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ROZPORZ�DZENIE Nr 55 

Wojewody War mi�sko-Ma zurskiego 

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Nowinka "  

 
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarz�dza 
si�, co nast�puje: 
 

§ 1. Uznaje si� za rezerwat przyrody pod nazw� 
„Nowinka" obszar le�ny o powierzchni 74,25 poło�ony w 
gminie Tolkmicko, powiat elbl�ski, województwo 
warmi�sko-mazurskie zwany dalej „rezerwatem". 
 

§ 2. W skład rezerwatu wchodzi obszar poło�ony w 
granicach administracyjnych gminy Tolkmicko, na 
terenach le�nych administrowanych przez Nadle�nictwo 
Elbl�g, Le�nictwo Wysoki Bór, oznaczonych jako oddziały 
le�ne: 102 (cały) i 103 (cały). 
 

§ 3. Granice rezerwatu okre�la mapa w skali 1:25000 
stanowi�ca zał�cznik do rozporz�dzenia. 
 

§ 4. Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie 
oraz ochrona dolin erozyjnych, wyst�puj�cych w nich 
wysi�ków i zabagnie� oraz porastaj�cych je zbiorowisk 
le�nych. 
 

§ 5. 1. Rodzaj rezerwatu przyrody okre�la si� jako 
le�ny (L). 
 

1. Według głównego przedmiotu ochrony typ 
rezerwatu okre�la si� jako geologiczny i glebowy (PGg), 
podtyp form tektonicznych i erozyjnych. 
 

2. Według głównego typu ekosystemu typ rezerwatu 
okre�la si� jako ró�nych ekosystemów (EE), za� podtyp 
lasów i wód (Iw). 
 

§ 6. Bezpo�redni nadzór nad rezerwatem sprawuje 
Wojewoda Warmi�sko-Mazurski. 
 

§ 7. Rozporz�dzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

§ 8. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

 
Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 

Adam Supeł 
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UCHWAŁA Nr III/21/06 

Rady Mias ta i Gminy S popol 

z dnia 29 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy S popol z dnia 6 grudnia 2006 r. Nr II/6/06 w sprawie  stawek 

podatku od nieruchomo ci. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 5 ust. 1 i 4 oraz art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miasta i 
Gminy S popol uchwala, co nast puje: 
 

§ 1. § 1 pkt 1 lit „b” uchwały Nr II/6/06 Rady Miasta i 
Gminy S popol z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie stawek 
podatku od nieruchomo ci otrzymuje brzmienie: 

„pod jeziorami zaj tych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 3,65 zł.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si  Burmistrzowi 
Miasta i Gminy. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz dowym Województwa Warmi sko-Mazurskiego oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłosze  Urz du Miasta i Gminy w 
S popolu i obowi zuje od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodnicz cy Rady Miasta Gminy S popol 
Janusz Bandura
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ZARZ DZENIE Nr 25 

Dyrektora Urz du Morskiego w Gdyni 

z dnia 18 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre lenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Tolkm icko. 

 
Na podstawie art. 47 w zwi zku z art. 36 ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.  
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703 oraz z 
2005 r. Nr 203, poz. 1683) oraz rozporz dzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r., w sprawie okre lenia 
minimalnej i maksymalnej szeroko ci pasa technicznego i 
ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. 
Nr 89, poz. 820) zarz dza si , co nast puje: 
 

§ 1. Okre la si  granice pasa ochronnego na terenie 
Gminy Tolkmicko (woj. warmi sko-mazurskie) poprzez 
ogłoszenie opisu geograficznego jak poni ej: 
 
Od punktu Nr 1 , poło onego na przeci ciu granicy Gminy 
Frombork i Gminy Tolkmicko z drog  wzdłu  brzegu Zalewu 
Wi lanego, poło onej ok. 130 m na południe od linii 
kolejowej, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 
zachodnim, północn  kraw dzi  drogi na odcinku ok. 500 m 
do punktu nr 2, poło onego przy zakr cie tej drogi. 
 
Od punktu Nr 2 , granica pasa ochronnego biegnie w 
kierunku północno zachodnim i zachodnim drog  
gruntow  na odcinku ok. 900 m do punktu nr 3 
poło onego przy zakr cie ww. drogi. 
 
Od punktu Nr 3 , granica pasa ochronnego biegnie ok. 
100 m w kierunku północno zachodnim północn  
kraw dzi  drogi m do punktu nr 4. 

