
ROZPORZĄDZENIE Nr 5 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO   

z dnia 4 kwietnia 2005 r. 

w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1974) 

 

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. 

1. Brudzeński Park Krajobrazowy, 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 wraz z otuliną obejmuje obszar o powierzchni całkowitej 7 568 ha, w tym otulina 

stanowi obszar o powierzchni 4 397 ha. 

4. Park wraz z otuliną zlokalizowany jest na terenie gmin: Brudzeń Duży i Stara Biała w 

powiecie połockim.  

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

 

§ 2. 

 

Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 

1) cele ochrony wartości przyrodniczych: 

a) zachowanie głęboko wciętej, meandrującej, nizinnej rzeki Skrwy Prawej oraz 

powiązanych z nią dwóch zespołów rynnowych: strugi Janoszyckiej i rzeki Wierzbiny, 

b) zachowanie ekosystemów leśnych, głównie grądów i łęgów, a także bogactwa 

rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedlisk;  

2) cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: 

a) zachowanie swoistego charakteru założeń dworsko – ogrodowych, 

b) zachowanie historycznych układów osadniczych oraz traktów, a także przydrożnych 

krzyży, kapliczek i innych obiektów zabytkowych;  

3) cele ochrony walorów krajobrazowych: 

a) zachowanie doliny rzeki Skrwy Prawej oraz skarp – miejsc widokowych,  

b) zachowanie drobnopowierzchniowej mozaiki łąk, zadrzewień, pastwisk, sadów i pól 

uprawnych.    

 

§ 3. 

 

 1)  W Parku zakazuje się: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 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 przeciwsztormowym, 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 100 m 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) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

12) 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 rozporzadzenia 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)

. 

 

 

 

Wojewoda Mazowiecki 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

1)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. 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 poprzedzone było rozporządzeniem Nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 

czerwca 2003r. w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 171, poz.4195), 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 do rozporządzenia Nr 5 

Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 4 kwietnia 2005 r.(poz. 1974) 

 

 

1. Opis granic Parku 

Poczynając od szosy Płock – Dobrzyń w Murzynowie granica biegnie równolegle do szosy 

Murzynowo – Srebrna do granicy lasu i dalej skrajem lasu w kierunku północnym i 

wschodnim, a następnie drogą polną do przydrożnej kapliczki. Stąd biegnie dalej drogą na 

wschód i północny-wschód przechodząc przez wieś Radotki. Dalej biegnie szosą Srebrna – 

Murzynowo do wsi Lasotki, a następnie drogą polną w kierunku północno-zachodnim. Sto 

metrów przed drogą Siecień – Robertowo skręca na północ i na terenie wsi Robertowo 

biegnie równolegle do tej drogi w odległości 100 m. Dalej po granicy lasu dochodzi do drogi 

Siecień – Robertowo i prowadzi tą drogą aż do szosy Płock – Lipno. Szosą tą biegnie do 

Brudzenia, gdzie skręca skrajem lasu w stronę doliny Skrwy. Krawędzią doliny Skrwy 

przebiega do drogi Brudzeń – Proboszczewice i tą drogą do przecięcia się ze Skrwą Prawą. 

Dalej prowadzi prawym brzegiem rzeki w jej górę do ujścia strumienia, skąd strumieniem w 

jego górę aż do granicy lasu, poczym wzdłuż granicy lasu do przecięcia z drogą polną we wsi 

