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ROZPORZ�DZENIE Nr 38 

Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wybrze	a Staropruskiego. 

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

§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Wybrze�a 

Staropruskiego, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni 
1.768,5 ha, poło�ony jest w województwie warmi�sko-
mazurskim, w powiecie braniewskim na terenie gminy 
Braniewo. 

§ 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1 

stanowi zał�cznik Nr 1 do rozporz�dzenia.  

2. Granice Obszaru okre�la mapa sytuacyjna, 
stanowi�ca zał�cznik Nr 2 do rozporz�dzenia. 

§ 3. 1. Ustalenia dotycz�ce czynnej ochrony 

ekosystemów le�nych Obszaru: 

  1) niezb�dne jest zachowanie i przywracanie zgodno�ci 
biocenozy le�nej (mikroorganizmy, organizmy ro�linne 
i zwierz�ce) z biotopem; 

  2) zachowanie wyst�puj�cych zbiorowisk ro�linnych, 
charakteryzuj�cych si� wysokim stopniem 
naturalno�ci, a zwłaszcza starodrzewów; 

  3) zwi�kszanie istniej�cego stopnia pokrycia terenów 
drzewostanami, w szczególno�ci na terenach 
porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i 
ekonomicznego punktu widzenia jest to mo�liwe; 
sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów le�nych o 
racjonalnej granicy polno-le�nej; tworzenie i 
utrzymywanie le�nych korytarzy ekologicznych ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci migracji 
du�ych ssaków; 

  4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, 
przestojów, drzew dziuplastych, cz��ci obumarłych a�
do całkowitego ich rozkładu; 

  5) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwy�szanie 
poziomu wód gruntowych, w szczególno�ci na 
siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach 
bagiennych, olsach i l�gach; budowa zbiorników małej 
retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w 
szczególno�ci podwy�szaj�cych le�n� ró�norodno��
biologiczn�; 

  6) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbli�onym do 
naturalnego istniej�cych �ródle�nych cieków, 
mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw 
napiaskowych; niedopuszczenie do ich 
uproduktywnienia lub sukcesji; 

  7) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, 
chyba �e si� ich stosowanie w ramach przyj�tych 
zasad hodowli lasu; 

  8) ochrona stanowisk chronionych gatunków ro�lin, 
zwierz�t i grzybów; w przypadkach stwierdzenia 
obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo 
(stanowiska ro�lin, zwierz�t, grzybów rzadkich, 
chronionych itp. oraz pozostało�ci naturalnych 
ekosystemów) wnioskowanie do wła�ciwego organu o 
ich ochron�; 

  9) opracowanie i wdra�anie programów czynnej ochrony 
oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, 
zagro�onych; 

10) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-
krajoznawczych i edukacyjnych winno odbywa� si� w 
oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz 
istniej�ce i nowe �cie�ki edukacyjno-przyrodnicze 
wyposa�one w elementy infrastruktury turystycznej 
i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem. 

2. Ustalenia dotycz�ce czynnej ochrony niele�nych 
ekosystemów l�dowych Obszaru: 

  1) przeciwdziałanie sukcesji zarastaj�cych ł�k i pastwisk, 
torfowisk itd. poprzez wypas, a tak�e mechaniczne 
usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach 
otwartych, a w razie konieczno�ci tak�e karczowanie z 
usuni�ciem biomasy z pozostawieniem k�p drzew i 
krzewów; 

  2) propagowanie w�ród rolników działa� zmierzaj�cych 
do utrzymania trwałych u�ytków zielonych w ramach 
zwykłej, dobrej praktyki rolniczej a tak�e Krajowego 
Programu Rolno�rodowiskowego; propagowanie 
dominacji gospodarstw prowadz�cych produkcj�
mieszan�, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o 
naturalny wypas metod� pastwiskow�; zaleca si�
ochron� i hodowl� lokalnych starych odmian drzew i 
krzewów owocowych oraz ras zwierz�t; promowanie 
agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 

  3) maksymalne ograniczanie zmiany u�ytków zielonych 
na grunty orne; niedopuszczenie do przeorywania 
u�ytków zielonych; 

