
ROZPORZĄDZENIE  Nr 3 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 15 marca 2005 r. 

w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1701) 

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. Nadbużański 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, tj.  strefa ochronna granicząca z Parkiem. 

3. Park wraz z otuliną obejmuje obszar o powierzchni całkowitej 113 671,7 ha, w tym 
otulina stanowi obszar o powierzchni 39 535,2 ha. 

4. Park wraz z otuliną zlokalizowany jest na terenie gmin: Nur i Zaręby Kościelne w 
powiecie Ostrów Mazowiecka; gmin: Ceranów, Sterdyń, Kosów Lacki, miasta Kosów 
Lacki w powiecie sokołowskim; gmin: Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, 
Korytnica, miasta Łochów w powiecie węgrowskim; gmin: Pokrzywnica, Pułtusk; 
miasta Pułtusk w powiecie pułtuskim; gmina Jadów w powiecie wołomińskim, a 
ponadto powiększa się Park i jego otulinę o tereny następujących gmin: Platerów w 
powiecie łosickim; gmin: Przesmyki, Korczew, Paprotnia w powiecie siedleckim; 
gmin: Sabnie, Repki, Sterdyń w powiecie sokołowskim.  

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 swobodnie meandrujacej nizinnej rzeki Bug i jego doliny z dużą ilością 
starorzeczy i odnóg, 

b) zachowanie pozostałości dużych kompleksów leśnych, bogactwa szaty roślinnej 
obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk 
roślinnych, 

c) zachowanie muraw psammofilnych i kserotermicznych oraz łęgów nadrzecznych; 
2) Cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: 

a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej, 
b) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi oraz rozwój rękodzielnictwa ludowego;  

3) Cele ochrony walorów krajobrazowych: 
a) zachowanie  w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego, 
b) zachowanie wysokich skarp erozyjnych wysoczyzn okalających rzeki Bug i Narew 

oraz  tarasu nadzalewowego z licznymi parabolicznymi wydmami. 
 

§ 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. 4 nie dotyczy wydobywania piasku i żwiru na 
powierzchni nie przekraczającej 2 ha przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie 
przekraczającym 20 000 m³, a działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów 
wybuchowych – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.2)).  
 
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 7 nie dotyczy obowiązujących w dniu wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 12 nie dotyczy szlaków żeglownych rzek Bug i 
Narew – zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U.  Nr 
5, poz. 43 z późn. zm.3)). 

 
§ 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 4). 
 
 
 

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 i Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, 
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784. 
 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, 
Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,  z 
2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360, Nr 240, poz. 2055, z 2003r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 
959 i Nr 173, poz. 1808. 
 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 
1672, z 2003r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959. 
 
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 
marca 2002r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego powiększenia (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 
98, poz.2067 i Nr 311, poz. 8205 oraz z 2003 r. Nr 115, poz. 2799), 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 3 
Wojewody Mazowieckiego  
z dnia 15 marca 2005 r.  
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1701) 

 
 