 
Od punktu Nr 4 , poło onego przy zakr cie drogi w 
odległo ci ok. 100 m na południe od linii kolejowej, granica 
pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim i 
południowo zachodnim na odcinku ok.4 km, do punktu nr 5. 
 
Od punktu Nr 5 , poło onego ok. 120 m na zachód od 
wzgórza o wysoko ci 19,9 z punktem triangulacyjnym, 
granica pasa ochronnego biegnie wzdłu  linii 
energetycznej na odcinku ok. 750 m w kierunku 
południowo zachodnim do punktu nr 6. 
 
Od punktu Nr 6 , poło onego przy przeci ciu ww. linii 
energetycznej z drog  gruntow , granica pasa 
ochronnego biegnie na odcinku ok. 400 m w kierunku 
zachodnim, północn  strona tej drogi, do punktu nr 7. 
 
Od punktu Nr 7 , poło onego we wschodnim naro niku 
cmentarza granica pasa ochronnego biegnie wzdłu  
południowo wschodniego ogrodzenia na odcinku ok. 120 
m do punktu nr 8, poło onego w południowym naro niku 
cmentarza. 
  
Od punktu Nr 8,  granica pasa ochronnego biegnie wzdłu  
zachodniego ogrodzenia cmentarza na odcinku ok. 80 m 
w kierunku północno zachodnim, a  do przeci cia tej linii z 
północn  stron  linii regulacyjnej ulicy Szkolnej a 
nast pnie skr ca w kierunku południowo zachodnim i 
biegnie na odcinku ok. 200 m do punktu nr 9. 
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Od punktu Nr 9 , poło onego na wschodnim brzegu rzeki 
Stradanka granica pasa ochronnego biegnie na odcinku 
ok.100 m na północ, wzdłu  wschodniego brzegu rzeki 
Stradanka i dochodzi do punktu nr 10. 
 
Od punktu Nr 10 , poło onego na wschodnim brzegu rzeki 
Stradanka w odległo ci ok. 500 m od jej uj cia, granica 
pasa ochronnego skr ca w kierunku południowo 
zachodnim, przecina rzek  i biegnie na odcinku ok. 120 
m, wzdłu  północno zachodnich ogrodze  posesji, 
le cych przy ul. Zawiszy a nast pnie skr ca w kierunku 
północno zachodnim i biegnie na odcinku ok. 50 m do 
punktu nr 11. 
 
Od punktu Nr 11 , poło onego przy naro niku ogrodzenia 
przedszkola i zakr cie ulicy Portowej granica pasa 
ochronnego biegnie w kierunku północnym, wschodni  lini  
regulacyjn  tej ulicy na odcinku ok. 160 m do punktu nr 12. 
 
Od punktu Nr 12 , poło onego przy zakr cie ulicy 
Portowej, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku 
północno-zachodnim wschodni  lini  regulacyjn  tej ulicy 
na odcinku ok. 50 m do punktu nr 13.   
 
Od punktu Nr 13 , poło onego w południowo-wschodnim 
naro niku granicy portu Tolkmicko, na zachodniej linii 
regulacyjnej ul. Portowej, granica pasa ochronnego 
biegnie w kierunku południowo zachodnim wzdłu  
południowo wschodniej granicy portu do punktu nr 14.  
 
Od punktu Nr 14 , granica pasa ochronnego skr ca w 
kierunku południowo wschodnim i biegnie na odcinku ok. 
30 m zachodni  lini  regulacyjn  ulicy wi toja skiej do 
punktu nr 15.  
 
Od punktu Nr 15 , poło onego w północno-wschodnim 
naro niku skrzy owania ulic wi toja skiej i Morskiej, 
granica pasa ochronnego skr ca w kierunku południowo 
zachodnim i biegnie na odcinku ok. 2 km północn  lini  
regulacyjn  ul. Morskiej oraz północn  kraw dzi  drogi, 
b d c  jej przedłu eniem około do punktu nr 16. 
 
Od punktu Nr 16 , poło onego w miejscowo ci Janówek 
na przeci ciu drogi nr 503 i rowu melioracyjnego, granica 
pasa ochronnego skr ca w kierunku północno zachodnim 
i biegnie wschodnim brzegiem rowu melioracyjnego na 
odcinku ok. 720 m do punktu nr 17. 
 
Od punktu Nr 17 , poło onego przy południowej granicy 
pasa kolejowego, przecinaj cej kanał melioracyjny, 
granica pasa ochronnego skr ca w kierunku południowo 
zachodnim i biegnie na odcinku ok. 2,9 km południow  
stron  granicy pasa kolejowego do punktu nr 18 w 
miejscowo ci Kadyny.  
 
