Dz.U. 2004 nr 229, poz. 2313
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1)

z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(Dz. U. z dnia 21 października 2004 r.)
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i
przedmiot ochrony oraz sprawującego nadzór nad obszarem.
§ 2. Wyznacza się następujące obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą:
1) Dolina Baryczy (kod obszaru PLB020001), obejmująca obszar 55.480,7 ha, w tym:
a) 42.263,4 ha położone w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Cieszków (82,8 ha),
Krośnice (8.294,4 ha), Milicz (24.446,8 ha), Twardogóra (1.189,3 ha), Trzebnica (6,9 ha) i Żmigród
(8.243,2 ha),
b) 13.217,2 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Odolanów (3.999,5 ha),
Przygodzice (3.674,4 ha), Sośnie (5.542,3 ha) i Pakosław (1,1 ha);
2) Grądy Odrzańskie (kod obszaru PLB020002), obejmujące obszar 20.461,3 ha, w tym:
a) 12.581,5 ha położonych w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Oława - gmina wiejska
(5.650,4 ha), Oława - gmina miejska (1.000,3 ha), Jelcz-Laskowice (1.529,5 ha), Czernica (911,1 ha),
Siechnice (583,4 ha), Święta Katarzyna (2.587,9 ha), Wrocław-Psie Pole (231,8 ha) i Wrocław-Krzyki
(87,1 ha),
b) 7.879,8 ha położonych w województwie opolskim na terenie gmin: Brzeg (266,1 ha), Skarbimierz
(1.563,2 ha), Lewin Brzeski (1.005,3 ha), Lubsza (891,9 ha), Dąbrowa (293,5 ha), Dobrzeń Wielki
(1.264,2 ha) i Popielów (2.595,6 ha);
3) Stawy Przemkowskie (kod obszaru PLB020003), obejmujące obszar 4.592,7 ha, w tym:
a) 3.183,4 ha położone w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Gaworzyce (1.213,0 ha) i
Przemków (1.970,4 ha),
b) 1.409,3 ha położone w województwie lubuskim na terenie gminy Niegosławice (1.409,3 ha);
4) Błota Rakutowskie (kod obszaru PLB040001), obejmujące obszar 3.006,2 ha położony w
województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Baruchowo (1.127,2 ha) i Kowal (1.879,1
ha);
5) Bagienna Dolina Drwęcy (kod obszaru PLB040002), obejmująca obszar 3.134,6 ha położony w
województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Brodnica - gmina wiejska (725,5 ha),
Brodnica - gmina miejska (114,0 ha), Brzozie (873,8 ha) i Grążawy (1.421,3 ha);
6) Dolina Dolnej Wisły (kod obszaru PLB040003), obejmująca obszar 34.909,2 ha, w tym:
a) 23.753,8 ha położonych w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Ciechocinek
(420,2 ha), Nieszawa (257,1 ha), Aleksandrów Kujawski (579,0 ha), Raciążek (260,1 ha), Waganiec
(285,0 ha), Dąbrowa Chełmińska (2.111,3 ha), Dobrocz (680,2 ha), Osielsko (54,0 ha), Solec Kujawski
(1.681,9 ha), Chełmno - gmina wiejska (1.320,8 ha), Chełmno - gmina miejska (173,7 ha), Unisław
(498,6 ha), Grudziądz (795,5 ha), Bobrowniki (1.033,2 ha), Dragacz (1.725,8 ha), Nowe (885,1 ha),
Pruszcz (379,9 ha), Świecie (1.293,1 ha), Czernikowo (814,8 ha), Lubicz (473,4 ha), Oborowo (599,2
ha), Wielka Nieszawka (1.122,4 ha), Zawieś Wielka (1.644,5 ha), Fabianki (176,2 ha), Lubanie (287,7
ha), Bydgoszcz - miasto (1.362,1 ha), Grudziądz - miasto (223,8 ha), Toruń - miasto (1.734,1 ha) i
Włocławek - miasto (880,9 ha),
b) 11.155,4 ha położone w województwie pomorskim na terenie gmin: Cedry Wielkie (769,6 ha),
Suchy Dąb (573,8 ha), Kwidzyn (1.039,8 ha), Ryjewo (517,0 ha), Sadlinki (766,4 ha), Lichnowy (518,2
ha), Miłoradz (1.538,9 ha), Ostaszewo (442,3 ha), Stegna (312,6 ha), Gniew (2.109,0 ha), Pelplin
(241,2 ha), Subkowy (731,4 ha), Tczew - gmina wiejska (229,3 ha), Tczew - gmina miejska (142,2 ha),
Sztum (1.108,1 ha) i Gdańsk - miasto (115,8 ha);
7) Ostoja Nadgoplańska (kod obszaru PLB040004), obejmująca obszar 10.039,5 ha, w tym:
1

a) 6.629,1 ha położone w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Kruszwica (4.623,9
ha), Jeziora Wielkie (1.573,0 ha) i Piotrków Kujawski (432,2 ha),
b) 3.410,4 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Skulsk (3.164,0 ha) i
Wierzbinek (246,4 ha);
8) Bagno Bubnów (kod obszaru PLB060001), obejmujące obszar 2.308,6 ha położony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Sawin (28,8 ha), Wierzbica (1.025,1 ha), Hańsk (537,6
ha) i Urszulin (717,1 ha);
9) Chełmskie Torfowiska Węglanowe (kod obszaru PLB060002), obejmujące obszar 6.358,4 ha
położony w województwie lubelskim na terenie gmin: Chełm (1.485,7 ha), Dorohusk (2.958,5
