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północną granicą działki nr 118 do jej północno
-wschodniego narożnika, załamuje się na południe 
i biegnie wschodnią granicą tej działki do rzeki Narew, 
załamuje się na wschód i biegnie północnym brzegiem 
rzeki Narew po punktach granicznych od nr 109 do nr 
106, 292, 291, 290, 104, 103, 102, 98, 283, 282, 280a do 
południowego narożnika działki nr 202, załamuje się na 
północ i biegnie zachodnią granicą tej działki do jej pół
nocno-zachodniego narożnika, załamuje się na zachód 
i biegnie do punktu granicznego nr 830, załamuje się 
na północ i biegnie po punktach granicznych nr 341, 
196 do 195, przecina drogę wojewódzką nr 03676 po 
punktach granicznych nr 171, 172 do północno-za
chodniego narożnika działki nr 429/3, załamuje się na 
wschód i biegnie jej północną granicą, przecina dział
kę nr 466 do północno-zachodniego narożnika działki 
nr 429/2, załamuje się na północ i biegnie wschodnią 
granicą działki nr 466 do północno-wschodniego na
rożnika działki nr 473, załamuje się na zachód i biegnie 
północną granicą tej działki do jej północno-zachodnie
go narożnika, załamuje się na północny zachód i bie
gnie po punktach granicznych nr 155, 156 do punktu 
granicznego nr 157 odpowiadającego punktowi gra
nicznemu nr 196 (według mapy ewidencyjnej wsi Wól
ka Waniewska, gmina Łapy, z 1980 r.), załamuje się na 
zachód i biegnie południową granicą działek nr 298, 
295, 294, 299/4, 299/3, 299/2, 299/1, przecina działkę nr 
563 i biegnie południową granicą działek nr 289/1,288 
do punktu granicznego nr 281, załamuje się na północ 
i biegnie do punktu granicznego nr 280a, załamuje się 

na zachód i biegnie po punktach granicznych nr 280, 
279,278,600-602 do punktu granicznego nr 32 odpo
wiadającego punktowi granicznemu nr 165 (według 
mapy ewidencyjnej wsi Jeńki, gmina Sokoły, z 1958 r.), 
dalej biegnie północną granicą działki nr 580 do jej pół
nocno-zachodniego narożnika, załamuje się na . połu

dnie i biegnie wschodnią granicą działki nr 407/2 do 
punktu granicznego nr 824, załamuje się na zachód 
i biegnie po punktach granicznych nr 825-829, 961, 
966, południową granicą działek nr 581, 252/5, 252/4, 
252/3,252/2 i 252/1 do południowo-zachodniego naroż
nika działki nr 632, załamuje się na południe i biegnie 
do punktu granicznego nr 24, załamuje się na północ
ny zachód i biegnie południowo-zachodnią granicą 
działek nr 544, 633 i 537/3 do jej zachodniego narożni
ka, załamuje się na północny wschód i biegnie po 
punktach granicznych nr 8,9 do punktu granicznego nr 
10 odpowiadającego punktowi granicznemu nr 8 (we
dług mapy ewidencyjnej wsi Waniewo, gmina Sokoły, 
z 1959 r.), dalej biegnie północno-zachodnią granicą 
działek nr 332 i 401 do jej północnego narożnika, zała
muje się na zachód i biegnie południowym brzegiem 
rzeki Waniówki do punktu granicznego nr 6, dalej bie
gnie po punktach granicznych nr 5, 4,2, 1, południową 
granicą działek nr 143, 142/1, 141,431, 129/3, 129/2, 
129/1 do punktu granicznego nr 1 (według mapy ewi
dencyjnej wsi Kowalewszczyzna-Folwark, gmina Soko
ły, z 1933 r.) i po punktach granicznych nr 20, 2 do punk
tu granicznego nr 16, dalej biegnie (według mapy ewi
dencyjnej wsi Kowalewszczyzna, gmina Sokoły, z 1933 r.) 
południowo-zachodnią granicą działek nr 222, 227, 
230-233 i 98 (według mapy ewidencyjnej Majątku Bo
rzyska, gmina Sokoły, z 1958 r.) do punktu granicznego 

