
Mazow.05.75.1980 

ROZPORZĄDZENIE Nr 11 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 4 kwietnia 2005 r. 

w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby. 

(Warszawa, dnia 9 kwietnia 2005 r.) 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 
880) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Kozienicki Park Krajobrazowy imienia Profesora Ryszarda Zaręby, zwany dalej "Parkiem" 
obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 
krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności 
człowieka funkcjonuje otulina, to jest strefa ochronna granicząca z Parkiem. 

3. Park obejmuje obszar o powierzchni 26.233,83ha. Otulina stanowi obszar o powierzchni 
36.009,62ha. 

4. Park wraz z otuliną zlokalizowany jest na terenie gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów, 
Sieciechów oraz miasta i gminy Kozienice w powiecie kozienickim; gmin: Gózd, Jastrzębia, Jedlnia 
Letnisko, Pionki, miasta Pionki w powiecie radomskim; gmin: Policzna oraz miasta i gminy Zwoleń w 
powiecie zwoleńskim. 

5. Opis granic Parku i otuliny określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 
 1) zachowanie charakterystycznego lokalnego krajobrazu przyrodniczo-geograficznego Puszczy 

Kozienickiej, z bogatymi drzewostanami mającymi w dużej części charakter zbliżony do naturalnego 
tworzonymi między innymi przez występujące na granicy zasięgu jodłę, buk i jawor; 

 2) zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
 3) zachowanie cennych z punktu widzenia różnorodności biologicznej obszarów ekotonowych na 

pograniczu obszarów leśnych i nieleśnych, w tym zwłaszcza dolin rzecznych, mokradeł i łąk; 
 4) dążenie do uzyskania zgodności struktury ekosystemów leśnych (w tym składu gatunkowego 

drzewostanów) z uwarunkowaniami siedliskowymi. 

§ 3. 1. W Parku zakazuje się: 
 1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.
1)
); 

 2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 
czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, 
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 



 7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i 
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej 
lub rybackiej; 

 8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-
błotnych; 

 9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczy obowiązujących w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach i powiatach, na 
terenie których położony jest Park wraz z otuliną. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego

2)
. 

_________ 
1)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, 
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, 
poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 
2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, 
poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784. 

2)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

23 stycznia 2001r. w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz jego 
powiększenia (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 11, poz. 107, z 2002r. Nr 41, poz. 937 oraz z 2004r. Nr 58, poz. 
1473), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 
92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że na podstawie 
art. 153 tejże ustawy park krajobrazowy utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się 
parkiem krajobrazowym w rozumieniu niniejszej ustawy. 

ZAŁĄCZNIK 

Opis granic Kozienickiego Parku Krajobrazowego 

Kozienicki Park Krajobrazowy wraz z otuliną położony jest w środkowo - południowej części województwa 
mazowieckiego, obejmując częściowo powierzchnię następujących jednostek administracji samorządowej 
stopnia podstawowego miast i gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, 
Kozienice, Pionki, Policzna, Sieciechów, Zwoleń. 
Granice Parku przebiegają po widocznych w terenie: drogach, rzekach i rowach stanowiących granice 
gruntów Lasów Państwowych z gruntami własności indywidualnej i innej państwowej oraz na niewielkich 
odcinkach liniami oddziałowymi przecinając kompleks leśny. 
Obejmują one: 
- w Nadleśnictwie Kozienice (stan na 1 stycznia 2001r.) obręby: 

- Kozienice (część) - obejmuje oddziały: Nr 146 - 154, 157 - 184, 
- Zagożdżon (cały) - z wyłączeniem oddz. 162 r, s, 
- Pionki (cały) - z wyłączeniem oddz. Nr 1 A, 1 B, 

- w Nadleśnictwie Radom (stan na 1 stycznia 1996r.), 
- obręb Jedlnia (cały) - z wyłączeniem oddz. Nr 156-166, 

