apy (6377,6 ha), Sura˝
(1134,2
ha),
TuroÊƒ
KoÊcielna
(4449,5 ha), Tykocin (1448,7 ha), Kobylin-Borzymy
(503,3
ha)
i
Soko∏y
(1396,0 ha);
73) Puszcza Augustowska (kod obszaru
PLB200002),
obejmujàca
obszar
134377,7 ha po∏o˝ony w województwie
podlaskim na terenie gmin: Augustów
— gmina miejska (4771,6 ha), Augustów
— gmina wiejska (11163,8 ha), Lipsk
(4963,5 ha), Nowinka (16156,2 ha), P∏aska (37286,4 ha), Sztabin (10956,6 ha),
Giby
(30298,7
ha),
Krasnopol
(2866,7 ha), Sejny — gmina wiejska
(4373,0 ha), Raczki (364,4 ha), Szypliszki
(0,1 ha), Miasto Suwa∏ki — gmina miejska (373,7 ha) i Suwa∏ki — gmina wiejska (10802,8 ha);
74) Puszcza Knyszyƒska (kod obszaru
PLB200003),
obejmujàca
obszar
139590,2 ha po∏o˝ony w województwie
podlaskim na terenie gmin: Czarna Bia∏ostocka (18256,3 ha), Dobrzyniewo Du˝e (6550,8 ha), Gródek (39062,2 ha), Micha∏owo
(11791,5
ha),
SupraÊl
(14391 ha), Wasilków (9149,2 ha), Zab∏u-
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dów (4785,5 ha), Jasionówka (9,1 ha),
Knyszyn (3649,6 ha), Janów (1519,7 ha),
Korycin (84,4 ha), Krynki (12310,1 ha),
Sokó∏ka (4409,6 ha) i Szudzia∏owo
(13621,2 ha);
75) Dolina Górnego Nurca (kod obszaru
PLB200004),
obejmujàca
obszar
3995,1 ha po∏o˝ony w województwie
podlaskim na terenie gmin: Boçki
(878,8 ha), Kleszczele (1679,1 ha) i Orla
(1437,2 ha);
76) Bagno Wizna (kod obszaru PLB200005)
obejmujàce obszar 14471,0 ha po∏o˝one
w województwie podlaskim na terenie
gmin: ¸om˝a — gmina wiejska
(523,2 ha), Rutki (8010,9 ha), Wizna
(2269,3 ha) i Zawady (3667,6 ha);
77) Ostoja Biebrzaƒska (kod obszaru
PLB200006),
obejmujàca
obszar
148508,8 ha po∏o˝ony w województwie
podlaskim na terenie gmin: Augustów
— gmina wiejska (2001,5 ha), Barg∏ów
KoÊcielny (2544,6 ha), Lipsk (4890,2 ha),
Sztabin
(25369,0
ha),
Tykocin
(4093,4 ha), Zawady (549,5 ha), Grajewo
— gmina wiejska (14847,4 ha), Radzi∏ów
(8381,8 ha), Rajgród (9386,2 ha), Jedwabne (909,2 ha), Wizna (1262,0 ha),
Goniàdz
(29189,5
ha),
JaÊwi∏y
(3551,1 ha), Moƒki (631,7 ha), Trzcianne
(25388,2 ha), Dàbrowa Bia∏ostocka
(6427,6 ha), Nowy Dwór (1672,3 ha)
i Suchowola (7413,6 ha);
78) Dolina Górnej Narwi (kod obszaru
PLB200007),
obejmujàca
obszar
18384,1 ha po∏o˝ony w województwie
podlaskim na terenie gmin: Juchnowiec
KoÊcielny (662,2 ha), ¸apy (354,1 ha),
Micha∏owo (1293,0 ha), PoÊwi´tne
(1442,5 ha), Sura˝ (2402,8 ha), Zab∏udów (755,7 ha), Bielsk Podlaski — gmina
wiejska (1710,4 ha), Wyszki (2338,7 ha),
Czy˝e (394,6 ha), Narew (6264,3 ha)
i Narewka (765,8 ha);
79) Prze∏omowa Dolina Narwi (kod obszaru
PLC200003),
obejmujàca
obszar
7649,1 ha po∏o˝ony w województwie
podlaskim na terenie gmin: ¸om˝a —
gmina wiejska (4106,6 ha), Piàtnica
(3165,3 ha), Wizna (356,6 ha) i Miasto
¸om˝a — gmina miejska (20,6 ha);
80) Puszcza Bia∏owieska (kod obszaru
PLC200004),
obejmujàca
obszar
63147,6 ha po∏o˝ony w województwie
podlaskim na terenie gmin: Hajnówka
— gmina miejska (6,7 ha), Hajnówka —
gmina wiejska (17640,3 ha), Bia∏owie˝a
(20338,2 ha), Dubicze Cerkiewne
(2318,6 ha), Narew (2115,3 ha) i Narewka (20728,5 ha);
81) Wielki Sandr Brdy (kod obszaru
PLB220001),
obejmujàcy
obszar
37106,3 ha po∏o˝ony w województwie
pomorskim na terenie gmin: Lipnica
(1862,1 ha), Studzienice (239,0 ha), Bru-
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sy (16760,9 ha), Chojnice — gmina wiejska
(15565,9
ha)
i
Konarzyny
(2678,4 ha);
82) Dolina S∏upi (kod obszaru PLB220002),
obejmujàca obszar 37471,8 ha po∏o˝ony
w województwie pomorskim na terenie
gmin: Borzytuchom (4400,2 ha), Bytów
(1565,0
ha),
Czarna
Dàbrówka
(7281,9 ha), Ko∏czyg∏owy (7606,4 ha),
Parchowo (5,5 ha), Trzebielino (11,6 ha),
D´bnica Kaszubska (11378,2 ha), Kobylnica (4580,5 ha) i S∏upsk — gmina wiejska (642,6 ha);
83) Ostoja
S∏owiƒska
(kod
obszaru
PLB220003),
obejmujàca
obszar
21819,5 ha po∏o˝ony w województwie
pomorskim na terenie gmin: ¸eba
(368,5 ha), G∏ówczyce (2144,1 ha),
Smo∏dzino (16733,1 ha), Ustka — gmina
wiejska (292,1 ha) i Wicko (2281,7 ha);
84) UjÊcie Wis∏y (kod obszaru PLB220004),
obejmujàce obszar 1748,1 ha, w tym:
a) 856,4 ha po∏o˝one w województwie
pomorskim na terenie gmin: Stegna
(373,1 ha) i Miasto Gdaƒsk (483,3 ha),