1. Opis granic Parku 
 
  Granica Parku zaczyna się umownie na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Kolonia 
Nur i biegnie w kierunku południowo-wschodnim południowa stroną drogi przez wieś 
Kossaki, a na jej krańcu skręca na południe dochodząc do nurtu rzeki Bug skąd środkiem 
koryta rzeki Bug w kierunku południowo-wschodnim do granicy gmin Platerów-Korczew i 
dalej tą granicą w kierunku południowym  do skrzyżowania z drogą powiatową Hruszew-
Tokary. Przecinając tą drogę biegnie w kierunku zachodnim granicą gmin Platerów-Korczew 
do kompleksu leśnego Tokary. Wzdłuż jego wschodniej i następnie południowej granicy 
dochodzi do wsi Kamianki Czabaje. Dalej drogą polną biegnie do Bartkowa Nowego, potem 
drogą bitą przez Bartków Stary do Lasu Tarmusin. Wzdłuż wschodniej, południowej i 
zachodniej granicy tego lasu dochodzi do drogi bitej Bartków Stary-Sawice i dalej w kierunku 
północnym wzdłuż zachodniej granicy Lasu Tarmusin, następnie drogami polnymi do drogi 
bitej we wsi Ostrowiec, wschodnią stroną tej drogi przez miejscowości Liszki, Skrzeszew, do 
granicy gminy Jabłonna Lacka skąd skręca w kierunku wschodnim do rzeki Bug. Dalej 
biegnie zachodnim brzegiem rzeki Bug do granicy gmin Jabłonna Lacka i Sterdyń skąd 
następnie biegnie tą granicą w kierunku południowo-zachodnim do drogi Dzieżby – Łazówek, 
następnie na północny-zachód drogą polną do Łazówka, skąd drogą bitą przez Łazów do 
Seroczyna. Z Seroczyna granica idzie drogą polną i bitą początkowo na północny-wschód, 
następnie na północny-zachód do wsi Chądzyń i dalej biegnie u podnóża wysokiej krawędzi 
erozyjnej do drogi Nur-Ceranów. Dalej biegnie po granicy użytków zielonych a następnie 
skrajem lasu w kierunku południowo-zachodnim. Dochodzi do wsi Dąbrowa, mija 
zabudowania tej wsi i biegnie północnym skrajem drogi do wsi Tosie. Biegnie po linii 
zabudowy tej wsi w kierunku północno-zachodnim, mija zabudowania wsi Krupy i drogą 
polną przecina rzekę Kosówkę i biegnie skrajem lasu do wsi Wólka Okrąglik-Rebutki. Omija 
zabudowania tej wsi, zmienia kierunek na południowo-zachodni, wzdłuż drogi Wólka 
Okrąglik-Guty przecina tory kolejowe i biegnie ukosem do drogi polnej Wólka Okrąglik-
Maliszewa Nowa. Dalej granica parku biegnie wzdłuż drogi poprzez las do wysokości 
zabudowań Kolonii Guty Marianka. Następnie skręca ukosem w kierunku południowo-
wschodnim dochodząc do drogi Guty-Nowa Maliszewa włączając część terenów łąkowych 
położonych na południe od tej wsi. Następnie biegnie po zachodniej stronie drogi Maliszewa 
Nowa- Maliszewa Stara w kierunku wsi Rostki. Mija zabudowania tej wsi i dalej po granicy 
lasu państwowego i jej przedłużeniu dochodzi do drogi biegnącej z Wrotnowa do Stoczka i 
mija ją, kierując się po południowej stronie tej drogi około 500 m w kierunku zachodnim po 
czym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie nadal zachodnią stroną drogi polnej 
do drogi z Wrotnowa do Starej Wsi. Tu zmienia kierunek i po północnej stronie tej drogi 
dochodzi do zabudowań wsi Tchórzowa, rowem przechodzi na skraj lasu i dalej prawą stroną 
drogi polnej mijając zabudowania wsi Zuzułka i częściowo Koloni Janówki i znów rowem 
dochodzi do drogi. Biegnie po jej zachodniej stronie do wsi Stara Wieś , omija zabudowania 
tej wsi i skrajem lasu (częściowo drogą leśną) dochodzi do wsi Gruszczyno i omija 
zabudowania tej wsi. 
 Dalej granica parku biegnie prawą stroną drogi polnej w kierunku północnym, skrajem 
lasu, wzdłuż cieku wodnego w kierunku zachodnim, przechodzi na skraj lasu i częściowo 
drogą polną dochodzi do cieku Lubicza. Zmienia kierunek i wzdłuż tego cieku dochodzi do 



