ROZPORZĄDZENIE Nr 58
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 maja 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4208 )
Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§ 1.

W rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1701) załącznik
do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego
rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach i
powiatach, na terenie których położony jest Nadbużański Park Krajobrazowy wraz z
otuliną.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wojewoda Mazowiecki

Załącznik do rozporządzenia Nr 58
Wojewody Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2005 r.
(poz. 4208)

1. Opis granic Parku
Granica Parku zaczyna się umownie w powiecie Ostrów Mazowiecka w
miejscowości Nur od skrzyżowania drogi bitej Małkinia – Nur – Ciechanowiec z drogą bitą
Nur – Murawskie Nadbużne i biegnie w kierunku południowo-wschodnim południową
stroną drogi Nur-Murawskie Nadbużne - Obryte przez wieś Kossaki, a na jej krańcu skręca
na południowy-zachód wzdłuż granicy wsi Kossaki i Murawskie Nadbużne, dochodząc do
nurtu rzeki Bug. Środkiem koryta rzeki biegnie w kierunku południowo - wschodnim do
granicy gmin Sterdyń – Jabłonna Lacka. Dalej tą granicą w kierunku południowozachodnim do drogi Dzierzby - Łazówek, następnie na północny-zachód drogą polną do
Łazówka. Stąd wschodnią, później zachodnią i północną stroną drogi bitej przez Łazów do
Seroczyna. Z Seroczyna granica idzie wschodnią stroną drogi bitej i polnej początkowo na
północny-wschód, następnie na północny-zachód do wschodniego skraju wsi Chądzyń,
gdzie skręca na północ i po 150 m skręca na zachód i północną stroną drogi bitej przez
wieś Chądzyń dochodzi do drogi Sterdyń - Kiełpiniec. Skręca

w nią w kierunku

południowo – zachodnim biegnąc jej zachodnią stroną i po 150 m skręca na północny –
zachód w drogę polną. Dochodzi do wsi Dzięcioły Dalsze i biegnie drogą bitą wzdłuż
północnego skraju tej wsi. Po 400 m skręca na północny-zachód w drogę polną dochodząc
do skraju wysokiej krawędzi erozyjnej. Biegnie przez Kolonię Dzięcioły Dalsze do granicy
gm. Ceranów. Dalej granicą gmin Sterdyń-Ceranów w kierunku północno-zachodnim,
potem około 150 m w kierunku północno - wschodnim, następnie znowu w kierunku
północno – zachodnim drogą polną i leśną na skraju wysokiej krawędzi erozyjnej.
Dochodzi do rowu, którym dochodzi do drogi bitej Sokołów Podlaski – Ceranów – Nur i jej
zachodnią stroną idzie około 200 m w kierunku południowo – zachodnim, a następnie
skręca na północny – zachód po północnej granicy działek 1570 – 1565 oraz 1069 wsi
Ceranów

dochodzi do południowo – wschodniego skraju oddziału 6 ur. Ceranów,

Nadleśnictwa Sokołów (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Sokołów, obręb
Sokołów, leśnictwo Ceranów, według stanu na dzień 01.01.1996 r.). Stąd skrajem lasu w
ogólnym kierunku zachodnim, następnie wzdłuż południowej granicy oddziału 38, 39i tego
uroczyska dochodzi do wsi Dąbrowa, skręca na południe, wzdłuż oddziału 39k (rola)
dochodzi do skrzyżowania z drogą Radość – Tosie. Dalej biegnie północną stroną tej drogi