- w Nadleśnictwie Zwoleń obręby: 
- Garbatka (stan na 1 stycznia 2003r.) (cały) - z wyłączeniem oddz. Nr 1, 54 A, 75 f, g, h, i, 100 f, g, 

h, 138 n, o, p, r, 142 a, b, c, m, n, o, p, r, s, 147a, b, c, d, f, g, h, i, j, x, w, cx, 167-173, 
- Zwoleń (stan na 1 stycznia 2003r.) - z wyłączeniem oddz. Nr 1-3, 5 A, 144 ax-ox, 201-254, 



- oraz grunty wsi Augustów, Bogucin, Krasna Dąbrowa, Mąkosy Stare, Kieszek, Sałki i miasta Pionki 
leżące wśród gruntów Lasów Państwowych w/w obrębów. 

Szczegółowy przebieg granic Parku 

Część I 
Od północnego - wschodu w kierunku zachodnim wzdłuż szosy Kozienice-Warka, po granicy gruntów 
Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Kozienice, obrębu Kozienice do oddziału 146 j. Dalej na południe 
wzdłuż granicy gruntów Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Kozienice, po zachodniej stronie oddziałów 
146-154 obrębu Kozienice oraz oddziałów 55, 75, 92, 111, 118 obrębu Zagożdżon do wsi Przejazd, 
następnie na południowy wschód wzdłuż granicy oddziału 118 obręb Zagożdżon do oddziału 66 obrębu 
Pionki, Nadleśnictwa Kozienice. Dalej na południowy zachód wzdłuż północno - zachodniej granicy tego 
oddziału do szosy Pionki-Brzóza, następnie wzdłuż niej na północny zachód do rzeki Narutówki, po 
granicy oddziału 67 obrębu Pionki Nadleśnictwa Kozienice. W kierunku zachodnim wzdłuż rzeki 
Narutówki, po granicy gruntów Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Kozienice, obrębu Pionki do wsi 
Lewaszówka. Dalej na południowy zachód po granicy gruntów Lasów Państwowych, Nadleśnictwa 
Kozienice do oddziału 41 obrębu Jedlnia, Nadleśnictwa Radom. Na zachód i południowy zachód po 
granicy gruntów Lasów Państwowych do wsi Lesiów, dalej na południe i południowy wschód do rzeki 
Pacynki. Wzdłuż rzeki do zachodniego krańca wsi Siczki. Na północ, zachód i południe po granicy lasu do 
szosy Radom-Kozienice, na południowy zachód do rzeki Gzówka. Wzdłuż rzeki Gzówki na południowy 
wschód do wsi Podlas. Na północny wschód po granicy gruntów Lasów Państwowych obrębu Jedlnia, 
Nadleśnictwa Radom do granic miasta Pionki, dalej w kierunku północnym do linii kolejowej Radom-
Dęblin. Wzdłuż niej na południowy zachód do osady leśnej Mariebór, następnie na zachód po granicy 
gruntów Lasów Państwowych do szosy Radom-Kozienice. Po tej granicy na północ do wsi Stoki, na 
wschód i południe do linii kolejowej Radom-Dęblin. Na północny wschód po granicy lasu do wsi Osowie. 
Po granicy gruntów Lasów Państwowych na wschód i południe do linii kolejowej Radom-Dęblin, dalej po 
granicy lasu na północny wschód do końca wsi Garbatka Podlas. Na wschód po granicy lasu do linii 
kolejowej Gniwoszów-Bąkowiec. Na północny zachód do granicy gminy Sieciechów, dalej na południowy 
zachód i północny wschód po tej granicy do linii kolejowej Bąkowiec-Świerże, za wsią Leśna Rzeka. Dalej 
w kierunku północno-zachodnim i zachodnim po granicy gruntów Lasów Państwowych do wsi Kajzerówka, 
na północny zachód po granicy lasu do wsi Stanisławice. Po granicy lasu na południe, północny zachód i 
północny wschód do szosy Kozienice-Warka. 
Z parku wyłączone są grunty wsi Molendy. 

Część II 
Od południowego końca wsi Brzustów, drogą do wsi Anielówka. Na południowy zachód, wschód, północ i 
południowy zachód po granicy gruntów Lasów Państwowych do wsi Brzustów obejmując w całości 
kompleks leśny Policzna. 