b) 891,7 ha po∏o˝one na wodach przybrze˝nych Morza Ba∏tyckiego, którego granice przebiegajà od punktu na
làdzie o wspó∏rz´dnych 18°54’38’’
d∏ugoÊci geograficznej wschodniej
i 54°20’42’’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej w kierunku pó∏nocnym do
punktu o wspó∏rz´dnych 18°54’43’’
d∏ugoÊci geograficznej wschodniej
i 54°21’31’’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim
do
punktu
o wspó∏rz´dnych 18°55’37’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°22’12’’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej,
dalej do punktu o wspó∏rz´dnych
18°56’17’’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°22’29’’ szerokoÊci
geograficznej pó∏nocnej, dalej do
punktu o wspó∏rz´dnych 18°56’40’’
d∏ugoÊci geograficznej wschodniej
i 54°22’34’’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej, dalej do punktu o wspó∏rz´dnych 18°57’1’’ d∏ugoÊci geograficznej wschodniej i 54°22’36’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do punktu o wspó∏rz´dnych 18°57’23’’ d∏ugoÊci geograficznej wschodniej i 54°22’34’’ szerokoÊci
geograficznej pó∏nocnej, dalej do
punktu o wspó∏rz´dnych 18°57’50’’
d∏ugoÊci geograficznej wschodniej
i 54°22’30’’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej, dalej do punktu o wspó∏rz´dnych 18°58’11’’ d∏ugoÊci geograficznej wschodniej i 54°22’23’’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej,
dalej do punktu o wspó∏rz´dnych 18°58’27’’ d∏ugoÊci geograficz-
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nej wschodniej i 54°22’12’’ szerokoÊci
geograficznej pó∏nocnej, dalej do
punktu o wspó∏rz´dnych 18°58’36’’
d∏ugoÊci geograficznej wschodniej
i 54°22’0’’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
do
punktu
o wspó∏rz´dnych 18°58’40’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°21’46’’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej,
dalej do punktu o wspó∏rz´dnych
18°58’33” d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°21’17’’ szerokoÊci
geograficznej pó∏nocnej, dalej do
punktu o wspó∏rz´dnych 18°58’26’’
d∏ugoÊci geograficznej wschodniej
i 54°21’3’’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej, dalej do punktu na làdzie
18°58’12’’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°20’47’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej;
85) Zatoka Pucka (kod obszaru PLB220005),
obejmujàca obszar 62430,4 ha, w tym:
a) 1111,4 ha po∏o˝one w województwie
pomorskim na terenie gmin: Hel
(49,3 ha), Jastarnia (94,9 ha), W∏adys∏awowo (115,6 ha), Kosakowo
(329,3 ha), Puck — gmina wiejska
(265,9 ha), Puck — gmina miejska
(5,6 ha), Miasto Gdaƒsk (249,8 ha)
i Miasto Sopot (1,0 ha),
b) 61316,0 ha po∏o˝one na wodach przybrze˝nych Morza Ba∏tyckiego, którego granica przebiega od punktu
o wspó∏rz´dnych 18°48’45’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°35’34’’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej
w kierunku po∏udniowo-zachodnim
do
punktu
o
wspó∏rz´dnych
18°46’45’’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°23’23’’ szerokoÊci
geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim
do punktu
o wspó∏rz´dnych
18°48’25’’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°21’46’’ szerokoÊci
geograficznej pó∏nocnej, a nast´pnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim
granicà linii brzegowej do punktu poczàtkowego;
86) Lasy
L´borskie
(kod
obszaru
PLB220006),
obejmujàce
obszar
8565,3 ha po∏o˝ony w województwie
pomorskim na terenie gmin: Choczewo
(702,5 ha), Gniewino (4517,4 ha), Luzino
(129,5 ha) i ¸´czyce (3215,9 ha);
87) Puszcza Dar˝lubska (kod obszaru
PLB220007),
obejmujàca
obszar
6452,6 ha po∏o˝ony w województwie
pomorskim na terenie gmin: Puck —
gmina wiejska (3674,4 ha), Reda
(1432,5 ha), Wejherowo — gmina miejska (46,2 ha) i Wejherowo — gmina
wiejska (1299,5 ha);
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88) Lasy Mirachowskie (kod obszaru
PLB220008),
obejmujàce
obszar
8232,4 ha po∏o˝ony w województwie
pomorskim na terenie gmin: Chmielno
(25,8 ha), Kartuzy (5033,4 ha), Sierakowice (2880,5 ha) i Linia (292,7 ha);
89) Bory
Tucholskie
(kod
PLB220009),
obejmujàce