w kierunku zachodnim do wsi Tosie, dochodzi do drogi Kosów Lacki – Jakubiki. Skręca w
nią w kierunku północno-zachodnim i jej wschodnią stroną biegnie przez Krupy, po czym
skręca w kierunku południowo – zachodnim w drogę polną dochodząc do rzeki Kosówki.
Przecina ją i skręca w drogę polną Albinów – Wólka Okrąglik. Idzie nią w kierunku
północno – zachodnim i biegnie początkowo przez las, następnie skrajem lasu do wsi
Wólka Okrąglik – Rebutki. Zmienia kierunek na południowo-zachodni, skręcając w drogę
Jakubiki – Wólka Okrągik, dochodzi do szkoły w Wólce Okrąglik, skręca w kierunku
północno – zachodnim wzdłuż północnego skraju drogi Kosów Lacki – Małkinia i po 220
m dochodzi do rowu. Skręca nim w kierunku południowo – zachodnim, przecinając w/w
drogę i tory kolejowe do Małkini. Rowem dochodzi do wschodniej granicy działek nr 401,
402 wsi Wólka Okrąglik. Wzdłuż tej granicy dochodzi do drogi polnej, idąc nią w kierunku
północno – zachodnim dochodzi do drogi polnej Wólka Okrąglik - Maliszewa Nowa.
Granica Parku skręca w tę drogę w kierunku południowym i prowadzi przez las, potem
prowadzi granicami wsi Wólka Okrąglik – Guty, a następnie Guty – Maliszewa Nowa i
dochodzi do drogi Guty - Maliszewa Nowa. Przecina ją i przechodzi na rów po południowej
stronie tej drogi i rowem w kierunku południowo – zachodnim, , a następnie południowym
dochodzi do drogi Maliszewa Stara – Maliszewa Nowa. Następnie biegnie w kierunku
północno-zachodnim po wschodniej stronie drogi Maliszewa Stara – Maliszewa Nowa.
Skręca nią w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po zachodniej stronie stronie drogi
w kierunku wsi Rostki. Mija tę wieś, biegnie dalej po granicy Lasu Państwowego wzdłuż
wschodniej granicy oddziałów 84, 87, 90, 94, 95 uroczyska Wrotnów, Nadleśnictwa
Łochów, Obręb Węgrów (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Łochów, obręb
Węgrów, leśnictwo Wrotnów, stan na dzień 01.01.1995 r.) i rowu, a następnie od
południowo – wschodniego narożnika oddziału 100 uroczyska Wrotnów drogą polną w
kierunku południowo – zachodnim dochodzi do drogi biegnącej z Wrotnowa do Stoczka.
Biegnie wzdłuż niej po północnej stronie około 350 m w kierunku północno-zachodnim. Z
drogi tej skręca w kierunku południowo-zachodnim w drogę polną i zachodnią stroną tej
drogi dochodzi do rowu i tym rowem w kierunku południowym, a potem zachodnim
dochodzi do lasu. Skręca wzdłuż niego na południe w drogę polną, następnie biegnie
wzdłuż rowu i wschodniej granicy lasu dochodząc do drogi Wrotnów – Starawieś. Skręca
nią w kierunku południowo – zachodnim biegnąc po jej północnej stronie. Skręca na zachód
idąc południowym skrajem uroczyska Tchórzowa wzdłuż granicy oddziałów 123-126
(według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Łochów, obręb Węgrów, leśnictwo Wrotnów,
według stanu na dzień 01.01.1995 r.). Skręca na północny – zachód i dalej idzie po granicy

lasów prywatnych, potem przez las dochodzi do rowu. Tu rowem skręca na zachód,
dochodzi do granicy gmin Stoczek i Miedzna, dalej skręca w drogę polną na południe,
południowy – zachód, północny – zachód, a potem na zachód dochodząc do drogi Tończa
– Kałęczyn. Przecina ją i dalej biegnie drogą utwardzoną w kierunku południowo –
zachodnim i południowym do rowu. Rowem biegnie do skrzyżowania dróg Tończa –
Gruszczyno – Starawieś, stąd zachodnią stroną drogi utwardzonej w kierunku
południowym, potem wzdłuż ogrodzenia pałacu w Starejwsi. Następnie skręca na
północny-zachód wzdłuż skraju lasu prywatnego, częściowo drogą, dochodzi do drogi
polnej Borzychy – Gruszczyno. Skręca w nią w kierunku północnym, dochodzi do
zachodniego skraju kompleksu lasów prywatnych we wsi Gruszczyno i tym skrajem
dochodzi do drogi Gruszczyno - Starawieś. Skręca w tę drogę w kierunku wschodnim i jej
południowym skrajem idzie 100 m, skręca w kierunku północnym zachodnią stroną działki
953 wsi Gruszczyno. Przecina drogę gruntową Huta Gruszczyno – Tończa i biegnie wzdłuż
granicy kompleksu leśnego dochodząc do cieku wodnego. Tym ciekiem w kierunku
zachodnim dochodzi do lasu. Następnie biegnie południowym skrajem lasu po czym skręca
w kierunku północnym w drogę polną dochodząc nią do rzeki Lubicza. Wzdłuż tej rzeki
skręca w kierunku zachodnim dochodząc do drogi bitej do Stoczka. Tą drogą w kierunku
północno – zachodnim, a następnie wzdłuż zachodniej granicy kompleksu leśnego w
kierunku północno - wschodnim i wschodnim z wyłączeniem północnej części oddziałów
50 a-f oraz 49 a-h (na północ od rowu) według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Łochów,
obręb Węgrów, leśnictwo Stoczek, według stanu na dzień 01.01.1995 r. i dochodzi do drogi
Miednik-Stoczek. Przecina ją i biegnie w kierunku północno – wschodnim drogą leśną do
drogi Gajówka Wschodnia – Wycech. Tą drogą skręca na wschód, a po 250 m skręca w
kierunku północnym, a następnie zachodnim biegnąc skrajem lasu dochodzi do końca
kompleksu leśnego. Tu drogą polną początkowo na północ skrajem lasu, potem przez pola
na zachód dochodzi do rowu na drodze ze Stoczka. Tą drogą skręca na północ, a potem na
zachód i dochodzi do drogi Stoczek – Sadowne. Biegnie jej wschodnim skrajem do
skrzyżowania z drogą do wsi Topór. Skręca w tę drogę w kierunku południowo-zachodnim
i po 550 m przed zabudowaniami skręca na północny-zachód przez pole do drogi polnej
biegnącej równolegle do rzeki Ugoszczy. Wzdłuż tej drogi dochodzi do lasu, biegnie jego
południowym skrajem w kierunku zachodnim, przecina drogę bitą Łochów – Sadowne Brok, następnie tory kolejowe (z Tłuszcza do Małkini), dochodząc do skrzyżowania linii
oddziałowych 149/150 Nadleśnictwa Łochów, Obręb Łochów (według mapy przeglądowej
Nadleśnictwa Łochów, obręb Łochów, leśnictwo Wielgie, stan na dzień 01.01.1995 r.). Tu

zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnąc wzdłuż północnego skraju torów
wchodzi na teren gruntów wsi Samotrzask. Zmienia kierunek na północno-zachodni
biegnąc wschodnią granicą działek nr 63 – 65 wsi Samotrzask i częściowo drogą do skraju
lasu oddział – 179 uroczyska Samotrzask (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa
Łochów, obręb Łochów, leśnictwo Kamionna, stan na dzień 01.01.1995 r.). Następnie
początkowo południowym skrajem lasu wzdłuż oddziałów 179, 180 i dalej północną stroną
drogi polnej, przechodząc przez wieś Burakowskie, dochodzi do lasu. Biegnie dalej jego
południowym skrajem, dochodzi do drogi polnej, zmienia kierunek na północno – zachodni
skręcając w tę drogę i dochodzi do wsi Kaczeniec, po minięciu której skręca wzdłuż cieku
w kierunku zachodnim. Dochodzi do drogi Kaczeniec-Łazy Nowe i tą drogą w kierunku
północno – zachodnim, gdzie po około 500 m przechodzi na ciek wodny i nim w kierunku
północnym dochodzi do skraju lasu - oddział 227 (według mapy przeglądowej
Nadleśnictwa Łochów, obręb Łochów, leśnictwo Szumin, stan na dzień 01.01.1995 r.). Tym
skrajem skręca na zachód dochodzi do ośrodków wypoczynkowych omija je od północy
wzdłuż ogrodzenia i dalej w ogólnym kierunku północno-zachodnim dochodzi do drogi w
oddziale 218 (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Łochów, obręb Łochów, leśnictwo
Szumin, stan na dzień 01.01.1995 r.). Tą drogą skręca w kierunku zachodnim do drogi bitej
Nadkole – Kamieńczyk. Zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wschodnią
stroną tej drogi do jej skrzyżowania z linią oddziałową między oddziałami 190/191 i tą linią
w kierunku północnym dochodzi do granicy gminy Wyszków. Dalej w kierunku
wschodnim wzdłuż tej granicy dochodzi do rzeki Bug i biegnie środkiem jej naturalnego
koryta do miejscowości Morzyczyn Włościański na granicy gmin Sadowne i Małkinia. Stąd
wzdłuż granicy tych gmin, początkowo w kierunku południowym, następnie wschodnim,
ponownie południowym, dochodzi do granicy z gminą Kosów Lacki. Dalej po granicy gmin
Kosów Lacki i Małkinia, początkowo w kierunku wschodnim, a następnie północnym,
między innymi wzdłuż oddziałów 67 - 63 uroczyska Milewko, Nadleśnictwa Sokołów
(według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Sokołów, obręb Sokołów, leśnictwo Treblinka,
stan na dzień 01.01.1996 r.), przecina drogę Kosów Lacki - Ostrów Mazowiecka oraz tor
kolejowy i granicą gmin Małkinia Górna i Kosów Lacki dochodzi ponownie do rzeki Bug.
Dalej środkiem jej koryta wzdłuż granicy gmin Kosów Lacki i Ceranów, a Małkinią
dochodzi do granicy gminy Zaręby Kościelne na granicy wsi Podgórze Gazdy i Gąsiorowo.
Skręca na północ dochodząc do górnej krawędzi wysokiej skarpy i dalej cały czas biegnie
po północnej stronie rzeki Bug górną krawędzią tej skarpy, miejscami po południowej
stronie drogi przez wsie Zgleczewo Panieńskie i Zgleczewo Szlacheckie, dochodzi do lasu i

