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ROZPORZĄDZENIE Nr 10 
WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 14 kwietnia 2005 r. 

w sprawie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego  

(Lublin, dnia 12 maja 2005 r.) 

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. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar o powierzchni 9.390 
ha i położony jest w województwie lubelskim w powiecie zamojskim na terenie gmin: Adamów, 
Krasnobród w powiecie biłgorajskim na terenie gminy Józefów oraz w powiecie tomaszowskim na terenie 
gmin: Susiec, Tomaszów Lubelski. 

§ 2. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska. 

§ 3. Otulina Parku, o powierzchni 30.794 ha, położona jest w województwie lubelskim w powiecie 
zamojskim na terenie gmin: Adamów, Krasnobród w powiecie biłgorajskim na terenie gminy Józefów oraz 
w powiecie tomaszowskim na terenie gmin: Susiec, Krynice, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski. 

§ 4. 1. Opis granic Parku określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia. 
2. Opis granic otuliny Parku określa załącznik Nr 2 do rozporządzenia. 

§ 5. 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 wykonania 
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 do 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 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) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 



§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 

_________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 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 2003 r. 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, z 2004 
r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92 poz. 880, Nr 96, poz. 959, 
Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703, Nr 49, poz. 464, Nr 281, poz. 2784. 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem - Nr 25 Wojewody Zamojskiego z dnia 
19 czerwca 1998 r. w sprawie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zam. Nr 15, 
poz. 129), które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (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. 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

Opis granicy Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego  

Najbardziej prosty nieskomplikowany, przebieg ma północno - zachodnia granica parku. Jest to 
jednocześnie granica strefy ochronnej Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Przebiega ona w oparciu 
o drogę wojewódzką Zamość - Józefów Biłgorajski. 

Na północy, powyżej wsi Jacnia, granica parku opuszcza wspomnianą drogę i drogą gruntową, a 
następnie granicą lasu, biegnie na południowy - zachód do wsi Grabniak, gdzie zmienia kierunek na 
południowy. Biegnie dalej granicą lasu w kierunku Krasnobrodu i nie dochodząc do tej miejscowości 
skręca na wschód i na odcinku 3 km przebiega drogą gruntową przecinając w poprzek ciąg wzgórz nad 
Krasnobrodem. Dochodząc do doliny Wieprza, rowem melioracyjnym, biegnie w kierunku koryta rzeki, 
przechodząc na jej drugi brzeg w pobliżu wsi Turzyniec. Od Wieprza drogą w kierunku południowym i 
dalej jedyną wyraźniejszą linią topograficzną - energetyczną linią wysokiego napięcia, przecinającą 
kopulaste wzgórze położone na wschód od Podklasztoru. 

Następnie granica parku, oparta o granicę lasów i gruntów rolnych, przebiega generalnie w kierunku 
południowo - wschodnim do wsi Kol. Rogóżno. Przed wsią granica zmienia kierunek południowo - 
zachodni, poprzecznie do wału Roztocza i również wykorzystując granice zwartych kompleksów leśnych i 
pól dochodzi do skraju wsi Zawadki. 

Omijając od północy wieś biegnie drogą śródleśną do miejscowości Kunki. Przed Kunkami przybiera 
kierunek północny i skrajem lasu biegnie w kierunku wsi Łasochy. Do Łasoch nie dochodzi lecz skręca 
przed wsią i dalej przebiega skrajem zwartego kompleksu leśnego (z dużym udziałem jodły) na odcinku 
1,5 km. Na końcu lasów państwowych, granica parku skręca na północ i drogą leśną, a następnie drogą 
śródpolną w kierunku wsi Łuszczacz (jednocześnie granicą gminy). Na północ od Łuszczacza, skrajem 
lasu, granica przebiega na zachód aż do wsi Ciotusza Nowa i górnego Sopotu, w dolinie tej rzeki 
przyjmuje kierunek północny i po 0,5 km północno - zachodni i przez 3 km granica biegnie skrajem lasu. 
Następnie utrzymując poprzedni kierunek, biegnie drogą śródpolną (jednocześnie jest to turystyczny szlak 
niebieski) i w pobliżu wsi Malewszczyzna wkracza na szosę Zamość Józefów (granica strefy ochronnej 
RPN). 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

Opis granicy otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobr azowego  

Podobnie jak granica parku krajobrazowego, granica otuliny od północnego - zachodu przebiega po 
drodze Zamość - Józefów (granica otuliny RPN). Odchodzi od otuliny Parku Narodowego w pobliżu wsi 
Potoczek i drogą dochodzi do Suchowoli. We wsi przyjmuje kierunek północny i dalej - drogą do 
Rachodoszczy. Poniżej wsi przyjmuje kierunek wschodni i drogą, a jednocześnie granicą gminy dochodzi 
do drogi krajowej Nr 17 powyżej Majdanu Krynickiego. Następnie wspomnianą drogą dochodzi aż do wsi 



Tarnawatka Tatarak, gdzie ją opuszcza i skrajem łąk w dolinie Wieprza przebiega łukiem obejmując 
obszar źródliskowy Wieprza i ponownie przecina drogę Nr 17. Skrajem zwartych kompleksów leśnych 
dochodzi do wsi Rogóżno, a następnie drogami śródpolnymi do wsi Pasieki. Omijając wieś biegnie 
skrajem lasu i dalej drogą gruntową (granicą gminy) do granicy województwa lubelskiego i 
podkarpackiego (byłe województwo zamojskie i przemyskie). Granica Województwa stanowi granicę 
strefy ochronnej na odcinku 750 m do wsi Maziły. We wsi przebiega w oparciu o linię kolejową Zamość - 
Bełżec i wówczas zmienia kierunek na zachodni, utrzymując go do wsi Skworki, gdzie jednocześnie 
opuszcza linię kolejową. Dalej przebiega w oparciu o skraj lasu wzdłuż linii Susiec - Oseredek - rzeka 
Sopot - Hamernia. Od Hamerni granicę strefy ochronnej wyznacza skraj lasów strefy krawędziowej 
Roztocza Tomaszowskiego. Przebiega tak do Józefowa, gdzie wkracza na drogę Zamość - Józefów, 
będącej jednocześnie granicą otuliny RPN i dalszy jej przebieg oparto o tę drogę. 
 
 