322535,8 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 108985,4 ha po∏o˝one w województwie kujawsko-pomorskim na terenie
gmin: Cekcyn (24926,9 ha), Drzycim
(5050,6 ha), Gostycyn (1715,1 ha), Je˝ewo (6396,8 ha), K´sowo (83,5 ha),
Lubiewo
(3081,2
ha),
Lniano
(3749,6 ha), Nowe (337,9 ha), Âliwice
(17448,8 ha), Tuchola (15308,9 ha),
Warlubie (10010,1 ha) i Osie
(20876,0 ha),
b) 213550,4 ha po∏o˝one w województwie pomorskim na terenie gmin:
Brusy (22153,6 ha), Bytów (472,7 ha),
Czarna Woda (2769,5 ha), Czersk
(37962 ha), Chojnice (11341,5 ha),
Dziemiany (12523,2 ha), Kaliska
(10304,7 ha), Karsin (16921,1 ha), Konarzyny (699,7 ha), KoÊcierzyna
(10752,6 ha), Lipnica (8971,8 ha), Lipusz
(9269,1
ha),
Lubichowo
(12658,4 ha), Osieczna (12282,4 ha),
Osiek
(15589,5
ha),
Parchowo
(505,6 ha), Skórcz — gmina miejska
(12,2 ha), Skórcz — gmina wiejska
(1896,8 ha), Sm´towo Graniczne
(3032,3
ha),
Stara
Kiszewa
(11528,2 ha), Studzienice (10182,6 ha)
i Zblewo (1720,9 ha);
90) Bielawskie
B∏ota
(kod
obszaru
PLB220010),
obejmujàce
obszar
1101,3 ha po∏o˝ony w województwie
pomorskim na terenie gmin: W∏adys∏awowo (236,5 ha), Krokowa (733,7 ha),
Puck — gmina wiejska (131,1 ha);
91) Dolina Górnej Wis∏y (kod obszaru
PLB240001),
obejmujàca
obszar
24740,2 ha po∏o˝ony w województwie
Êlàskim na terenie gmin: Czechowice-Dziedzice
(3169,0
ha),
Jasienica
(4168,1 ha), Chybie (3167,6 ha), D´bowiec (1395,4 ha), Ha˝lach (584,7 ha),
Skoczów
(3984,7
ha),
Strumieƒ
(4037,6
ha),
Gocza∏kowice-Zdrój
(3882,0 ha) i Pszczyna (351,1 ha);
92) Beskid
˚ywiecki
(kod
obszaru
PLB240002),
obejmujàcy
obszar
34988,9 ha po∏o˝ony w województwie
Êlàskim na terenie gmin: JeleÊnia
(7279,2 ha), Milówka (1540,8 ha), Radziechowy-Wieprz (1332,6 ha), Rajcza
(9083,9 ha), Âwinna (1236,1 ha), Ujso∏y
(10262,5 ha) i W´gierska Górka
(4253,8 ha);
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93) Stawy Wielikàt i Las Tworkowski (kod
obszaru PLB240003), obejmujàce obszar
914,5 ha po∏o˝ony w województwie Êlàskim na terenie gmin: Krzy˝anowice
(133,2 ha) i Lubomia (781,3 ha);
94) Dolina Nidy (kod obszaru PLB260001),
obejmujàca obszar 19956,1 ha po∏o˝ony
w województwie Êwi´tokrzyskim na terenie gmin: Busko-Zdrój (7,5 ha), Ch´ciny (12,6 ha), Nowy Korczyn (1677,6 ha),
Sobków (2092,7 ha), WiÊlica (4336,3 ha),
Imielno
(1779,9
ha),
Opatowiec
(124,0 ha), Kije (1777,8 ha), Micha∏ów
(977,4 ha), Piƒczów (4984,0 ha) i Z∏ota
(2186,3 ha);
95) Bagna
Nietlickie
(kod
obszaru
PLB280001),
obejmujàce
obszar
4080,8 ha po∏o˝ony w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie gmin
Mi∏ki (2429,5 ha), Miko∏ajki (114,1 ha)
i Orzysz (1537,2 ha);
96) Dolina Pas∏´ki (kod obszaru PLB280002),
obejmujàca obszar 20669,9 ha po∏o˝ony
w województwie warmiƒsko-mazurskim
na terenie gmin: Braniewo — gmina
wiejska (454,7 ha), Braniewo — gmina
miejska (44,3 ha), P∏oskinia (2994,6 ha),
Wilcz´ta
(1934,4
ha),
Godkowo
(941,1 ha), Lubomino (750,9 ha), Orneta
(1875,6 ha), Gietrzwa∏d (3838,6 ha), Jonkowo (1772,0 ha), Olsztynek (915,2 ha),
Stawiguda
(570,6
ha),
Âwiàtki
(1713,0 ha), ¸ukta (1684,2 ha) i Mi∏akowo (1180,7 ha);
97) Jezioro
¸uknajno
(kod
obszaru
PLB280003),
obejmujàce
obszar
1380,2 ha po∏o˝ony w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie gminy Miko∏ajki (1380,2 ha);
98) Jezioro OÊwin i Okolice (kod obszaru
PLB280004),
obejmujàce
obszar
2516,1 ha po∏o˝ony w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie gmin:
Srokowo (385,3 ha) i W´gorzewo
(2130,8 ha);
99) Lasy I∏awskie (kod obszaru PLB280005),
obejmujàce obszar 25218,5 ha, w tym:
a) 22603,5 ha po∏o˝one w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie
gmin: I∏awa — gmina wiejska
(10528,5 ha), I∏awa — gmina miejska
(150,3 ha), Susz (5215,0 ha) i Zalewo
(6709,7 ha),
b) 2615,0 ha po∏o˝one w województwie
pomorskim na terenie gminy Stary
Dzierzgoƒ (2615,0 ha);
100) Puszcza
Borecka
(kod
obszaru
PLB280006),
obejmujàca
obszar
18962,8 ha po∏o˝ony w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie gmin:
Kruklanki (9913,3 ha), Wydminy (9,7 ha),
Kowale Oleckie (7736,2 ha), Âwi´tajno
(1038,5 ha), Banie Mazurskie (101,2 ha),
Go∏dap (100,9 ha) i Pozezdrze (63,0 ha);
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101) Puszcza Napiwodzko-Ramucka (kod obszaru PLB280007), obejmujàca obszar