nr 52 (według mapy ewidencyjnej wsi Pszczółczyn, 
gmina Kobylin-Borzymy, z 1952 r.), załamuje się na 
wschód i biegnie po punktach granicznych nr 50, 49, 
załamuje się na północ i biegnie po punktach granicz
nych od nr 48 do nr 46, załamuje się na zachód i bie
gnie po punktach granicznych od nr 45 do nr 42, 38a, 
załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą 
działki nr 6/28 (według mapy ewidencyjnej wsi Kuro
wo, gmina Kobylin -Borzymy, z dnia 7 kwietnia 1993 r.), 
załamuje się na wschód i biegnie północną granicą tej 
działki do jej północnego narożnika, załamuje się na 
północ i biegnie zachodnią i północną granicą działek 
nr 6/2, 4/2, zachodnią granicą działki nr 4/3, zachodnią, 
południową i północną granicą działki nr 3/1, zachod
nią granicą działki nr 2 do jej północno-zachodniego 
narożnika, przecina drogę wojewódzką nr 03491 i bie
gnie zachodnią i północną granicą działki nr 1 do punk
tu granicznego nr 97R (według mapy ewidencyjnej wsi 
Radule, gmina Tykocin, z dnia 30 listopada 1989 r.), za
łamuje się na północ i biegnie po punktach granicz
nych nr 204, 98R, 203, 202 do północno-zachodniego 
narożnika działki nr 79/4, załamuje się na wschód i bie
gnie południową granicą działki nr 261 do północno
-wschodniego narożnika działki nr 138/1, załamuje się 
na południe i biegnie do północno-zachodniego naroż
nika działki nr 26/16, załamuje się na wschód i biegnie 
do punktu granicznego nr 64', dalej północnym brze
giem rzeki Narew po punktach granicznych nr 73, 19B, 

70, 69, 68, północną granicą działki nr 271 do punktu 
granicznego nr 55, północną granicą rzecznego pasa 
holowniczego do punktu granicznego nr 50 (według 
mapy ewidencyjnej wsi Rzędziany, gmina Tykocin, 
z 1958 r.), dalej biegnie północnym brzegiem rzeki Na
rew po punktach granicznych nr 49, 48, 43, 38 do punk
tu granicznego nr 25, załamuje się na południe, przeci
na rzekę Narew i dochodzi do punktu początkowego 
nr1 - o powierzchni 7350 ha. 

§ 3. W zarząd Parku nie przechodzą nieruchomości 
Skarbu Państwa będące w dniu wejścia w życie rozpo
rządzenia: 

1) w zarządzie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych 
w Białymstoku - odcinki dróg krajowych: 

a) nr 678 Białystok - Wysokie Mazowieckie, o po
wierzchni 7,75 ha - od km 18,40 do km 20,33, 
w obrębie wsi Baciuty i Bokiny, 

b) nr 682 Łapy - Białystok, o powierzchni 0,92 ha -
od km 2,70 do km 3,58, w obrębie miasta Łapy 
i wsi Uhowo, 

2) w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Pań
stwowego "Polskie Koleje Państwowe" - o po
wierzchni 8,49 ha. 

§ 4. Obszary Parku mogą być objęte ochroną ści
słą lub częściową, z tym że obszary o zwartej zabudo
wie, nieruchomości Skarbu Państwa będące przed
miotem użytkowania wieczystego oraz nieruchomo
ści nie stanowiące własności Skarbu Państwa mogą 
być objęte ochroną ścisłą lub częściową wyłącznie za 
zgodą właściciela, użytkownika wieczystego lub za
rządcy. 
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§ 5. 1. Na obszarze Parku, z zastrzeżeniem ust. 2, za
brania się: 

1) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek, 

2) polowania, rybołówstwa, chwytania, płoszenia i za
bijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży 
zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwie
rzęcych, gniazd ptasich, wybierania jaj, 

3) wędkowania poza miejscami do tego wyznaczony
mi, 

4) niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin 
oraz zbioru dziko rosnących roślin, poza miejscami 
do tego wyznaczonymi, 

5) palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczo
nymi, 

6) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów 
lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania 
wód, gleby oraz powietrza, 

7) niszczenia gleby, 

8) wydobywania torfu i pozyskiwania żwiru, 

9) zakłócania ciszy, 

10) używania łodzi motorowych, 

11) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczo
nymi, 

12) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrz
nymi poniżej 2000 metrów wysokości względnej 
nad obszarem chronionym, z wyjątkiem lotów pa
trolowych i interwencyjnych Lasów Państwowych 
oraz Państwowej Straży Pożarnej, 

