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  1977 

ROZPORZĄDZENIE Nr 8 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  

z dnia 4 kwietnia 2005 r. 

uchylające rozporz ądzenie zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego  
znajduj ącego si ę w granicach województwa mazowieckiego.  

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. Uchyla się rozporządzenie nr 24 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2004r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego znajdującego się w grani- 

cach województwa mazowieckiego (Dz.Urz. Woj. Maz. 
Nr 220, poz. 5876). 

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

Wojewoda Mazowiecki: 
Leszek Mizieliński 

1978 

ROZPORZĄDZENIE Nr 9 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  

z dnia 4 kwietnia 2005 r. 

w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego le żącego cz ęściowo w granicach  
województwa mazowieckiego.  

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. Bolimowski Park Krajobrazowy, zwany dalej 
„Parkiem", obejmuje obszar chroniony ze względu na 
wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 
walory krajobrazowe w celu za- 

chowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju. 

2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagroże-
niami zewnętrznymi wynikającymi z działalności 
człowieka funkcjonuje otulina, to jest strefa ochronna 
granicząca z Parkiem. 
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3. Na terenie województwa mazowieckiego Park 
wraz z otuliną obejmuje obszar o powierzchni 
9,877,03ha, w tym otulina stanowi obszar o po-
wierzchni 1.550,06ha. 

4. Na terenie województwa mazowieckiego Park 
wraz z otuliną zlokalizowany jest w powiecie 
żyrardowskim na terenie gmin Puszcza Mariańska 
i Wiskitki. 

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

i 2. Ustala się następujące szczególne cele 
ochrony Parku: 

1) cele ochrony wartości przyrodniczych: 

a) zachowanie swobodnie meandrującej, nie-
uregulowanej nizinnej rzeki Rawki i jej do-
pływów oraz jej doliny ze starorzeczami, 
oczkami wodnymi, zabagnieniami, łęgami, 
łąkami i pastwiskami, 

b) zachowanie pozostałości dawnych puszcz, 
tworzących obecnie Puszczę Bolimowską, 
śródleśnych polan, 

c) zachowanie różnorodności biologicznej terenu, 
funkcji ostojowych, wewnętrznych  
i zewnętrznych powiązań ekologicznych, 

d) zachowanie i ochrona siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków zwierząt, roślin  
i grzybów, w tym wielu chronionych i rzadkich; 

2) cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: 

a) zachowanie obiektów zabytkowych i miejsc 
upamiętniających historię terenu, 

b) zachowanie wartości kulturowych jednostek 
osadniczych, zwłaszcza starego budownictwa  
o cechach regionalnych, 

c) zachowanie i popularyzacja tradycji ludowych, 
sztuki ludowej, obrzędów, legend i nazw 
zwyczajowych, 

d) zachowanie i ochrona miejsc martyrologii, 
obiektów kultu religijnego; 

3) cele ochrony walorów krajobrazowych: 

a) zachowanie rolniczo-leśnego krajobrazu 
mazowieckiego, 

b) zachowanie tradycyjnych układów zabudowy 
wiejskiej, 

c) ochrona i kształtowanie zadrzewień. 

§ 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 śródpo-
lnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowo-
dziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych; 

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał,  
w tym torfu oraz skamieniałości, w tym ko-
palnych szczątków roślin i zwierząt, a także 
minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym 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 brzegowej je-
zior, rzeki Rawki i zbiorników retencyjnych 
utworzonych na tej rzece oraz w pasie o sze-
rokości 50 m od pozostałych rzek 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; 
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12) organizowania rajdów motorowych i samo-
chodowych; 

13) używania lodzi motorowych i innego sprzętu 
motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie do-
tyczy obowiązujących w dniu wejścia w życie ni-
niejszego 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 Mazowieckiego2). 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. 
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 
32 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w 
granicach województwa mazowieckiego (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 
171, poz. 4194, Nr 265, poz. 6981), 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. 

Wojewoda Mazowiecki: 
Leszek Mizieliński 

Załącznik 
do rozporządzenia nr 9 

Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 4 kwietnia 2005r. (poz.......... ) 

Opis granic Parku w województwie mazowieckim 

1) Opis granicy zewnętrznej Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Opis granicy Bolimowskiego Parku Krajobra-
zowego na obszarze Województwa Mazowiec-
kiego rozpoczyna się w gminie Wiskitki w miejscu 
przy przecięciu rzeki Sucha Nida z południową 
krawędzią pasa drogowego projektowanej 
autostrady A-2 Warszawa - Poznań, skąd granica 
biegnie na zachód południową krawędzią tego 
pasa do przecięcia z granicą administracyjną 
gminy Bolimów w województwie łódzkim. 