ha), Kamień (1.163,0 ha), Ruda-Huta (631,4 ha) i Chełm - miasto (119,8 ha);
10) Dolina Środkowego Bugu (kod obszaru PLB060003), obejmująca obszar 25.732,7 ha położony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Kodeń (2.440,9 ha), Sławatycze (2.107,2 ha), Terespol
(396,1 ha), Dorohusk (3.572,4 ha), Dubienka (2.330,6 ha), Ruda-Huta (992,0 ha), Dołhobyczów
(136,4 ha), Horodło (2.442,4 ha), Hrubieszów (1.903,0 ha), Mircze (973,2 ha), Hanna (2.431,1
ha), Włodawa (2.767,0 ha) i Wola Uhruska (3.240,4 ha);
11) Dolina Tyśmienicy (kod obszaru PLB060004), obejmująca obszar 6.262,6 ha położony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Kock (125,7 ha), Ostrów Lubelski (181,6 ha), Ostrówek
(9.485,8 ha), Parczew (783,0 ha), Siemień (1.590,0 ha), Borki (460,4 ha), Czemierniki (2.107,7
ha), Radzyń Podlaski (101,0 ha) i Wohyń (427,5 ha);
12) Lasy Janowskie (kod obszaru PLB060005), obejmujące obszar 62.801,2 ha, w tym:
a) 35.965,7 ha położonych w województwie lubelskim na terenie gmin: Biłgoraj (345,1 ha), Frampol
(376,4 ha), Dzwola (12.298,6 ha), Janów Lubelski (13.139,4 ha), Modliborzyce (5.795,4 ha), Potok
Wielki (3.808,3 ha), Annopol (27,7 ha) i Gościeradów (174,8 ha),
b) 26.835,5 ha położonych w województwie podkarpackim na terenie gmin: Jarocin (144,7 ha),
Pysznica (6.272,3 ha), Radomyśl nad Sanem (7.088,0 ha) i Zaklików (13.330,5 ha);
13) Lasy Parczewskie (kod obszaru PLB060006), obejmujące obszar 13.577,5 ha położony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Uścimów (2.190,1 ha), Ostrów Lubelski (81,5 ha),
Dębowa Kłoda (6.625,2 ha), Parczew (1.623,9 ha) i Sosnowica (3.056,9 ha);
14) Lasy Strzeleckie (kod obszaru PLB060007), obejmujące obszar 8.222,1 ha położony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Białopole (3.211,0 ha), Dubienka (165,6 ha), Horodło
(2.816,6 ha) i Hrubieszów (2.028,9 ha);
15) Puszcza Solska (kod obszaru PLB060008), obejmująca obszar 74.816,9 ha położony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Biłgoraj - gmina wiejska (16.201,0 ha), Biłgoraj - gmina
miejska (241,5 ha), Aleksandrów (5.197,7 ha), Frampol (2.518,3 ha), Józefów (4.058,6 ha),
Księżpol (3.992,6 ha), Łukowa (9.668,4 ha), Obsza (3.480,6 ha), Tereszpol (9.802,8 ha), Susiec
(8.626,5 ha), Cieszanów (2.728,8 ha), Narol (8.290,6 ha) i Harasiuki (9,5 ha);
16) Ujście Warty (kod obszaru PLB080001), obejmujące obszar 33.017,8 ha położony w
województwie lubuskim na terenie gmin: Kostrzyn (827,9 ha), Bogdaniec (327,0 ha), Deszczno
(3,8 ha), Witnica (8.387,9 ha), Górzyca (7.134,3 ha), Słubice (0,7 ha), Krzeszyce (5.481,7 ha) i
Słońsk (10.854,5 ha);
17) Pradolina Warszawsko-Berlińska (kod obszaru PLB100001), obejmująca obszar 23.677,4 ha, w
tym:
a) 22.195,7 ha położonych w województwie łódzkim na terenie gmin: Bedlno (1.160,9 ha),
Krzyżanów (2.203,9 ha), Kutno (187,4 ha), Łęczyca - gmina wiejska (3.312,6 ha), Łęczyca - gmina
miejska (226,6 ha), Góra Świętej Małgorzaty (1.267,6 ha), Grabów (906,3 ha), Piątek (1.676,6 ha),
Świnice Warckie (1.933,4 ha), Witonia (638,5 ha), Łowicz - gmina wiejska (1.772,7 ha), Łowicz gmina miejska (164,8 ha), Bielawy (4.036,7 ha), Domaniewice (1.194,6 ha), Zduny (1.316,6 ha) i
Uniejów (196,3 ha),
b) 1.481,7 ha położonych w województwie wielkopolskim na terenie gminy Dąbie (1.481,7 ha);
18) Gorce (kod obszaru PLB120001), obejmujące obszar 7.248,6 ha położony w województwie
małopolskim na terenie gmin: Kamienica (1.291,4 ha), Mszana Dolna (1.021,4 ha), Niedźwiedź
(2.971,2 ha), Nowy Targ (1.020,4 ha), Ochotnica Dolna (943,0 ha) i Rabka-Zdrój (1,2 ha);
19) Puszcza Niepołomicka (kod obszaru PLB120002), obejmująca obszar 11.879,0 ha położony w
województwie małopolskim na terenie gmin: Bochnia (24,8 ha), Drwinia (5.691,0 ha), Kłaj
(4.678,5 ha) i Niepołomice (1.484,7 ha);
20) Tatry (kod obszaru PLC120001), obejmujące obszar 21.069,7 ha położony w województwie
małopolskim na terenie gmin: Zakopane (5.030,5 ha), Bukowina Tatrzańska (4.403,6 ha),
Kościelisko (7.975,0 ha) i Poronin (3.660,7 ha);
21) Dolina Dolnego Bugu (kod obszaru PLB140001), obejmująca obszar 60.041,8 ha, w tym:
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a) 38.904,4 ha położone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Platerów (312,3 ha),
Sarnaki (3.204,0 ha), Brok (958,6 ha), Małkinia Górna (3.959,2 ha), Nur (1.283,0 ha), Zaręby