13) używania, bez zgody dyrektora Parku, motolotni 
i lotni, 

14) umieszczania, bez zgody dyrektora Parku, tablic, 
napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków 
nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków dro
gowych i innych znaków związanych z ochroną po
rządku i bezpieczeństwa. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1) zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyj
nych, w tym renaturalizacji stosunków wodnych, 

2) prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrekto
ra Parku, 

3) prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 
na gruntach nie objętych ochroną ścisłą lub czę
ściową, 

4) prowadzenia akcji ratowniczych, 

5) czynności związanych z dostosowaniem stanów li
czebnych zwierzyny do potrzeb ochrony Parku i go
spodarki rolnej, 

6) wykonywania zadań z zakresu obronności, bezpie
czeństwa i porządku publicznego. 

§ 6.1. Wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwa
ną otuliną, o powierzchni 15408 ha, położoną w woje
wództwach białostockim (14 617 ha) i łomżyńskim 
(791 ha). 

2. W skład otuliny wchodzi obszar określony linią 
graniczną, która biegnie w kierunku zachodnim od 
punktu granicznego nr 419 (według mapy ewidencyj 
nej miasta Suraż z 1984 r.), północną granicą ulicy Pił
sudskiego, a następnie (według mapy topograficznej 
245.344, arkusz Suraż, z 1992 r.) północną granicą dro
gi wojewódzkiej nr 03476 (Suraż - Łapy) do skrzyżo
wania w miejscowości Łapy- Pluśniaki, załamuje się 
na wschód, a następnie na północ i biegnie południo
wą i wschodnią granicą drogi gminnej przez wsie Ła 
py- Pluśniaki, Łapy-Dębowina i Łapy-Szołajdy do mia
sta Łapy, następnie biegnie (według mapy topogra
ficznej 245.342, arkusz Uhowo, z 1992 r.) wschodnią 
granicą ulicy Nowowiejskiej do skrzyżowania z ulicą 
Bocianią, północną granicą ulicy Bocianiej do ulicy 
Pięknej, wschodnią granicą ulicy Pięknej do linii kole
jowej Białystok-Łapy, przecina tę linię i ulicę Mosto
wą, załamuje się na południowy zachód i biegnie pół
nocno-zachodnią granicą ulicy Mostowej do ulicy Le
śnikowskiej, załamuje się na północ i biegnie wschod
nią granicą ulicy Leśnikowskiej, załamuje się na za
chód i biegnie północną granicą ulicy Łąkowej (we
dług mapy topograficznej 245.341, arkusz Łapy, 
z 1992 r.) i drogi lokalnej do punktu topograficznego 
119,21, załamuje się na południowy zachód i biegnie 
drogą lokalną przez wieś Łapy-Goździki do drogi wo
jewódzkiej nr 03681, załamuje się na północny zachód 
i biegnie północno-wschodnią granicą tej drogi do 
wsi Płonka Kościelna, załamuje się na północ i biegnie 
przez tę wieś, przecina rzekę Awissę i dochodzi do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 03486, dalej bie
gnie wschodnią granicą tej drogi do drogi wojewódz
kiej nr 03676 (według mapy topograficznej 245.323, 
arkusz Jeńki, z 1982 r.), przecina tę drogę i biegnie da
lej na północ wschodnią granicą drogi wojewódzkiej 
nr 03486 do granicy z województwem łomżyńskim, 
załamuje się na północny zachód i biegnie północno
wschodnią granicą drogi wojewódzkiej nr 23720 przez 
wieś Jeńki, dalej przekracza skrzyżowanie z drogą wo
jewódzką nr 23719 koło wsi Waniewo, przekracza 
most na rzece Kurówka (według mapy topograficznej 
345.321, arkusz Kruszewo, z 1982 r.), przed wsią 
Pszczółczyn załamuje się na północny wschód i bie
gnie południowo-wschodnią granicą drogi lokalnej 
nr 239/1 (według mapy ewidencyjnej wsi Pszczółczyn, 
gmina Kobylin-Borzymy, z 1952 r.), dalej o numerach 
14b, 14a (według mapy ewidencyjnej wsi Kurowo, 
gmina Kobylin-Borzymy, z 1993 r.) od skrzyżowania 
przy młynie w Kurowie załamuje się na północ i bie
gnie wschodnią granicą drogi lokalnej nr l1a, 10 do 
granicy gruntów wsi Pajewo, dalej biegnie wschodnią 
granicą działki nr 469 (według mapy ewidencyjnej wsi 
Pajewo, gmina Tykocin , z 1974 r.) do jej północno
-wschodniego narożnika, przecina drogę wojewódzką 
nr 03491 i od punktu granicznego nr 371 biegnie po 
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punktach granicznych nr 370,368,367,366,349,336, 
335, 304 do skrzyżowania z drogą krajową nr 18 (War
szawa - Białystokl, załamuje się na wschód i biegnie 
południową granicą tej drogi do miejscowości Żółtki, 
w punkcie granicznym nr 1177 (według mapy ewiden
cyjnej wsi Zółtki , gmina Choroszcz, z 1988 r.) załamu