biegnie południowym jego skrajem. Przekracza granicę administracyjną gminy Zaręby
Kościelne i Nur, dalej biegnie południowym skrajem lasu i zabudowy wsi Zakrzewo Słomy,
dochodzi do drogi Małkinia - Ciechanowiec i jej południowym skrajem przez Zuzelę
dochodzi do drogi Zuzela – Ołtarze Gołacze- Nur. Skręca w nią w kierunku południowo –
wschodnim biegnie jej południowym skrajem przez wsie Ołtarze Gołacze i Łęg Nurski do
Nura do umownego początku granicy na skrzyżowaniu drogi bitej Małkinia – Nur –
Ciechanowiec z drogą bitą Nur-Murawskie Nadbużne.
Granica południowo – wschodniej części Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w
powiatach Sokołów Podlaski, Siedlce i Łosice zaczyna się umownie na mostku na drodze
bitej Skrzeszew – Gródek na styku granic gmin Jabłonna Lacka – Repki w miejscowości
Wasilew Szlachecki i biegnie tą granicą w kierunku wschodnim wzdłuż rowu do koryta
rzeki Bug, skąd środkiem tego koryta początkowo w kierunku południowo – wschodnim,
następnie wschodnim do granicy gmin Korczew – Drohiczyn. Tą granicą w kierunku
południowym, a następnie granicą gmin Korczew – Platerów w kierunku południowym,
później wschodnim, ponownie południowym i zachodnim dochodzi do skrzyżowania z
drogą bitą Hruszew – Tokary. Przecinając tę drogę biegnie w kierunku zachodnim granicą
gmin Platerów – Korczew do kompleksu leśnego Tokary w oddziale 114 Nadleśnictwa
Sarnaki (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Sarnaki, obręb Łosice, leśnictwo
Tokary, stan na dzień 01.01.1995 r.). Wzdłuż wschodniej, następnie południowej granicy
kompleksu leśnego dochodzi do skrzyżowania linii oddziałowych 116/117 kompleksu
leśnego Tokary Nadleśnictwa Sarnaki (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Sarnaki,
obręb Łosice, leśnictwo Tokary, stan na dzień 01.01.1995 r.), skąd skręca w drogę polną w
kierunku zachodnim idąc przez pola, kompleksy leśne lub ich skrajem dochodzi do drogi
bitej Dąbrowa – Korczew. Tą drogą w kierunku północnym jej wschodnim skrajem około
300 m, po czym skręca w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wschodniego skraju
lasów kompleksu Tokary wzdłuż granicy oddziałów 123, 129, 130, 131 - część (według
mapy przeglądowej Nadleśnictwa Sarnaki, obręb Łosice, leśnictwo Tokary, stan na dzień
01.01.1995 r.) dalej wzdłuż lasu prywatnego dochodzi do drogi bitej z Dąbrowy i biegnąc
jej północnym skrajem dochodzi do wsi Kamianki Czabaje. Dalej północną stroną tej drogi
przecina rzekę Kołodziejkę, a potem skręca w drogę polną i biegnie w kierunku północnozachodnim do Bartkowa Nowego. Tutaj skręca na południowy-zachód i północną stroną
drogi bitej Korczew-Siedlce przebiega przez Bartków Stary. Następnie skręca na północny zachód omijając zabudowania gorzelni, po czym po ok. 300 m wraca do drogi bitej

