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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
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, połoŜenie 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 55.516,8 ha, w tym:
a) 42.273,8 ha połoŜone w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Cieszków (73,1
ha), Krośnice (8.188,1 ha), Milicz (24.860,0 ha), Twardogóra (1.166,9 ha), Trzebnica
(0,9 ha) i śmigród (7.984,8 ha),
b) 13.243,0 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Odolanów
(3.976,9 ha), Przygodzice (3.677,2 ha) i Sośnie (5.588,9 ha);
2) Grądy Odrzańskie (kod obszaru PLB020002), obejmujące obszar 19.999,3 ha, w tym:
a) 12.118,6 ha połoŜone w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Oława - gmina
wiejska (5.645,3 ha), Oława - gmina miejska (785,1 ha), Jelcz-Laskowice (1.350,1
ha), Czernica (843,5 ha), Święta Katarzyna (3.186,8 ha) i Miasto Wrocław (307,8 ha),
b) 7.880,7 ha połoŜone w województwie opolskim na terenie gmin: Brzeg - gmina
wiejska (259,4 ha), Skarbimierz (1.640,6 ha), Lewin Brzeski (992,9 ha), Lubsza
(833,1 ha), Dąbrowa (327,0 ha), Dobrzeń Wielki (1.325,8 ha) i Popielów (2.501,9
ha);
3) Stawy Przemkowskie (kod obszaru PLB020003), obejmujące obszar 4.605,4 ha, w tym:
a) 3.229,8 ha połoŜone w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Gaworzyce
(1.249,1 ha) i Przemków (1.980,7 ha),
b) 1.375,6 ha połoŜone w województwie lubuskim na terenie gminy Niegosławice
(1.375,6 ha);
4) Zbiornik Mietkowski (kod obszaru PLB020004), obejmujący obszar 1.193,9 ha połoŜony
w województwie dolnośląskim na terenie gminy Mietków (1.193,9 ha);
5) Bory Dolnośląskie (kod obszaru PL020005), obejmujące obszar 172.093,4 ha, w tym:
a) 125.384,1 ha połoŜone w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Bolesławiec gmina wiejska (13.062,5 ha), Chocianów (4.026,2 ha), Chojnów - gmina wiejska
(2.501,6 ha), Gromadka (23.446,5 ha), Nowogrodziec (1.859,1 ha), Osiecznica
(43.710,2 ha), Pieńsk (2.618,7 ha), Przemków (3.053,7 ha), Radwanice (339,6 ha) i
Węgliniec (30.765,9 ha),
b) 46.709,3 ha połoŜone w województwie lubuskim na terenie gmin: Gozdnica (2.390,3
ha), Iłowa (7.831,0 ha), Małomice (3.464,8 ha), Niegosławice (105,3 ha), Przewóz
(11.110,8 ha), Szprotawa (7.656,8 ha), Trzebiel (0,4 ha), Wymiarki (1.822,7 ha),
śagań - gmina miejska (0,9 ha), śagań - gmina wiejska (12.326,2 ha);
1

6) Góry Stołowe (kod obszaru PLB020006), obejmujące obszar 19.816,7 ha połoŜony w
województwie dolnośląskim na terenie gmin: Duszniki-Zdrój (193,1 ha), Kudowa-Zdrój
(3.388,6 ha), Lewin Kłodzki (5.210,8 ha), Radków (4.776 ha) i Szczytna (6.248,2 ha);
7) Karkonosze (kod obszaru PLB020007), obejmujące obszar 18.578,4 ha połoŜony w
województwie dolnośląskim na terenie gmin: Kamienna Góra - gmina wiejska (8,4 ha),
Karpacz (3.113,5 ha), Kowary (1.510,9 ha), Lubawka (2.617,9 ha), Piechowice (2.643,0
ha), Podgórzyn (3.720,4 ha), Szklarska Poręba (2.489,1 ha) i Miasto Jelenia Góra
(2.475,0 ha);
8) Łęgi Odrzańskie (kod obszaru PLB020008), obejmujące obszar 17.999,4 ha, w tym:
a) 17.518,2 ha połoŜone w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Głogów - gmina
wiejska (944,8 ha), Pęcław (1.063,4 ha), Jemielno (1.540,8 ha), Niechlów (2.471,3
ha), Prochowice (881,0 ha), Rudna (1.272,0 ha), Ścinawa (1.820,5 ha), Malczyce
(66,3 ha), Miękinia (1.126,0 ha), Środa Śląska (1.487,7 ha), Brzeg Dolny (616,8 ha),
Wińsko (1.208,7 ha) i Wołów (3.018,9 ha),
b) 481,2 ha połoŜone w województwie lubuskim na terenie gminy Szlichtyngowa (481,2
ha);
9) Błota Rakutowskie (kod obszaru PLB040001), obejmujące obszar 4.437,9 ha połoŜony w
województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Baruchowo (2.573,0 ha) i Kowal gmina wiejska (1.864,9 ha);
10) Bagienna Dolina Drwęcy (kod obszaru PLB040002), obejmująca obszar 3.366,0 ha
połoŜony 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
(1.463,1 ha);
11) Dolina Dolnej Wisły (kod obszaru PLB040003), obejmująca obszar 33.559,0 ha, w tym:
a) 22.720,0 ha połoŜone w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin:
Ciechocinek (407,7 ha), Nieszawa (265,5 ha), Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska
(583,0 ha), RaciąŜek (256,9 ha), Waganiec (193,4 ha), Dąbrowa Chełmińska (2.036,2
ha), Dobrcz (673,7 ha), Osielsko (44,2 ha), Solec Kujawski (1.291,3 ha), Chełmno gmina wiejska (1.468,7 ha), Unisław (548,1 ha), Miasto Grudziądz - gmina miejska
(1.017,4 ha), Bobrowniki (1.060,7 ha), Dragacz (1.694,5 ha), Nowe (823,3 ha),
Pruszcz (319,0 ha), Świecie (1.228,7 ha), Czernikowo (1.031,7 ha), Lubicz (474,4
ha), Obrowo (631,4 ha), Wielka Nieszawka (1.010,8 ha), Zławieś Wielka (1.634,2
ha), Fabianki (223,2 ha), Lubanie (344,1 ha), Miasto Bydgoszcz (974,0 ha), Miasto
Toruń (1.490,2 ha) i Miasto Włocławek (846,5 ha),
b) 10.839,0 ha połoŜone w województwie pomorskim na terenie gmin: Cedry Wielkie
(725,9 ha), Suchy Dąb (531,6 ha), Kwidzyn - gmina wiejska (1.013,7 ha), Ryjewo
(641,0 ha), Sadlinki (801,7 ha), Lichnowy (528,9 ha), Miłoradz (1.512,4 ha),
Ostaszewo (489,7 ha), Stegna (290,4 ha), Gniew (1.983,4 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 Gdańsk (97,4 ha);
12) Ostoja Nadgoplańska (kod obszaru PLB040004), obejmująca obszar 9.815,8 ha, w tym:
a) 6.624,1 ha połoŜone w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin:
Kruszwica (4.645,4 ha), Jeziora Wielkie (1.412,3 ha) i Piotrków Kujawski (566,4 ha),
b) 3.191,7 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gminy Skulsk (3.191,7
ha);
13) świrownia Skoki (kod obszaru PLB040005), obejmująca obszar 166,3 ha połoŜony w
województwie kujawsko-pomorskim na terenie gminy Włocławek - gmina wiejska (166,3
ha);
14) Bagno Bubnów (kod obszaru PLB060001), obejmujące obszar 2.187,6 ha połoŜony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Sawin (0,1 ha), Wierzbica (944,7 ha), Hańsk
(590,4 ha) i Urszulin (652,4 ha);
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15) Chełmskie Torfowiska Węglanowe (kod obszaru PLB060002), obejmujące obszar 4.309,4
ha połoŜony w województwie lubelskim na terenie gmin: Chełm - gmina wiejska
(1.409,1 ha), Dorohusk (1.672,8 ha), Kamień (641,1 ha), Ruda-Huta (586,4 ha);
16) Dolina Środkowego Bugu (kod obszaru PLB060003), obejmująca obszar 28.096,6 ha
połoŜony w województwie lubelskim na terenie gmin: Kodeń (2.416,5 ha), Sławatycze
(2.034,2 ha), Terespol - gmina wiejska (389,4 ha), Dorohusk (3.442,6 ha), Dubienka
(1.911,8 ha), Ruda-Huta (1.025,6 ha), Dołhobyczów (77,2 ha), Horodło (3.999,6 ha),
Hrubieszów - gmina wiejska (2.159,0 ha), Hrubieszów - gmina miejska (2,1 ha), Mircze
(968,7 ha), Hanna (2.458,7 ha), Włodawa - gmina wiejska (3.730,1 ha) i Wola Uhruska
(3.481,0 ha);
17) Dolina Tyśmienicy (kod obszaru PLB060004), obejmująca obszar 7.363,7 ha połoŜony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Kock (193,7 ha), Ostrów Lubelski (264,5 ha),
Ostrówek (640,4 ha), Parczew (1.297,0 ha), Siemień (1.556,2 ha), Borki (429,6 ha),
Czemierniki (2.262,5 ha), Radzyń Podlaski - gmina wiejska (131,0 ha) i Wohyń (588,8
ha);
18) Lasy Janowskie (kod obszaru PLB060005), obejmujące obszar 60.235,8 ha, w tym:
a) 33.710,5 ha połoŜone w województwie lubelskim na terenie gmin: Biłgoraj - gmina
wiejska (54,6 ha), Frampol (416,8 ha), Dzwola (12.079,3 ha), Janów Lubelski
(11.415,8 ha), Modliborzyce (5.627,5 ha), Potok Wielki (3.878,6 ha), Annopol (15,4
ha) i Gościeradów (222,5 ha),
b) 26.525,3 ha połoŜone w województwie podkarpackim na terenie gmin: Jarocin
(1.321,4 ha), Pysznica (5.417,8 ha), Radomyśl nad Sanem (6.511,8 ha) i Zaklików
(13.247,3 ha);
19) Lasy Parczewskie (kod obszaru PLB060006), obejmujące obszar 14.024,3 ha połoŜony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Uścimów (2.169,5 ha), Ostrów Lubelski (36,4
ha), Dębowa Kłoda (6.820,1 ha), Parczew (1.682,9 ha) i Sosnowica (3.315,4 ha);
20) Lasy Strzeleckie (kod obszaru PLB060007), obejmujące obszar 8.749,4 ha połoŜony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Białopole (3.207,1 ha), Dubienka (686,9 ha),
Horodło (2.893,9 ha) i Hrubieszów - gmina wiejska (1.961,5 ha);
21) Puszcza Solska (kod obszaru PLB060008), obejmująca obszar 79.349,1 ha, w tym:
a) 67.909,2 ha połoŜone w województwie lubelskim na terenie gmin: Biłgoraj - gmina
wiejska (17.829,3 ha), Biłgoraj - gmina miejska (259,4 ha), Aleksandrów (5.428,3
ha), Frampol (3.247,7 ha), Józefów (3.811,3 ha), KsięŜpol (3.945,8 ha), Łukowa
(9.942,2 ha), Obsza (3.338,4 ha), Tereszpol (10.706,9 ha), Susiec (8.544,3 ha) i
Radecznica (855,6 ha),
b) 11.439,9 ha połoŜone w województwie podkarpackim na terenie gmin: Cieszanów
(2.869,2 ha), Narol - gmina miejska (244,1 ha), Narol - gmina wiejska (7.945,9 ha) i
Harasiuki (380,7 ha);
22) Lasy Łukowskie (kod obszaru PLB060010), obejmujące obszar 11.488,4 ha, w tym:
a) 11.092,9 ha połoŜone w województwie lubelskim na terenie gmin: Łuków - gmina
miejska (135,0 ha), Łuków - gmina wiejska (9.137,9 ha), Stanin (546,4 ha) i Stoczek
Łukowski (1.273,6 ha),
b) 395,5 ha połoŜone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Domanice (391,2
ha) i Wiśniew (4,3 ha);
23) Ostoja Tyszowiecka (kod obszaru PLB060011), obejmująca obszar 11.029,4 ha połoŜony
w województwie lubelskim na terenie gmin: Mircze (1.784,3 ha), Werbkowice (1.148,0
ha), Tyszowce (4.558,9 ha) i Komarów-Osada (3.538,2 ha);
24) Roztocze (kod obszaru PLB060012), obejmujące obszar 103.503,3 ha, w tym:
a) 81.705,3 ha połoŜone w województwie lubelskim na terenie gmin: Adamów (9.196,7
ha), BełŜec (1.970,1 ha), Józefów (8.842,5 ha), Krasnobród (11.437,5 ha), Lubycza
Królewska (7.523,4 ha), Susiec (10.320,8 ha), Szczebrzeszyn (1.558,3 ha),
Tarnawatka (2.805,7 ha), Tereszpol (2.728,6 ha), Tomaszów Lubelski - gmina

