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ROZPORZĄDZENIE Nr 11 
WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

w sprawie Poleskiego Parku Krajobrazowego  

(Lublin, dnia 25 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. Poleski Park Krajobrazowy, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar o powierzchni 5.113 ha i 
położony jest w województwie lubelskim w powiecie włodawskim na terenie gmin Urszulin, Stary Brus 
oraz w powiecie parczewskim na terenie gminy Sosnowica. 

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

§ 3. Otulina Parku o powierzchni 16.954 ha, położona jest w województwie lubelskim w powiecie 
włodawskim na terenie gmin Urszulin, Stary Brus w powiecie parczewskim na terenie gminy Sosnowica 
oraz w powiecie łęczyńskim, na terenie gminy Cyców. 

§ 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 47 Wojewody Chełmskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie Poleskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Chełmskiego Nr 10 , poz. 83), które na podstawie art. 157 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) tracą 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 ustawystał się parkiem krajobrazowym w rozumieniu niniejszej ustawy. 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

Opis granicy Poleskiego Parku Krajobrazowego  

Poleski Park Krajobrazowy składa się z czterech niepołączonych ze sobą enklaw przylegających do 
Poleskiego Parku Narodowego. 
 1. Granica zachodniej enklawy Poleskiego Parku Krajobrazowego oznaczonej symbolem A biegnie od 

granicy Poleskiego Parku Narodowego w rejonie budynków PGR Lejno około 1,2 km na północ 
skrajem gruntów ornych i użytków zielonych. Dochodząc do drogi gruntowej obiera kierunek 
zachodni. Granica biegnie tą drogą na odcinku 2,5 km. Następnie granica przebiega skrajem użytków 
zielonych otaczających od zachodu i północy torfowisko- "Kahiża". Następnie granica biegnie drogą 
Lejno - Zienki. Granica obierając kierunek południowo - wschodni dochodzi do skraju gruntów ornych 
i użytków zielonych, a następnie kieruje się na północ zachodnim skrajem łąk, omijając od wschodu 
obszar zabudowany PGR Zienki. Dochodząc do szosy Zienki - Sosnowica łączy się z granicą 
Poleskiego Parku Narodowego, która stanowi wschodnią i południową granicę opisywanego 
fragmentu Poleskiego Parku Krajobrazowego. 

 2. Zachodnia część granicy północnej enklawy oznaczona symbolem B biegnie na odcinku 1 km szosą 
Zienki - Sosnowica od granicy Poleskiego Parku Narodowego. Północną część granicy tej enklawy 
stanowi południowy skraj gruntów ornych (odcinek o długości 3 km). Do punktu połączenia się granic 
Poleskiego Parku Krajobrazowego i Poleskiego Parku Narodowego ta ostatnia od południa ogranicza 
ten fragment Poleskiego Parku Krajobrazowego. 

 3. Zachodnia granica wschodniej enklawy Poleskiego Parku Krajobrazowego oznaczonej symbolem C 
odchodzi w kierunku północnym od lasu leżącego w granicach Poleskiego Parku Narodowego i 
położonego na północ od stawu Perkoz (stawy PGR Brus). Przechodząc przez łąki "Stawiska" 1 km 
przed szosą Sosnowica - Kołacze skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie po północnym 
skraju stawów rybnych w Brusie, dochodząc do zachodniego skraju zabudowy Starego Brusa. Od 
południa mija zabudowę tej miejscowości na odcinku około 3 km i dochodząc do gruntów ornych 
Kolonii Kołacze skręca na południe. Przed kompleksem leśnym dochodzi do Włodawki i jej korytem 
biegnie w kierunku wschodnim osiągając szosę Lublin - Włodawa. Tą szosą zawraca na południowy 
zachód dochodzi do cmentarza w Wytycznie obok którego dobiega do ujścia Włodawki z Jeziora 
Wytyckiego. Następnie wałem otaczającym Jezioro Wytyckie dochodzi do lasu "Kochanowskie" 
łącząc się z granicą Poleskiego Parku Narodowego, która to stanowi pozostałą część granicy 
enklawy c. 

 4. Wschodnia granica południowej enklawy Poleskiego Parku Krajobrazowego oznaczona symbolem D 
odchodzi od granic Poleskiego Parku Narodowego obejmujących las "Kochanowskie" w kierunku 
południowym omijając od zachodu zabudowania miejscowości Michałowska Grobelka. Następnie od 
południa okala łąki otaczające Jezioro Karaśne dochodzi do cieku Świerszczów i biegnie jego 
korytem do szosy Urszulin - Sosnowica w Babsku w kierunku Sosnowicy. Przed kanałem Bogdanka - 
Wola Wereszczyńska skręca w drogę polną biegnącą w kierunku południowo - zachodnim i dochodzi 



do szosy w Załuczu Nowym. Tą szosą biegnie w kierunku zachodnim do granicy gmin: Urszulin i 
Ludwin (byłe województwa chełmskie i lubelskie) a następnie tą granica kieruje się na północ do 
granicy Poleskiego Parku Narodowego. Pozostałą część granicy tej enklawy stanowią południowe 
obrzeża Poleskiego Parku Narodowego. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

Opis granicy otuliny Poleskiego Parku Krajobrazoweg o 

Zachodnia część granicy rozpoczyna się w miejscowości Wólka Nadrybska na południe od Jeziora 
Uściwierz i biegnie wzdłuż granicy gmin: Cyców, Urszulin i Sosnowica (byłe województwa chełmskie i 
lubelskie) aż do miejscowości Mościska przecinając południkowo Pojezierze Łęczyńsko Włodawskie. 
Granica północna początkowo pokrywa się z północnym skrajem kompleksu leśnego położonego na 
północ od stawów w Sosnowicy, omija grunty PGR Turno, następnie biegnąc w kierunku południowo - 
wschodnim przez wieś Czołoma dochodzi do szosy Sosnowica - Kołacze w okolicy wsi Czerniejów. Dalej 
granica przecina szosę, schodzi na południowy - wschód pokrywając się z granicą użytków zielonych na 
południe od wsi Wielki Łan, po czym skręcając na północ osiąga ponownie szosę Sosnowica - Włodawa, 
którą biegnie do miejscowości Stary Brus, mija od południa jej zabudowania i przed Nowy Brusem 
odchodzi w kierunku południowo - wschodnim dochodząc do szosy Lublin - Włodawa w Kolonii Kołacze. 
W chodnią część granicy stanowi szosa Lublin - Włodawa od Koloni Kołacze do Kolonii Wytyczno. 
Południowa część granicy przebiega od Wólki Nadrybskiej południowym skrajem terenów podmokłych 
zlokalizowanych wokół zespołu jezior "uściwierskich", opierając się miejscami o szosę Świerszczów - 
Puchaczów. Następnie skręca na północny - wschód nawiązując do zachodniego skraju pasa drogowego 
szosy Lublin Włodawa przebiegając tak do Zabrodzia, skąd omija Dembowiec i Urszulin po stronie 
zachodniej i wychodzi na szosę Lublin - Włodawa w Kolonii Wytyczno. 
 
 