Bartków Stary – Sawice i biegnąc nadal w kierunku północno-zachodnim dochodzi do Lasu
Tarmusin oddział 153 Nadleśnictwa Sarnaki (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa
Sarnaki, obręb Łosice, leśnictwo Korczew , stan na dzień 01.01.1995 r.). Wzdłuż
wschodniej, południowej i zachodniej granicy tego kompleksu dochodzi do drogi bitej
Bartków Stary – Sawice i północną stroną tej drogi biegnie 400 m w kierunku zachodnim, a
następnie skręca w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy Lasu Tarmusin,
włączając półenklawy gruntów nieleśnych. Dalej drogą polną w kierunku północnozachodnim i północnym dochodzi do drogi bitej we wsi Ostrowiec. Wschodnią stroną tej
drogi przez miejscowości Liszki, Skrzeszew, do umownego początku granicy we wsi
Wasilew Szlachecki na granicy gmin Jabłonna Lacka i Repki.
Granica enklawy Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w powiecie Wołomin zaczyna się
umownie przy mostku na drodze bitej Puste Łąki-Strachów. Skręca na zachód wzdłuż rowu,
a po 200 m nadal wzdłuż rowu skręca w kierunku południowym. Dalej biegnie wzdłuż
zachodniej linii zabudowy wsi Strachów (w odległości 150 m od drogi bitej Strachów –
Puste Łąki) i dochodzi do drogi Strachów – Kukawki. Następnie biegnie północnozachodnią i zachodnią stroną tej drogi w kierunku południowo-zachodnim, potem
południowym dochodząc do granicy gminy Zabrodzie. Biegnie wzdłuż tej granicy w
kierunku zachodnim i północnym dochodząc do granicy lasów Nadleśnictwa Drewnica i
gm. Wyszków. Idzie tą granicą w kierunku północnym, a następnie w ogólnym kierunku
wschodnim, aż do terenów letniskowych kolonii Nadliwie. Tutaj dochodzi do wschodniego
skraju kompleksu leśnego, skręca na południe i idzie wzdłuż wschodniej granicy działek nr
100, 101, 103/2, 132/2 wsi Strachów. Następnie skręca w kierunku wschodnim wzdłuż
drogi leśnej dochodząc do drogi bitej Puste Łąki-Strachów , po czym skręca jej zachodnim
skrajem w kierunku południowo-wschodnim do umownego początku granicy enklawy na
mostku we wsi Strachów.
Granica enklawy Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w powiecie Pułtusk biegnie od
granicy gminy Pokrzywnica z gminą Zatory w okolicach styku gruntów wsi Stawinoga i
Pogorzelec, przechodzi na drugą stronę Narwi w kierunku północno-zachodnim w
miejscowości Pogorzelec. Zmienia kierunek na północny i biegnie po granicy gruntów wsi
Pogorzelec, Karniewek, Gzowo, Strzyże, Łubienica – Superunki, Łubienica, Radzice,
Kacice, Jeżewo, Pułtusk Południowy, a gruntami pozostającymi w administracji organu
właściwego w sprawach gospodarowania wodami, do drogi Pułtusk – Wyszków.
Przekracza ją i po jej północnej stronie 40 m idzie na zachód do wału . Dalej po odwodnej
stronie tego obwałowania biegnie do północnej granicy miasta Pułtusk. Od miejscowości

Kleszewo biegnie po zachodniej stronie koryta rzeki, przecina rzekę Pełta i granicą
użytków zielonych i lasów, a we wsi Lipa – terenów budowlanych, we wsi Chmielewo – po
granicy terenów budowlanych i lasów, dalej po zachodniej stronie koryta rzeki i po drodze
oraz po zachodniej granicy użytków zielonych, na gruntach wsi Boby – wzdłuż skarpy,
skręca na wschód wzdłuż granicy użytków zielonych, przecina drogę biegnącą w kierunku
południowo-zachodnim od drogi Boby-Gnojno i dalej po granicy zakrzewień (Lz), łąk i
lasu biegnie w kierunku wschodnim, przecinając rów, dochodzi do rzeki i dalej biegnie w
tym samym kierunku po linii jej koryta. Poniżej wschodniego krańca wsi Gnojno skręca
wzdłuż drogi 250m w kierunku północnym. Dalej biegnie wzdłuż drogi Gnojno –Wygoda
po północnym skraju oddziału 174 uroczyska Gnojno (według mapy przeglądowej
Nadleśnictwa Pułtusk, obręb Różan, leśnictwo Laski, stan na dzień 01.01.1994 r.) w
kierunku południowo-wschodnim, skręca w kierunku wschodnim po drodze lokalnej, przez
oddział 171, dochodząc do granicy z gminą Szelków. Dalej biegnie w kierunku
południowo-wschodnim i południowym po granicy gmin Pułtusk i Szelków i po
wschodnim skraju oddziałów 171 – 173 uroczyska Gnojno. Następnie przecina starorzecze i
koryto rzeki Narew i dochodzi do granicy gmin Pułtusk i Obryte. Potem biegnie po granicy
tych gmin dochodząc do granicy miasta Pułtusk i wału przeciwpowodziowego przy
oddziale 97 (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Pułtusk, obręb Lemany, leśnictwo
Popławy, stan na dzień 01.01.1994 r.). Dalej biegnie w kierunku południowym po skraju
lasów Nadleśnictwa Pułtusk i gminy Obryte do Księżej Kępy. Stąd wałem
przeciwpowodziowym

do

południowej

granicy

miasta

Pułtusk.