Dalej granica biegnie w województwie łódzkim, aż 
do punktu opisanego poniżej 

Na terenie wsi Kamion, gmina Puszcza Mariańska, 
od punktu przecięcia zachodniego brzegu rzeki 
Rawki z granicą administracyjną gmin: 
Skierniewice i Puszcza Mariańska, zachodnim 
brzegiem w górę rzeki do przecięcia z drogą 
Skierniewice - Żyrardów w miejscowości Kamion. 
Dalej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki,  
a następnie starorzecza, po przecięciu z drogą lo-
kalną, w kierunku południowo - wschodnim,  
a następnie południowym, aż do przecięcia  
z drogą Kamion - Suliszew. Drogą tą na połu-
dniowy - wschód do przecięcia z granicą gmin: 

Puszcza Mariańska i Nowy Kawęczyn w woje-
wództwie łódzkim. 

Następnie granica biegnie w województwie łódzkim, 
aż do punktu opisanego poniżej 

We wsi Korabiewice, gmina Puszcza Mariańska od 
przecięcia z granicą administracyjną gmin Kowiesy  
i Puszcza Mariańska, granicą tą (wzdłuż południowo - 
wschodniej granicy Uroczyska „Kępa") na północny - 
zachód, a następnie południowy - zachód do 
przecięcia z ciekiem bez nazwy (dopływ Korabiewki), 
dalej z jego biegiem do Korabiewki i z jej biegiem do 
przecięcia z drogą gminną Partacz - Korabiewice - 
Rudka. Drogą tą na północ przez punkty: 159.5, 
158.4, 161.3, a następnie na północny -zachód nad 
granicą kompleksu leśnego przez punkt 161.6 do 
skrzyżowania z drogą Wola Polska - Nowa Huta  
i drogą tą na południe do miejscowości Wola Polska, 
następnie północną krawędzią pasa drogowego drogi 
Puszcza Mariańska - Mszczonów na zachód do 
granicy Lasów Państwowych i granicą w kierunku pół-
nocnym przez punkty: 140.4, 135.8, 135.5 do punktu 
131.8. Następnie zachodnią krawędzią pasa 
drogowego drogi Skierniewice - Żyrardów do 
przecięcia z rzeką Sucha Nida. Dalej na północny - 
zachód wraz z jej biegiem do przecięcia z południową 
krawędzią wydzielenia pod 
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pas torowiska linii kolejowej Skierniewice -
Warszawa, następnie w kierunku północno -
wschodnim wzdłuż tej krawędzi do przecięcia  
z linią stanowiącą przedłużenie, przechodzącego 
przez punkt 120.6 odcinka granicy administracyjnej 
gmin Wiskitki i Puszcza Mariańska. Następnie 
granicą w kierunku wschodnim do przecięcia 
 z drogą gminną Józefów - Bednary Dolne, 
następnie drogą tą na północ, a następnie linią 
stanowiącą jej przedłużenie do punktu 119.3 na 
granicy Lasów Państwowych, dalej przez punkty: 
117.0, 115.2, 113.9 do punktu 110.6, następnie na 
zachód linią oddziałową pomiędzy oddziałami: 28 
i 36 (dawniej 132 i 140), a potem na północny - 
zachód drogą gminną przez wieś Tomaszew przez 
punkty: 108.9, 108.2, 107.6, 106.0, 105.2 do drogi 
gminnej Antoniew - Sokule, drogą tą do punktu 
104.2 i stamtąd w kierunku północno - zachodnim 
rowem melioracyjnym do rzeki Sucha Nida i rzeką 
w kierunku północnym do przecięcia z południową 
krawędzią pasa drogowego projektowanej 
autostrady A-2 Warszawa - Poznań, skąd 
rozpoczęto opis. 

2) Opis granicy wewnętrznej Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego z fragmentami gmin: Puszcza 
Mariańska i Wiskitki - enklawy nie wchodzącej w 
skład obszaru Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego 

Początek opisu na przejeździe kolejowym linii 
Skierniewice - Warszawa w miejscowości 
Franciszków, gmina Wiskitki, skąd granica biegnie 
drogą gminną po krawędzi lasu Lasów 
Państwowych w kierunku południowo - zachodnim, 
a następnie północno - zachodnim, przez punkt 
118.8 do punktu 116.6, następnie w kierunku 
południowo - zachodnim do przecięcia z drogą 
Białe Błoto - Grabina Mała, przechodzącą przez 
punkt 116.8. Drogą tą po krawędzi Lasów 
Państwowych w kierunku północno - zachodnim,  
a następnie północnym i ponownie północno - 
zachodnim, do przecięcia z rowem melioracyjnym, 
rowem tym w kierunku północno - zachodnim do 
przecięcia z drogą Grabina Mała - Smolarnia. Dalej 
w kierunku północno - zachodnim, a następnie 
południowym do przecięcia z drogą gminną 
Grabina -Bolimów („Trakt Bolimowski"), drogą tą w 
kierunku północno -zachodnim do skrzyżowania z 
linią oddziałową między oddziałami 210 i 213 
(dawniej 90 i 87). Stąd w kierunku południowym 
drogą gminną przez punkt 112.8 do punktu 114.2. 
Dalej drogą gminną na zachód przez punkt 113.8 
do punktu 111.9. Stąd na południe wzdłuż drogi 
gminnej Bartniki - Wola Szydłowiecka, w odległości 
350 m od skrzyżowania z drogą gminną  biegnącą  
przez wieś  Bartniki, 