116604,6 ha po∏o˝ony w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie gmin:
Janowo
(7081,2
ha),
Nidzica
(17662,8 ha), Olsztynek (10198,6 ha),
Purda
(15424,5
ha),
Stawiguda
(11369,5 ha), Dêwierzuty (1507,1 ha), Jedwabno
(27635,4
ha),
Pasym
(4346,7 ha), Szczytno — gmina wiejska
(8340,8 ha) i Wielbark (13048,0 ha);
102) Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008),
obejmujàca obszar 172802,1 ha, w tym:
a) 169101,3 ha po∏o˝one w województwie warmiƒsko-mazurskim na terenie gmin: Miko∏ajki (10521,2 ha), Mràgowo — gmina wiejska (3883,3 ha),
Piecki
(31422,0
ha),
Sorkwity
(7500,1 ha), Biskupiec (671,6 ha),
Orzysz (2069,7 ha), Pisz (42224,4 ha),
Ruciane-Nida (36772,9 ha), Dêwierzuty (4390,5 ha), Rozogi (6434,6 ha),
Szczytno — gmina wiejska (834,8 ha)
i Âwi´tajno (23376,2 ha),
b) 3644,2 ha po∏o˝one w województwie
podlaskim na terenie gmin: Kolno —
gmina wiejska (2367,5 ha) i TuroÊl
(1276,7 ha),
c) 56,6 ha po∏o˝one w województwie
mazowieckim na terenie gminy ¸yse
(56,6 ha);
103) Zalew
WiÊlany
(kod
obszaru
PLB280010),
obejmujàcy
obszar
32224,1 ha, w tym:
a) 17776,6 ha po∏o˝one w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie
gmin: Braniewo — gmina wiejska
(2851,7 ha), Frombork (4032,5 ha), Elblàg — gmina wiejska (305,4 ha)
i Tolkmicko (10587,0 ha),
b) 14477,5 ha po∏o˝one w województwie pomorskim na terenie gmin: Krynica Morska (9470,1 ha), Nowy Dwór
Gdaƒski (29,5 ha) i Sztutowo
(4947,9 ha);
104) Lasy Skaliskie (kod obszaru PLB280011),
obejmujàce obszar 12644,8 ha po∏o˝one
w województwie warmiƒsko-mazurskim
na terenie gmin: Banie Mazurskie
(5736,5 ha) i Budry (6908,3 ha);
105) Jezioro
Dobskie
(kod
obszaru
PLB280012),
obejmujàce
obszar
6985,3 ha po∏o˝ony w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie gmin:
Gi˝ycko — gmina wiejska (4517,7 ha),
K´trzyn — gmina wiejska (1245,2 ha),
Ryn (511,6 ha) i W´gorzewo (710,8 ha);
106) Jezioro
Dru˝no
(kod
obszaru
PLB280013),
obejmujàce
obszar
5996,7 ha po∏o˝ony w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie gmin:
Miasto Elblàg — gmina miejska (1,8 ha),
Elblàg — gmina wiejska (3896,3 ha)
i Markusy (2097,6 ha);
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107) Ostoja Poligon Orzysz (kod obszaru
PLB280014),
obejmujàca
obszar
21208,0 ha po∏o˝ony w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie gmin:
E∏k — gmina wiejska (559,6 ha), Bia∏a Piska (9200,9 ha), Orzysz (10793,9 ha), Pisz
(653,6 ha);
108) Ostoja
Warmiƒska
(kod
obszaru
PLB280015),
obejmujàca
obszar
142016,2 ha po∏o˝ony w województwie
warmiƒsko-mazurskim na terenie gmin:
Bartoszyce — gmina miejska (21,9 ha),
Górowo I∏aweckie — gmina miejska
(29,2 ha), Bartoszyce — gmina wiejska
(25919,8 ha), Górowo I∏aweckie — gmina wiejska (32587,3 ha), S´popol
(23129,2 ha), Braniewo — gmina wiejska (9004,0 ha), Lelkowo (17965,6 ha),
Pieni´˝no
(1548,8
ha),
Barciany
(17850,8 ha), Korsze (5177,7), Srokowo
(8781,7 ha) i W´gorzewo (0,2 ha);
109) Dolina Ârodkowej Noteci i Kana∏u Bydgoskiego (kod obszaru PLB300001),
obejmujàca obszar 32672,1 ha, w tym:
a) 21180,5 ha po∏o˝one w województwie
wielkopolskim na terenie gmin: Chodzie˝ — gmina wiejska (3998,6 ha),
Szamocin (5453,7 ha), Bia∏oÊliwie
(2148,9 ha), Kaczory (2144,2 ha), Miasteczko Krajeƒskie (2022,2 ha), UjÊcie
(1365,1 ha), Wyrzysk (3486,2 ha) i Go∏aƒcz (561,6 ha),
b) 11491,6 ha po∏o˝one w województwie kujawsko-pomorskim na terenie
gmin: Bia∏e B∏ota (493,3 ha), Sicienko
(1111,7 ha), Kcynia (2406,3 ha), Nak∏o
nad Notecià (4106,5 ha), Sadki
(3305,4 ha), Szubin (15,6 ha) i Miasto
Bydgoszcz (52,8 ha);
110) Dolina Ârodkowej Warty (kod obszaru
PLB300002),
obejmujàca
obszar
57104,4 ha, w tym:
a) 52832,8 ha po∏o˝one w województwie
wielkopolskim na terenie gmin: ˚erków (1518,9 ha), Ko∏o — gmina wiejska (2723,2 ha), Ko∏o — gmina miejska (471,7 ha), Dàbie (2794,3 ha), KoÊcielec (3276,9 ha), Osiek Ma∏y
(956,9 ha), Golina (3571,3 ha), Kramsk
(9903,3 ha), Krzymów (2521,8 ha),
Rzgów (3077,0 ha), Sompolno
(76,2 ha), Stare Miasto (790,2 ha), Làdek (3557,4 ha), Zagórów (2977,3 ha),
Krzykosy (1088,5 ha), Nowe Miasto
nad Wartà (1071,8 ha), Âroda Wielkopolska (37,0 ha), Brudzew (1532,3 ha),