Karwosieki – Cholewice. Dalej przebiega tą drogą na wschód, a następnie skręca w na północ 

do ścieżki przy terenie szkoły. Ścieżką tą prowadzi do szosy Płock – Sierpc. Szosą na 

południe biegnie do drogi Proboszczewice  - Brudzeń, skąd tą drogą w kierunku zachodnim, 

aż do przydrożnej kapliczki. Dalej prowadzi drogą do wsi Krzyżanowo, po czym równolegle 

do drogi w odległości 50 m z prawej strony początkowo w kierunku południowo – 

wschodnim i wschodnim, a następnie południowym i południowo – zachodnim, przecinając 

szosę Płock – Lipno, aż do Parzenia nad Skrwą. Dalej prowadzi drogą wiodącą wzdłuż 

krawędzi doliny około 1250 m, po czym skręca w drogę w kierunku szosy. Następnie granica 

prowadzi szosą w kierunku Sikorza, a następnie krawędzią doliny i jednocześnie skrajem 

lasu, pomijając zabudowę Sikorza i byłego PGR-u. Po tym biegnie wzdłuż granicy lasu do 

drogi z Sikorza  do Kobiernik. Tą drogą prowadzi do szosy Srebrna – Murzynowo i szosą 

około 1 km w kierunku Siecienia. Stąd biegnie drogą do Ulaszewa, a od transformatora na 

południe linią oddziałową do przecięcia z drogą leśną prowadzącą do wsi Maszewo Duże. Tą 

drogą biegnie do przecięcia się z drogą ze wsi Maszewo n/Wisłą, skąd na południe tą drogą 

do południowej granicy lasu. Dalej biegnie granicą lasu aż do wsi Cierszewo, gdzie 

przechodzi na prawą stronę Skrwy koło młyna wodnego. Stąd biegnie do szosy Płock – 

Dobrzyń po granicy lasu i terenów zadrzewionych, a następnie szosą do Murzynowa. 

2. Opis granicy otuliny. 

Począwszy od Wisły we wsi Murzynowo granica biegnie drogą do szosy Płock – 

Dobrzyń i po przecięciu tej szosy, szosą Murzynowo – Srebrna do Siecienia z wyłączeniem 

zabudowy tej wsi. Za Siecieniem skręca drogą w kierunku Gorzechowa, od której skręca w 

kierunku północnym drogą przez wieś Żerniki, biegnąc nią do przecięcia z ciekiem 

wyznaczającym granicę lasu. Wzdłuż tego cieku biegnie do drogi prowadzącej do wsi 

Brudzen Duży, dalej ta drogą, do Brudzenia na granicy lasu. Biegnie tą drogą pomiędzy 

wsiami Brudzeń Mały i Brudzeń Duży do przecięcia z szosą Brudzeń – Dobrzyń. Dalej 

prowadzi drogą przez wieś Bądkowo Kościelne do szosy Płock – Lipno po czym tą szosą do 

drogi w kierunku Łokoszyna i tą drogą do szosy Sikórz-Sierpc. Następnie biegnie szosą na 

południe do wsi Karwosieki-Cholewice. Tu granica skręca drogą na wschód, a po ok. 1250m 

– na południe dochodząc do przecięcia z drogą Brudzeń- Proboszczewice. Drogą tą skręca na 

zachód i biegnie do ponownego przecięcia z szosą Płock-Sierpc. Po czym biegnie szosą na 



południe aż do kapliczki przed wsią Sikórz. Stąd prowadzi ciekiem na południowy wschód i 

dalej na zachód do szosy i granicy lasu. Dalej biegnie granicą lasu, aż do drogi polnej 

rozpoczynającej się około 100m na wschód od granicy lasu w Kobiernikach. Dalej wiedzie tą 

drogą na południe do szosy Srebrna-Murzynowo, po czym szosą na wschód do miejscowości 

Srebrna. Stąd prowadzi ok. 300 m szosą w kierunku Sikorza i dalej ponownie na wschód 

drogą do Starej Białej. Następnie biegnie przez tę miejscowość w kierunku południowo 

wschodnim, dochodząc do skrzyżowania dróg. Tu skręca szosą biegnącą w kierunku 

zachodnim do szosy Lipno-Płock. Biegnie ok. 500 m w kierunku Płocka, po czym skręca w 

drogę prowadzącą do miejscowości Wyszyna. Z Wyszyny wiedzie dalej na południe do 

miejscowości Ludwikowo i granicy lasu, skąd drogą w kierunku miejscowości Maszewo 

prowadzącą po granicy lasu. Dalej biegnie w dalszym ciągu skrajem lasu, a od południowej 

granicy lasu drogą łączącą Maszewo Duże z Maszewem nad Wisłą. Następnie ok. 250 m 

prowadzi szosą w kierunku Murzynowa aż do jej zetknięcia z jarem biegnącym ku Wiśle i 

tym jarem a następnie wzdłuż Wisły dociera do Murzynowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. 
 

W dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004 r., która wprowadziła nowy katalog zakazów i ograniczeń oraz odstępstw od 

nich dla terenów położonych w parku krajobrazowym (art.17 cyt. ustawy). Ponadto zgodnie z 

art. 161 cyt. ustawy utraciła moc ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody. 

Wprawdzie zgodnie z art. 153 ustawy formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1-4 i 6-10 (czyli także parki krajoibrazowe) utworzone lub wprowadzone przed dniem 

wejścia w życie ustawy stają się formami ochrony przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy,  

jednak koniecznym jest, aby akt prawny w sprawie utworzenia Brudzeńskiego Parku 

Krajobrazowego dostosować w pełni do wymagań art. 16 ust. 3 i art. 17 nowej ustawy o 

ochronie przyrody.  

W § 1 niniejszego projektu określono – zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy - nazwę, 

obszar, przebieg granicy oraz otulinę Parku. W § 2 określono zgodnie z wymogiem art. 16 

ust. 3 szczególne cele ochrony Parku w nawiązaniu do definicji parku krajobrazowego 

określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 

Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w § 3 ust. 2  projektu rozporządzenia oparte 

jest o zasadę, o której mówi w swej opinii prof. dr hab. W. Radecki (opinia z dnia 4.04.2001 r. 

str. 7). Autor opinii stwierdza m.in. (odnosząc do aktualnych przepisów ustawy o ochronie 

przyrody), że  wykaz zakazów 14-punktowego wyliczenia art. 17 ustawy o ochronie przyrody 

jest wykazem zamkniętym i w odniesieniu  do parku krajobrazowego nie wolno wprowadzać 

zakazów, które nie są w tym  przepisie wyraźnie wskazane. „Ale to nie oznacza, aby zakazy te 

nie mogły być uszczegóławiane, ale tylko „w jedną stronę”, czyli można zakazać „mniej” niż 

zezwalają przepisy …, ale nie wolno zakazać „więcej” niż te przepisy zezwalają. Taki 

wniosek znajduje podstawę w jednej z fundamentalnych zasad wykładni prawa ujmowanej w 

formie łacińskiej paremii argumentum a maiori ad minus (jeśli wolno więcej, to tym samym 

wolno mniej)....”. Odstępstwo należało wprowadzić z uwagi na racjonalność treści zakazów, a 

także zapewniając ciągłość zasad obowiązujących w dotychczasowych aktach prawnych 

Parku. Zasada tutaj zastosowana nie była dotychczas kwestionowana przez Ministra 

Środowiska jako nadzorującego akty prawne wydawane przez Wojewodę. Odstępstwo to, 

które brzmi: „zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 7 nie dotyczy obowiązujących w dniu 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego”. Odstępstwo to wprowadzono z uwagi na spodziewane roszczenia wobec 

Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę w trybie art. 129 – 136 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. Warto nadmienić, iż w porównaniu do zakazów możliwych do 

wprowadzenia w parku krajobrazowym wymienionych w „starej” ustawie o ochronie 

przyrody w stosunku do tego zakazu w odniesieniu do budownictwa – przepisy zostały 

znacznie zaostrzone, co może powodować uzasadnione roszczenia. Aby tych roszczeń 

uniknąć wpisano ww. odstępstwo. Stwierdza się więc, że niniejszy akt prawny nie rodzi 

nowych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa. 

Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, 

poz.880) o ochronie przyrody projekt rozporządzenia na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 

2004r. został zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody. 

 

 