Kościelne (317,9 ha), Korczew (1.584,5 ha), Ceranów (2.582,9 ha), Jabłonna Lacka (2.293,5 ha),
Kosów Lacki (667,4 ha), Repki (838,1 ha), Sterdyń (1.547,1 ha), Łochów (1.955,3 ha), Sadowne
(5.784,2 ha), Dąbrówka (2.217,9 ha), Brańszczyk (2.891,1 ha), Somianka (1.059,4 ha), Wyszków
(4.466,7 ha) i Zabrodzie (981,3 ha),
b) 7.756,7 ha położonych w województwie lubelskim na terenie gmin: Janów Podlaski (4.855,1 ha),
Konstantynów (281,3 ha), Rokitno (1.279,4 ha), Terespol (1.067,7 ha),
c) 13.338,5 ha położonych w województwie podlaskim na terenie gmin: Drohiczyn (5.076,9 ha),
Mielnik (2.895,6 ha), Perlejewo (848,7 ha), Siemiatycze (3.630,0 ha) i Ciechanowiec (1.202,7 ha);
22) Dolina Liwca (kod obszaru PLB140002), obejmująca obszar 23.646,0 ha, w tym:
a) 23.640,6 ha położonych w województwie mazowieckim na terenie gmin: Olszanka (1.702,2 ha),
Mokobody (1.857,6 ha), Mordy (6.085,6 ha), Siedlce (2.428,7 ha), Suchożebry (1.964,3 ha), Zbuczyn
Poduchowny (769,9 ha), Węgrów (109,9 ha), Grębków (699,9 ha), Korytnica (2.438,7 ha), Liw
(2.593,3 ha), Łochów (1.535,2 ha), Wierzbno (52,8 ha), Jadów (743,5 ha), Brańszczyk (0,2 ha),
Wyszków (530,4 ha) i Siedlce - miasto (128,4 ha),
b) 5,4 ha położone w województwie lubelskim na terenie gminy Międzyrzec Podlaski (5,4 ha);
23) Dolina Pilicy (kod obszaru PLB140003), obejmująca obszar 30.833,0 ha, w tym:
a) 27.111,1 ha położone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Białobrzegi (1.138,4 ha),
Promna (2.851,1 ha), Stromiec (872,3 ha), Wyśmierzyce (4.611,6 ha), Mogielnica (2.333,7 ha), Nowe
Miasto nad Pilicą (4.707,7 ha), Warka (4.092,6 ha), Grabów nad Pilicą (949,2 ha), Magnuszew
(2.585,4 ha), Klwów (50,4 ha) i Odrzywół (2.918,7 ha),
b) 3.721,9 ha położonych w województwie łódzkim na terenie gmin: Poświętne (1.831,6 ha),
Inowłódz (627,0 ha) i Rzeczyca (1.263,3 ha);
24) Dolina Środkowej Wisły (kod obszaru PLB140004), obejmująca obszar 28.061,3 ha, w tym:
a) 25.598,6 ha położonych w województwie mazowieckim na terenie gmin: Maciejowice (1.358,8
ha), Wilga (1.210,8 ha), Warka (515,3 ha), Gniewoszów (437,5 ha), Kozienice (1.549,0 ha),
Magnuszew (1.879,7 ha), Sieciechów (672,1 ha), Jabłonna (850,4 ha), Nowy Dwór Mazowiecki (359,5
ha), Czosnów (807,9 ha), Leoncin (1.128,0 ha), Zakroczym (710,4 ha), Józefów (499,4 ha), Otwock
(91,2 ha), Karczew (725,5 ha), Sobienie-Jeziory (781,1 ha), Góra Kalwaria (1.333,3 ha), KonstancinJeziorna (451,0 ha), Bodzanów (406,9 ha), Gąbin (463,7 ha), Mała Wieś (479,1 ha), Słubice (699,8
ha), Słupno (1.143,1 ha), Wyszogród (1.093,1 ha), Czerwińsk nad Wisłą (899,6 ha), Brochów (1.216,6
ha), Iłów (964,1 ha), Młodzieszyn (542,4 ha), Łomianki (633,8 ha), Płock - miasto (648,5 ha) oraz na
terenie dzielnic m.st. Warszawy: Białołęka (245,0 ha), Bielany (178,8 ha), Mokotów (57,0 ha), PragaPołudnie (54,8 ha), Praga-Północ (88,9 ha), Śródmieście (72,9 ha), Wawer (197,4 ha), Wilanów (87,8
ha) i Żoliborz (64,5 ha),
b) 2.462,7 ha położonych w województwie lubelskim na terenie gmin: Puławy (774,8 ha), Dęblin
(163,3 ha) i Stężyca (1.524,6 ha);
25) Doliny Omulwi i Płodownicy (kod obszaru PLB140005), obejmujące obszar 36.568,6 ha, w tym:
a) 34.192,3 ha położone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Baranowo (10.090,3 ha),
Czarnia (2.957,7 ha), Kadzidło (1.878,6 ha), Lelis (1.907,0 ha), Olszewo-Borki (2.027,2 ha), Chorzele
(14.179,3 ha), Jednorożec (1.029,0 ha) i Ostrołęka - miasto (123,2 ha),
b) 2.376,3 ha położone w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gminy Wielbark (2.376,3
ha);
26) Małopolski Przełom Wisły (kod obszaru PLB140006), obejmujący obszar 6.418,9 ha, w tym:
a) 1.928,7 ha położonych w województwie mazowieckim na terenie gmin: Chotcza (863,5 ha),
Przyłęk (77,5 ha) i Solec nad Wisłą (987,7 ha),
b) 2.645,1 ha położone w województwie lubelskim na terenie gmin: Annopol (541,9 ha), Józefów
(579,9 ha), Łaziska (347,8 ha), Wilków (659,3 ha), Kazimierz Dolny (19,7 ha) i Janowiec (496,5 ha),
c) 1.845,1 ha położone w województwie świętokrzyskim na terenie gmin Ożarów (330,9 ha) i Tarłów
(1.514,2 ha);
27) Puszcza Biała (kod obszaru PLB140007), obejmująca obszar 64.101,6 ha położony w
województwie mazowieckim na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska (13.769,4 ha),
Ostrów Mazowiecka - gmina miejska (414,9 ha), Brok (8.926,6 ha), Małkinia Górna (3.020,1 ha),