drogi bitej do Stoczka. Tu granica zmienia kierunek i biegnie skrajem lasu (częściowo wzdłuż 
tej drogi), omija zabudowania Stoczka. Biegnie dalej prawą stroną drogi polnej i drogi ze 
Stoczka do Sadownego. W miejscu, gdzie droga ta zmienia kierunek na północ granica parku 
przechodzi na prawą stronę drogi polnej i dalej biegnie równolegle do rzeki Ugoszczy. 
Wzdłuż tej drogi dochodzi do lasu, biegnie jego skrajem w kierunku zachodnim, przecina tory 
kolejowe (z Tłuszcza do Małkini), zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnąc 
wzdłuż północnego skraju torów wchodzi na teren wsi Jasiorówka. Zmienia kierunek na 
północno-zachodni i biegnie po granicy użytków zielonych, następnie skrajem lasu i prawą 
stroną drogi polnej (omijając wieś Burakowskie), dochodzi do lasu. Biegnie dalej jego 
skrajem w kierunku zachodnim i północnym. Na północ od wsi Kaczeniec skręca wzdłuż 
istniejącego cieku w kierunku zachodnim, a następnie północnym omijając zabudowania wsi 
Nowe Łazy i dochodzi do granicy lasu. Dalej biegnie skrajem lasu w kierunku zachodnim a 
następnie północnym i dochodzi do zabudowań wsi Nadkole. Zmienia kierunek i biegnie 
prawą stroną drogi z Nadkola do ośrodka wypoczynkowego. Omijając ten ośrodek biegnie na 
północ drogą leśną, skrajem lasu i wzdłuż cieku dochodzi do granicy gminy Wyszków. I dalej 
w kierunku wschodnim wzdłuż tej granicy dochodzi do rzeki Bug i biegnie środkiem jej 
naturalnego koryta do miejscowości Morzyczyn Włościański do granicy między gminami 
Sadowne i Małkinia. Stąd wzdłuż tej granicy, 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 omijając wieś Poniatowo, przecina drogę Kosów Lacki-Ostrów 
Mazowiecka oraz tor kolejowy i dochodzi ponownie do rzeki Bug. Dalej środkiem jej koryta 
dochodzi do granicy gminy Zaręby Kościelne na granicy wsi Podgórze Gazdy i Gąsiorowo. 
Następnie cały czas biegnie po północnej stronie rzeki Bug poniżej wysokiej krawędzi, 
miejscami po południowej stronie drogi przez wsie Zgleczewo Panieńskie i Zgleczewo 
Szlacheckie, wyłączając zabudowania, przekracza granicę administracyjną gminy Zaręby 
Kościelne i Nur, dochodzi do wsi Zakrzewo Słomy, tutaj łączy się z droga wojewódzką i jej 
południowym skrajem przez Zuzelę dochodzi do drogi powiatowej, biegnąc jej południowym 
skrajem przez wsie Ołtarze Gołacze i Łęg Nurski  do Nura i dalej do umownego początku 
granicy na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Kolonia Nur.  
 
 Granica enklawy Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zaczyna się umownie przy 
ośrodku wypoczynkowym w gm. Jadów, usytuowanym przy drodze biegnącej w kierunku 
południowym od miejscowości Puste Łąki, wyłączając ośrodki wypoczynkowe oraz 
zabudowania wsi Strachów. Na wysokości południowego krańca tej wsi skręca drogą w 
kierunku południowo-zachodnim, następnie południowym, i dochodzi do granicy gminy 
Zabrodzie, wzdłuż tej granicy w kierunku wschodnim, dochodzi do zachodniego skraju wsi 
Adampol, skręca na południe, do lasu państwowego, następnie na zachód i wzdłuż granicy 
gminy Zabrodzie, wraca do granic wsi Kukawki, biegnąc nimi w kierunku zachodnim i 
północnym dochodzi do granicy lasów Nadleśnictwa Drewnica i gm. Wyszków, idzie tą 
granicą w kierunku północnym, a następnie wschodnim, aż do terenów letniskowych kolonii 
Nadliwie, które omija od zachodu i dochodzi do drogi Puste Łąki-Strachów przy ośrodku 
wypoczynkowym. 
Granica enklawy Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w powiecie Pułtusk biegnie od 
granicy gminy Pokrzywnica z gminą Zatory w okolicach wsi Stawinoga, i tą granicą, 
przechodzi na drugą stronę rzeki Narew w miejscowości Pogorzelec zmienia kierunek i 
biegnie po zachodniej stronie koryta rzeki Narew w kierunku północnym aż do obwałowania 
w miejscowości Pułtusk. Dalej po odwodnej stronie tego obwałowania biegnie do północnej 
granicy miasta. Dalej od miejscowości Kleszewo biegnie po zachodniej stronie koryta rzeki i 
granicy użytków zielonych, lasów, we wsi Lipa – terenów budowlanych, we wsi Chmielowo 