  4) preferowanie ochrony ro�lin metodami biologicznymi; 

  5) ochrona zieleni wiejskiej oraz kształtowanie 
zró�nicowanego krajobrazu rolniczego przez ochron�
istniej�cych oraz formowanie nowych zadrzewie�
�ródpolnych i przydro�nych; 

  6) zachowanie �ródpolnych torfowisk, zabagnie�, 
podmokło�ci oraz oczek wodnych; 
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  7) melioracje odwadniaj�ce, w tym regulowanie odpływu 
wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach 
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzgl�dnym 
zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów 
podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-
błotnych oraz obszarów �ródliskowych cieków; 

  8) w przypadku stwierdzonego obni�enia poziomu wód 
gruntowych niekorzystnego dla racjonalnej gospodarki 
rolnej dokonywanie melioracji nawadniaj�cych; 

  9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców 
mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych; 
w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku 
ukształtowały si� interesuj�ce biocenozy wzbogacaj�ce 
lokaln� ró�norodno�� biologiczn�, przeprowadzenie 
rekultywacji nie jest wskazane, zaleca si� natomiast 
podj�cie działa� ochronnych w celu ich zachowania; 

10) utrzymywanie i w razie konieczno�ci odtwarzanie 
lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 

11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in. 
poprzez dostosowanie liczebno�ci populacji zwierz�t 
łownych zwi�zanych z ekosystemami otwartymi do 
warunków �rodowiskowych. 

3. Ustalenia dotycz�ce czynnej ochrony ekosystemów 
wodnych Obszaru: 

  1) zachowanie i ochrona zbiorników wód 
powierzchniowych wraz w pasem ro�linno�ci 
okalaj�cej, poza rowami melioracyjnymi; 

  2) prowadzenie prac regulacyjnych rzek tylko w zakresie 
niezb�dnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej; 

  3) zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód w 
zbiornikach wodnych na obszarach mi�dzywala; zaleca si�
stopniowe przywracanie naturalnych procesów 
kształtowania i sukcesji starorzeczy poprzez zastosowanie 
naturalnych wylewów; 

  4) zwi�kszanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej 
retencji winny dodatkowo wzbogaca� ró�norodno��
biologiczn� terenu, uwzgl�dniaj�c starorzecza i 
lokalne obni�enia terenu; w miar� mo�liwo�ci 
technicznych i finansowych zaleca si� odtworzenia 
funkcji obszarów �ródliskowych o du�ych zdolno�ciach 
retencyjnych; w miar� mo�liwo�ci nale�y zachowywa�
lub odtwarza� siedliska hydrogeniczne maj�ce du��
rol� w utrzymaniu lokalnej ró�norodno�ci biologicznej; 

  5) ograniczanie zabudowy na skarpach wysoczyznowych 
w celu zachowania ci�gów przyrodniczo-
krajobrazowych oraz ochrony kraw�dzi tarasów 
rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; 

  6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierz�t, 
których rozwój zwi�zany jest bezpo�rednio ze 
�rodowiskiem wodnym (w szczególno�ci płazów) oraz 
podejmowanie działa� w celu ich ochrony; 

  7) wznoszenie nowych budowli pi�trz�cych na ciekach, 
rowach i kanałach (retencja korytowa) winno by�
poprzedzane analiz� bilansu wodnego zlewni; 

  8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach 
poprzez budow� przepławek na istniej�cych i nowych 
budowlach pi�trz�cych; 

  9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewie� i szuwarów 
wokół zbiorników wodnych, w tym starorzeczy, oczek 
wodnych itp. jako bariery ograniczaj�cej dost�p do linii 
brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów 
zakrzewie� i zadrzewie� wzdłu� cieków jako naturalnej 
obudowy biologicznej ograniczaj�cej spływ 
zanieczyszcze� z pól uprawnych; 

10) ograniczenie działa� powoduj�cych obni�enie 
zwierciadła wód podziemnych, w szczególno�ci 
budowy urz�dze� drenarskich i rowów 
odwadniaj�cych na gruntach ornych, ł�kach i 
pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na kraw�dzi 
tarasów zalewowych i wysoczyzn; 

11) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury 
ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich 
zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania 
po�ytku w my�l ustawy o rybactwie �ródl�dowym (Dz. U. 
Nr 66, poz. 750 z 1999 r. z pó�n. zm.); gospodarka 
rybacka na wodach powierzchniowych powinna 
wspomaga� ochron� gatunków krytycznie zagro�onych i 
zagro�onych oraz promowa� gatunki o pochodzeniu 
lokalnym prowadz�c do uzyskania struktury gatunkowej i 
wiekowej ryb wła�ciwej dla danego typu wód; 

12) opracowanie i wdro�enie programów reintrodukcji, 
restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagro�onych 
gatunków zwierz�t, ro�lin i grzybów bezpo�rednio 
zwi�zanych z ekosystemami wodnymi; 

13) zachowanie i ewentualnie odtwarzanie korytarzy 
ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem 
zachowania dróg migracji gatunków zwi�zanych z wod�; 

14) dopuszczenie redukcji gatunków zwierz�t, które przez 
kopanie nor i tuneli w wałach przeciwpowodziowych 
mogłyby zagra�a� bezpiecze�stwu przeciwpowodziowemu. 

§ 4. 1. Na Obszarze wprowadza si� nast�puj�ce zakazy: 

  1) zabijania dziko wyst�puj�cych zwierz�t, niszczenia ich 
nor, legowisk, innych schronie� i miejsc rozrodu oraz 
tarlisk, zło�onej ikry, z wyj�tkiem amatorskiego połowu 
ryb oraz wykonywania czynno�ci zwi�zanych z 
racjonaln� gospodark� roln�, le�n�, ryback� i łowieck�; 

  2) realizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa�
na �rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 
2006 r. Nr 129, poz. 902, z pózn. zm.

1)
); 

  3) likwidowania i niszczenia zadrzewie� �ródpolnych, 
przydro�nych i nadwodnych, je�eli nie wynikaj� one z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urz�dze� wodnych; 

    
1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 

2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 75, poz. 493. 
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  4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym 
torfu, oraz skamieniało�ci, w tym kopalnych szcz�tków 
ro�lin i zwierz�t, a tak�e minerałów i bursztynu; 

  5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj�cych 
rze�b� terenu, z wyj�tkiem prac zwi�zanych z 
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow�, 
odbudow�, napraw� lub remontem urz�dze� wodnych; 

  6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je�eli słu��
innym celom ni� ochrona przyrody lub zrównowa�one 
wykorzystanie u�ytków rolnych i le�nych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

  7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 
starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

  8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 
szeroko�ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyj�tkiem urz�dze� wodnych 
oraz obiektów słu��cych prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, le�nej lub rybackiej; 

  9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 
szeroko�ci 200 m od linii brzegów klifowych oraz w 
pasie technicznym brzegu morskiego. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotycz�: 

  1) wykonywania zada� na rzecz obronno�ci kraju i 
bezpiecze�stwa pa�stwa; 

  2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działa�
zwi�zanych z bezpiecze�stwem powszechnym; 

  3) realizacji inwestycji celu publicznego. 

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

  1) realizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko, które mog� wymaga�
sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu przedsi�wzi�cia 
na �rodowisko w rozumieniu § 3 rozporz�dzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowa� zwi�zanych z 
kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia 
raportu o oddziaływaniu na �rodowisko (Dz. U. Nr 257, 
poz. 2573, z pó�n. zm.

2)
) po uzgodnieniu z wojewod�; 

  2) realizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko, które słu�� racjonalnej 
gospodarce le�nej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej lub 
poprawie stanu �rodowiska, po uzgodnieniu z 
wojewod�. 

