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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie uznania za pomnik historii „Kana∏ Augustowski”

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50,

poz. 362 i Nr 126, poz. 875.



§ 1. Uznaje si´ za pomnik historii „Kana∏ Augu-
stowski” drog´ wodnà — w cz´Êci znajdujàcej si´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po∏o˝ony w gmi-
nach P∏aska, Augustów, Barg∏ów KoÊcielny, Sztabin,
w województwie podlaskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienione-
go w § 1 jest zachowanie, ze wzgl´du na wartoÊci hi-
storyczne, architektoniczno-techniczne oraz autentycz-
noÊç i integralnoÊç drogi wodnej — Kana∏u Augu-
stowskiego, b´dàcego przyk∏adem harmonijnego po-
∏àczenia zabytku techniki z wartoÊciami przyrodniczy-
mi i kulturowymi krajobrazu, stanowiàcego ponadto
materialne Êwiadectwo XIX-wiecznej kultury technicz-
nej polskich in˝ynierów.

§ 3. 1. Granica zespo∏u zabytkowego obejmuje po-
∏o˝ony na powierzchni oko∏o 74 ha liniowy uk∏ad dro-

gi wodnej Kana∏u Augustowskiego z 15 Êluzami, wy-
posa˝onymi w urzàdzenia hydrotechniczne, i histo-
rycznà zabudow´ oraz otaczajàcy krajobraz kulturowy
w pasie 1000 m w terenie otwartym i 200 m w terenie
zalesionym po obu stronach kana∏u, stanowiàcym je-
go stref´ ochronnà, od Êluzy nr 1 (D´bowo) do Êluzy
nr 15 (Kurzyniec) na granicy paƒstwowej.

2. Mapa „Kana∏u Augustowskiego” stanowi za-
∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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