Stary Lubotyń (293,8 ha), Wąsewo (2.244,2 ha), Obryte (7.490,7 ha), Pułtusk (165,9 ha), Zatory
(5.374,5 ha), Brańszczyk (8.275,9 ha), Długosiodło (6.377,2 ha), Rząśnik (7.126,7 ha),
Somianka (47,1 ha) i Wyszków (574,6 ha);
28) Puszcza Kampinoska (kod obszaru PLC140001), obejmująca obszar 37.469,7 ha położony w
województwie mazowieckim na terenie gmin: Czosnów (5.875,4 ha), Leoncin (9.472,7 ha),
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Brochów (5.175,7 ha), Izabelin (3.975,8 ha), Kampinos (3.084,2 ha), Leszno (6.645,4 ha),
Łomianki (558,2 ha), Bielany (0,6 ha) i Stare Babice (2.681,5 ha);
29) Pogórze Przemyskie (kod obszaru PLB180001), obejmujące obszar 64.074,7 ha położony w
województwie podkarpackim na terenie gmin: Ustrzyki Dolne (133,4 ha), Rokietnica (1.693,3 ha),
Roźwienica (118,2 ha), Bircza (16.857,3 ha), Dubiecko (7.963,4 ha), Fredropol (12.072,9 ha),
Krasiczyn (11.772,2 ha), Krzywcza (58.354 ha), Przemyśl (2.731,0 ha), Żurawica (517,1 ha),
Dynów - gmina wiejska (3.390,9 ha), Dynów - gmina miejska (973,4 ha) i Przemyśl - miasto (16,2
ha);
30) Bieszczady (kod obszaru PLC180001), obejmujące obszar 107.317,9 ha położony w
województwie podkarpackim na terenie gmin: Czarna (6.470,5 ha), Lutowiska (44.155,6 ha),
Komańcza (13.516,6 ha), Zagórz (1.119,7 ha), Baligród (8.371,5 ha), Cisna (28.576,7 ha) i
Solina (5.107,3 ha);
31) Bagienna Dolina Narwi (kod obszaru PLB200001), obejmująca obszar 24.924,6 ha położony w
województwie podlaskim na terenie gmin: Choroszcz (8.468,5 ha), Łapy (6.433,5 ha), Suraż
(1.183,5 ha), Turośń Kościelna (4.425,7 ha), Tykocin (2.001,0 ha), Kobylin-Borzymy (1.036,7 ha)
i Sokoły (1.375,7 ha);
32) Puszcza Augustowska (kod obszaru PLB200002), obejmująca obszar 115.377,2 ha położony w
województwie podlaskim na terenie gmin: Augustów - gmina wiejska (7.052,1 ha), Augustów gmina miejska (3.306,0 ha), Lipsk (2.334,1 ha), Nowinka (15.935,5 ha), Płaska (37.679,6 ha),
Sztabin (8.226,2 ha), Giby (26.736,0 ha), Krasnopol (1.504,2 ha), Sejny (3.152,2 ha), Raczki
(191,2 ha), Suwałki (9.258,0 ha) i Szypliszki (2,1 ha);
33) Puszcza Knyszyńska (kod obszaru PLB200003), obejmująca obszar 132.372,2 ha położony w
województwie podlaskim na terenie gmin: Czarna Białostocka (18.873,5 ha), Dobrzyniewo Duże
(6.604,4 ha), Gródek (34.731,1 ha), Michałowo (10.931,5 ha), Supraśl (15.022,6 ha), Wasilków
(9.698,6 ha), Zabłudów (5.088,3 ha), Jasionówka (20,1 ha), Knyszyn (3.652,7 ha), Janów
(1.528,9 ha), Korycin (82,5 ha), Krynki (8.250,5 ha), Sokółka (4.456,1 ha) i Szudziałowo
(13.431,5 ha);
34) Dolina Biebrzy (kod obszaru PLC200001), obejmująca obszar 124.104,5 ha położony w
województwie podlaskim na terenie gmin: Bargłów Kościelny (714,5 ha), Lipsk (4.983,0 ha),
Sztabin (12.779,8 ha), Tykocin (3.782,9 ha), Zawady (580,7 ha), Grajewo (10.024,4 ha),
Radziłów (8.370,3 ha), Rajgród (2.540,1 ha), Jedwabne (907,3 ha), Wizna (2.009,7 ha), Goniądz
(30.659,4 ha), Jaświły (3.238,8 ha), Mońki (1.041,8 ha), Trzcianne (27.139,7 ha), Dąbrowa
Białostocka (5.983,9 ha), Nowy Dwór (1.281,0 ha), Suchowola (7.401,4 ha) i Rutki (665,9 ha);
35) Dolina Górnej Narwi (kod obszaru PLC200002), obejmująca obszar 15.910,0 ha położony w
województwie podlaskim na terenie gmin: Juchnowiec Kościelny (670,6 ha), Łapy (353,1 ha),
Michałowo (1.304,8 ha), Poświętne (1.477,0 ha), Suraż (2.409,6 ha), Zabłudów (714,2 ha),
Bielsk Podlaski (1.759,2 ha), Wyszki (2.419,5 ha), Narew (4.127,6 ha) i Narewka (674,5 ha);
36) Przełomowa Dolina Narwi (kod obszaru PLC200003), obejmująca obszar 6.988,4 ha położony w
województwie podlaskim na terenie gmin: Łomża (4.114,9 ha), Piątnica (2.485,4 ha), Wizna
(386,1 ha) i Łomża - miasto (2,0 ha);
37) Puszcza Białowieska (kod obszaru PLC200004), obejmująca obszar 62.942,0 ha położony w
województwie podlaskim na terenie gmin: Hajnówka (147,3 ha), Białowieża (20.244,9 ha),
Dubicze Cerkiewne (2.264,4 ha), Hajnówka (17.586,4 ha), Narew (2.086,7 ha) i Narewka
(20.612,2 ha);
38) Wielki Sandr Brdy (kod obszaru PLB220001), obejmujący obszar 37.058,7 ha położony w
województwie pomorskim na terenie gmin: Lipnica (1.842,1 ha), Studzienice (258,6 ha), Brusy
(16.770,0 ha), Chojnice (15.505,3 ha) i Konarzyny (2.682,7 ha);
39) Dolina Słupi (kod obszaru PLB220002), obejmująca obszar 37.033,2 ha położony w
