
ROZPORZĄDZENIE NR 18 
WOJEWODY KONIŃSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 1998 r. 
 

w sprawie utworzenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego 
 
Na podstawie art. 24 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 
114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713,  z  
1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 
133, poz. 885) oraz art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o  terenowych organach 
rządowej administracji ogólnej /Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176/ zarządzam, co następuje: 
  

§1 
Tworzy  się  park  krajobrazowy  pod  nazwą  „Powidzki Park Krajobrazowy” zwany w dalszej części 
rozporządzenia „Parkiem”.  
 

§2 
1. Park obejmuje tereny znajdujące się na obszarze gmin: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, 

Słupca, Wilczyn i Witkowo.  
2. Powierzchnia  Parku wynosi  24 600  ha,  z  tego w gminie Kleczew – 1 450 ha, Orchowo – 6 200 

ha, Ostrowite – 3 230 ha, Powidz – 6 550 ha, Słupca – 200 ha, Wilczyn – 2 100 ha, Witkowo – 4 
900 ha.  

3. Granica Parku przebiega następująco:  
Od skrzyżowania dróg w Kochowie granica przebiega drogą do miejscowości Posada  i dalej do 
skrzyżowania z szosą, którą biegnie na północ w kierunku Powidza 1,5 km przed  Powidzem  koło  
leśniczówki  Dolina  skręca  na  zachód i dalej obejmuje oddz. 343 oraz stawy za nimi kieruje się na 
północny-wschód do szosy Powidz-Wiekowo, którą skręca na zachód i biegnie szosą do Wiekowa, 
Skorzęcina,  Sokołowa  oraz  Gaju.  Około  300  m  za  Gajem  przy oddz. 238 granica Parku skręca na 
północ  i dochodzi do granicy  województwa  konioskiego.  Od  tego  punktu  do północnej  części 
miejscowości Różanna jej przebieg  jest zgodny z przebiegiem granicy województwa konioskiego.  
Dalej  granica  przebiega  drogami  przez  miejscowości Różanna,  Myślątkowo,  Orchowo  i  Osówiec. 
W  Osówcu skręca na północny-wschód do skrzyżowania dróg przed Linówcem.  Od  tego 
skrzyżowania  przebiega  dalej  na północ i po 1,5 km biegnie rowem w kierunku wschodnim do 
granicy  województwa  konioskiego  przy  oddz.  237 /obręb  Miradz/,  a  stąd  ponownie  granicą 
województwa konioskiego do szosy między Wójcinem a Wilczynem. W tym  miejscu  przebiega  na 
południe  i  przebiega  przez Wilczyn  oraz Wilczogórę.  Od  Wilczogóry  kieruje  się  na południowy-
zachód przez Nowy Świat, Dębowiec, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Siernicze Małe, Siernicze 
Wielkie,  Naprusewo,  Giewartów  Holendry  i  Giewartów, a następnie do głównego  skrzyżowania 
dróg w Kochowie, gdzie znajduje się wysunięty najdalej na południe punkt Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego.  
 

§3 
Park tworzy się w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz 
zabezpieczenia wartości historycznych i kulturowych tego regionu.  

Ogólnymi zasadami zagospodarowania i wykorzystania Parku są:  
a) podporządkowanie tego terenu wymogom ochrony środowiska,  
b) ochrona naturalności krajobrazu jeziornego,  
c) rozwój wszelkich form turystyki i wypoczynku,  
d) ochrona  licznych  stanowisk  archeologicznych  zachowanych zabytków architektury.  

 
 
 



§4 
Na terenie parku zabrania się:  
1) zabijania, niszczenia i uszkadzania wszystkich gatunków  fauny  i  flory, z wyjątkiem gatunków 

uniemożliwiających prowadzenie  racjonalnej gospodarki  rolnej,  leśnej, rybackiej  i  łowieckiej  
oraz  zagrażających zdrowiu,  życiu lub warunkom higienicznym człowieka i zwierząt hodowlanych,  

2) naruszania  powierzchni  ziemi,  z  wyjątkiem  prac związanych z gospodarką rolna i leśna,  
3) zmiany stosunków wodnych,  
4) zmiany ukształtowania powierzchni ziemi,  
5) niszczenia  śródpolnych  zadrzewieo  i  zakrzewieo jako naturalnych ostoi  i miejsc Żerowania  

różnych gatunków fauny,  
6) niszczenia i osuszania śródpolnych i śródpolnych i śródleśnych tzw. „oczek wodnych”,  
7) obniżania bilansu wodnego,  
8) zalesiania  tzw.  „nieużytków” cennych  pod  względem przyrodniczym bez zgody Wojewody,  
9) wysypywania, zakopywania praz wylewania odpadów  lub  innych  nieczystości,  innego  

zanieczyszczenia wód i gleby oraz powietrza.  
 

§5 
Na terenie parku wprowadza się obowiązek uzyskania uzgodnieo z Wojewodą w zakresie:  
1) wykonywania melioracji wodnych,  
2) usuwania  drzew  lub  krzewów  wymagających  zezwolenia właściwego organu.  
 

§6 
Szczegółowe  zasady  zagospodarowania  terenu objętego ochroną będą ustalone w planie ochrony 
Parku. 
  

§7 
Do czasu zatwierdzenia planu ochrony Parku należy uzgadniad  z  organami  ochrony  przyrody  
wszelkie działania, które mogłyby mied negatywny wpływ na wartości środowiska przyrodniczego 
Parku.  
 

§8 
Wprowadzone  zakazy,  nakazy  i  ograniczenia winny  byd wykorzystane  przy  sporządzaniu  oraz  
aktualizacji  planów  zagospodarowania  przestrzennego  gmin:  
Kleczew,  Orchowo,  Ostrowite,  Powidz,  Strzałkowo, Wilczyn  i Witkowo oraz regionalnego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
 

§9 
Wykonanie rozporządzenia powierza się dyrektorom:  
a) Wydziału Ochrony Środowiska,  
b) Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nadzoru Budowlanego,  
c) Wydziału Gospodarki, Przekształceo i Promocji,  
d) Wydziału Organizacji i Nadzoru.  
 

§10 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Konioskiego.  

Wojewoda Konioski  
St. Tamm 