Od punktu Nr 18 , poło onego ok. 90 m na zachód od 
cegielni Kadyny, granica pasa ochronnego skr ca w 
kierunku południowo wschodnim i biegnie wzdłu  
zachodniego ogrodzenia posesji cegielni na odcinku ok. 
120 m, do punktu nr 19.   
 
Od punktu Nr 19 , poło onego w południowo-zachodnim 
naro niku ogrodzenia cegielni, granica pasa ochronnego 
skr ca w kierunku północno wschodnim i biegnie wzdłu  
południowo wschodniego ogrodzenia cegielni na odcinku ok. 
100 m do punktu nr 20, przy torowisku kolei w skotorowej. 
 
Od punktu Nr 20 , poło onego przy zachodniej stronie 
ww. torowiska, granica pasa ochronnego biegnie w 

kierunku wschodnim i południowo wschodnim, zachodni  
stron  torowiska i dochodzi do punktu nr 21. 
 
Od punktu Nr 21 , poło onego przy skrzy owaniu ww. 
torowiska z drog  nr 503, granica pasa ochronnego 
skr ca w kierunku południowo zachodnim i zachodnim, 
omija od północy i zachodu Mleczn  Gór  i wije si  na 
odcinku ok. 3,5 km północno zachodni  kraw dzi  ww. 
drogi do punktu nr 22. 
 
Od punktu Nr 22 , poło onego w miejscowo ci Suchacz, 
przy skrzy owaniu ul. Wielmo y i ul. Słomnickiej, granica 
pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim północn  
lini  regulacyjn  ul. Słomnickiej do punktu nr 23. 
 
Od punktu Nr 23 , poło onego po zachodniej stronie 
miejscowo ci Suchacz, przy skrzy owaniu ul. Słomnickiej i 
ul. Zakopia skiej, granica pasa ochronnego skr ca w 
kierunku południowym, a nast pnie południowo zachodnim 
i biegnie zachodni  oraz północn  lini  regulacyjn   
ul. Zakopia skiej na odcinku ok. 2 km do punktu nr 24. 
 
Od punktu Nr 24 , poło onego przy skrzy owaniu drogi nr 
503 z drog  biegn c  do dawnego portu Nadbrze e, 
granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowo 
zachodnim, północn  lini  regulacyjn  drogi nr 503 na 
odcinku ok. 1,2 km do punktu nr 25. 
 
Od punktu Nr 25 , poło onego ok. 200 m na wschód od 
przystani Kamionek Wielki przy północno zachodniej linii 
regulacyjnej drogi nr 503, granica pasa ochronnego 
skr ca w kierunku południowym odchodzi od ww. drogi na 
odległo ci do 300 m i biegnie równolegle do drogi na 
odcinku ok. 1,5 km do punktu nr 26. 
 
Od punktu Nr 26 , oddalonego 300 na wschód m od drogi 
nr 503 i ok. 800 m na północ od granicy z gmin  Elbl g, 
granica pasa ochronnego skr ca w kierunku zachodnim i 
biegnie na odcinku ok. 280 m do punktu nr 27. 
 
Od punktu Nr 27 , poło onego na zachodniej linii 
regulacyjnej drogi nr 503 w odległo ci ok. 60 m na wschód 
od torowiska kolejowego, granica pasa ochronnego 
skr ca w kierunku południowym i biegnie zachodni  lini  
regulacyjn  drogi nr 503 na odcinku ok. 1,2 km do punktu 
nr 28, poło onego na przeci ciu granicy pasa ochronnego 
z granic  mi dzy Gmin  Tolkmicko i Gmin  Elbl g. 
 

§ 2. Przedstawiony w § 1 opis sporz dzono w oparciu 
o wywiad w terenie i mapy topograficzne w skali 1:10 000, 
wydane przez Przedsi biorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne w roku 1979, o numerach: 316.334, 
316.341, 321.343, 326.112 
 

§ 3. Zał cznikiem do niniejszego zarz dzenia jest 
monta  map topograficznych z naniesion  granic  pasa 
ochronnego w Gminie Tolkmicko, o którym mowa w § 1. 
Po jednym egzemplarzu ww. zał cznika znajduje si  w 
Urz dzie Morskim w Gdyni oraz w Powiatowym O rodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elbl gu. 
Zał cznika nie publikuje si . 
 

§ 4. Zarz dzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa 
Warmi sko Mazurskiego. 
 

Dyrektor Urz du Morskiego w Gdyni 
Andrzej Królikowski 

 