województwie pomorskim na terenie gmin: Borzytuchom (4.463,6 ha), Bytów (1.703,6 ha),
Czarna Dąbrówka (7.418,4 ha), Kołczygłowy (6.916,5 ha), Parchowo (2,2 ha), Trzebielino (68,8
ha), Dębnica Kaszubska (11.150,5 ha), Kobylnica (4.581,5 ha) i Słupsk (728,0 ha);
40) Ostoja Słowińska (kod obszaru PLB220003), obejmująca obszar 19.326,7 ha położony w
województwie pomorskim na terenie gmin: Łeba (357,0 ha), Wicko (2.350,5 ha), Główczyce
(2.120,4 ha), Smołdzino (14.276,9 ha) i Ustka (222,0 ha);
41) Ujście Wisły (kod obszaru PLB220004), obejmujące obszar 1.014,7 ha, w tym:
a) 840,2 ha położone w województwie pomorskim na terenie gmin: Stegna (287,9 ha) i Gdańsk miasto (552,3 ha),
b) 174,5 ha położonych na wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego;
42) Zatoka Pucka (kod obszaru PLB220005), obejmująca obszar 62.045,5 ha o współrzędnych 18°
39' długości geograficznej wschodniej i 54° 36' szerokości geograficznej północnej, w tym:
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a) 937,9 ha położonych w województwie pomorskim na terenie gmin: Hel (0,3 ha), Jastarnia (0,4
ha), Władysławowo (100,0 ha), Kosakowo (510,5 ha), Puck - gmina wiejska (324,4 ha), Puck - gmina
miejska (0,4 ha), Gdańsk - miasto (0,8 ha), Gdynia - miasto (1,0 ha) i Sopot - miasto (0,03 ha),
b) 61.107,6 ha położonych na wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego;
43) Dolina Górnej Wisły (kod obszaru PLB240001), obejmująca obszar 24.767,5 ha położony w
województwie śląskim na terenie gmin: Czechowice-Dziedzice (3.156,9 ha), Jasienica (4.172,1
ha), Chybie (3.099,9 ha), Dębowiec (1.435,9 ha), Hażlach (557,3 ha), Skoczów (3.960,6 ha),
Strumień (4.061,0 ha), Goczałkowice-Zdrój (3.954,3 ha) i Pszczyna (369,5 ha);
44) Dolina Nidy (kod obszaru PLB260001), obejmująca obszar 15.177,4 ha położony w
województwie świętokrzyskim na terenie gmin: Busko-Zdrój (83,0 ha), Nowy Korczyn (1.358,8
ha), Wiślica (5.055,8 ha), Imielno (1.197,1 ha), Opatowiec (16,9 ha), Kije (448,3 ha), Michałów
(528,4 ha), Pińczów (4.544,8 ha) i Złota (1.944,3 ha);
45) Bagna Nietlickie (kod obszaru PLB280001), obejmujące obszar 3.107,6 ha położony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin Miłki (1.744,9 ha) i Orzysz (1.362,7 ha);
46) Dolina Pasłęki (kod obszaru PLB280002), obejmująca obszar 19.405,9 ha położony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Braniewo - gmina wiejska (402,8 ha),
Braniewo - gmina miejska (41,5 ha), Płoskinia (2.994,3 ha), Wilczęta (1.667,3 ha), Godkowo
(839,7 ha), Lubomino (736,5 ha), Orneta (1.745,0 ha), Gietrzwałd (3.723,4 ha), Jonkowo
(1.734,0 ha), Olsztynek (745,5 ha), Stawiguda (244,7 ha), Świątki (1.709,3 ha), Łukta (1.585,0
ha) i Miłakowo (1.237,2 ha);
47) Jezioro Łuknajno (kod obszaru PLB280003), obejmujące obszar 1.255,3 ha położony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Mikołajki - gmina wiejska (1.185,0 ha) i
Mikołajki - gmina miejska (70,3 ha);
48) Jezioro Oświn i Okolice (kod obszaru PLB280004), obejmujące obszar 1.862,6 ha położony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Srokowo (315,9 ha) i Węgorzewo (1.546,7
ha);
49) Lasy Iławskie (kod obszaru PLB280005), obejmujące obszar 24.604,2 ha, w tym:
a) 22.002,5 ha położonych w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Iława - gmina
wiejska (9.992,4 ha), Iława - gmina miejska (144,4 ha), Susz (5.107,3 ha) i Zalewo (6.758,5 ha),
b) 2.601,7 ha położonych w województwie pomorskim na terenie gminy Stary Dzierzgoń (2.601,7
ha);
50) Puszcza Borecka (kod obszaru PLB280006), obejmująca obszar 18.945,7 ha położony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Kruklanki (9.737,2 ha), Wydminy (155,2
ha), Kowale Oleckie (7.454,1 ha), Świętajno (1.186,9 ha), Banie Mazurskie (122,7 ha), Gołdap
(202,0 ha) i Pozezdrze (87,6 ha);
51) Puszcza Napiwodzko-Ramucka (kod obszaru PLB280007), obejmująca obszar 117.319,9 ha
położony w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Janowo (6.911,7 ha), Nidzica
(18.238,2 ha), Olsztynek (10.688,3 ha), Purda (15.530,8 ha), Stawiguda (11.897,8 ha),
Dźwierzuty (1.895,7 ha), Jedwabno (26.237,4 ha), Pasym (4.065,9 ha), Szczytno (8.712,6 ha) i
Wielbark (13.141,5 ha);
52) Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008), obejmująca obszar 171.854,0 ha, w tym:
a) 168.098,5 ha położonych w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Mikołajki