Dobra (57,5 ha), Przykona (58,1 ha),
Ko∏aczkowo (314,0 ha), Mi∏os∏aw
(4940,3 ha), Pyzdry (4244,9 ha) i Miasto Konin (1272,0 ha),
b) 4271,6 ha po∏o˝one w województwie
∏ódzkim na terenie gmin: Podd´bice
(512,8 ha) i Uniejów (3758,8 ha);
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111) Nadnoteckie
¸´gi
(kod
obszaru
PLB300003),
obejmujàce
obszar
16058,1 ha po∏o˝ony w województwie
wielkopolskim na terenie gmin: Czarnków — gmina wiejska (7021,1 ha),
Czarnków — gmina miejska (125,0 ha),
Trzcianka
(3648,2
ha),
Wieleƒ
(3429,9 ha) i UjÊcie (1833,9 ha);
112) Wielki ¸´g Obrzaƒski (kod obszaru
PLB300004),
obejmujàcy
obszar
23431,1 ha po∏o˝ony w województwie
wielkopolskim na terenie gmin: Kamieniec
(3817,0
ha),
Rakoniewice
(1025,3 ha), Wielichowo (4858,4 ha), KoÊcian — gmina wiejska (2959,9 ha), Âmigiel (1440,4 ha), Przem´t (5166,9 ha)
i Wolsztyn (4063,2 ha);
113) Zbiornik
WonieÊç
(kod
obszaru
PLB300005),
obejmujàcy
obszar
2802,1 ha po∏o˝ony w województwie
wielkopolskim na terenie gmin: KoÊcian
— gmina wiejska (933,8 ha), Krzywiƒ
(132,0 ha), Âmigiel (675,3 ha) i Osieczna
(1060,9 ha);
114) Dolina Ma∏ej We∏ny pod Kiszkowem
(kod obszaru PLB300006), obejmujàca
obszar 1252,3 ha po∏o˝ony w województwie wielkopolskim na terenie gmin:
Kiszkowo (1241,4 ha) i K∏ecko (10,9 ha);
115) Dàbrowy Krotoszyƒskie (kod obszaru
PLB300007),
obejmujàce
obszar
34245,3 ha po∏o˝ony w województwie
wielkopolskim na terenie gmin: Sulmierzyce (1619,5 ha), Zduny (2866,1 ha),
Odolanów (2630,5 ha), Ostrów Wielkopolski — gmina wiejska (4925,5 ha),
Krotoszyn (13244,1 ha), Rozdra˝ew
(4,0 ha), Raszków (7231,3 ha), Dobrzyca
(649,7 ha) i Pleszew (1074,6 ha);
116) Jezioro Zgierzynieckie (kod obszaru
PLB300009),
obejmujàce
obszar
552,8 ha po∏o˝ony w województwie
wielkopolskim na terenie gminy Lwówek (552,8 ha);
117) Pojezierze S∏awskie (kod
PLB300011),
obejmujàce
39144,8 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 17260,7 ha po∏o˝one w województwie
lubuskim na terenie gmin: S∏awa
(11381,2 ha), Wschowa (3615,5 ha),
Kolsko (493,4 ha) i Nowa Sól — gmina wiejska (1770,6 ha),
b) 21884,1 ha po∏o˝one w województwie wielkopolskim na terenie gmin:
Âwi´ciechowa (228,9 ha), Wijewo
(6180,6 ha), Âmigiel (45,7 ha), W∏oszakowice (6882,4 ha) i Przem´t
(8546,5 ha);
118) Puszcza nad Gwdà (kod
PLB300012),
obejmujàca
77678,9 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 50116,4 ha po∏o˝one w województwie
wielkopolskim na terenie gmin: Pi∏a
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(3692,5 ha), Kaczory (5944,3 ha), Szyd∏owo (6980,3 ha), UjÊcie (124,6 ha),
Jastrowie (21286,6 ha), Krajenka
(6686,6 ha), Tarnówka (5401,4 ha)
i Wysoka (0,1 ha),
b) 27562,5 ha po∏o˝one w województwie zachodniopomorskim na terenie
gmin: Czaplinek (9,1 ha), Miros∏awiec
(1884,8 ha), Tuczno (919,1 ha), Wa∏cz
— gmina miejska (1099,1 ha) i Wa∏cz
— gmina wiejska (23650,4 ha);
119) Dolina
Samicy
(kod
obszaru
PLB300013),
obejmujàca
obszar
2391,0 ha po∏o˝ony w województwie
wielkopolskim na terenie gmin: Oborniki (1190,6 ha), Rokietnica (805,0 ha), Suchy Las (366,1 ha) i Miasto Poznaƒ
(29,3 ha);
120) Puszcza
Notecka
(kod
PLB300015),
obejmujàca
178255,8 ha, w tym:

obszaru
obszar

a) 42088,3 ha po∏o˝one w województwie
lubuskim na terenie gmin: Santok
(2348,0 ha), Przytoczna (1043,6 ha),
Pszczew (44,9 ha), Skwierzyna
(19659,0 ha) i Drezdenko (18992,8 ha),
b) 136167,5 ha po∏o˝one w województwie wielkopolskim na terenie gmin:
Drawsko (11971,7 ha), Mi´dzychód
(15702,0 ha), Sieraków (18896,2 ha),
Lubasz
(9146,1
ha),
Po∏ajewo
(3638,2 ha), Wieleƒ (18921,8 ha),
Chrzypsko Wielkie (8358,8 ha), Kwilcz
(6695,4 ha), Sieraków (1407,5 ha),
Oborniki (11001,9 ha), Obrzycko —
gmina wiejska (3820,3 ha), Rogoêno
(2293,2 ha), Ryczywó∏ (2707,7 ha),
Pniewy
(727,1
ha)
i
Wronki
(20879,6 ha);
121) Ostoja
Rogaliƒska
(kod
obszaru
PLB300017),
obejmujàca
obszar
21763,1 ha po∏o˝ony w województwie
wielkopolskim na terenie gmin: Puszczykowo (492,4 ha), Dopiewo (191,2 ha),
Komorniki
(1376,1
ha),
Mosina
(7775,1 ha), St´szew (4101,9 ha), Kórnik
(359,5 ha), ZaniemyÊl (775,6 ha), Brodnica (3442,7 ha), Ksià˝ Wielkopolski
(596,1 ha), Ârem (2652,5 ha);