Od

wału

przeciwpowodziowego tą granicą łamaną w kierunku wschodnim, południowym i znowu
wschodnim dochodzi w rejon Grabówca. Stąd skręca w kierunku południowym wzdłuż
granicy łąk i gruntów ornych do południowego krańca przysiółka Nowiny i granicznika nr
504 na zachodnim boku oddziału 305 (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Pułtusk,
obręb Lemany, leśnictwo Grabowiec, stan na dzień 01.01.1994r.), od którego skrajem lasu
wzdłuż oddziałów 303, 302, 303 idzie w kierunku północno – wschodnim, potem
południowo – wschodnim i południowym, dochodząc do południowo – wschodniego
krańca oddziału 303 w rejonie Grabówiec – Nowiny. Stąd skręca w kierunku południowo –
wschodnim i między Starą Wsią a Grabówcem dochodzi do granicy lasów Nadleśnictwa
Pułtusk do linii ostępowej między oddziałami 282/288 i gminy Zatory. Następnie biegnie w
kierunku południowo – zachodnim i południowym najpierw granicą między gminą Pułtusk
i Zatory, a potem biegnie po granicy gmin Zatory i Pokrzywnica do umownego początku
granicy Parku na granicy wsi Stawinoga i Pogorzelec.

2. Opis granic otuliny Parku
Granica otuliny zaczyna się umownie w powiecie Ostrów Mazowiecka w miejscowości Nur
od skrzyżowania drogi bitej Małkinia – Nur – Ciechanowiec z drogą bitą Nur – Murawskie
Nadbużne. Od tego miejsca biegnąc początkowo południową stroną drogi bitej Nur –
Obryte aż do drogi polnej Dzierzby – Łazówek na granicy gmin Sterdyń-Jabłonna Lacka
granica otuliny pokrywa się z granicą Parku. Następnie biegnie granicą gmin Sterdyń –
Jabłonna Lacka początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a następnie południowym
dochodzi do granicy gmin Jabłonna Lacka – Sabnie. Tą granicą w kierunku południowym,
a następnie południowo – zachodnim dochodzi do drogi bitej Jabłonna Lacka – Kurowice.
Skręca w kierunku północno-zachodnim i wschodnią stroną tej drogi dochodzi do Kurowic,
gdzie schodzi na drogę Sokołów Podlaski – Ceranów idąc dalej jej wschodnią stroną przez
Zembrów do przysiółka Dąbrówka. Tutaj skręca na południowy-zachód, następnie na
północny-zachód w drogę polną i jej wschodnią stroną dochodzi do drogi bitej SterdyńRatyniec we wsi Stelągi. Przecina ją i biegnie na północny-zachód drogą polną, następnie
skręca znów na północny-wschód, a potem na północny – zachód i dochodzi do drogi bitej
Sterdyń – Grądy. Biegnąc jej wschodnią stroną dochodzi do wsi Grądy. Skręca na północ
granicą gmin Ceranów i Sterdyń. Następnie granicą tych gmin biegnie początkowo na
północ, później na wschód dochodząc do drogi bitej Sterdyń - Ceranów. Biegnie w
kierunku północno - zachodnim po północnej stronie tej drogi, następnie skręca na zachód
przechodząc na rów przecinający grunty dawnego sadu w Ceranowie w kierunku
zachodnim. Na przedłużeniu tego rowu dochodzi do drogi Ceranów – Kosów Lacki na
wysokości drogi do Radości, przechodzi na północną stronę tej drogi i biegnie na
południowy - zachód w kierunku Kosowa Lackiego. W części wschodniej Kosowa
Lackiego, na skraju terenów zainwestowanych dochodzi do rowu usytuowanego po
południowej stronie drogi Kosów Lacki – Ceranów. Na wysokości tego rowu skręca w
kierunku północno-zachodnim, przecinając działkę nr 1145 wzdłuż granicy użytków tj.
pastwiska IV klasy i roli V klasy, a następnie biegnie wzdłuż wschodniego skraju działek
miasta Kosów Lacki nr 1129, 1128, 1127, 1126, 1124, 1104 i wschodniego skraju dwóch
kompleksów leśnych. Na działce 1104 przecina też rów i wtedy zmienia kierunek na
północny, dochodząc do działki nr 1049. Wzdłuż działki 1049 skręca na zachód i po około
15 m skręca ponownie na północ, biegnąc wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1047 do