(10.318,9 ha), Mrągowo (3.994,1 ha), Piecki (31.469,6 ha), Sorkwity (5.324,8 ha), Biskupiec (102,1
ha), Biała Piska (360,8 ha), Orzysz (960,5 ha), Pisz (47.335,4 ha), Ruciane-Nida (36.054,0 ha),
Dźwierzuty (3.056,6 ha), Rozogi (6.105,6 ha), Szczytno (29,3 ha) i Świętajno (22.986,8 ha),
b) 241,4 ha położone w województwie mazowieckim na terenie gminy Łyse (241,4 ha),
c) 3.514,1 ha położone w województwie podlaskim na terenie gmin: Kolno (2.269,0 ha) i Turośl
(1.245,1 ha);
53) Warmińskie Bociany (kod obszaru PLB280009), obejmujące obszar 107.937,8 ha położony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Barciany (17.704,9 ha), Bartoszyce
(23.209,7 ha), Górowo Iławeckie (32.256,6 ha), Korsze (2.508,5 ha), Lelkowo (3.236,3 ha),
Sępopol (20.156,6 ha) i Srokowo (8.865,1 ha);
54) Zalew Wiślany (kod obszaru PLB280010), obejmujący obszar 33.665,7 ha, w tym:
a) 1.916,2 ha położonych w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Braniewo (231,7
ha), Frombork (183,0 ha), Elbląg (650,1 ha) i Tolkmicko (851,4 ha),
b) 1.389,1 ha położone w województwie pomorskim na terenie gmin: Krynica Morska (370,9 ha),
Nowy Dwór Gdański (87,8 ha) i Sztutowo (930,4 ha),
c) 30.360,4 ha położone na morskich wodach wewnętrznych Zalewu Wiślanego;
55) Jezioro Drużno (kod obszaru PLC280001), obejmujące obszar 3.175,8 ha położony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Elbląg (2.207,9 ha) i Markusy (967,9 ha);
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56) Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (kod obszaru PLB300001), obejmująca obszar
32.408,6 ha, w tym:
a) 21.193,6 ha położonych w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Chodzież (4.240,9 ha),
Szamocin (5.460,3 ha), Białośliwie (2.182,9 ha), Kaczory (2.163,0 ha), Miasteczko Krajeńskie (2.017,0
ha), Ujście (1.061,4 ha), Wyrzysk (3.541,6 ha) i Gołańcz (526,6 ha),
b) 11.215,0 ha położonych w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Białe Błota (346,5
ha), Sicienko (1.135,4 ha), Kcynia (2.366,1 ha), Nakło nad Notecią (3.997,2 ha), Sadki (3.312,7 ha),
Szubin (6,2 ha) i Bydgoszcz - miasto (51,0 ha);
57) Dolina Środkowej Warty (kod obszaru PLB300002), obejmująca obszar 60.133,9 ha, w tym:
a) 55.865,6 ha położonych w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Żerków (1.364,4 ha),
Koło - gmina wiejska (2.692,7 ha), Koło - gmina miejska (637,4 ha), Dąbie (2.748,8 ha), Kościelec
(3.371,1 ha), Osiek Mały (1.063,0 ha), Golina (3.727,7 ha), Kramsk (10.006,0 ha), Krzymów (2.451,1
ha), Rzgów (3.075,9 ha), Sompolno (81,0 ha), Stare Miasto (837,7 ha), Ślesin (2,7 ha), Lądek (3.642,0
ha), Zagórów (3.013,5 ha), Krzykosy (1.161,1 ha), Nowe Miasto nad Wartą (856,6 ha), Środa
Wielkopolska (1,2 ha), Brudzew (1.608,8 ha), Dobra (54,6 ha), Przykona (213,9 ha), Kołaczkowo
(338,8 ha), Miłosław (5.169,0 ha), Pyzdry (6.069,5 ha) i Konin - miasto (1.677,0 ha),
b) 4.268,2 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Poddębice (574,6 ha) i
Uniejów (3.693,6 ha);
58) Nadnoteckie Łęgi (kod obszaru PLB300003), obejmujące obszar 16.617,8 ha położony w
województwie wielkopolskim na terenie gmin: Czarnków - gmina wiejska (7.974,2 ha), Czarnków
- gmina miejska (271,3 ha), Trzcianka (3.487,3 ha), Wieleń (3.139,5 ha), Piła (1,5 ha) i Ujście
(1.744,0 ha);
59) Wielki Łęg Obrzański (kod obszaru PLB300004), obejmujący obszar 23.352,0 ha położony w
województwie wielkopolskim na terenie gmin: Kamieniec (3.678,7 ha), Rakoniewice (1.025,0 ha),
Wielichowo (5.115,2 ha), Kościan (2.983,6 ha), Śmigiel (1.403,3 ha), Przemęt (5.089,6 ha) i
Wolsztyn (4.056,6 ha);
60) Zbiornik Wonieść (kod obszaru PLB300005), obejmujący obszar 2.465,0 ha położony w
województwie wielkopolskim na terenie gmin: Kościan (894,2 ha), Krzywiń (107,7 ha), Śmigiel
(774,3 ha) i Osieczna (688,9 ha);
61) Bagna Rozwarowskie (kod obszaru PLB320001), obejmujące obszar 4.211,2 ha położony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Kamień Pomorski (1.911,7 ha) i Wolin
(2.299,5 ha);
62) Delta Świny (kod obszaru PLB320002), obejmująca obszar 9.171,3 ha położony w województwie
zachodniopomorskim na terenie gmin: Międzyzdroje (1.127,9 ha) i Świnoujście - miasto (8.043,4
ha);
63) Dolina Dolnej Odry (kod obszaru PLB320003), obejmująca obszar 54.447,9 ha, w tym:
a) 54.272,5 ha położonych w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Goleniów