skręca na zachód po linii prostej będącej prze-
dłużeniem rowu stanowiącego południową granicę 
kompleksu leśnego. Następnie rowem tym wzdłuż 
południowej krawędzi oddziałów 204, 193 i 194 
(dawniej 88, 74 i 75) i dalej wzdłuż wschodniej 
krawędzi oddziału 194 (dawniej 75), przecina drogę 
gminną we wsi Bartniki, rzekę Korabiewkę  
i w odległości 80 m od tego przecięcia skręca na 
południowy -wschód, drogą gminną przez punkty: 
112.6, 112.7, 113.1 do punktu 113.2 na drodze Skier-
niewice - Bartniki. Następnie 130 m w kierunku 
północnym zachodnią krawędzią pasa drogowego do 
przecięcia z rowem melioracyjnym i rowem tym na 
południowy - wschód przez punkty: 115.2, 116.1, 
117.0, a dalej drogą gminną do przecięcia z drogą 
Bartniki - Ruda. Drogą tą na południowy - zachód do 
granicy Lasu Państwowego, granicą na południe 
wzdłuż oddziałów: 318, 325, 330, 336, 341, 347 i 346 
(dawniej 107, 113, 118, 124, 129, oddział 135 
podzielono na dwa oddziały 346 i 347) po granicy 
administracyjnej gmin Skierniewice i Puszcza 
Mariańska do punktu 121.8, skąd drogą gminną na 
południe, przecina drogę gminną przechodzącą przez 
wieś Karolinów Stary, i dalej w tym samym kierunku 
drogą gminną na odcinku 540 m, następnie  
w kierunku wschodnim drogą gminną na odcinku 
500m do przecięcia z drogą gminną przechodzącą 
przez punkt 126.9. Drogą tą na południe do punktu 
126.9, a następnie południowy -wschód przez punkt 
127.1 do punktu 126.6, następnie na wschód na 
odcinku 220m drogą gruntową wzdłuż płotu przy 
gruntach Domu Emeryta „Żerań", następnie na 
północny - wschód przez punkt 136.1 do punktu 
140.8, skąd na wschód do drogi gminnej Lisowola - 
Wincentów. Drogą tą na północ do punktu 142.9, dalej 
drogą gminną na wschód do punktu 137.8 i dalej 
drogami gminnymi na południe przez punkty: 137.6, 
137.5, 133.6, 134.7, 135.3 do skrzyżowania z granicą 
administracyjną gminy Puszcza Mariańska i Kowiesy. 
Granicą tą po drodze gminnej w kierunku wschodnim 
przez punkty: 
151.4, 155.2, do punktu 160.3. 

Fragment granicy przebiega następnie w wo-
jewództwie łódzkim, aż do punktu opisanego poniżej. 

Na terenie gminy Puszcza Mariańska od punktu 
166.0 poprzez punkty: 161.3, 168.1, 169.1,167.2, 
165.5, 164.4, 164.3, 162.9, do punktu 166.4, da 
lej na wschód do skrzyżowania z drogą gminną 
Niemieryczew - Partacz, drogą tą na północ 
przez punkty 161.4 i 149.1 do rzeki Korabiewki. 
Południowym brzegiem rzeki zgodnie z jej biegiem  
do  mostu  kolejowego w miejscowości Puszcza 
Mariańska, stąd drogą gminną do punktu 138.2.
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Dalej granicą kompleksu leśnego Lasów 
Państwowych przez punkty: 138.7, 137.2 do 
punktu 136.4. Następnie na północny - zachód. 
Północną krawędzią pasa drogowego do końca 
kompleksu leśnego. Dalej drogą gminną na północ, 
a następnie północny - wschód wzdłuż granic 
kompleksu leśnego Lasów Państwowych przez 
punkty 129.2, 127.3, do przecięcia z granicą 
administracyjną gmin Puszcza Mariańska  
i Wiskitki. Dalej w kierunku północno - wschodnim 
na odcinku 320 m drogą gminną w kierunku 
północno - wschodnim na 

odcinku do przecięcia z rowem melioracyjnym, 
rowem tym w kierunku północno - zachodnim na 
odcinku 420 m do skrzyżowania z drogą gminną  
i drogą do przejazdu kolejowego na linii 
Skierniewice - Warszawa w miejscowości 
Franciszków gmina Wiskitki. 

Opis otuliny Parku 

Otulinę stanowi pas gruntu o szerokości 200m 
równoległy do granic zewnętrznych i wewnętrznych 
Parku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