drogi polnej. Skręca tą drogą w kierunku zachodnim i po około 680 m przecina drogę
Kosów Lacki – Jakubiki. Dalej biegnie w kierunku zachodnim drogą polną, a następnie
południowym i zachodnim po granicy miasta Kosów Lacki. Przekracza drogę bitą Kosów
Lacki – Małkinia, i w tym samym kierunku zachodnim dochodzi do torów PKP, przecinając
grunty miasta Kosów Lacki wzdłuż południowej granicy działki nr 721. Idzie po ich
wschodniej stronie około 250 m w kierunku północno – zachodnim, następnie skręca w
kierunku południowo-zachodnim dochodząc do drogi Kolonia Guty – Kosów Sitne. Idzie tą
drogą w tym samym kierunku, potem wzdłuż wschodniego skraju lasu dochodzi do drogi
bitej Kosów – Dębe, skręca w nią w kierunku zachodnim i jej północną stroną idzie około
120 m do drogi polnej, skręca w nią w kierunku południowo – wschodnim, przecina drogę
Kosów – Żochy, potem biegnie drogą polną w tym samym kierunku, przecina drogę bitą
Kosów Lacki – Kosów Sitne i dalej przedłużeniem drogi polnej dochodzi do drogi bitej
Kosów Lacki – Wrotnów. Zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie cały czas po
zachodniej stronie dróg: Kosów Lacki - Wrotnów, Wrotnów - Tchórzowa, Tchórzowa Stara Wieś. Następnie granica otuliny zmienia kierunek na północno-zachodni i północną
stroną drogi przez wieś Borzychy dochodzi do wsi Paplin, zmienia kierunek na północny i
biegnie po wschodniej stronie drogi w kierunku Stoczka. Następnie skręca na zachód w
drogę biegnącą do wsi Zgrzebichy biegnąc jej północną stroną. Przed tą miejscowością
zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnią stroną drogi do wsi Drgicz. Następnie
zmienia kierunek na północno-zachodni i zachodni biegnąc po północnej stronie drogi
Drgicz – Wieliczna - Baczki Stare. Po minięciu wsi Baczki Stare skręca na południe i
biegnie zachodnią stroną drogi prowadzącej do wsi Kamionna. W tej wsi zmienia kierunek
na zachodni i północną stroną drogi do Łochowa dochodzi do lasu. Biegnie jego
południowym skrajem, następnie ciekiem wodnym Kopanka początkowo na zachód,
później na południe mijając wieś Laski Stare. W miejscu gdzie rzeka skręca na wschód
granica otuliny idzie na południowy-zachód w drogę polną i dalej biegnie jej przedłużeniem
wzdłuż wschodniej granicy działek nr 1490, 1491, 1542, 1541 wsi Laski Stare w kierunku
południowo – zachodnim dochodząc do rzeki Liwiec. Biegnie jej prawym brzegiem w
kierunku zachodnim około 100 m, po czym przechodzi na jej lewy brzeg do drogi Sekłak –
Ruda. Północną stroną tej drogi przez Starowolę dochodzi do wsi Zawiszyn, dalej skręca na
północ i przechodzi na zachodnią stronę drogi z Łochowa do Strachówki. Następnie granica
otuliny biegnie zachodnim skrajem tej drogi w kierunku południowym do przecięcia z
drogą Zawiszyn – Jadów. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie po
północnej stronie tej drogi przecinając dolinę rzeczki Osownicy. Skręca w kierunku

północnym i północno-zachodnim wzdłuż drogi polnej do Borzymów. Poniżej Borzymów
skręca wzdłuż linii energetycznej SN w kierunku zachodnim. Następnie przecina drogę bitą
Jadów – Borzymy i przechodzi na drogę polną, którą dochodzi do skraju lasu przy oddziale
414 Nadleśnictwa Łochów, Obręb Łochów cz. II (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa
Łochów, obręb Łochów cz.II, leśnictwo Urle, stan na dzień 01.01.1995 r.) i następnie
biegnie drogą i po skraju lasu w kierunku wsi Wyglądały. Potem przecina las, wzdłuż
północnej granicy oddziału 436 i wschodniej granicy oddziału 433, przechodząc na
zachodnią stronę drogi Jadów - Sulejów, skręca na północ po granicy lasu do miejscowości
Wyrobki. Dalej skręca wzdłuż drogi polnej w kierunku zachodnim, a następnie w kierunku
północnym przecinając tory kolejowe na wschód od Szewnicy. Na wschód od wsi Olszyny
dochodzi do skraju lasu, którego brzegiem biegnie w kierunku północno-zachodnim i
zachodnim do Kolonii Dworczysko. Dalej rowami dochodzi do granicy powiatu Wyszków
(gmina Zabrodzie) i dalej tą granicą początkowo między gminami Zabrodzie-Jadów, potem
gminami Wyszków-Jadów i Wyszków-Łochów biegnie linią łamaną ogólnie w kierunku
północnym w okolice wsi Rafa, (na odcinku enklawy Parku w gminie Jadów pokrywa się z
jego granicą). Następnie granica otuliny idąc w kierunku wschodnim pokrywa się z granicą
Parku od wylotu linii oddziałowych 190/191 Nadleśnictwa Łochów Obręb Łochów (mapa
przeglądowa N-ctwa Łochów Obręb Łochów według stanu na dzień 01.01.1995r.). Tak
dochodzi do granicy gminy Zaręby Kościelne. Tą granicą dochodzi do drogi Małkinia –
Ciechanowiec i jej południową stroną dochodzi do miejscowości Nur, do umownego
początku granicy otuliny.
Granica otuliny południowo – wschodniej części Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
zaczyna się umownie na przecięciu granicy gmin Korczew – Platerów z drogą bitą Tokary –
Łysów w miejscowości Hruszew gm. Platerów. Stąd granica biegnie w kierunku
południowym po zachodniej stronie drogi Hruszew - Łysów, w kierunku zachodnim po
północnej stronie drogi Łysów – Dąbrowa – Kamianki Wańki, w kierunku północnozachodnim po wschodniej stronie drogi Kamianki Wańki – Kamianki Nickie, w kierunku
zachodnim i północno-zachodnim po północnej stronie drogi Kamianki Nickie – Trębice
Stare – Sawice, w kierunku północnym wschodnią stroną drogi do Ostrowca, w kierunku
północno-zachodnim północną stroną drogi do Wierzbic Górnych. Następnie granica skręca
na zachód w drogę polną dochodząc do drogi bitej Repki-Skrzeszew. Przecina tę drogę,
idzie następnie na północ wschodnią stroną drogi polnej i leśnej Szkopy - Czekanów
między oddziałami 283/284 Nadleśnictwa Sokołów (według mapy przeglądowej
Nadleśnictwa Sokołów, obręb Sokołów, leśnictwo Repki stan na dzień 01.01.1996 r.),