3

25)

26)

27)

28)
29)
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34)
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36)

miejska (7,2 ha), Tomaszów Lubelski - gmina wiejska (7.207,7 ha), Zamość - gmina
wiejska (6.358,1 ha) i Zwierzyniec (11.748,7 ha),
b) 21.798,0 ha połoŜone w województwie podkarpackim na terenie gmin: Horyniec-Zdrój
(13.852,3 ha), Narol - gmina miejska (237,9 ha) i Narol - gmina wiejska (7.707,8
ha);
Dolina Górnej Łabuńki (kod obszaru PLB060013), obejmująca obszar 1.907,0 ha
połoŜony w województwie lubelskim na terenie gmin: Łabunie (851,3 ha), Zamość gmina wiejska (858,4 ha) i Miasto Zamość - gmina miejska (197,3 ha);
Uroczysko Mosty-Zahajki (kod obszaru PLB060014), obejmujące obszar 5.061,7 ha
połoŜony w województwie lubelskim na terenie gmin: Podedwórze (2.009,8 ha),
Sosnówka (0,1 ha) i Wyryki (3.051,8 ha);
Zbiornik Podedwórze (kod obszaru PLB060015), obejmujący obszar 283,7 ha połoŜony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Jabłoń (67,7 ha), Podedwórze (119,2 ha) i
Wisznice (96,8 ha);
Staw Boćków (kod obszaru PLB060016), obejmujący obszar 326,2 ha połoŜony w
województwie lubelskim na terenie gminy Zakrzew (326,2 ha);
Zlewnia Górnej Huczwy (kod obszaru PLB060017), obejmująca obszar 6.504,6 ha
połoŜony w województwie lubelskim na terenie gmin: Jarczów (244,1 ha), Łaszczów
(4.972,8 ha), Rachanie (423,0 ha), Tyszowce (546,6 ha) i Ulhówek (319,1 ha);
Dolina Szyszły (kod obszaru PLB060018), obejmująca obszar 2.557,2 ha połoŜony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Jarczów (833,5 ha), Lubycza Królewska (3,3
ha) i Ulhówek (1.720,4 ha);
Polesie (kod obszaru PLB060019), obejmujące obszar 18.030,9 ha połoŜony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Cyców (648,0 ha), Ludwin (1.258,1 ha),
Puchaczów (513,2 ha), Sosnowica (4.537,4 ha), Stary Brus (2.575,8 ha) i Urszulin
(8.498,4 ha);
Ostoja Nieliska (kod obszaru PLB060020), obejmująca obszar 3.135,3 ha połoŜony w
województwie lubelskim na terenie gmin: Nielisz (1.379,3 ha), Sułów (1.747,0 ha) i
Radecznica (9,0 ha);
Dolina Sołokiji (kod obszaru PLB060021), obejmująca obszar 13.667,8 ha połoŜony w
województwie lubelskim na terenie gmin: BełŜec (495,5 ha), Jarczów (810,8 ha),
Lubycza Królewska (9.993,2 ha), Tomaszów Lubelski - gmina miejska (110,3 ha) i
Tomaszów Lubelski - gmina wiejska (2.258,0 ha);
Puszcza Barlinecka (kod obszaru PLB080001), obejmująca obszar 26.505,7 ha, w tym:
a) 16.491,1 ha połoŜone w województwie lubuskim na terenie gmin: Kłodawa (10.419,8
ha), Santok (267,8 ha), Strzelce Krajeńskie (5.751,4 ha) i Zwierzyn (52,1 ha),
b) 10.014,6 ha połoŜone w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin:
Barlinek (8.051,0 ha), Nowogródek Pomorski (561,4 ha) i Pełczyce (1.402,2 ha);
Dolina Dolnej Noteci (kod obszaru PLB080002), obejmująca obszar 2.4943,5 ha
połoŜony w województwie lubuskim na terenie gmin: Deszczno (971,9 ha), Drezdenko
(5.094,8 ha), Miasto Gorzów Wielkopolski (311,6 ha), Santok (6.210,3 ha), Stare
Kurowo (4.834,2 ha) i Zwierzyn (7.520,7 ha);
Dolina Środkowej Odry (kod obszaru PLB080004), obejmująca obszar 33.677,8 ha, w
tym:
a) 71,2 ha połoŜone w województwie dolnośląskim na terenie gminy śukowice (71,2 ha),
b) 33.606,6 ha, połoŜone w województwie lubuskim na terenie gmin: Bytom Odrzański
(691,6 ha), Siedlisko (661,1 ha), Dąbie (2.239,8 ha), Gubin - gmina wiejska (1.032,9
ha), Krosno Odrzańskie (4.138,2 ha), Maszewo (1.849,5 ha), Nowa Sól - gmina
miejska (47,9 ha), Nowa Sól - gmina wiejska (2.688,0 ha), Bytom Odrzański (8,2
ha), Otyń (816,8 ha), Cybinka (6.102,0 ha), Słubice (1.975,3 ha), Bojadła (1.108,4
ha), Czerwieńsk (5.646,6 ha), Sulechów (1.179,0 ha), Trzebiechów (1.519,6 ha),
Zabór (1.154,2 ha) i Zielona Góra - gmina wiejska (747,5 ha);
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37) Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (kod obszaru PLB080005), obejmujące obszar
14.793,3 ha, w tym:
a) 7.996,8 ha połoŜone w województwie lubuskim na terenie gmin: Przytoczna (1.316,3
ha), Pszczew (5.020,3 ha), Trzciel (1.657,0 ha) i Zbąszynek (3,2 ha),
b) 6.796,5 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Miedzichowo
(1.939,4 ha), Siedlec (1.819,0 ha) i Zbąszyń (3.056,1 ha);
38) Ujście Warty (kod obszaru PLC080001), obejmujące obszar 33.297,4 ha połoŜony w
województwie lubuskim na terenie gmin: Kostrzyn nad Odrą (955,6 ha), Bogdaniec
(333,4 ha), Witnica (8.510,9 ha), Górzyca (7.289,3 ha), Krzeszyce (5.572,9 ha) i Słońsk
(10.635,3 ha);
39) Pradolina Warszawsko-Berlińska (kod obszaru PLB100001), obejmująca obszar 23.412,4
ha, w tym:
a) 21.968,9 ha połoŜone w województwie łódzkim na terenie gmin: Bedlno (1.229,7 ha),
Bielawy (4.023,5 ha), Domaniewice (1.218,3 ha), Góra Świętej Małgorzaty (1.286,7
ha), Grabów (899,5 ha), KrzyŜanów (2.171,6 ha), Kutno - gmina wiejska (176,7 ha),
Łęczyca - gmina wiejska (3.284,1 ha), Łęczyca - gmina miejska (227,5 ha), Łowicz gmina wiejska (1.682,0 ha), Miasto Łowicz - gmina miejska (165,8 ha), Piątek
(1.669,8 ha), Świnice Uniejów (135,1 ha), Warckie (1.876,5 ha), Witonia (624,7 ha) i
Zduny (1.297,4 ha),
b) 1.443,5 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gminy Dąbie (1.443,5
ha);
40) Zbiornik Jeziorsko (kod obszaru PLB100002), obejmujący obszar 10.186,1 ha, w tym:
a) 9.570,4 ha połoŜone w województwie łódzkim na terenie gmin: Warta - gmina
miejska (121,4 ha), Warta - gmina wiejska (4.345,2 ha), Pęczniew (4.385,5 ha) i
Sieradz (718,3 ha),
b) 615,7 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gminy Dobra (615,7
ha);
41) Gorce (kod obszaru PLB120001), obejmujące obszar 6.824,9 ha połoŜony w
województwie małopolskim na terenie gmin: Rabka Zdrój (0,1 ha), Kamienica (1.314,0
ha), Mszana Dolna - gmina wiejska (1.064,9 ha), Niedźwiedź (2.961,2 ha), Nowy Targ gmina wiejska (604,0 ha) i Ochotnica Dolna (880,7 ha);
42) Puszcza Niepołomicka (kod obszaru PLB120002), obejmująca obszar 11.762,3 ha
połoŜony w województwie małopolskim na terenie gmin: Bochnia - gmina wiejska
(1.311,4 ha), Drwinia (5.786,7 ha), Kłaj (3.360,8 ha) i Niepołomice (1.303,4 ha);
43) Dolina Dolnej Soły (kod obszaru PLB120004), obejmująca obszar 4.023,6 ha, w tym:
a) 3.732,6 ha połoŜone w województwie małopolskim na terenie gmin: Oświęcim gmina miejska (43,2 ha), Oświęcim - gmina wiejska (1.818,3 ha); Kęty - gmina
miejska (71,0 ha), Osiek (238,9 ha), Brzeszcze (384,2 ha) i Kęty (1.178,0 ha),
b) 290,0 ha połoŜone w województwie śląskim na terenie gmin: Wilamowice - gmina
miejska (34,9 ha) i Wilamowice - gmina wiejska (255,1 ha);
44) Dolina Dolnej Skawy (kod obszaru PLB120005), obejmująca obszar 7.081,7 ha połoŜony
w województwie małopolskim na terenie gmin: Wadowice - gmina miejska (95,4 ha),
Wadowice - gmina wiejska (4,1 ha), Alwernia (217,3 ha), Oświęcim - gmina wiejska
(248,1 ha), Zator - gmina miejska (393,8 ha), Zator - gmina wiejska (2.541,0 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), obejmujące obszar 1.190,1 ha połoŜony w
województwie małopolskim na terenie gmin: Jabłonka (373,0 ha), Bystra-Sidzina (398,9
ha) i Zawoja (418,2 ha);
46) Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (kod obszaru PLB120007), obejmujące obszar 8.218,5
ha połoŜony w województwie małopolskim na terenie gmin: Czarny Dunajec (4.729,7
ha), Jabłonka (2.316,8 ha), Nowy Targ - gmina miejska (259,7 ha) i Nowy Targ - gmina
wiejska (912,3 ha);
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47) Pieniny (kod obszaru PLB120008), obejmujące obszar 2.336,4 ha połoŜony w
województwie małopolskim na terenie gmin: Czorsztyn (1.148,1 ha), Krościenko nad
Dunajcem (1.153,6 ha) i Szczawnica (34,7 ha);
48) Stawy w Brzeszczach (kod obszaru PLB120009), obejmujące obszar 3.065,9 ha, w tym:
a) 1.589,7 ha połoŜone w województwie małopolskim na terenie gmin: Brzeszcze gmina miejska (588,3 ha), Brzeszcze - gmina wiejska (207,3 ha) i Oświęcim - gmina
wiejska (794,1 ha),
b) 1.476,2 ha połoŜone w województwie śląskim na terenie gmin: Bieruń (17,0 ha),
Wilamowice - gmina wiejska (247,5 ha), Bojszowy (340,4 ha) i Miedźna (871,3 ha);
49) Babia Góra (kod obszaru PLB120011), obejmująca obszar 4.915,6 ha połoŜony w
województwie małopolskim na terenie gmin: Jabłonka (106,0 ha), Lipnica Wielka
(1.512,7 ha) i Zawoja (3.297,0 ha);
50) Tatry (kod obszaru PLC120001), obejmujące obszar 21.018,1 ha połoŜony w
województwie małopolskim na terenie gmin: Zakopane (5.020,2 ha), Bukowina
Tatrzańska (4.315,6 ha), Kościelisko (8.117,3 ha) i Poronin (3.565,3 ha);
51) Dolina Dolnego Bugu (kod obszaru PLB140001), obejmująca obszar 74.309,9 ha, w tym:
a) 53.299,9 ha połoŜone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Serock (20,5
ha), Platerów (652,1 ha), Sarnaki (2.473,9 ha), Brok (1.287,5 ha), Małkinia Górna
(4.879,6 ha), Nur (958,4 ha), Zaręby Kościelne (312,4 ha), Korczew (3.951,7 ha),
Ceranów (2.993,1 ha), Jabłonna Lacka (3.915,7 ha), Kosów Lacki (2.791,1 ha), Repki
(169,6 ha), Sterdyń (4.258,6 ha), Łochów (1.602,6 ha), Sadowne (7.295,1 ha),
Dąbrówka (2.323,9 ha), Brańszczyk (4.480,9 ha), Somianka (2.582,9 ha), Wyszków
(5.248,0 ha) i Zabrodzie (1.102,3 ha),
b) 7.915,2 ha połoŜone w województwie lubelskim na terenie gmin: Janów Podlaski
(4.957,1 ha), Konstantynów (335,9 ha), Rokitno (1.412,3 ha), Terespol - gmina
wiejska (1.209,9 ha),
c) 13.094,8 ha połoŜone w województwie podlaskim na terenie gmin: Drohiczyn
(4.687,0 ha), Mielnik (1.666,6 ha), Perlejewo (3.021,5 ha), Siemiatycze - gmina
wiejska (2.611,3 ha) i Ciechanowiec (1.108,4 ha);
52) Dolina Liwca (kod obszaru PLB140002), obejmująca obszar 27.431,5 ha połoŜony w
województwie mazowieckim na terenie gmin: Olszanka (1.686,0 ha), Mokobody
(1.868,7 ha), Mordy (7.299,3 ha), Siedlce - gmina wiejska (2.462,6 ha), SuchoŜebry
(1.724,7 ha), Zbuczyn (776,2 ha), Węgrów (340,4 ha), Grębków (638,9 ha), Korytnica
(2.859,5 ha), Liw (2.838,3 ha), Łochów (3.009,2 ha), Wierzbno (7,7 ha), Jadów
(1.648,4 ha) i Wyszków (271,5 ha);
53) Dolina Pilicy (kod obszaru PLB140003), obejmująca obszar 35.356,3 ha, w tym:
a) 33.010,8 ha połoŜone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Białobrzegi
(1.786,4 ha), Promna (2.923,9 ha), Stromiec (2.593,1 ha), Wyśmierzyce (5.345,0
ha), Mogielnica (2.332,0 ha), Nowe Miasto nad Pilicą (5.614,6 ha), Warka (4.159,2
ha), Grabów nad Pilicą (1.189,3 ha), Magnuszew (2.451,7 ha), Klwów (505,3 ha) i
Odrzywół (4.310,3 ha),
b) 2.345,5 ha połoŜone w województwie łódzkim na terenie gmin: Poświętne (948,2 ha) i
Rzeczyca (1.397,3 ha);
54) Dolina Środkowej Wisły (kod obszaru PLB140004), obejmująca obszar 30.777,9 ha, w
tym:
a) 27.410,9 ha połoŜone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Maciejowice
(1.287,5 ha), Wilga (1.554,0 ha), Warka (426,2 ha), Gniewoszów (643,0 ha),
Kozienice (1.385,2 ha), Magnuszew (2.013,5 ha), Sieciechów (756,7 ha), Jabłonna
(765,2 ha), Nowy Dwór Mazowiecki (253,2 ha), Czosnów (783,9 ha), Leoncin
(1.191,2 ha), Zakroczym (666,1 ha), Józefów (548,1 ha), Otwock (97,5 ha), Karczew
(634,5 ha), Sobienie-Jeziory (785,6 ha), Góra Kalwaria (1.332,6 ha), KonstancinJeziorna (699,3 ha), Bodzanów (545,2 ha), Gąbin (498,1 ha), Mała Wieś (491,1 ha),
Słubice (882,5 ha), Słupno (1.212,4 ha), Wyszogród (947,1 ha), Czerwińsk nad Wisłą
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55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