(6.844,6 ha), Banie (42,1 ha), Cedynia (3.618,2 ha), Chojna (2.495,6 ha), Gryfino (2.978,2 ha),
Mieszkowice (7.614,7 ha), Widuchowa (13.087,7 ha), Boleszkowice (3.862,2 ha), Kołbaskowo
(4.347,5 ha) i Szczecin - miasto (9.381,7 ha),
b) 175,4 ha położone w województwie lubuskim na terenie gminy Kostrzyn (175,4 ha);
64) Jeziora Wełtyńskie (kod obszaru PLB320004), obejmujące obszar 1.306,2 ha położony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Gryfino (1.305,2 ha) i Stare Czarnowo (1,0
ha);
65) Jezioro Miedwie i Okolice (kod obszaru PLB320005), obejmujące obszar 15.782,0 ha położony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Stare Czarnowo (2.065,4 ha), Bielice
(809,3 ha), Przelewice (2.491,2 ha), Pyrzyce (5.340,6 ha), Warnice (2.063,7 ha), Kobylanka
(365,6 ha) i Stargard Szczeciński (2.646,2 ha);
66) Jezioro Świdwie (kod obszaru PLB320006), obejmujące obszar 6.157,0 ha położony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Dobra (Szczecińska) (3.014,4 ha) i Police
(3.142,6 ha);
67) Łąki Skoszewskie (kod obszaru PLB320007), obejmujące obszar 9.593,9 ha położony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Przybiernów (1,9 ha), Stepnica (9.150,4
ha) i Wolin (441,6 ha);
68) Ostoja Ińska (kod obszaru PLB320008), obejmująca obszar 86.300,3 ha położony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Recz (2.252,1 ha), Drawsko Pomorskie
(3.079,7 ha), Kalisz Pomorski (640,3 ha), Chociwel (15.515,0 ha), Dobrzany (8.910,7 ha), Ińsko
(15.018,1 ha), Marianowo (7.701,9 ha), Stara Dąbrowa (2.207,7 ha), Stargard Szczeciński
(273,6 ha), Suchań (104,2 ha), Dobra (3.308,6 ha), Łobez (328,7 ha), Radowo Małe (3.646,4 ha)
i Węgorzyno (23.313,3 ha);
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69) Zalew Szczeciński (kod obszaru PLB320009), obejmujący obszar 44.928,5 ha położony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Goleniów (6,2 ha), Stepnica (8.932,2 ha),
Międzyzdroje (5.133,8 ha), Wolin (8.107,0 ha), Nowe Warpno (11.930,9 ha), Police (4.050,7 ha) i
Świnoujście - miasto (6.767,8 ha);
70) Ławica Słupska (kod obszaru PLB990001), obejmująca obszar 76.594,0 ha położony na Morzu
Bałtyckim o współrzędnych 16° 57' długości geograficznej wschodniej i 54° 57' szerokości
geograficznej północnej;
71) Przybrzeżne Wody Bałtyku (kod obszaru PLB990002), obejmujące obszar 211.741,2 ha o
współrzędnych 18° 17' długości geograficznej wschodniej i 54° 49' szerokości geograficznej
północnej, w tym:
a) 2 ha położone w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Darłowo - gmina wiejska
(1,0 ha), Darłowo - gmina miejska (0,2 ha) i Postomino (0,8 ha),
b) 3,1 ha położone w województwie pomorskim na terenie gmin: Łeba (0,7 ha), Władysławowo (0,2
ha), Krokowa (0,2 ha), Ustka - gmina wiejska (0,4 ha), Ustka - gmina miejska (0,2 ha), Smołdzino (0,8
ha) i Choczewo (0,8 ha),
c) 211.735,9 ha położonych na wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego;
72) Zatoka Pomorska (kod obszaru PLB990003), obejmująca obszar 591.112,8 ha o współrzędnych
14° 32' długości geograficznej wschodniej i 54° 24' szerokości geograficznej północnej, w tym:
a) 49,1 ha położone w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Rewal (4,3 ha),
Trzebiatów (12,7 ha), Dziwnów (0,8 ha), Międzyzdroje (0,5 ha), Wolin (0,3 ha), Kołobrzeg - gmina
wiejska (10,6 ha), Kołobrzeg - gmina miejska (5,3 ha), Ustronie Morskie (6,5 ha), Będzino (7,0 ha),
Mielno (0,9 ha) i Świnoujście - miasto (0,2 ha),
b) 591.063,7 ha położonych na wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego.
§ 3. Mapy obszarów specjalnej ochrony ptaków, o których mowa w § 2, stanowią załącznik nr 1
do rozporządzenia.
§ 4. Celem wyznaczenia obszarów, o których mowa w § 2, jest ochrona populacji dziko
występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie.
§ 5. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 6. Nadzór nad obszarami, o których mowa w § 2, sprawuje wojewoda lub dyrektor urzędu
morskiego właściwy dla obszaru swojego działania.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

1)

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)
------------------------------------------------Notka Wydawnictwa Prawniczego "LEX"
Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem
Lex wymaga dostępu do internetu.