4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie 
dotycz�: 

  1) złó� kopalin udokumentowanych do dnia wej�cia w 
�ycie niniejszego rozporz�dzenia, których 
dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyj�te przez 
wła�ciwy organ administracji geologicznej; 

  2) złó� kopalin udokumentowanych na podstawie 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, 
udzielonych do dnia wej�cia w �ycie niniejszego 
rozporz�dzenia 

- po uzgodnieniu sposobu rekultywacji z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody na etapie wydawania koncesji 
na wydobywanie kopalin. 

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:

  1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach 
okre�lonych w studiach uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w 
równorz�dnych dokumentach planistycznych) oraz 
uzupełnie� zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod 
warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od brzegów zgodnie z lini� wyst�puj�c� na 
działkach przyległych; 

  2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniej�cej 
zabudowy o obiekty niezb�dne do prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie 
przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od 
brzegu; 

  3) wyznaczanych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego terenów dost�pu 
do wód publicznych – w zakresie niezb�dnym do 
pełnienia funkcji pla�, k�pielisk i przystani, po 
uzgodnieniu z wojewod�. 

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy 
ustale� miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowi�zuj�cych w dniu wej�cia w �ycie 
rozporz�dzenia. 

§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki 

Konserwator Przyrody. 

§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 

rozporz�dzenia Nr 21 Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia 
obszarów chronionego krajobrazu na terenie 
województwa warmi�sko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w cz��ci dotycz�cej 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wybrze�a 
Staropruskiego, ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 7 tego 
rozporz�dzenia. 

§ 7. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 

    
2)
 Zmiany wymienionego rozporz�dzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769. 
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Zał�czniki do 
rozporz�dzenia Nr 38 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 
z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

Zał�cznik Nr 1 

Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Wybrze	a Staropruskiego. 

Granica Obszaru biegnie od punktu znajduj�cego si� u uj�cia kanału melioracyjnego do Zalewu Wi�lanego (500 m na 
południowy-zachód od wsi Ró�aniec) lini� brzegow� Zalewu Wi�lanego na północny-wschód, do granicy pa�stwa; nast�pnie 
granic� l�dow� pa�stwa biegnie w kierunku wschodnim do skraju lasu rosn�cego na północ od wsi Kolonia Rusy, tam skr�ca 
pod k�tem prostym na południowy-zachód i biegnie drog� poln� do skrzy�owania z utwardzon� drog� lokaln�; skr�ca 
ponownie na wschód do drogi prowadz�cej z miejscowo�ci Rusy do Koloni Rusy; t� drog� przebiega do miejscowo�ci Rusy, 
sk�d prowadzi dalej na zachód i południowy-zachód skrajem lasu, a nast�pnie drog� poln� do rzeki Pasł�ki, wzdłu� której 
biegnie 500 m w kierunku południowo-zachodnim i dalej w linii prostej po drodze polnej do północno-wschodniego skraju wsi 
Ułowo; st�d wzdłu� rowów melioracyjnych prowadzi około 400 m na północny-zachód i dalej 200 m ponownie na południowy-
zachód do drogi powiatowej Braniewo-Nowa Pasł�ka i t� drog� dalej na północ, przez wie� Klejnówko, do pierwszego 
skrzy�owania z drog� poln� za wsi�; drog� t� biegnie na północny-zachód a nast�pnie na zachód do wału 
przeciwpowodziowego; wałem granica przebiega około 700 m na południowy-zachód, skr�caj�c pod katem ostrym na 
południowy-wschód, gdzie pod��a po drodze polnej w północny rejon wsi Klejnowo, gdzie ponownie skr�ca na południowy-
zachód, biegn�c rowami melioracyjnymi znajduj�cymi si� po północnej i zachodniej stronie wsi Klejnowo; dochodzi do drogi 
lokalnej Braniewo-Ró�aniec i t� drog� prowadzi do skrzy�owania z drog� gruntow� na południe od wsi Ró�aniec; skr�ca w t�
drog� na południowy-zachód, dochodzi ni� do rowu melioracyjnego uchodz�cego bezpo�rednio do Zalewu Wi�lanego, u 
uj�cia którego znajduje si� punkt, w którym rozpocz�to opis (granica wspólna z OChK Rzeki Baudy). 
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Zał�cznik Nr 2 