(808,8 ha), Brochów (1.099,9 ha), Iłów (1.078,7 ha), Młodzieszyn (484,9 ha),
Łomianki (611,0 ha), Miasto Płock (577,3 ha) i miasto stołeczne Warszawa (2.350,6
ha),
b) 3.367,0 ha połoŜone w województwie lubelskim na terenie gmin: Puławy - gmina
wiejska (946,6 ha), Dęblin (65,2 ha) i StęŜyca (2.355,2 ha);
Doliny Omulwi i Płodownicy (kod obszaru PLB140005), obejmujące obszar 34.386,7 ha,
w tym:
a) 31.340,1 ha połoŜone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Baranowo
(10.620,2 ha), Czarnia (2.036,9 ha), Kadzidło (1.725,3 ha), Lelis (1.276,9 ha),
Olszewo-Borki (1.237,7 ha), Chorzele (13.406,1 ha), JednoroŜec (1.014,0 ha) i
Miasto Ostrołęka (23,0 ha),
b) 3.046,6 ha połoŜone w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gminy
Wielbark (3.046,6 ha);
Małopolski Przełom Wisły (kod obszaru PLB140006), obejmujący obszar 6.972,8 ha, w
tym:
a) 2.037,5 ha połoŜone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Chotcza (782,9
ha), Przyłęk (251,1 ha) i Solec nad Wisłą (1.003,5 ha),
b) 2.909,0 ha połoŜone w województwie lubelskim na terenie gmin: Annopol (473,6 ha),
Józefów nad Wisłą (571,8 ha), Łaziska (712,1 ha), Wilków (619,9 ha), Kazimierz
Dolny (63,9 ha) i Janowiec (467,7 ha),
c) 2.026,3 ha połoŜone w województwie świętokrzyskim na terenie gmin OŜarów (343,9
ha) i Tarłów (1.682,4 ha);
Puszcza Biała (kod obszaru PLB140007), obejmująca obszar 83.779,7 ha połoŜony w
województwie mazowieckim na terenie gmin: Serock (182,3 ha), Goworowo (1.075,3
ha), Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska (17.777,0 ha), Ostrów Mazowiecka - gmina
miejska (507,4 ha), Brok (9.695,6 ha), Małkinia Górna (4.344,3 ha), Stary Lubotyń
(472,6 ha), Wąsewo (3.843,3 ha), Obryte (6.884,8 ha), Pułtusk (589,5 ha), Zatory
(7.376,5 ha), Brańszczyk (9.742,3 ha), Długosiodło (10.799,3 ha), Rząśnik (9.093,4
ha), Somianka (834,6 ha) i Wyszków (561,5 ha);
Doliny Wkry i Mławki (kod obszaru PLB140008), obejmujące obszar 28.751,5 ha, w tym:
a) 21.861,8 ha połoŜone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Lubowidz
(1.914,3 ha), Lutocin (846,2 ha), Lipowiec Kościelny (2.759,1 ha), Radzanów
(2.359,2 ha), Szreńsk (4.573,4 ha), Wiśniewo (3.413,6 ha), BieŜuń (3.455,9 ha),
Siemiątkowo (782,4 ha) i śuromin (1.757,7 ha),
b) 6.889,7 ha połoŜone w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin:
Lidzbark (1.108,8 ha), Działdowo - gmina wiejska (3.069,7 ha) i Płośnica (2.711,2
ha);
Dolina Kostrzynia (kod obszaru PLB140009), obejmująca obszar 14.376,1 ha połoŜony w
województwie mazowieckim na terenie gmin: Wodynie (1.448,2 ha), Mrozy (6.797,9
ha), Kotuń (3.156,9 ha), Skórzec (1.298,7 ha) i Grębków (1.674,4 ha);
Bagno Całowanie (kod obszaru PLB140011), obejmujące obszar 4.215,0 ha połoŜony w
województwie mazowieckim na terenie gmin: Karczew - gmina wiejska (99,4 ha),
Karczew - gmina miejska (464,3 ha), Osieck (763,3 ha), Sobienie-Jeziory (1.420,4 ha) i
Celestynów (1.467,6 ha);
Ostoja Kozienicka (kod obszaru PLB140013), obejmująca obszar 68.301,0 ha połoŜony
w województwie mazowieckim na terenie gmin: Sieciechów (676,6 ha), Policzna
(1.930,6 ha), Garbatka-Letnisko (7.359,6 ha), Kozienice (16.324,6 ha), Głowaczów
(6.195,2 ha), Pionki - gmina miejska (1.839,5 ha), Pionki - gmina wiejska (22.955,8
ha), Gózd (964,4 ha), Jastrzębia (4.200,4 ha), Jedlnia-Letnisko (2.572,9 ha), Tczów (2,0
ha), Zwoleń (3.153,1 ha) i Miasto Radom (126,1 ha);
Dolina Dolnej Narwi (kod obszaru PLB140014), obejmująca obszar 26.527,9 ha, w tym:
a) 17.460,0 ha połoŜone w województwie mazowieckim na terenie gmin: Długosiodło
(604,9 ha), Goworowo (1.845,0 ha), Lelis (2.251,8 ha), Młynarze (1.654,4 ha),
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63)