-------------------------------------------------
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ZAŁĄCZNIK
OCHRONA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000
SPIS TREŚCI
Załącznik nr 1 Mapy obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000:
1)
Dolina Baryczy (kod obszaru PLB020001)
grafika
2)
Grądy Odrzańskie (kod obszaru PLB020002)
grafika
3)
Stawy Przemkowskie (kod obszaru PLB020003)
grafika
4)
Błota Rakutowskie (kod obszaru PLB040001)
grafika
5)
Bagienna Dolina Drwęcy (kod obszaru PLB040002)
grafika
6)
Dolina Dolnej Wisły (kod obszaru PLB040003)
grafika
7)
Ostoja Nadgoplańska (kod obszaru PLB040004)
grafika
8)
Bagno Bubnów (kod obszaru PLB060001)
grafika
9)
Chełmskie Torfowiska Węglanowe (kod obszaru PLB060002)
grafika
10)
Dolina Środkowego Bugu (kod obszaru PLB060003)
grafika
11)
Dolina Tyśmienicy (kod obszaru PLB060004)
grafika
12)
Lasy Janowskie (kod obszaru PLB060005)
grafika
13)
Lasy Parczewskie (kod obszaru PLB060006)
grafika
14)
Lasy Strzeleckie (kod obszaru PLB060007)
grafika
15)
Puszcza Solska (kod obszaru PLB060008)
grafika
16)
Ujście Warty (kod obszaru PLB080001)
grafika
17)
Pradolina Warszawsko-Berlińska (kod obszaru PLB100001)
grafika
18)
Gorce (kod obszaru PLB120001)
grafika
19)
Puszcza Niepołomicka (kod obszaru PLB120002)
grafika
20)
Tatry (kod obszaru PLC120001)
grafika
21)
Dolina Dolnego Bugu (kod obszaru PLB140001)
grafika
22)
Dolina Liwca (kod obszaru PLB140002)
grafika
23)
Dolina Pilicy (kod obszaru PLB140003)
grafika
24)
Dolina Środkowej Wisły (kod obszaru PLB140004)
grafika
25)
Doliny Omulwi i Płodownicy (kod obszaru PLB140005)
grafika
26)
Małopolski Przełom Wisły (kod obszaru PLB140006)
grafika
27)
Puszcza Biała (kod obszaru PLB140007)
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grafika
28)
grafika
29)
grafika
30)
grafika
31)
grafika
32)
grafika
33)
grafika
34)
grafika
35)
grafika
36)
grafika
37)
grafika
38)
grafika
39)
grafika
40)
grafika
41)
grafika
42)
grafika
43)
grafika
44)
grafika
45)
grafika
46)
grafika
47)
grafika
48)
grafika
49)
grafika
50)
grafika
51)
grafika
52)
grafika
53)
grafika
54)
grafika
55)
grafika
56)
grafika
57)

Puszcza Kampinoska (kod obszaru PLC140001)
Pogórze Przemyskie (kod obszaru PLB180001)
Bieszczady (kod obszaru PLC180001)
Bagienna Dolina Narwi (kod obszaru PLB200001)
Puszcza Augustowska (kod obszaru PLB200002)
Puszcza Knyszyńska (kod obszaru PLB200003)
Dolina Biebrzy (kod obszaru PLC200001)
Dolina Górnej Narwi (kod obszaru PLC200002)
Przełomowa Dolina Narwi (kod obszaru PLC200003)
Puszcza Białowieska (kod obszaru PLC200004)
Wielki Sandr Brdy (kod obszaru PLB220001)
Dolina Słupi (kod obszaru PLB220002)
Ostoja Słowińska (kod obszaru PLB220003)
Ujście Wisły (kod obszaru PLB220004)
Zatoka Pucka (kod obszaru PLB220005)
Dolina Górnej Wisły (kod obszaru PLB240001)
Dolina Nidy (kod obszaru PLB260001)
Bagna Nietlickie (kod obszaru PLB280001)
Dolina Pasłęki (kod obszaru PLB280002)
Jezioro Łuknajno (kod obszaru PLB280003)
Jezioro Oświn i Okolice (kod obszaru PLB280004)
Lasy Iławskie (kod obszaru PLB280005)
Puszcza Borecka (kod obszaru PLB280006)
Puszcza Napiwodzko-Ramucka (kod obszaru PLB280007)
Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008)
Warmińskie Bociany (kod obszaru PLB280009)
Zalew Wiślany (kod obszaru PLB280010)
Jezioro Drużno (kod obszaru PLC280001)
Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (kod obszaru PLB300001)
Dolina Środkowej Warty (kod obszaru PLB300002)
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grafika
58)
grafika
59)
grafika
60)
grafika
61)
grafika
62)
grafika
63)
grafika
64)
grafika
65)
grafika
66)
grafika
67)
grafika
68)
grafika
69)
grafika
70)
grafika
71)
grafika
72)
grafika

Nadnoteckie Łęgi (kod obszaru PLB300003)
Wielki Łęg Obrzański (kod obszaru PLB300004)
Zbiornik Wonieść (kod obszaru PLB300005)
Bagna Rozwarowskie (kod obszaru PLB320001)
Delta Świny (kod obszaru PLB320002)
Dolina Dolnej Odry (kod obszaru PLB320003)
Jeziora Wełtyńskie (kod obszaru PLB320004)
Jezioro Miedwie i Okolice (kod obszaru PLB320005)
Jezioro Świdwie (kod obszaru PLB320006)
Łąki Skoszewskie (kod obszaru PLB320007)
Ostoja Ińska (kod obszaru PLB320008)
Zalew Szczeciński (kod obszaru PLB320009)
Ławica Słupska (kod obszaru PLB990001).
Przybrzeżne Wody Bałtyku (kod obszaru PLB990002)
Zatoka Pomorska (kod obszaru PLB990003)

Załącznik nr 2 Gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony na obszarach specjalnej ochrony
ptaków
grafika
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