po granicy terenów budowlanych i lasów, dalej po zachodniej stronie koryta rzeki i po drodze, 
we wsi Boby – wzdłuż skarpy, przecina drogę biegnącą w kierunku południowym od drogi 
Boby-Gnojno i dalej po granicy zadrzewień i lasu do rowu, którym do drogi w kierunku 
zabudowań wsi Gnojno, tą drogą w kierunku północno-wschodnim do rzeki. Tu granica 
zmienia kierunek na wschodni i biegnie po linii koryta rzeki. Poniżej wschodniego krańca wsi 
Gnojno skręca wzdłuż drogi 250m w kierunku północnym. Dalej biegnie wzdłuż drogi 
Gnojno-Wygoda w kierunku wschodnim do granicy z gminą Obryte i dalej granicą między tą 
gminą, a gminą Pułtusk, a następnie między granicą gminy Zatory a gminą Pokrzywnica do 
okolic wsi Stawinoga. 
 
2. Opis granic otuliny Parku 
Granica otuliny zaczyna się umownie w powiecie Ostrów Mazowiecka w miejscowości Nur 
skąd południową stroną drogi biegnie do wsi Kolonia Nur i do wschodniego skraju wsi 
Kossaki, gdzie skręca na południe dochodząc do rzeki Bug i dalej granicą województw 
biegnącą środkiem koryta rzeki w kierunku wschodnim do granicy gmin Korczew-Platerów i 
dalej tą granicą w kierunku południowym do skrzyżowania z droga powiatową Hruszew - 
Tokary. Od tej miejscowości granica biegnie po prawej stronie dróg powiatowych i 
gminnych, początkowo na południe do wsi Łysów, następnie na zachód przez wsie Dąbrowa, 
Kamianki Wańki, Kamianki Lackie, Trębice, dalej na północ przez wsie Sawice, Ostrowiec, 
Baczki, Wierzbice Górne, dochodzi do drogi Sokołów Podlaski-Drohiczyn, przecina ją, idzie 
drogą leśną na północ, mija wsie Kanabród i dochodzi do granicy gminy Jabłonna Lacka skad 
skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do drogi bitej Skrzeszew-Mołożew. Następnie od 
przecięcia granicy gminy Jabłonna Lacka i Sterdyń z drogą Dzierzby – Łazówek biegnie 
wzdłuż tej granicy w ogólnym kierunku zachodnim i dochodzi do drogi bitej Jabłonna Lacka 
– Kurowice i tą drogą jej prawą stroną dochodzi do Kurowic gdzie wchodzi na drogę krajową 
idąc dalej jej wschodnią stroną przez Zembrów do przysiółka Dąbrówka. Tutaj skręca na 
zachód następnie na północ i drogą polną dalej biegnie przez wieś Stelągi, po czym drogą bitą 
do wsi Grądy i do granicy gmin Ceranów i Sterdyń. Następnie granicą gmin na północ 
skrajem kompleksu leśnego po czym zakręca na wschód dochodząc do drogi krajowej 
Sterdyń-Ceranów. Biegnie po północnej stronie tej drogi. W odległości 1,2 km od drogi 
Ceranów-Przewóz Nurski przechodzi na południowa stronę drogi Sterdyń-Ceranów i dalej 
biegnie wzdłuż drogi przecinającej park-ogród w Ceranowie w kierunku zachodnim. Na 
przedłużeniu tej drogi dochodzi do drogi z Ceranowa do Kosowa Lackiego, przechodzi na 
drugą strone tej drogi i biegnie na południowy zachód w stronę Wrotnowa, wyłączając Kosów 
Lacki po granicy terenów zainwestowanych według miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dalej biegnie cały czas po zachodniej stronie drogi Kosów Lacki-Wrotnów-
Tończa do Starej Wsi. Następnie zmienia kierunek na zachodni. Omija zabudowania Starej 
Wsi, dalej zabudowania wsi Borzychy i dochodzi do wsi Paplin, zmienia kierunek i biegnie 
po wschodniej stronie drogi w kierunku Stoczka. Następnie przechodzi na północna stronę 
drogi i biegnie nią w kierunku zachodnim do wsi Zgrzebichy. Przy tej miejscowości zmienia 
kierunek na północny i biegnie prawą stroną drogi do wsi Drgicz. Następnie zmienia kierunek 
na północno-zachodni, zachodni i południowo-wschodni, biegnąc po północnej stronie drogi 
Drgicz-Wieliczna-Baczki Stare. Omija częściowo zabudowania wsi Baczki i przechodzi na 
zachodnią stronę drogi prowadzącej do wsi Kamionna. W tej wsi zmienia kierunek na 
zachodni i północną stroną drogi do Łochowa dochodzi do lasu. Biegnie jego skrajem, 
następnie ciekiem wodnym Kopanka przez wieś Laski Stare i drogą polną dochodzi na 
wysokości zabudowań Kolonii Ruda do rzeki Liwiec, biegnie dalej droga polną, a następnie 
wzdłuż północnej strony drogi prowadzącej przez Starowolę dochodzi do wsi Zawiszyn i 
przechodzi na druga stronę drogi z Łochowa do Strachówki. 