64)
65)

66)
67)

68)

69)

70)

71)

Obryte (691,3 ha), Olszewo-Borki (1.206,7 ha), Miasto Ostrołęka (524,8 ha), Pułtusk
(1.751,0 ha), RóŜan (1.469,7 ha), Rząśnik (1.176,3 ha), Rzekuń (1.415,5 ha),
Rzewnie (2.024,0 ha), Szelków (844,6 ha),
b) 9.067,9 ha połoŜone w województwie podlaskim na terenie gmin: Miasto ŁomŜa gmina miejska (736,4 ha), ŁomŜa - gmina wiejska (1.968,5 ha), Mały Płock (367,4
ha), Miastkowo (1.285,0 ha), Nowogród (2.613,4 ha), Piątnica (781,5 ha) i Zbójna
(1.315,7 ha);
Puszcza Kampinoska (kod obszaru PLC140001), obejmująca obszar 37.640,5 ha
połoŜony w województwie mazowieckim na terenie gmin: Czosnów (5.785,9 ha), Leoncin
(9.601,9 ha), Brochów (5.199,3 ha), Izabelin (5.914,5 ha), Kampinos (3.182,5 ha),
Leszno (6.819,2 ha), Łomianki (556,7 ha), Stare Babice (580,3 ha) i miasto stołeczne
Warszawa (0,1 ha);
Zbiornik Nyski (kod obszaru PLB160002), obejmujący obszar 2.127,9 ha połoŜony w
województwie opolskim na terenie gmin Nysa (1.634,2 ha) i Otmuchów (493,7 ha);
Zbiornik Otmuchowski (kod obszaru PLB160003), obejmujący obszar 2.027,0 ha
połoŜony w województwie opolskim na terenie gmin Otmuchów (2.026,5 ha), Paczków
(0,4 ha) i Ziębice - obszar wiejski (0,1 ha);
Jezioro Turawskie (kod obszaru PLB160004), obejmujące obszar 2.124,9 ha połoŜony w
województwie opolskim na terenie gminy Turawa (2.124,9 ha);
Pogórze Przemyskie (kod obszaru PLB180001), obejmujące obszar 65.366,3 ha połoŜony
w województwie podkarpackim na terenie gmin: Ustrzyki Dolne (1,4 ha), Rokietnica
(1.702,5 ha), Roźwienica (140,8 ha), Bircza (17.051,7 ha), Dubiecko (7.982,9 ha),
Fredropol (11.977,7 ha), Krasiczyn (12.450,2 ha), Krzywcza (5.868,7 ha), Przemyśl gmina wiejska (3.149,6 ha), śurawica (524,0 ha), Dynów - gmina wiejska (3.503,4 ha) i
Dynów - gmina miejska (1.013,2 ha);
Beskid Niski (kod obszaru PLB180002), obejmujący obszar 151.966,6 ha, w tym:
a) 64.994,6 ha połoŜone w województwie małopolskim na terenie gmin: Gorlice - gmina
wiejska (1.849,4 ha), Lipinki (999,9 ha), Ropa (2.643,6 ha), Sękowa (18.126,8 ha),
Uście Gorlickie (28.626,8 ha), Grybów - gmina wiejska (1.702,3 ha), Kamionka
Wielka (1.247,3 ha), Krynica-Zdrój (6.230,9 ha), Łabowa (3.149,3 ha) i Nawojowa
(418,3 ha),
b) 86.972,0 ha połoŜone w województwie podkarpackim na terenie gmin: Dębowiec
(1.931,7 ha), Krempna (20.373,1 ha), Nowy śmigród (4.364,5 ha), Osiek Jasielski
(1.706,4 ha), Dukla (26.098,0 ha), Iwonicz-Zdrój (249,8 ha), Rymanów (6.524,6 ha),
Bukowsko (3.755,4 ha), Komańcza (20.750,4 ha) i Zarszyn (1.218,1 ha);
Góry Słonne (kod obszaru PLB180003), obejmujące obszar 55.036,8 ha połoŜony w
województwie podkarpackim na terenie gmin: Bircza (0,2 ha), Fredropol (0,4 ha), Lesko
(2.989,1 ha), Olszanica (5.934,3 ha), Sanok - gmina miejska (1.347,1 ha), Sanok gmina wiejska (5.305,5 ha), Tyrawa Wołoska (6.924,6 ha), Ustrzyki Dolne (32.535,6
ha);
Puszcza Sandomierska (kod obszaru PLB180005), obejmująca obszar 129.115,6 ha
połoŜony w województwie podkarpackim na terenie gmin: Baranów Sandomierski
(3.139,6 ha), Bojanów (17.356,5 ha), Cmolas (9.448,8 ha), Dzikowiec (12.080,2 ha),
Głogów Małopolski (2.714,8 ha), Grębów (18.606,5 ha), JeŜowe (6.534,4 ha), Kamień
(3.481,8 ha), Kolbuszowa (8.052,5 ha), Majdan Królewski (15.432,0 ha), Mielec - gmina
miejska (29,7 ha), Mielec - gmina wiejska (3.295,8 ha), Nisko (1.352,8 ha), Niwiska
(1.369,9 ha), Nowa Dęba (4.941,6 ha), Padew Narodowa (1.046,3 ha), RaniŜów
(9.534,5 ha), Sędziszów Małopolski (2.550,1 ha), Sokołów Małopolski (513,6 ha),
Stalowa Wola (43,4 ha), Świlcza (2.321,2 ha), Tuszów Narodowy (5.172,5 ha) i
Zaleszany (97,1 ha);
Bieszczady (kod obszaru PLC180001), obejmujące obszar 111.519,5 ha połoŜony w
województwie podkarpackim na terenie gmin: Czarna (6.002,2 ha), Lutowiska (45.197,9
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ha), Komańcza (15.371,0 ha), Zagórz (1.850,6 ha), Baligród (8.983,0 ha), Cisna
(28.729,4 ha) i Solina (5.385,4 ha);
Bagienna Dolina Narwi (kod obszaru PLB200001), obejmująca obszar 23.471,0 ha
połoŜony w województwie podlaskim na terenie gmin: Choroszcz (8.161,7 ha), Łapy
(6.377,6 ha), SuraŜ (1.134,2 ha), Turośń Kościelna (4.449,5 ha), Tykocin (1.448,7 ha),
Kobylin-Borzymy (503,3 ha) i Sokoły (1.396,0 ha);
Puszcza Augustowska (kod obszaru PLB200002), obejmująca obszar 134.377,7 ha
połoŜony w województwie podlaskim na terenie gmin: Augustów - gmina miejska
(4.771,6 ha), Augustów - gmina wiejska (11.163,8 ha), Lipsk (4.963,5 ha), Nowinka
(16.156,2 ha), Płaska (37.286,4 ha), Sztabin (10.956,6 ha), Giby (30.298,7 ha),
Krasnopol (2.866,7 ha), Sejny - gmina wiejska (4.373,0 ha), Raczki (364,4 ha),
Szypliszki (0,1 ha), Miasto Suwałki - gmina miejska (373,7 ha) i Suwałki - gmina
wiejska (10.802,8 ha);
Puszcza Knyszyńska (kod obszaru PLB200003), obejmująca obszar 139.590,2 ha
połoŜony w województwie podlaskim na terenie gmin: Czarna Białostocka (18.256,3 ha),
Dobrzyniewo DuŜe (6.550,8 ha), Gródek (39.062,2 ha), Michałowo (11.791,5 ha),
Supraśl (1.4391 ha), Wasilków (9.149,2 ha), Zabłudów (4.785,5 ha), Jasionówka (9,1
ha), Knyszyn (3.649,6 ha), Janów (1.519,7 ha), Korycin (84,4 ha), Krynki (12.310,1
ha), Sokółka (4.409,6 ha) i Szudziałowo (13.621,2 ha);
Dolina Górnego Nurca (kod obszaru PLB200004), obejmująca obszar 3.995,1 ha
połoŜony w województwie podlaskim na terenie gmin: Boćki (878,8 ha), Kleszczele
(1.679,1 ha) i Orla (1.437,2 ha);
Bagno Wizna (kod obszaru PLB200005) obejmujące obszar 14.471,0 ha połoŜone w
województwie podlaskim na terenie gmin: ŁomŜa - gmina wiejska (523,2 ha), Rutki
(8.010,9 ha), Wizna (2.269,3 ha) i Zawady (3.667,6 ha);
Ostoja Biebrzańska (kod obszaru PLB200006), obejmująca obszar 148.508,8 ha
połoŜony w województwie podlaskim na terenie gmin: Augustów - gmina wiejska
(2.001,5 ha), Bargłów Kościelny (2.544,6 ha), Lipsk (4.890,2 ha), Sztabin (25.369,0
ha), Tykocin (4.093,4 ha), Zawady (549,5 ha), Grajewo - gmina wiejska (14.847,4 ha),
Radziłów (8.381,8 ha), Rajgród (9.386,2 ha), Jedwabne (909,2 ha), Wizna (1.262,0 ha),
Goniądz (29.189,5 ha), Jaświły (3.551,1 ha), Mońki (631,7 ha), Trzcianne (25.388,2
ha), Dąbrowa Białostocka (6.427,6 ha), Nowy Dwór (1.672,3 ha) i Suchowola (7.413,6
ha);
Dolina Górnej Narwi (kod obszaru PLB200007), obejmująca obszar 18.384,1 ha
połoŜony w województwie podlaskim na terenie gmin: Juchnowiec Kościelny (662,2 ha),
Łapy (354,1 ha), Michałowo (1.293,0 ha), Poświętne (1.442,5 ha), SuraŜ (2.402,8 ha),
Zabłudów (755,7 ha), Bielsk Podlaski - gmina wiejska (1.710,4 ha), Wyszki (2.338,7
ha), CzyŜe (394,6 ha), Narew (6.264,3 ha) i Narewka (765,8 ha);
Przełomowa Dolina Narwi (kod obszaru PLC200003), obejmująca obszar 7.649,1 ha
połoŜony w województwie podlaskim na terenie gmin: ŁomŜa - gmina wiejska (4.106,6
ha), Piątnica (3.165,3 ha), Wizna (356,6 ha) i Miasto ŁomŜa - gmina miejska (20,6 ha);
Puszcza Białowieska (kod obszaru PLC200004), obejmująca obszar 63.147,6 ha
połoŜony w województwie podlaskim na terenie gmin: Hajnówka - gmina miejska (6,7
ha), Hajnówka - gmina wiejska (17.640,3 ha), BiałowieŜa (20.338,2 ha), Dubicze
Cerkiewne (2.318,6 ha), Narew (2.115,3 ha) i Narewka (20.728,5 ha);
Wielki Sandr Brdy (kod obszaru PLB220001), obejmujący obszar 37.106,3 ha połoŜony
w województwie pomorskim na terenie gmin: Lipnica (1.862,1 ha), Studzienice (239,0
ha), Brusy (16.760,9 ha), Chojnice - gmina wiejska (15.565,9 ha) i Konarzyny (2.678,4
ha);
Dolina Słupi (kod obszaru PLB220002), obejmująca obszar 37.471,8 ha połoŜony w
województwie pomorskim na terenie gmin: Borzytuchom (4.400,2 ha), Bytów (1.565,0
ha), Czarna Dąbrówka (7.281,9 ha), Kołczygłowy (7.606,4 ha), Parchowo (5,5 ha),
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83)

