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ROZPORZĄDZENIE Nr 15 
WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 17 maja 2005 r. 

w sprawie Parku Krajobrazowego "Puszczy Solskiej"  

(Lublin, dnia 14 czerwca 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. 1.  Park Krajobrazowy "Puszczy Solskiej", zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar o 
powierzchni 21.305 ha i położony jest w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim na terenie gmin: 
Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza oraz w powiecie tomaszowskim na terenie gminy Susiec. 

2. Granice Parku leżące w województwie podkarpackim określi w drodze rozporządzenia Wojewoda 
Podkarpacki. 

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

§ 3. 1.  Otulina Parku o powierzchni 16.552 ha, położona jest w województwie lubelskim, w powiecie 
biłgorajskim na terenie gmin: Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza oraz w powiecie tomaszowskim na 
terenie gminy Susiec. 

2. Granice otuliny Parku leżące w województwie podkarpackim określi w drodze rozporządzenia 
Wojewoda Podkarpacki. 

§ 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 wykonywania 
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 przyrody 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 24 Wojewody Zamojskiego z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 

"Puszczy Solskiej" (Dz. Urz. Woj. Zam. Nr 15, poz. 128), 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 Parku Krajobrazowego "Puszczy Solskiej "  

Opis przebiegu granicy Parku rozpoczęto od miejsca, w którym rzeka Szum przecina szosę Józefów 
Biłgoraj. Granicę Parku oparto o wspomnianą drogę, będącą jednocześnie południową częścią granicy 
strefy ochronnej RPN. 

Następnie w pobliżu Józefowa, omijając tę miejscowość, granica przyjmuje kierunek południowo-
wschodni i opierając się o skraj lasów strefy krawędziowej Roztocza biegnie do wsi Hamernia. Na odcinku 
2 km jest to jednocześnie granica gminy Józefów. 

Za Hamernią granicę Parku poprowadzono w oparciu o Sopot i ciek ten stanowi ją na niewielkim 1,5 
km odcinku. Potem znowu przyjmując poprzedni, południowo-wschodni kierunek, skrajem lasu, dochodzi 
do drogi Józefów - Susiec. Droga ta stanowi granicę Parku do wsi Skwarki, gdzie rolę granicy pełni linia 
kolejowa Zamość - Bełżec. Jest ona granicą do mostu kolejowego na Potoku Łosinieckim, a następnie 
przebiega skrajem lasu do wsi Maziły. 

Za wsią granica skręca w kierunku południowym i drogą leśną dochodzi do granicy (byłego 
województwa zamojskiego i przemyskiego) a obecnie województwa lubelskiego i podkarpackiego, a 
następnie granicą województw do rowu melioracyjnego w dolinie Wirowej. 

Południowo-wschodnia granica Parku biegnie początkowo rowem melioracyjnym uchodzącym do 
Tanwi, która jest granicą Parku na odcinku 3 km. Następnie opuszcza Tanew i skrajem zwartego zasięgu 
Puszczy Solskiej, rowem melioracyjnym dochodzi do wsi Osuchy. Po przekroczeniu rzeki Sopot granica 
biegnie skrajem Puszczy Solskiej i dochodzi do przysiółka Kozaki Osuchowskie, gdzie skręca na wschód i 
rowem melioracyjnym dochodzi do Niepryszki. Po przekroczeniu rzeki przebiega skrajem Puszczy 
Solskiej, a jednocześnie granicą gminy Józefów. Tą granicą administracyjną a potem skrajem lasu i rzeki 
Szum kieruje się na północ do mostu drogowego na tym cieku, a więc do miejsca skąd rozpoczęto opis 
przebiegu granicy Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

Opis granicy otuliny Parku Krajobrazowego "Puszczy Solskiej"  

Przebieg północno-wschodniej granicy otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej pokrywa się z 
przebiegiem południowo-zachodniej granicy Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Tak więc obszar 
między obydwoma parkami krajobrazowymi stanowi ich "wspólną" otulinę. 



Od północnego zachodu granica biegnie w oparciu o drogę krajową Zamość - Biłgoraj i odchodzi od 
niej w kierunku południowo-wschodnim poniżej wsi Malewszczyzna i dalszy jej przebieg aż do 
miejscowości Pasieki jest zgodny z przebiegiem granicy Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. 

Od Malewszczyzny granicą otuliny jest skraj lasu leżącego na wschód od wsi a następnie polna 
droga - od Stanisławowa. Od Kolonii Czarny Las granica przyjmuje kierunek południowo-wschodni 
dochodząc skrajem lasu do wsi Ciotusza Stara a następnie biegnie na wschód do wsi Wioska i 
Łuszczacz. Od Łuszczacza pokrywa się z granicą gminy - biegnie śródpolną drogą do lasu "Debra", 
następnie jego skrajem omijając od wschodu wsie Łasochy i Kunki. Od Kunek biegnie drogą w kierunku 
Zawadek. Przed tą wsią skręca na północ a następnie na wschód skrajem lasu dochodząc do drogi 
gruntowej i granicy gminy Tomaszów Lubelski. Następnie granicą jest skraj lasu, aż do wsi Maziły. W 
pobliżu Maził granica skręca na południowy wschód i stanowi ją linia kolejowa do wsi Podlesina, gdzie 
przecina granice (byłego województwa zamojskiego i przemyskiego) a obecnie województwa lubelskiego i 
podkarpackiego. Od Podlesiny granicę stanowi droga do Narola. Przed Narolem skręca na południowy 
wschód obejmując miejscowości Narol, Lipsko i Krupiec dochodzi do drogi krajowej Bełżec - Cieszanów. 
Droga ta jest granicą otuliny do granicy lasu poniżej Płazowa, przy czym granica nie przecina 
miejscowości Płazów. Od drogi granica biegnie skrajem lasu gruntową drogą na zachód od rzeki Wirowej 
a potem tą rzeką do jej ujścia do Tanwi. Tanew jest granicą otuliny do ujścia cieku Szum. Granica 
następnie przebiega w oparciu o ten ciek w kierunku północnym do przysiółka Sigła, gdzie pokrywa się na 
odcinku 1,2 km z granicą Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. 
 
 


