Warmi.05.140.1651
ROZPORZĄDZENIE Nr 39
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
(Olsztyn, dnia 5 października 2005 r.)

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, zwany dalej "Parkiem" obejmuje obszar o powierzchni
7151,2 ha, położony na terenie gmin: Ostróda, Dąbrówno, Grunwald, powiatu ostródzkiego i Lubawy
powiatu iławskiego w województwie warmińsko-mazurskim.
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi funkcjonuje otulina o powierzchni
14.882,6 ha.
3. Opis przebiegu granicy Parku i jego otuliny określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku dotyczące ochrony:
1) wartości przyrodniczych:
a) kształtowanie mozaiki krajobrazu rolniczego z licznymi zakrzaczeniami, zadrzewieniami i
zabagnieniami,
b) zachowanie pozostałości dużych kompleksów leśnych, bogactwa szaty roślinnej obejmującej
liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych;
2) wartości historycznych i kulturowych:
a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej,
b) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi.
3) walorów krajobrazowych:
a) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego.
§ 3. 1. W Parku wprowadza się następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy
1)
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. );
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową,
odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych;
8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
9) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
10) organizowania rajdów motorowych i samochodowych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy wydobywania piasku i żwiru w Wiśniewie i
Szczepankowie.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
2)
Województwa Warmińsko-Mazurskiego .
_________
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80,
poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 , z 2004
r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880 , Nr 96, poz. 959 Nr 121, poz.
1263, Nr 91, poz. 875 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954 i Nr 113,
poz. 954.
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami:
a) Nr 120 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 stycznia 1994 r. w sprawie utworzenia Parku
Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1994 r. Nr 19, poz. 226) które
na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego z 1994 r. Nr 3, poz. 34, z 1996 r. Nr 14, poz. 137) tracą moc z dniem wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 tejże ustawy park krajobrazowy
utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się parkiem krajobrazowym w rozumieniu
niniejszej ustawy.
b) obwieszczeniem Nr 122 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 1999 roku w
sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed 1 stycznia 1999 roku
przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych oraw
Wojewodów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Suwalskiego, Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz
Toruńskiego (L.P. 52)
ZAŁĄCZNIK
1. Opis przebiegu granicy Parku.
Opis przebiegu granicy rozpoczyna się od granicy powiatów Ostródzkiego i Iławskiego.
Granica prowadzi granicą gminy Dąbrówno i Lubawa - od drogi dz. nr 349 na północ, następnie
działkami nr 348, 346, 345,344, 339, 338, 333, 325, 306 (obręb Rumienica), dalej granicą gmin i działkami
nr 157, 121, 117/1, 116, 114, 96/1, 95/5, 95/6, 91, 89, 88, 85 (obręb Szczepankowo) oraz działkami nr 60,
59, 56, 53, 62, 50, 48, 152/2, 151, 150, 149, po czym skręcamy na zachód wzdłuż granicy lasu gruntów