84)

85)

86)

87)

Trzebielino (11,6 ha), Dębnica Kaszubska (11.378,2 ha), Kobylnica (4.580,5 ha) i Słupsk
- gmina wiejska (642,6 ha);
Ostoja Słowińska (kod obszaru PLB220003), obejmująca obszar 21.819,5 ha połoŜony w
województwie pomorskim na terenie gmin: Łeba (368,5 ha), Główczyce (2.144,1 ha),
Smołdzino (16.733,1 ha), Ustka - gmina wiejska (292,1 ha) i Wicko (2.281,7 ha);
Ujście Wisły (kod obszaru PLB220004), obejmujące obszar 1.748,1 ha, w tym:
a) 856,4 ha połoŜone w województwie pomorskim na terenie gmin: Stegna (373,1 ha) i
Miasto Gdańsk (483,3 ha),
b) 891,7 ha połoŜone na wodach przybrzeŜnych Morza Bałtyckiego, którego granice
przebiegają od punktu na lądzie o współrzędnych 18°54'38'' długości geograficznej
wschodniej i 54°20'42'' szerokości geograficznej północnej w kierunku północnym do
punktu o współrzędnych 18°54'43'' długości geograficznej wschodniej i 54°21'31''
szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku północno-wschodnim do
punktu o współrzędnych 18°55'37'' długości geograficznej wschodniej i 54°22'12''
szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu o współrzędnych 18°56'17''
długości geograficznej wschodniej i 54°22'29'' szerokości geograficznej północnej,
dalej do punktu o współrzędnych 18°56'40'' długości geograficznej wschodniej i
54°22'34'' szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu o współrzędnych
18°57'1'' długości geograficznej wschodniej i 54°22'36'' szerokości geograficznej
północnej, następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu o współrzędnych
18°57'23'' długości geograficznej wschodniej i 54°22'34'' szerokości geograficznej
północnej, dalej do punktu o współrzędnych 18°57'50'' długości geograficznej
wschodniej i 54°22'30'' szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu o
współrzędnych 18°58'11'' długości geograficznej wschodniej i 54°22'23'' szerokości
geograficznej północnej, dalej do punktu o współrzędnych 18°58'27'' długości
geograficznej wschodniej i 54°22'12'' szerokości geograficznej północnej, dalej do
punktu o współrzędnych 18°58'36'' długości geograficznej wschodniej i 54°22'0''
szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku południowo-zachodnim do
punktu o współrzędnych 18°58'40'' długości geograficznej wschodniej i 54°21'46''
szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu o współrzędnych 18°58'33''
długości geograficznej wschodniej i 54°21'17'' szerokości geograficznej północnej,
dalej do punktu o współrzędnych 18°58'26'' długości geograficznej wschodniej i
54°21'3'' szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu na lądzie 18°58'12''
długości geograficznej wschodniej i 54°20'47'' szerokości geograficznej północnej;
Zatoka Pucka (kod obszaru PLB220005), obejmująca obszar 62.430,4 ha, w tym:
a) 1.111,4 ha połoŜone w województwie pomorskim na terenie gmin: Hel (49,3 ha),
Jastarnia (94,9 ha), Władysławowo (115,6 ha), Kosakowo (329,3 ha), Puck - gmina
wiejska (265,9 ha), Puck - gmina miejska (5,6 ha), Miasto Gdańsk (249,8 ha) i Miasto
Sopot (1,0 ha),
b) 61.316,0 ha połoŜone na wodach przybrzeŜnych Morza Bałtyckiego, którego granica
przebiega od punktu o współrzędnych 18°48'45'' długości geograficznej wschodniej i
54°35'34'' szerokości geograficznej północnej w kierunku południowo-zachodnim do
punktu o współrzędnych 18°46'45'' długości geograficznej wschodniej i 54°23'23''
szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku południowo-wschodnim do
punktu o współrzędnych 18°48'25'' długości geograficznej wschodniej i 54°21'46''
szerokości geograficznej północnej, a następnie w kierunku północno-wschodnim
granicą linii brzegowej do punktu początkowego;
Lasy Lęborskie (kod obszaru PLB220006), obejmujące obszar 8.565,3 ha połoŜony w
województwie pomorskim na terenie gmin: Choczewo (702,5 ha), Gniewino (4.517,4
ha), Luzino (129,5 ha) i Łęczyce (3.215,9 ha);
Puszcza DarŜlubska (kod obszaru PLB220007), obejmująca obszar 6.452,6 ha połoŜony
w województwie pomorskim na terenie gmin: Puck - gmina wiejska (3.674,4 ha), Reda
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88)

89)

90)

91)

92)

93)

94)

95)

96)

97)
98)