przechodzi przez rzekę Myśla, biegnie dalej wschodnią stroną drogi i dochodzi do granicy
gmin Jabłonna Lacka – Repki, skręca nią w kierunku wschodnim i dochodzi do
skrzyżowania drogi bitej Gródek-Skrzeszew z granicą gmin Jabłonna Lacka-Repki w
miejscowości Wasilew Szlachecki. Stąd do przecięcia drogi Tokary – Łysów z granicą
gmin Korczew – Platerów w miejscowości Hruszew granica otuliny pokrywa się z granicą
Parku.
Granica otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w powiecie Pułtusk biegnie od
styku granic gmin Pokrzywnica i Zatory na granicy wsi Stawinoga, Pogorzelec i tą granicą
w kierunku południowo-zachodnim początkowo między gminami Pokrzywnica – Zatory,
potem Pokrzywnica – Serock przechodzi na drugą stronę rzeki Narew do drogi WarszawaRóżan i dalej w kierunku północno-wschodnim wschodnią stroną tej drogi przez miasto
Pułtusk do wsi Boby, skąd w kierunku południowo-wschodnim, południowym skrajem
drogi dochodzi do wsi Gnojno. Wzdłuż wschodniej granicy działek nr 322-324 wsi Gnojno
skręca na południe i styka się z granicą Parku. Stąd na odcinku do Księżej Kępy granica
otuliny pokrywa się z granicą Parku. Następnie biegnie wzdłuż granic oddziałów 113, 144,
197 (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Pułtusk, obręb Lemany, leśnictwo Popławy
, według stanu na dzień 01.01.1994 r.), przecina drogę bitą Popławy - Bartodzieje i poniżej
tej drogi wzdłuż zachodniej granicy oddziału 210 skręca w kierunku wschodnim. Potem
biegnie w kierunku południowym, a następnie ok. 200 m w kierunku wschodnim. Następnie
skręca w kierunku południowym, przecina drogę Pułtusk – Wyszków, biegnie wzdłuż
zachodniego cypla oddziałów 256/276 i dalej po granicy lasu wzdłuż zachodniej granicy
oddziałów 276, 275, 274,281, 282 (według mapy przeglądowej Nadleśnictwa Pułtusk,
obręb Lemany, według stanu na dzień 01.01.1994 r.) w tym samym kierunku. Między Starą
Wsią a Grabówcem na wysokości linii ostępowej między oddziałami 282/288 skręca w
kierunku północno-zachodnim, dochodząc do południowo-wschodniego krańca oddziału
303 Nadleśnictwa Pułtusk Obręb Lemany. Następnie biegnie po skraju oddziałów 303, 302,
303 najpierw w kierunku północnym, następnie północno-zachodnim i południowozachodnim do południowego krańca przysiółka Nowiny do granicznika nr 504
usytuowanego na drodze stanowiącej zachodnią granicę oddziału 305. Następnie skręca w
kierunku północnym wzdłuż granicy lasów, łąk i gruntów ornych, dochodzi do granicy
miasta w rejonie Grabówca, po czym wzdłuż tej granicy

linią łamaną zachodnio –

północno - zachodnią, dochodzi do wału przeciwpowodziowego na południowej granicy
miasta Pułtusk. Wzdłuż tego wału biegnie w kierunku północnym do Księżej Kępy.