Następnie granica otuliny biegnie 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. Po przecięciu doliny rzeczki Osownicy skręca w kierunku północnym 
wzdłuż drogi polnej do Borzymów. Poniżej Borzymów skręca wzdłuż cieku wodnego w 
kierunku zachodnim włączając zabudowę tej miejscowości. Dochodzi do skraju lasu i 
następnie biegnie po skraju lasu w kierunku Wyglądałów. Następnie przecina las, 
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 południe od 
wsi Olszyny dochodzi do skraju lasu, którego brzegiem biegnie w kierunku północno-
zachodnim do Kolonii Dworczysko. Tutaj dochodzi do granicy powiatu Wyszków (gmina 
Zabrodzie) i dalej tą granicą biegnie linią łamaną w kierunku północnym w okolice wsi Rafa, 
na odcinku enklawy jadowskiej Parku pokrywając się z jego granicą. Dalej granica otuliny 
idąc w kierunku wschodnim pokrywa się z granicą Parku aż do  granicy gminy Zaręby 
Kościelne. Stąd południową stroną drogi wojewódzkiej dochodzi do miejscowości Nur, do 
umownego początku granicy otuliny. 
 
Granica otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w powiecie Pułtusk biegnie od styku 
granic gmin Serock, Pokrzywnica i Zatory w okolicach wsi Kopaniec i ta granicą w kierunku 
południowo-zachodnim przechodzi na drugą stronę rzeki Narew do drogi Warszawa-Różan i 
dalej w kierunku północnym – prawą stroną tej drogi przez miasto Pułtusk do wsi Boby, skąd 
w kierunku wschodnim, południowym skrajem drogi do wsi Gnojno. Omija zabudowania wsi 
Gnojno i styka się z granicą parku. W granicach otuliny znajduje się obszar Popław. Granicę 
stanowią – od zachodu wał przeciwpowodziowy (na odcinku od południowej granicy miasta 
do Księżej Kępy). Dalej granica skręca w kierunku południowym po linii lasu, przecina drogę 
z Popław do Gładczyna i biegnie dalej granicą miasta najpierw  w kierunku południowym, a 
następnie ok. 200m w kierunku wschodnim. Następnie skręca po linii prostej w kierunku 
południowym (odchodząc od granicy miasta) przecina drogę Pułtusk-Wyszków i dalej biegnie 
łukiem po granicy lasu w tym samym kierunku. Między Starą Wsią a Grabówcem skręca w 
kierunku północno-zachodnim, dochodzi do południowo-wschodniego krańca lasu w rejonie 
Grabówiec-Nowiny. Następnie biegnie po skraju tego lasu najpierw w kierunku północnym, 
następnie północno-zachodnim i południowo-zachodnim do południowego krańca przysiółka 
Nowiny. Następnie skręca w kierunku północnym wzdłuż granicy 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. 
 