leśnych dz. 3191/PGL, 3180/PGL, 3181/PGL i dalej granicą lasu dz. nr 3182/PGL, 3192/1/PGL do drogi
dz. 192/4, dalej tą drogą w kierunku północno-zachodnim, dz. nr 112, do szosy Lubawa-Pawłowo, po
czym tą szosą w kierunku zachodnim do drogi odchodzącej na północ, dz. nr 92 i dalej tą drogą (obręb
Czerlin) i wciąż tą drogą, dz. nr 763 (obręb Złotowo) i dalej nią wzdłuż zachodniej granicy lasu dz. nr
3155/4, 3154, 3153, 3152, dalej drogą, dz. nr 652, w kierunku zachodnim, po czym dz. nr 751/1 w
kierunku wschodnim i drogą, dz. nr 640 na północ do granicy lasu, dz. nr 3151/1, następnie granica
prowadzi zachodnim skrajem dz. nr 3151/1 na północ do drogi, po czym skręca w kierunku wschodnim i
prowadzi północnym skrajem działek nr 3151/1, 3150, 3149/1, 3148 do drogi dz. nr 388 (obręb Lubstyn),
drogą Wałdyki-Zakurzewo dz. nr 388 w kierunku północno-wschodnim do drogi dz. nr 380, tą drogą w
kierunku północno-wschodnim, dalej drogą dz. nr 348 do skrzyżowania z drogą na Wiśniewo i dalej tą
drogą dz. nr 357 do szosy Wiśniewo-Zajączki (dz. nr 351) i dalej tą szosą w kierunku wschodnim dz. nr
341 do granicy z gminą Ostróda (obr. Wałdyki), dalej, na obszarze gminy Ostróda, granica prowadzi tą
szosą biegnącą wzdłuż północnego i wschodniego skraju działki nr 19/6 do granicy lasu dz. nr 3137, dalej
na wschód, północnym skrajem działek nr 3137, 3136/1, 3135 (Obr. Zajączki) w kierunku północnowschodnim drogą prowadzącą wzdłuż działek nr 274, 275, 272/2, 271, dalej na północ zachodnią granicą
geodezyjną wsi Pietrzwałd do szosy Pietrzwałd-Naprom przy działce nr 24/2 i dalej tą szosą na północ
wzdłuż działek nr 43, 42, 41, 36, 35, 32, 30 (Obr. Pietrzwałd), następnie skręca na wschód i prowadzi
granicą obrębów geodezyjnych Naprom i Pietrzwałd do drogi prowadzącej z Napromu w stronę
kompleksu leśnego dz. nr 175/1 (Obr. Naprom) i dalej prowadzi tą drogą na wschód wzdłuż działek (obr.

Pietrzwałd) nr 64, 65, 66, 69/1, 68 i dalej prowadzi wzdłuż północnego skraju działek leśnych (obr.
Bednarki) nr 3057, 3056, dalej działkami nr 3055, 3054 (obręb Rudno) oraz działkami nr 3053, 3052, 3051
dochodzi do szosy Dziadyk-Ryn (dz. nr 42) i prowadzi tą szosą na południe do skraju działki leśnej nr
3051 i dalej w kierunku zachodnim i południowym skrajem działek leśnych nr 3051, 3052, 3053, 3058,
3063 (obr. Ryn) i dalej działką nr 3067, następnie granica skręca w kierunku wschodnim i prowadzi wzdłuż
granicy działki 1/3 następnie wschodnią granicą działek nr 3/44, 3/45 (obr. Bednarki) i granicą gminy
Ostróda dz. nr 1, 3/1, 10 (obr. Miejska Wola), następnie działkami (obr. Wysoka Wieś) nr 3111, 3112,
3113, 3114, 3115, 3120, 3124 (koniec granicy gmin), dalej granica prowadzi w kierunku południowozachodnim i prowadzi południową granicą działek nr 3124, 3125, 3126/1 do drogi (obr. Giętlewo-Janowo)
dz. nr 27/1 i prowadzi tą drogą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą (dz. nr 28/1) i dalej
prowadzi nią w kierunku północno-zachodnim (obr. Wysoka Wieś) do działki nr 45, przecina ją wzdłuż
drogi w kierunku zachodnim i dalej prowadzi drogą nr 44 do skrzyżowania z szosą Wysoka Wieś-Klonowo
dz. nr 42 i tą szosą na południe, dz. nr 151/2, (obr. Wygoda) do skrzyżowania z drogą dz. nr 150, dalej
prowadzi w kierunku zachodnim i południowym skrajem działki leśnej nr 3168, 3183 do drogi (dz. nr 141)
przecinającej działkę nr 3183, tą drogą (dz. nr 140) prowadzi w kierunku południowo-zachodnim do skraju
dz. nr 3185/2 i prowadzi tym skrajem w kierunku południowo-zachodnim do działki nr 3194/2 (obr.
Klonówko), dalej prowadzi pomiędzy działkami nr 3185/2 (obr. Wygoda) i działką nr 3194/2 (obr.