(1.432,5 ha), Wejherowo - gmina miejska (46,2 ha) i Wejherowo - gmina wiejska
(1.299,5 ha);
Lasy Mirachowskie (kod obszaru PLB220008), obejmujące obszar 8.232,4 ha połoŜony w
województwie pomorskim na terenie gmin: Chmielno (25,8 ha), Kartuzy (5.033,4 ha),
Sierakowice (2.880,5 ha) i Linia (292,7 ha);
Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009), obejmujące obszar 322.535,8 ha, w tym:
a) 108.985,4 ha połoŜone w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin:
Cekcyn (24.926,9 ha), Drzycim (5.050,6 ha), Gostycyn (1.715,1 ha), JeŜewo
(6.396,8 ha), Kęsowo (83,5 ha), Lubiewo (3.081,2 ha), Lniano (3.749,6 ha), Nowe
(337,9 ha), Śliwice (17.448,8 ha), Tuchola (15.308,9 ha), Warlubie (10.010,1 ha) i
Osie (20.876,0 ha),
b) 213.550,4 ha połoŜone w województwie pomorskim na terenie gmin: Brusy (22.153,6
ha), Bytów (472,7 ha), Czarna Woda (2.769,5 ha), Czersk (37.962 ha), Chojnice
(11.341,5 ha), Dziemiany (12.523,2 ha), Kaliska (10.304,7 ha), Karsin (16.921,1
ha), Konarzyny (699,7 ha), Kościerzyna (10.752,6 ha), Lipnica (8.971,8 ha), Lipusz
(9.269,1 ha), Lubichowo (12.658,4 ha), Osieczna (12.282,4 ha), Osiek (15.589,5 ha),
Parchowo (505,6 ha), Skórcz - gmina miejska (12,2 ha), Skórcz - gmina wiejska
(1.896,8 ha), Smętowo Graniczne (3.032,3 ha), Stara Kiszewa (11.528,2 ha),
Studzienice (10.182,6 ha) i Zblewo (1.720,9 ha);
Bielawskie Błota (kod obszaru PLB220010), obejmujące obszar 1.101,3 ha połoŜony w
województwie pomorskim na terenie gmin: Władysławowo (236,5 ha), Krokowa (733,7
ha), Puck - gmina wiejska (131,1 ha);
Dolina Górnej Wisły (kod obszaru PLB240001), obejmująca obszar 24.740,2 ha połoŜony
w województwie śląskim na terenie gmin: Czechowice-Dziedzice (3.169,0 ha), Jasienica
(4.168,1 ha), Chybie (3.167,6 ha), Dębowiec (1.395,4 ha), HaŜlach (584,7 ha),
Skoczów (3.984,7 ha), Strumień (4.037,6 ha), Goczałkowice-Zdrój (3.882,0 ha) i
Pszczyna (351,1 ha);
Beskid śywiecki (kod obszaru PLB240002), obejmujący obszar 34.988,9 ha połoŜony w
województwie śląskim na terenie gmin: Jeleśnia (7.279,2 ha), Milówka (1.540,8 ha),
Radziechowy-Wieprz (1.332,6 ha), Rajcza (9.083,9 ha), Świnna (1.236,1 ha), Ujsoły
(10.262,5 ha) i Węgierska Górka (4.253,8 ha);
Stawy Wielikąt i Las Tworkowski (kod obszaru PLB240003), obejmujące obszar 914,5 ha
połoŜony w województwie śląskim na terenie gmin: KrzyŜanowice (133,2 ha) i Lubomia
(781,3 ha);
Dolina Nidy (kod obszaru PLB260001), obejmująca obszar 19.956,1 ha połoŜony w
województwie świętokrzyskim na terenie gmin: Busko-Zdrój (7,5 ha), Chęciny (12,6
ha), Nowy Korczyn (1.677,6 ha), Sobków (2.092,7 ha), Wiślica (4.336,3 ha), Imielno
(1.779,9 ha), Opatowiec (124,0 ha), Kije (1.777,8 ha), Michałów (977,4 ha), Pińczów
(4.984,0 ha) i Złota (2.186,3 ha);
Bagna Nietlickie (kod obszaru PLB280001), obejmujące obszar 4.080,8 ha połoŜony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin Miłki (2.429,5 ha), Mikołajki
(114,1 ha) i Orzysz (1.537,2 ha);
Dolina Pasłęki (kod obszaru PLB280002), obejmująca obszar 20.669,9 ha połoŜony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Braniewo - gmina wiejska (454,7
ha), Braniewo - gmina miejska (44,3 ha), Płoskinia (2.994,6 ha), Wilczęta (1.934,4 ha),
Godkowo (941,1 ha), Lubomino (750,9 ha), Orneta (1.875,6 ha), Gietrzwałd (3.838,6
ha), Jonkowo (1.772,0 ha), Olsztynek (915,2 ha), Stawiguda (570,6 ha), Świątki
(1.713,0 ha), Łukta (1.684,2 ha) i Miłakowo (1.180,7 ha);
Jezioro Łuknajno (kod obszaru PLB280003), obejmujące obszar 1.380,2 ha połoŜony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gminy Mikołajki (1.380,2 ha);
Jezioro Oświn i Okolice (kod obszaru PLB280004), obejmujące obszar 2.516,1 ha
połoŜony w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Srokowo (385,3 ha) i
Węgorzewo (2.130,8 ha);
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99) Lasy Iławskie (kod obszaru PLB280005), obejmujące obszar 25.218,5 ha, w tym:
a) 22.603,5 ha połoŜone w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Iława
- gmina wiejska (10.528,5 ha), Iława - gmina miejska (150,3 ha), Susz (5.215,0 ha) i
Zalewo (6.709,7 ha),
b) 2.615,0 ha połoŜone w województwie pomorskim na terenie gminy Stary Dzierzgoń
(2.615,0 ha);
100) Puszcza Borecka (kod obszaru PLB280006), obejmująca obszar 18.962,8 ha połoŜony
w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Kruklanki (9.913,3 ha),
Wydminy (9,7 ha), Kowale Oleckie (7.736,2 ha), Świętajno (1.038,5 ha), Banie
Mazurskie (101,2 ha), Gołdap (100,9 ha) i Pozezdrze (63,0 ha);
101) Puszcza Napiwodzko-Ramucka (kod obszaru PLB280007), obejmująca obszar
116.604,6 ha połoŜony w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Janowo
(7.081,2 ha), Nidzica (17.662,8 ha), Olsztynek (10.198,6 ha), Purda (15.424,5 ha),
Stawiguda (11.369,5 ha), Dźwierzuty (1.507,1 ha), Jedwabno (27.635,4 ha), Pasym
(4.346,7 ha), Szczytno - gmina wiejska (8.340,8 ha) i Wielbark (13.048,0 ha);
102) Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008), obejmująca obszar 172.802,1 ha, w tym:
a) 169.101,3 ha połoŜone w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin:
Mikołajki (10.521,2 ha), Mrągowo - gmina wiejska (3.883,3 ha), Piecki (31.422,0 ha),
Sorkwity (7.500,1 ha), Biskupiec (671,6 ha), Orzysz (2.069,7 ha), Pisz (42.224,4 ha),
Ruciane-Nida (36.772,9 ha), Dźwierzuty (4.390,5 ha), Rozogi (6.434,6 ha), Szczytno
- gmina wiejska (834,8 ha) i Świętajno (23.376,2 ha),
b) 3.644,2 ha połoŜone w województwie podlaskim na terenie gmin: Kolno - gmina
wiejska (2.367,5 ha) i Turośl (1.276,7 ha),
c) 56,6 ha połoŜone w województwie mazowieckim na terenie gminy Łyse (56,6 ha);
103) Zalew Wiślany (kod obszaru PLB280010), obejmujący obszar 32.224,1 ha, w tym:
a) 17.776,6 ha połoŜone w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin:
Braniewo - gmina wiejska (2.851,7 ha), Frombork (4.032,5 ha), Elbląg - gmina
wiejska (305,4 ha) i Tolkmicko (10.587,0 ha),
b) 14.477,5 ha połoŜone w województwie pomorskim na terenie gmin: Krynica Morska
(9.470,1 ha), Nowy Dwór Gdański (29,5 ha) i Sztutowo (4.947,9 ha);
104) Lasy Skaliskie (kod obszaru PLB280011), obejmujące obszar 12.644,8 ha połoŜone w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Banie Mazurskie (5.736,5 ha) i
Budry (6.908,3 ha);
105) Jezioro Dobskie (kod obszaru PLB280012), obejmujące obszar 6.985,3 ha połoŜony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: GiŜycko - gmina wiejska (4.517,7
ha), Kętrzyn - gmina wiejska (1.245,2 ha), Ryn (511,6 ha) i Węgorzewo (710,8 ha);
106) Jezioro DruŜno (kod obszaru PLB280013), obejmujące obszar 5.996,7 ha połoŜony w
województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Miasto Elbląg - gmina miejska
(1,8 ha), Elbląg - gmina wiejska (3.896,3 ha) i Markusy (2.097,6 ha);
107) Ostoja Poligon Orzysz (kod obszaru PLB280014), obejmująca obszar 21.208,0 ha
połoŜony w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Ełk - gmina wiejska
(559,6 ha), Biała Piska (9.200,9 ha), Orzysz (10.793,9 ha), Pisz (653,6 ha);
108) Ostoja Warmińska (kod obszaru PLB280015), obejmująca obszar 142.016,2 ha
połoŜony w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Bartoszyce - gmina
miejska (21,9 ha), Górowo Iławeckie - gmina miejska (29,2 ha), Bartoszyce - gmina
wiejska (25.919,8 ha), Górowo Iławeckie - gmina wiejska (32.587,3 ha), Sępopol
(23.129,2 ha), Braniewo - gmina wiejska (9.004,0 ha), Lelkowo (17.965,6 ha),
PienięŜno (1.548,8 ha), Barciany (17.850,8 ha), Korsze (5.177,7), Srokowo (8.781,7 ha)
i Węgorzewo (0,2 ha);
109) Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (kod obszaru PLB300001), obejmująca
obszar 32.672,1 ha, w tym:
a) 21.180,5 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: ChodzieŜ gmina wiejska (3.998,6 ha), Szamocin (5.453,7 ha), Białośliwie (2.148,9 ha), Kaczory
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(2.144,2 ha), Miasteczko Krajeńskie (2.022,2 ha), Ujście (1.365,1 ha), Wyrzysk
(3.486,2 ha) i Gołańcz (561,6 ha),
b) 11.491,6 ha połoŜone w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Białe
Błota (493,3 ha), Sicienko (1.111,7 ha), Kcynia (2.406,3 ha), Nakło nad Notecią
(4.106,5 ha), Sadki (3.305,4 ha), Szubin (15,6 ha) i Miasto Bydgoszcz (52,8 ha);
110) Dolina Środkowej Warty (kod obszaru PLB300002), obejmująca obszar 57.104,4 ha, w
tym:
a) 52.832,8 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: śerków
(1.518,9 ha), Koło - gmina wiejska (2.723,2 ha), Koło - gmina miejska (471,7 ha),
Dąbie (2.794,3 ha), Kościelec (3.276,9 ha), Osiek Mały (956,9 ha), Golina (3.571,3
ha), Kramsk (9.903,3 ha), Krzymów (2.521,8 ha), Rzgów (3.077,0 ha), Sompolno
(76,2 ha), Stare Miasto (790,2 ha), Lądek (3.557,4 ha), Zagórów (2.977,3 ha),
Krzykosy (1.088,5 ha), Nowe Miasto nad Wartą (1.071,8 ha), Środa Wielkopolska
(37,0 ha), Brudzew (1.532,3 ha), Dobra (57,5 ha), Przykona (58,1 ha), Kołaczkowo
(314,0 ha), Miłosław (4.940,3 ha), Pyzdry (4.244,9 ha) i Miasto Konin (1.272,0 ha),
b) 4.271,6 ha połoŜone w województwie łódzkim na terenie gmin: Poddębice (512,8 ha)
i Uniejów (3.758,8 ha);
111) Nadnoteckie Łęgi (kod obszaru PLB300003), obejmujące obszar 16.058,1 ha połoŜony
w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Czarnków - gmina wiejska (7.021,1
ha), Czarnków - gmina miejska (125,0 ha), Trzcianka (3.648,2 ha), Wieleń (3.429,9 ha)
i Ujście (1.833,9 ha);
112) Wielki Łęg Obrzański (kod obszaru PLB300004), obejmujący obszar 23.431,1 ha
połoŜony w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Kamieniec (3.817,0 ha),
Rakoniewice (1.025,3 ha), Wielichowo (4.858,4 ha), Kościan - gmina wiejska (2.959,9
ha), Śmigiel (1.440,4 ha), Przemęt (5.166,9 ha) i Wolsztyn (4.063,2 ha);