122) Bagna Rozwarowskie (kod obszaru
PLB320001),
obejmujàce
obszar
4249,7 ha po∏o˝ony w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin:
Golczewo (0,7 ha), Kamieƒ Pomorski
(1911,6 ha) i Wolin (2337,4 ha);
123) Delta Âwiny (kod obszaru PLB320002),
obejmujàca obszar 8286,1 ha po∏o˝ony
w województwie zachodniopomorskim
na
terenie
gmin:
Mi´dzyzdroje
(860,1 ha) i Miasto ÂwinoujÊcie
(7426,0 ha);
124) Dolina Dolnej Odry (kod obszaru
PLB320003),
obejmujàca
obszar
61648,3 ha po∏o˝ony w województwie
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zachodniopomorskim na terenie gmin:
Boleszkowice (3808,8 ha), Cedynia
(7247,6 ha), Chojna (4992,5 ha), Goleniów (6452,8 ha), Gryfino (3696,6 ha),
Miasto Szczecin (9359,3 ha), Mieszkowice (8889,7 ha), Moryƒ (183,7 ha), Ko∏baskowo (4094,5 ha) i Widuchowa
(12922,8 ha);
125) Jezioro Miedwie i Okolice (kod obszaru
PLB320005),
obejmujàce
obszar
16511,0 ha po∏o˝ony w województwie
zachodniopomorskim na terenie gmin:
Bielice (705,9 ha), Kobylanka (377,7 ha),
Przelewice
(2681,0
ha),
Pyrzyce
(5334,5 ha), Stare Czarnowo (2535,0 ha),
Stargard Szczeciƒski — gmina wiejska
(2783,9 ha) i Warnice (2093,0 ha);
126) Jezioro
Âwidwie
(kod
obszaru
PLB320006),
obejmujàce
obszar
7196,2 ha po∏o˝ony w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin:
Dobra (Szczeciƒska) (4096,6 ha) i Police
(3099,6 ha);
127) ¸àki
Skoszewskie
(kod
obszaru
PLB320007),
obejmujàce
obszar
9083,4 ha po∏o˝ony w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin:
Przybiernów
(1,9
ha),
Stepnica
(8751,6 ha) i Wolin (331,8 ha);
128) Ostoja Iƒska (kod obszaru PLB320008),
obejmujàca obszar 87711,0 ha po∏o˝ony
w województwie zachodniopomorskim
na terenie gmin: Recz (2294,2 ha), Drawsko Pomorskie (3241,8 ha), Kalisz Pomorski
(579,7
ha),
Chociwel
(15471,7 ha), Dobrzany (11284,4 ha),
Iƒsko
(15098,4
ha),
Marianowo
(6173,8 ha), Stara Dàbrowa (2004,4 ha),
Suchaƒ (240,3 ha), Dobra (4093,5 ha),
¸obez (306,7 ha), Radowo Ma∏e
(1308,3 ha) i W´gorzyno (25603,8 ha);
129) Zalew
Szczeciƒski
(kod
obszaru
PLB320009),
obejmujàcy
obszar
47194,6 ha po∏o˝ony w województwie
zachodniopomorskim na terenie gmin:
Goleniów
(57,9
ha),
Stepnica
(9837,9 ha), Mi´dzyzdroje (4667,8 ha),
Wolin (8404,3 ha), Nowe Warpno
(12480,6 ha), Police (4408,5 ha) i Miasto
ÂwinoujÊcie (7337,6 ha);
130) Wybrze˝e Trzebiatowskie (kod obszaru
PLB320010),
obejmujàce
obszar
31757,6 ha po∏o˝ony w województwie
zachodniopomorskim na terenie gmin:
Karnice (2839,1 ha), Rewal (2061,6 ha),
Trzebiatów (11708,3 ha), Dziwnów
(348,9 ha), Kamieƒ Pomorski (2316,4 ha),
Âwierzno (4326,8 ha) i Ko∏obrzeg — gmina wiejska (8156,5 ha);
131) Zalew Kamieƒski i Dziwna (kod obszaru
PLB320011),
obejmujàcy
obszar
12506,9 ha po∏o˝ony w województwie
zachodniopomorskim na terenie gmin:
Dziwnów (1926,7 ha), Kamieƒ Pomorski
(5312,7 ha) i Wolin (5267,5 ha);
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132) Puszcza Goleniowska (kod obszaru
PLB320012),
obejmujàca
obszar
25039,2 ha po∏o˝ony w województwie
zachodniopomorskim na terenie gmin:
Goleniów (6327,7 ha), Przybiernów
(6789,8 ha), Stepnica (8675,8 ha) i Wolin
(3245,9 ha);
133) Ostoja
Wkrzaƒska
(kod
obszaru
PLB320014),
obejmujàca
obszar
14575,7 ha po∏o˝ony w województwie
zachodniopomorskim na terenie gmin:
Nowe Warpno (7132,6 ha) i Police
(7443,1 ha);
134) Ostoja Witnicko-D´bniaƒska (kod obszaru PLB320015), obejmujàca obszar
46993,1 ha, w tym:
a) 30921,3 ha po∏o˝one w województwie
zachodniopomorskim
na
terenie
gmin: Chojna (623,5 ha), Trzciƒsko-Zdrój (8868,8 ha), Boleszkowice
(61,8 ha), D´bno (19356,1 ha) i MyÊlibórz (2011,1 ha),
b) 16071,8 ha po∏o˝one w województwie lubuskim na terenie gmin: Bogdaniec
(3088,7
ha),
Lubiszyn
(2393,7 ha), Witnica (10582,5 ha)
i
Miasto
Gorzów
Wielkopolski
(6,9 ha);
135) Lasy Puszczy nad Drawà (kod obszaru
PLB320016),
obejmujàce
obszar
190279,1 ha, w tym:
a) 53905,2 ha po∏o˝one w województwie
lubuskim na terenie gmin: Dobiegniew (35116,9 ha), Drezdenko
(11330,3
ha),
Stare
Kurowo
(2097,4 ha) i Strzelce Krajeƒskie
(5360,6 ha),
b) 15366,3 ha po∏o˝one w województwie wielkopolskim na terenie gmin:
Krzy˝ Wielkopolski (13536,8 ha) i Wieleƒ (1829,5 ha),