Klonówko), dalej wzdłuż wschodniego skraju działek nr 3195, 3201, 3203, 3205/1, 3205/2 i dalej prowadzi
w kierunku południowo-zachodnim południową granicą działek nr 3205/2, 3206/3, 3206/2 (obr. Jagodziny)
i dalej działkami nr 299/2, 292/1, 292/2, 284/1, 277, 266, 265, 264, 249, po czym prowadzi drogą w
kierunku zachodnim (dz. nr 255) do granicy powiatów czyli do miejsca skąd rozpoczęto opis.
2. Opis przebiegu granicy otuliny Parku.
Powiat Iława: (Obręb Gutowo) granica prowadzi od granicy powiatów ostródzkiego i iławskiego
drogą (Elgnowo-Gutowo) działka nr 213, skręca dalej w drogę działka nr 251/1 i dalej drogą działka nr 234
(Obręb Rumienica), dalej drogą do Rumienicy działka nr 144, mija wieś Rumienica i prowadzi drogą w
kierunku Szczepankowa działka nr 21 (Obręb Szczepankowo) dalej drogą gruntową działka nr 196 w
kierunku Szczepankowa, dochodzi do drogi działka nr 185, którą dalej prowadzi do drogi działka nr 226,
skręca w tą drogę w kierunku północno-zachodnim do drogi działka nr 37/1, skręca w nią w kierunku
północnym, po czym skręca w drogę działka nr 70 i prowadzi w kierunku Omule (obręb Omule), dalej tą
drogą działka nr 297, 230, dalej drogą działka nr 264/6 w kierunku północno-zachodnim, dalej drogą
działki nr 264/3, 78/1, 82 (Obręb Złotowo), dalej drogą działka nr 10 dochodzi do szosy Lubawa-Pawłowo
działka nr 57, przecina ją i prowadzi dalej drogą działka nr 102, 105 do szosy i tą szosą (Lubawa-Zajączki)
działka nr 203/5 skręca w kierunku północnym, po czym w miejscowości Złotowo skręca na zachód w
drogę działka nr 127 i prowadzi do skrzyżowania z drogą odchodzącą w kierunku północno-zachodnim
działka nr 441/1 i dalej prowadzi tą drogą dochodząc do skrzyżowania z drogą Lubawa-Grabowo działka
nr 520 i tą drogą prowadzi w kierunku Grabowa (Obręb Grabowo), i dalej tą drogą działka nr 505, 197,
przecina wieś Grabowo i prowadzi dalej drogą działka nr 355 do rzeki Gizeli, która stanowi granicę
powiatów.
Powiat Ostróda: (Obręb Lipowo) dalej prowadzi drogą działka nr 8 i tą drogą w kierunku północnym
działka nr 187, 167 i skręca w drogę Lubawa-Ostróda w kierunku Ostródy działka nr 180/4, 189 (Obręb
Bałcyny) dalej wzdłuż tej szosy działka nr 15 (Obręb Smykówko) i dalej drogą działka nr 5/1 (Obręb
Smykowo), drogą działka nr 19, dalej skręca w kierunku wschodnim w drogę działka nr 150, 153 (Obręb
Brzydowo), drogą działka nr 55 (Obręb Kraplewo) drogą działka nr 15, skręca na południowy-wschód
szosą działka nr 18/2 (Obręb Durąg) dalej drogą działki nr 13/2, 110, 168/1 i skręca na południe w drogę
działka nr 158 i tą szosą w kierunku Gląd (Obręb Glądy) drogą działka nr 89, 3 (Obręb Szczepankowo)
działka nr 123, dalej na południe działka nr 80/1 (Obręb Dylewo) działka nr 180, 17 (Obręb Pląchawy)
działka nr 3 (Obręb Tułodziad) działka nr 182/1, dalej drogą do działki nr 185 (Obręb Fiugajki) drogą
działka nr 7, skręca na zachód w drogę działka nr 6/1, 11/1 (Obręb Wierzbica) potem południową granicą
działki nr 10/20 dochodzi da drogi działka nr 10/12, 3/1, 9/3 (Obręb Elgnowo) drogą działka nr 226, 8, 209,
211/2, 216/1, 60 do granicy powiatów skąd rozpoczęto opis.
Gmina Lubawa - według map ewidencyjnych - stan na sierpień 2000 r.
Gmina Ostróda - mapa numeryczna, stan na marzec 2005 r.