113) Zbiornik Wonieść (kod obszaru PLB300005), obejmujący obszar 2.802,1 ha połoŜony w
województwie wielkopolskim na terenie gmin: Kościan - gmina wiejska (933,8 ha),
Krzywiń (132,0 ha), Śmigiel (675,3 ha) i Osieczna (1.060,9 ha);
114) Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem (kod obszaru PLB300006), obejmująca obszar
1.252,3 ha połoŜony w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Kiszkowo (1.241,4
ha) i Kłecko (10,9 ha);
115) Dąbrowy Krotoszyńskie (kod obszaru PLB300007), obejmujące obszar 34.245,3 ha
połoŜony w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Sulmierzyce (1.619,5 ha),
Zduny (2.866,1 ha), Odolanów (2.630,5 ha), Ostrów Wielkopolski - gmina wiejska
(4.925,5 ha), Krotoszyn (13.244,1 ha), RozdraŜew (4,0 ha), Raszków (7.231,3 ha),
Dobrzyca (649,7 ha) i Pleszew (1.074,6 ha);
116) Jezioro Zgierzynieckie (kod obszaru PLB300009), obejmujące obszar 552,8 ha połoŜony
w województwie wielkopolskim na terenie gminy Lwówek (552,8 ha);
117) Pojezierze Sławskie (kod obszaru PLB300011), obejmujące obszar 39.144,8 ha, w tym:
a) 17.260,7 ha połoŜone w województwie lubuskim na terenie gmin: Sława (11.381,2
ha), Wschowa (3.615,5 ha), Kolsko (493,4 ha) i Nowa Sól - gmina wiejska (1.770,6
ha),
b) 21.884,1 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Święciechowa
(228,9 ha), Wijewo (6.180,6 ha), Śmigiel (45,7 ha), Włoszakowice (6.882,4 ha) i
Przemęt (8.546,5 ha);
118) Puszcza nad Gwdą (kod obszaru PLB300012), obejmująca obszar 77.678,9 ha, w tym:
a) 50.116,4 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Piła (3.692,5
ha), Kaczory (5.944,3 ha), Szydłowo (6.980,3 ha), Ujście (124,6 ha), Jastrowie
(21.286,6 ha), Krajenka (6.686,6 ha), Tarnówka (5.401,4 ha) i Wysoka (0,1 ha),
b) 27.562,5 ha połoŜone w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin:
Czaplinek (9,1 ha), Mirosławiec (1.884,8 ha), Tuczno (919,1 ha), Wałcz - gmina
miejska (1.099,1 ha) i Wałcz - gmina wiejska (23.650,4 ha);
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119) Dolina Samicy (kod obszaru PLB300013), obejmująca obszar 2.391,0 ha połoŜony w
województwie wielkopolskim na terenie gmin: Oborniki (1.190,6 ha), Rokietnica (805,0
ha), Suchy Las (366,1 ha) i Miasto Poznań (29,3 ha);
120) Puszcza Notecka (kod obszaru PLB300015), obejmująca obszar 178.255,8 ha, w tym:
a) 42.088,3 ha połoŜone w województwie lubuskim na terenie gmin: Santok (2.348,0
ha), Przytoczna (1.043,6 ha), Pszczew (44,9 ha), Skwierzyna (19.659,0 ha) i
Drezdenko (18.992,8 ha),
b) 136.167,5 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Drawsko
(11.971,7 ha), Międzychód (15.702,0 ha), Sieraków (18.896,2 ha), Lubasz (9.146,1
ha), Połajewo (3.638,2 ha), Wieleń (18.921,8 ha), Chrzypsko Wielkie (8.358,8 ha),
Kwilcz (6.695,4 ha), Sieraków (1.407,5 ha), Oborniki (11.001,9 ha), Obrzycko gmina wiejska (3.820,3 ha), Rogoźno (2.293,2 ha), Ryczywół (2.707,7 ha), Pniewy
(727,1 ha) i Wronki (20.879,6 ha);
121) Ostoja Rogalińska (kod obszaru PLB300017), obejmująca obszar 21.763,1 ha połoŜony
w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Puszczykowo (492,4 ha), Dopiewo
(191,2 ha), Komorniki (1.376,1 ha), Mosina (7.775,1 ha), Stęszew (4.101,9 ha), Kórnik
(359,5 ha), Zaniemyśl (775,6 ha), Brodnica (3.442,7 ha), KsiąŜ Wielkopolski (596,1 ha),
Śrem (2.652,5 ha);
122) Bagna Rozwarowskie (kod obszaru PLB320001), obejmujące obszar 4.249,7 ha
połoŜony w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Golczewo (0,7 ha),
Kamień Pomorski (1.911,6 ha) i Wolin (2.337,4 ha);
123) Delta Świny (kod obszaru PLB320002), obejmująca obszar 8.286,1 ha połoŜony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Międzyzdroje (860,1 ha) i Miasto
Świnoujście (7.426,0 ha);
124) Dolina Dolnej Odry (kod obszaru PLB320003), obejmująca obszar 61.648,3 ha
połoŜony w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Boleszkowice (3.808,8
ha), Cedynia (7.247,6 ha), Chojna (4.992,5 ha), Goleniów (6.452,8 ha), Gryfino
(3.696,6 ha), Miasto Szczecin (9.359,3 ha), Mieszkowice (8.889,7 ha), Moryń (183,7
ha), Kołbaskowo (4.094,5 ha) i Widuchowa (12.922,8 ha);
125) Jezioro Miedwie i Okolice (kod obszaru PLB320005), obejmujące obszar 16.511,0 ha
połoŜony w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Bielice (705,9 ha),
Kobylanka (377,7 ha), Przelewice (2.681,0 ha), Pyrzyce (5.334,5 ha), Stare Czarnowo
(2.535,0 ha), Stargard Szczeciński - gmina wiejska (2.783,9 ha) i Warnice (2.093,0 ha);
126) Jezioro Świdwie (kod obszaru PLB320006), obejmujące obszar 7.196,2 ha połoŜony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Dobra (Szczecińska) (4.096,6 ha) i
Police (3.099,6 ha);
127) Łąki Skoszewskie (kod obszaru PLB320007), obejmujące obszar 9.083,4 ha połoŜony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Przybiernów (1,9 ha), Stepnica
(8.751,6 ha) i Wolin (331,8 ha);
128) Ostoja Ińska (kod obszaru PLB320008), obejmująca obszar 87.711,0 ha połoŜony w
województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Recz (2.294,2 ha), Drawsko
Pomorskie (3.241,8 ha), Kalisz Pomorski (579,7 ha), Chociwel (15.471,7 ha), Dobrzany
(11.284,4 ha), Ińsko (15.098,4 ha), Marianowo (6.173,8 ha), Stara Dąbrowa (2.004,4
ha), Suchań (240,3 ha), Dobra (4.093,5 ha), Łobez (306,7 ha), Radowo Małe (1.308,3
ha) i Węgorzyno (25.603,8 ha);
129) Zalew Szczeciński (kod obszaru PLB320009), obejmujący obszar 47.194,6 ha połoŜony
w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Goleniów (57,9 ha), Stepnica
(9.837,9 ha), Międzyzdroje (4.667,8 ha), Wolin (8.404,3 ha), Nowe Warpno (12.480,6
ha), Police (4.408,5 ha) i Miasto Świnoujście (7.337,6 ha);
130) WybrzeŜe Trzebiatowskie (kod obszaru PLB320010), obejmujące obszar 31.757,6 ha
połoŜony w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Karnice (2.839,1 ha),
Rewal (2.061,6 ha), Trzebiatów (11.708,3 ha), Dziwnów (348,9 ha), Kamień Pomorski
(2.316,4 ha), Świerzno (4.326,8 ha) i Kołobrzeg - gmina wiejska (8.156,5 ha);
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131) Zalew Kamieński i Dziwna (kod obszaru PLB320011), obejmujący obszar 12.506,9 ha
połoŜony w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Dziwnów (1.926,7 ha),
Kamień Pomorski (5.312,7 ha) i Wolin (5.267,5 ha);
132) Puszcza Goleniowska (kod obszaru PLB320012), obejmująca obszar 25.039,2 ha
połoŜony w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Goleniów (6.327,7 ha),
Przybiernów (6.789,8 ha), Stepnica (8.675,8 ha) i Wolin (3.245,9 ha);
133) Ostoja Wkrzańska (kod obszaru PLB320014), obejmująca obszar 14.575,7 ha połoŜony
w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Nowe Warpno (7.132,6 ha) i
Police (7.443,1 ha);
134) Ostoja Witnicko-Dębniańska (kod obszaru PLB320015), obejmująca obszar 46.993,1
ha, w tym:
a) 30.921,3 ha połoŜone w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Chojna
(623,5 ha), Trzcińsko-Zdrój (8.868,8 ha), Boleszkowice (61,8 ha), Dębno (19.356,1
ha) i Myślibórz (2.011,1 ha),
b) 16.071,8 ha połoŜone w województwie lubuskim na terenie gmin: Bogdaniec (3.088,7
ha), Lubiszyn (2.393,7 ha), Witnica (10.582,5 ha) i Miasto Gorzów Wielkopolski (6,9
ha);
135) Lasy Puszczy nad Drawą (kod obszaru PLB320016), obejmujące obszar 190.279,1 ha,
w tym:
a) 53.905,2 ha połoŜone w województwie lubuskim na terenie gmin: Dobiegniew
(35.116,9 ha), Drezdenko (11.330,3 ha), Stare Kurowo (2.097,4 ha) i Strzelce
Krajeńskie (5.360,6 ha),
b) 15.366,3 ha połoŜone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: KrzyŜ
Wielkopolski (13.536,8 ha) i Wieleń (1.829,5 ha),
c) 121.007,6 ha połoŜone w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin:
Bierzwnik (23.900,4 ha), Człopa (27.605,1 ha), Choszczno (4.285,3 ha), Drawno
(30.726,6 ha), Kalisz Pomorski (2.528,3 ha), Krzęcin (7.276,5 ha), Mirosławiec
(288,2 ha), Pełczyce (319,0 ha), Recz (8.048,6 ha), Tuczno (15.799,9 ha) i Wałcz gmina wiejska (229,6 ha);
136) Ostoja Cedyńska (kod obszaru PLB320017), obejmująca obszar 20.871,2 ha połoŜony
w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Cedynia (7.398,4 ha), Chojna
(9.087,3 ha) i Moryń (4.385,5 ha);
137) Jeziora Wełtyńskie (kod obszaru PLB320018), obejmujące obszar 2.811,2 ha połoŜony
w województwie zachodniopomorskim na terenie gminy Gryfino (2.811,2 ha);
138) Ostoja Drawska (kod obszaru PLB320019), obejmująca obszar 153.906,1 ha połoŜony
w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Biały Bór - miasto (27,3 ha),
Biały Bór - obszar wiejski (8.263,7 ha), Szczecinek (4,5 ha), Czaplinek - obszar wiejski
(20.236,8 ha), Tychowo (1.610,6 ha), Czaplinek - miasto (1.158,4 ha), Drawsko
Pomorskie (15.609,0 ha), Kalisz Pomorski (11.332,8 ha), Ostrowice (15.018,7 ha),
Wierzchowo (4.774,8 ha), Złocieniec - miasto (3.226,1 ha), Złocienice - obszar wiejski
(16.239,1 ha), Bobolice - obszar wiejski (0,2 ha), Barwice (12.886,3 ha), Grzmiąca
(5.856,0 ha), Borne Sulinowo (10.791,2 ha), BrzeŜno (4.476,7 ha), Połczyn-Zdrój
(20.386,2 ha), Świdwin - gmina wiejska (1.837,1 ha) i Mirosławiec (170,5 ha);
139) PrzybrzeŜne Wody Bałtyku (kod obszaru PLB990002), obejmujące obszar 194.626,7 ha
połoŜony na Morzu Bałtyckim, którego granica przebiega od punktu początkowego o
współrzędnych 16°12'27'' długości geograficznej wschodniej i 54°19'1'' szerokości
geograficznej północnej w kierunku północno-zachodnim do punktu o współrzędnych
16°8'17'' długości geograficznej wschodniej i 54°24'34'' szerokości geograficznej
północnej, następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu o współrzędnych
16°16'55'' długości geograficznej wschodniej i 54°29'25'' szerokości geograficznej