c) 121007,6 ha po∏o˝one w województwie zachodniopomorskim na terenie
gmin: Bierzwnik (23900,4 ha), Cz∏opa
(27605,1 ha), Choszczno (4285,3 ha),
Drawno (30726,6 ha), Kalisz Pomorski
(2528,3 ha), Krz´cin (7276,5 ha), Miros∏awiec
(288,2
ha),
Pe∏czyce
(319,0 ha), Recz (8048,6 ha), Tuczno
(15799,9 ha) i Wa∏cz — gmina wiejska
(229,6 ha);
136) Ostoja
Cedyƒska
(kod
obszaru
PLB320017),
obejmujàca
obszar
20871,2 ha po∏o˝ony w województwie
zachodniopomorskim na terenie gmin:
Cedynia (7398,4 ha), Chojna (9087,3 ha)
i Moryƒ (4385,5 ha);
137) Jeziora We∏tyƒskie (kod obszaru
PLB320018),
obejmujàce
obszar
2811,2 ha po∏o˝ony w województwie zachodniopomorskim na terenie gminy
Gryfino (2811,2 ha);
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138) Ostoja
Drawska
(kod
obszaru
PLB320019),
obejmujàca
obszar
153906,1 ha po∏o˝ony w województwie
zachodniopomorskim na terenie gmin:
Bia∏y Bór — miasto (27,3 ha), Bia∏y Bór
— obszar wiejski (8263,7 ha), Szczecinek
(4,5 ha), Czaplinek — obszar wiejski
(20236,8 ha), Tychowo (1610,6 ha), Czaplinek — miasto (1158,4 ha), Drawsko
Pomorskie (15609,0 ha), Kalisz Pomorski (11332,8 ha), Ostrowice (15018,7 ha),
Wierzchowo (4774,8 ha), Z∏ocieniec —
miasto (3226,1 ha), Z∏ocienice — obszar
wiejski (16239,1 ha), Bobolice — obszar
wiejski (0,2 ha), Barwice (12886,3 ha),
Grzmiàca (5856,0 ha), Borne Sulinowo
(10791,2 ha), Brze˝no (4476,7 ha),
Po∏czyn-Zdrój (20386,2 ha), Âwidwin —
gmina wiejska (1837,1 ha) i Miros∏awiec
(170,5 ha);
139) Przybrze˝ne Wody Ba∏tyku (kod obszaru
PLB990002),
obejmujàce
obszar
194626,7 ha po∏o˝ony na Morzu Ba∏tyckim, którego granica przebiega od punktu poczàtkowego o wspó∏rz´dnych
16°12’27’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej i 54°19’1’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu o wspó∏rz´dnych 16°8’17’’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°24’34’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu
o wspó∏rz´dnych 16°16’55’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°29’25’’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu o wspó∏rz´dnych
16°21’59’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej i 54°33’26’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu
o wspó∏rz´dnych 16°25’0’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°34’8’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej
do punktu o wspó∏rz´dnych 16°55’11’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej
i 54°45’29’’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej, dalej do punktu o wspó∏rz´dnych 17°9’47’’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°49’20’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu
o wspó∏rz´dnych 17°16’34’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°50’59’’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu o wspó∏rz´dnych
17°28’0’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej i 54°53’24’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu
o wspó∏rz´dnych 17°32’39’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°53’50’’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu o wspó∏rz´dnych
17°42’30’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej i 54°53’29’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu
o wspó∏rz´dnych 17°52’41’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°55’7’’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, da-
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lej do punktu o wspó∏rz´dnych
18°25’59’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej i 54°56’40’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu
o wspó∏rz´dnych 18°30’10’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°56’1’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do punktu o wspó∏rz´dnych 18°36’56’’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°54’1’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu
o wspó∏rz´dnych 18°38’14’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°52’41’’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do punktu o wspó∏rz´dnych
18°37’9’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej i 54°50’20’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, a nast´pnie granicà linii brzegowej w kierunku zachodnim do punktu poczàtkowego;