Część III 
Od północno - zachodniego krańca wsi Anielówka, na zachód wzdłuż drogi Anielówka-Suskowola po 
granicy gruntów Lasów Państwowych do wsi Kolonia Suskowola, dalej na południe po tej granicy do szosy 
Zwoleń-Pionki. Następnie po granicy gruntów Lasów Państwowych na południowy zachód, zachód, 
południowy wschód i południe do szosy Radom-Puławy. Wzdłuż niej na południowy wschód. Za wsią 
Miodne po granicy gruntów Lasów Państwowych na północny zachód, północny wschód do szosy Zwoleń-
Pionki. Na wschód po rzece Zwoleńska do końca wsi Jedlanka. Na północ po granicy gruntów Lasów 
Państwowych do wsi Anielówka. 

Część IV 
Od północno - wschodniego krańca wsi Sucha, na wschód po granicy lasu do rowu. Dalej po granicy 
gruntów Lasów Państwowych na północ i północny zachód do drogi Mireń-Sucha. Tą drogą na południe 
do wsi Sucha. 

Część V 
Na południe od wsi Suskowola, z szosy Zwoleń-Pionki po granicy gruntów Lasów Państwowych na 
północny zachód do wsi Sałki. Dalej tą granicą na południe i południowy wschód do wsi Sucha 



Poduchowna. Na północ, północny zachód i południe po granicy lasu do punktu wyjścia na szosie Zwoleń-
Pionki. 

Część VI 
Ze wsi Sucha Poduchowna po granicy lasu, na zachód wzdłuż szosy Sucha-Czarna do wsi Bieliny. 
Następnie na północny zachód, południe i wschód do wsi Męciszów, dalej na północ do wsi Sucha 
Poduchowna. 
Z parku wyłączona jest wieś Lipiny. 
Opis granic otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego 
Granice otuliny: są dobrze widoczne w terenie i przebiegają od północy obejmując obręb Kozienice 
Nadleśnictwa Kozienice (z wyłączeniem oddz. Nr 11a, b, c, d, f, g, h, i, j, 16A, 33A, 2-5, 24-28, 44, 60-64, 
80-83, 98-101, 185-187, 301-306) od wschodu wzdłuż linii PKP Świerże-Bąkowiec do granicy gminy 
Garbatka Letnisko z gminą Sieciechów i dalej na wschód wzdłuż tej granicy do szosy Kozienice-Zwoleń, 
następnie tą szosą na południe do granicy miasta i gminy Zwoleń, na zachód wzdłuż tej granicy do lasu 
obrębu Zwoleń Nadleśnictwa Zwoleń i dalej na południe wzdłuż granicy gruntów Lasów Państwowych do 
szosy Zwoleń-Radom, na zachód tą drogą do Gozdu, na północ drogą Gózd-Jedlnia Letnisko (z 
włączeniem oddz. 156 obrębu Jedlnia, N-ctwa Radom) do linii PKP Dęblin-Radom, na zachód po linii PKP 
Dęblin-Radom do przystanku Antoniówka, dalej drogami przez Rajec (obejmujące oddz. Nr 157-161, 162 
a-g obrębu Jedlnia Nadleśnictwa Radom) do granic miasta Radom, na północ po granicy miasta Radom 
do szosy Radom-Kozłów-Lesiów (obejmując w całości kompleks leśny "Siczki"), dalej na północ po szosie 
do lasu obrębu Jedlnia (oddz. 24/25) i po zachodniej granicy tego obrębu do Wojciechowa, drogą do 
Jastrzębi, następnie do rzeki Radomki i wzdłuż niej do punktu wyjściowego (oddz. Nr 6 obrębu Kozienice 
Nadleśnictwa Kozienice). 
Z obszaru otuliny Parku wyłączone zostały tereny: grunty wsi Męciszów (miasto i gmina Zwoleń) oraz 
grunty miasta Pionki położone na południe od linii kolejowej Radom-Dęblin. 
 

 