je się na południe i biegnie zachodnią g ranicą drogi 
lokalnej nr 1036 do miasta Choroszcz, następnie bie
gn ie południowo-zachodnią granicą drogi lokalnej nr 
210 (według mapy ewidencyjnej miasta Choroszcz, 
z 1982 r.l, południową granicą ulicy Sienkiewicza, 
w południowo-wschodnim narożniku działki nr 105/2 
załamuje się na południowy zachód i biegnie po połu
d niowo-wschodniej gran icy działek nr 105/2, 105/1, 
110 do rzeki Horodnianki, przecina rzekę i biegnie pół
nocno-zachodnią grani cą drogi lokalnej nr 1565 do 
połudn i owo-wschodniej granicy gruntów z wsią 

Ruszczany, granicą t ych gruntów dochodzi do drogi 
lokalnej nr 1568, przecina tę drogę , załamuje się na 
południowy wschód i biegnie południowo-zachodnią 
granicą tej drogi do skrzyżowania z drogą lokalną nr 
1561 , załamuje się na południe i biegnie zachodnią 
granicą ulicy Piaskowej i dalej zachodnią granicą dro
gi lokalnej nr 1502 do drogi wojewódzkiej nr 03491 
(B i ałystok-Kruszewo) , przecina tę drogę i biegnie za
chodnią granicą drogi lokalnej nr 1519 do granicy 

gruntów wsi Kościuki, załamuje się na wschód i bie
gnie po punktach granicznych nr 1-5 (według mapy 
ewidencyjnej wsi Kościuki , gmina Choroszcz, 
z 1980 r.l, dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 03495 
w kierunku wsi Zaczerlany, załamuje się na południe 
i biegnie zachodnią granicą tej drogi (według mapy 
topograficznej 245.322, arkusz Kościuki) przez wsie 
Zaczerlany i Zawady do stacji PKP Baciuty, od stacji 
biegnie (według mapy topograficznej 245.324, arkusz 
Bokiny, z 1982 r.) zachodnią granicą drogi wojewódz
kiej nr 03489 przez wieś Dobrowoda do wsi Turośń 
Dolna (według mapy topograficznej 245.342, arkusz 
Uhowo, z 1992 r.l, od tej wsi biegnie zachodnią grani
cą drogi wojewódzkiej nr 03472 przez wsie Piećki , Bo
rowskie Michały do granicy miasta Suraż (według 
mapy topograficznej 245.344, arkusz Suraż, z 1992 r.l, 
następnie północną granicą ulic Białostockiej, Zabłu 

dowskiej oraz częścią ulicy Piłsudsk i ego , przez most 
drogowy na rzece Narew, dochodzi do punktu począt
kowego nr 419. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszen i a. 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 lipca 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wybor
czych. 

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 17, poz. 85) za rządza się , co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie zasad i wysokości wy
nagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych (Dz. 
U. Nr 62, poz. 259) po § 1 dodaje się § la w brzmieniu: 

,, § la . 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
nie przystuguje za okres występowania prze
szkody uniemożliwiającej wypełnianie przez 
wojewódzkiego komisarza wyborczego obo
wiązków i wyznaczenia przez Państwową Ko
misję Wyborczą, w trybie odrębnych przepi
sów, osoby pełn i ącej obowiązki wojewódz
kiego komisarza wyborczego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
z przysługującego wynagrodzenia m i esięcz

nego potrąca się 1/30 za każdy dzień , w któ
rym wojewódzki komisarz wyborczy nie peł

nił swoich obowiązków. 

3. Osobie wyznaczonej do pełnienia obowiąz
ków wojewódzkiego komisarza wyborczego 
przystuguje wynagrodzenie w wysokości 

1/30 wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 
ust. 1, za każdy dzień pełnienia obowiązków 
wojewódzkiego komisarza wyborczego." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 
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