140) Zatoka
Pomorska
(kod
obszaru
PLB990003),
obejmujàca
obszar
311877,3 ha po∏o˝ony na Morzu Ba∏tyckim, którego granica przebiega od punktu poczàtkowego o wspó∏rz´dnych
14°18’58’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej i 53°54’53’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej w kierunku pó∏nocnym do punktu o wspó∏rz´dnych
14°19’20’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej i 53°56’58’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku wschodnim do punktu o wspó∏rz´dnych 14°20’20’’ d∏ugoÊci geograficznej wschodniej i 53°57’7’’ szerokoÊci
geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do
punktu o wspó∏rz´dnych 14°17’1’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej
i 54°7’38’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku zachodnim do punktu o wspó∏rz´dnych
14°14’22’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej i 54°7’38’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu
o wspó∏rz´dnych 14°21’8’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°10’7’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej
do punktu o wspó∏rz´dnych 14°44’33’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej
i 54°29’39’’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej i dalej w kierunku po∏udniowo-wschodnim izobatà 20 do punktu
o wspó∏rz´dnych 16°9’36’’ d∏ugoÊci geograficznej wschodniej i 54°22’49’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej w kierunku po∏udniowo-wschodnim do punktu
o wspó∏rz´dnych 16°12’27’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°19’1’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, a nast´pnie granicà linii brzegowej w kierunku zachodnim do punktu poczàtkowego;
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141) ¸awica
S∏upska
(kod
obszaru
PLC990001),
obejmujàca
obszar
80050,3 ha po∏o˝ony na Morzu Ba∏tyckim, którego granica przebiega od punktu poczàtkowego o wspó∏rz´dnych
16°21’30’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej i 54°55’20’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu o wspó∏rz´dnych 16°27’53’’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°59’22’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu
o wspó∏rz´dnych 16°39’32’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 55°2’5’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku wschodnim do
punktu o wspó∏rz´dnych 16°51’32’’ d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej
i 55°1’50’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do punktu o wspó∏rz´dnych 17°10’45’’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°58’17” szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do punktu o wspó∏rz´dnych 17°10’16’’ d∏ugoÊci
geograficznej wschodniej i 54°57’10’’
szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, dalej do punktu o wspó∏rz´dnych 17°5’11’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej
i 54°54’16’’ szerokoÊci geograficznej
pó∏nocnej, dalej do punktu o wspó∏rz´dnych 16°48’55’’ d∏ugoÊci geograficznej
wschodniej i 54°50’31’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie w kierunku zachodnim do punktu o wspó∏rz´dnych 16°32’28’’ d∏ugoÊci geograficznej wschodniej i 54°50’51’’ szerokoÊci
geograficznej pó∏nocnej, nast´pnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do
punktu o wspó∏rz´dnych 16°24’20’’
d∏ugoÊci
geograficznej
wschodniej
i 54°51’77’’ szerokoÊci geograficznej pó∏nocnej i dalej do punktu poczàtkowego.”;
2) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„§ 4. Celami wyznaczenia obszarów, o których
mowa w § 2, sà: ochrona populacji dziko wyst´pujàcych gatunków ptaków, utrzymanie
i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk
zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów.
§ 5. Przedmiotem ochrony sà gatunki ptaków
wymienione w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia oraz ich naturalne siedliska.”;
3) za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Ârodowiska: M. Nowicki

(Za∏àczniki do rozporzàdzenia stanowià oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)