północnej, dalej do punktu o współrzędnych 16°21'59'' długości geograficznej
wschodniej i 54°33'26'' szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu o
współrzędnych 16°25'0'' długości geograficznej wschodniej i 54°34'8'' szerokości
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geograficznej północnej, dalej do punktu o współrzędnych 16°55'11'' długości
geograficznej wschodniej i 54°45'29'' szerokości geograficznej północnej, dalej do
punktu o współrzędnych 17°9'47'' długości geograficznej wschodniej i 54°49'20''
szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu o współrzędnych 17°16'34'' długości
geograficznej wschodniej i 54°50'59'' szerokości geograficznej północnej, dalej do
punktu o współrzędnych 17°28'0'' długości geograficznej wschodniej i 54°53'24''
szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu o współrzędnych 17°32'39'' długości
geograficznej wschodniej i 54°53'50'' szerokości geograficznej północnej, dalej do
punktu o współrzędnych 17°42'30'' długości geograficznej wschodniej i 54°53'29''
szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu o współrzędnych 17°52'41'' długości
geograficznej wschodniej i 54°55'7'' szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu
o współrzędnych 18°25'59'' długości geograficznej wschodniej i 54°56'40'' szerokości
geograficznej północnej, dalej do punktu o współrzędnych 18°30'10'' długości
geograficznej wschodniej i 54°56'1'' szerokości geograficznej północnej, następnie w
kierunku południowo-wschodnim do punktu o współrzędnych 18°36'56'' długości
geograficznej wschodniej i 54°54'1'' szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu
o współrzędnych 18°38'14'' długości geograficznej wschodniej i 54°52'41'' szerokości
geograficznej północnej, następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu o
współrzędnych 18°37'9'' długości geograficznej wschodniej i 54°50'20'' szerokości
geograficznej północnej, a następnie granicą linii brzegowej w kierunku zachodnim do
punktu początkowego;
140) Zatoka Pomorska (kod obszaru PLB990003), obejmująca obszar 311.877,3 ha połoŜony
na Morzu Bałtyckim, którego granica przebiega od punktu początkowego o
współrzędnych 14°18'58'' długości geograficznej wschodniej i 53°54'53'' szerokości
geograficznej północnej w kierunku północnym do punktu o współrzędnych 14°19'20''
długości geograficznej wschodniej i 53°56'58'' szerokości geograficznej północnej,
następnie w kierunku wschodnim do punktu o współrzędnych 14°20'20'' długości
geograficznej wschodniej i 53°57'7'' szerokości geograficznej północnej, następnie w
kierunku północno-zachodnim do punktu o współrzędnych 14°17'1'' długości
geograficznej wschodniej i 54°7'38'' szerokości geograficznej północnej, następnie w
kierunku zachodnim do punktu o współrzędnych 14°14'22'' długości geograficznej
wschodniej i 54°7'38'' szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku
północno-wschodnim do punktu o współrzędnych 14°21'8'' długości geograficznej
wschodniej i 54°10'7'' szerokości geograficznej północnej, dalej do punktu o
współrzędnych 14°44'33'' długości geograficznej wschodniej i 54°29'39'' szerokości
geograficznej północnej i dalej w kierunku południowo-wschodnim izobatą 20 do punktu
o współrzędnych 16°9'36'' długości geograficznej wschodniej i 54°22'49'' szerokości
geograficznej północnej w kierunku południowo-wschodnim do punktu o współrzędnych
16°12'27'' długości geograficznej wschodniej i 54°19'1'' szerokości geograficznej
północnej, a następnie granicą linii brzegowej w kierunku zachodnim do punktu
początkowego;
141) Ławica Słupska (kod obszaru PLC990001), obejmująca obszar 80.050,3 ha połoŜony na
Morzu Bałtyckim, którego granica przebiega od punktu początkowego o współrzędnych
16°21'30'' długości geograficznej wschodniej i 54°55'20'' szerokości geograficznej
północnej w kierunku północno-wschodnim do punktu o współrzędnych 16°27'53''
długości geograficznej wschodniej i 54°59'22'' szerokości geograficznej północnej, dalej
do punktu o współrzędnych 16°39'32'' długości geograficznej wschodniej i 55°2'5''
szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku wschodnim do punktu o
współrzędnych 16°51'32'' długości geograficznej wschodniej i 55°1'50'' szerokości
geograficznej północnej, następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu o
współrzędnych 17°10'45'' długości geograficznej wschodniej i 54°58'17'' szerokości
geograficznej północnej, następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu o
współrzędnych 17°10'16'' długości geograficznej wschodniej i 54°57'10'' szerokości
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geograficznej północnej, dalej do punktu o współrzędnych 17°5'11'' długości
geograficznej wschodniej i 54°54'16'' szerokości geograficznej północnej, dalej do
punktu o współrzędnych 16°48'55'' długości geograficznej wschodniej i 54°50'31''
szerokości geograficznej północnej, następnie w kierunku zachodnim do punktu o
współrzędnych 16°32'28'' długości geograficznej wschodniej i 54°50'51'' szerokości
geograficznej północnej, następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu o
współrzędnych 16°24'20'' długości geograficznej wschodniej i 54°51'77'' szerokości
geograficznej północnej i dalej do punktu początkowego.
§ 3. Mapy obszarów specjalnej ochrony ptaków, o których mowa w § 2, stanowią
załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. Celami wyznaczenia obszarów, o których mowa w § 2, są: ochrona populacji dziko
występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk
zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie
biotopów.
§ 5. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do
rozporządzenia oraz ich naturalne siedliska.
§ 6. Nadzór nad obszarami, o których mowa w § 2, sprawuje wojewoda lub dyrektor
urzędu morskiego właściwy dla obszaru swojego działania.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________
1)
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).
(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)
..................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX
Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z
programem Lex wymaga dostępu do Internetu.
Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 września 2007 r.
(Dz.U.07.179.1275) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2007 r.
Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
Załącznik nr 1 i 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 października 2008 r.
(Dz.U.08.198.1226) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2008 r. Zmiany
nie zostały naniesione na tekst.
..................................................
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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
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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)
grafika
28) Puszcza Kampinoska (kod obszaru PLC140001)
grafika
29) Pogórze Przemyskie (kod obszaru PLB180001)
grafika
30) Bieszczady (kod obszaru PLC180001)
grafika
31) Bagienna Dolina Narwi (kod obszaru PLB200001)
grafika
32) Puszcza Augustowska (kod obszaru PLB200002)
grafika
33) Puszcza Knyszyńska (kod obszaru PLB200003)
grafika
34) Dolina Biebrzy (kod obszaru PLC200001)
grafika
35) Dolina Górnej Narwi (kod obszaru PLC200002)
grafika
36) Przełomowa Dolina Narwi (kod obszaru PLC200003)
grafika
37) Puszcza Białowieska (kod obszaru PLC200004)
grafika
38) Wielki Sandr Brdy (kod obszaru PLB220001)
grafika
39) Dolina Słupi (kod obszaru PLB220002)
grafika
40) Ostoja Słowińska (kod obszaru PLB220003)
grafika
41) Ujście Wisły (kod obszaru PLB220004)
grafika
42) Zatoka Pucka (kod obszaru PLB220005)
grafika
43) Dolina Górnej Wisły (kod obszaru PLB240001)
grafika
44) Dolina Nidy (kod obszaru PLB260001)
grafika
45) Bagna Nietlickie (kod obszaru PLB280001)
grafika
46) Dolina Pasłęki (kod obszaru PLB280002)
grafika
47) Jezioro Łuknajno (kod obszaru PLB280003)
grafika
48) Jezioro Oświn i Okolice (kod obszaru PLB280004)
grafika
49) Lasy Iławskie (kod obszaru PLB280005)
grafika
50) Puszcza Borecka (kod obszaru PLB280006)
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grafika
51) Puszcza Napiwodzko-Ramucka (kod obszaru PLB280007)
grafika
52) Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008)
grafika
53) Warmińskie Bociany (kod obszaru PLB280009)
grafika
54) Zalew Wiślany (kod obszaru PLB280010)
grafika
55) Jezioro DruŜno (kod obszaru PLC280001)
grafika
56) Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (kod obszaru PLB300001)
grafika
57) Dolina Środkowej Warty (kod obszaru PLB300002)
grafika
58) Nadnoteckie Łęgi (kod obszaru PLB300003)
grafika
59) Wielki Łęg Obrzański (kod obszaru PLB300004)
grafika
60) Zbiornik Wonieść (kod obszaru PLB300005)
grafika
61) Bagna Rozwarowskie (kod obszaru PLB320001)
grafika
62) Delta Świny (kod obszaru PLB320002)
grafika
63) Dolina Dolnej Odry (kod obszaru PLB320003)
grafika
64) Jeziora Wełtyńskie (kod obszaru PLB320004)
grafika
65) Jezioro Miedwie i Okolice (kod obszaru PLB320005)
grafika
66) Jezioro Świdwie (kod obszaru PLB320006)
grafika
67) Łąki Skoszewskie (kod obszaru PLB320007)
grafika
68) Ostoja Ińska (kod obszaru PLB320008)
grafika
69) Zalew Szczeciński (kod obszaru PLB320009)
grafika
70) Ławica Słupska (kod obszaru PLB990001).
grafika
71) PrzybrzeŜne Wody Bałtyku (kod obszaru PLB990002)
grafika
72) Zatoka Pomorska (kod obszaru PLB990003)
grafika
Załącznik nr 2
Gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony na obszarach
specjalnej ochrony ptaków
grafika
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