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ROZPORZĄDZENIE Nr 69 
WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bu gu"  

(Lublin, dnia 23 grudnia 2005 r.) 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 
880 z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu", zwany dalej "Parkiem", w części położonej na 
terenie województwa lubelskiego w powiecie bialskim na terenie gmin: Terespol, Rokitno, Zalesie, Janów 
Podlaski, Konstantynów, obejmuje obszar o powierzchni 15.511 ha. 

2. Granice Parku leżące w województwie mazowieckim określił w drodze rozporządzenia Wojewoda 
Mazowiecki. 

§ 2. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego 
ekosystemu doliny rzeki Bug. 

§ 3. 1. Otulina Parku w części położonej na terenie województwa lubelskiego w powiecie bialskim na 
terenie gmin: Terespol, Rokitno, Zalesie, Janów Podlaski, Konstantynów, obejmuje obszar o powierzchni 
9.222 ha. 

2. Granice otuliny Parku leżące w województwie mazowieckim określił w drodze rozporządzenia 
Wojewoda Mazowiecki. 

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

§ 5.  1. 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.)2); 
 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. 

2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy wydobywania piasku i żwiru na powierzchni nie 
przekraczającej 2 ha przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3, a 
działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3). 

______ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087. 
2) 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 z 2005 r. Nr 25, poz. 202, 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362. 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem: 
- Nr 10 Wojewody Bialskopodlaskiego z dnia 25 sierpnia 1994 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 

"Podlaski Przełom Bugu" (Dz. Urz. Woj. Bialskopodlaskiego Nr 10, poz. 45), które na podstawie 
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 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 "Podlaski Przełom  Bugu"  

Opis granic Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w województwie lubelskim zaczyna się 
umownie w gminie Terespol (1 km na E od zabudowań wsi Neple) nad Bugiem dokładanie na wysokości 
słupa granicznego nr 1282, skąd odchodzi od Bugu w kierunku SW po nasypie dawnej drogi omijając 
Neple od południa w odległości 0,5 km. Biegnąc po drodze gruntowej wzdłuż południowej krawędzi 
niewielkiego lasu przylegającego do Nepli, przecina drogę wojewódzką z Terespola do Janowa 
Podlaskiego oraz rzekę Czapelkę i w odległości 0,45 km od mostu na Czapelce dochodzi do 
skrzyżowania dróg gruntowych. Stąd nadal drogą gruntową biegnie w kierunku południowym z lekkim 
odchyleniem na wschód częściowo po granicy Neplowskiego Lasu a następnie skręca w kierunku SW 
(nadal po granicy lasu) i dochodzi do drogi powiatowej nr 1046L Berezówka - Kobylany dochodząc 
zarazem do granicy otuliny Parku. Na odcinku od rzeki Bug do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1046L 
Berezówka - Kobylany długość granicy wynosi 5,5 km. Następnie granica Parku biegnie wzdłuż 
wspomnianej drogi na odcinku 5,37 km i po przecięciu rzeki Krzny dochodzi do zabudowań wsi 
Berezówka. Na tym odcinku otulina Parku nie występuje. Na skrzyżowaniu dróg we wsi Berezówka 
odchodzi drogą gruntową w kierunku NE i po 100 m skręca na NW dochodząc do bezimiennego cieku a 
następnie biegnie w kierunku N wzdłuż zachodniego skraju lasu Mokrańszczyzna (częściowo po drogach 
gruntowych). Następnie skręca na W i SW omijając drogami polnymi od południa las Hajki by ponownie 
skręcić na N i drogą gruntową wzdłuż zachodniego skraju lasu Hajki dojść do granicy kompleksu łąk 
położonych na SW od wsi Bohukały. Po 1 km granica Parku, biegnąc nadal drogami gruntowymi, 
odchodzi od kompleksu łąk w kierunku W i po 1 km skręca na południe (na odcinku 250 m) następnie na 
zachód (również na odcinku 250 m) dochodzi do kompleksu leśnego, który omija od południa i skręca na 
N drogą gruntową po granicy wspomnianego lasu i przylegającego do niego sadu. Po przejściu 0,85 km 



skręca na W, następnie po 0,37 km skręca ponownie na N i po przejściu 0,42 km (wzdłuż zachodniej 
krawędzi lasu) dochodzi do stawów rybnych w Cieleśnicy, które omija od południa na odcinku 1,6 km a 
następnie od zachodu kierując się na północ m.in. wzdłuż zabytkowego szpaleru topoli czarnych, by po 2 
km dojść do drogi Terespol - Janów Podlaski. Następnie granica Parku biegnie w kierunku zachodnim 
wzdłuż tej drogi na odcinku 8 km. Przed Janowem Podlaskim (3 km) skręca na N wchodząc na drogę 
gruntową, po 0,57 km skręca na NW, po 0,5 km kieruje się na W dochodząc (po 1,6 km) do zabudowań 
Janowa Podlaskiego. Tu skręca na N i po przejściu 0,37 km dochodzi do szosy łączącej Janów Podlaski 
ze Stadniną Koni na Wygodzie, wzdłuż której przechodzi na odcinku 0,25 km w kierunku Wygody i skręca 
na W z lekkim odchyleniem na północ biegnąc na odcinku 0,77 km wzdłuż rowu melioracyjnego. Dochodzi 
do drogi gruntowej (po przecięciu Czyżowki) kieruje się na SW, wchodzi w zabudowę Starego Pawłowa. 
Po przejściu 0,9 km skręca na NW wychodząc drogą polną ze Starego Pawłowa by po 1,55 km dojść do 
szosy Janów Podlaski - Gnojno. Po przejściu 1,25 km w kierunku NW wspomnianą szosą granica Parku 
odchodzi drogą gruntową (na wysokości północnego skraju zabudowy wsi Buczyce Stare) w kierunku W z 
lekkim odchyleniem na południe i po przejściu 3 km dochodzi do skraju dużego kompleksu leśnego Las 
Konstantynowskich. Dalej biegnie drogami po jego południowym skraju i po 7 km dochodzi do 
skrzyżowania z drogą gruntową łączącą wieś Borsuki z wsią Zakalniki i dochodzi do granicy województwa 
lubelskiego z województwem mazowieckim, która pokrywa się z granicami administracyjnymi pomiędzy 
gminami Konstantynów i Sarnaki. Granica Parku biegnie dalej w kierunku E na około 0,4 km, następnie 
skręca na NE i dalej na odcinku około 2,5 km drogą leśną po granicy Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Biała Podlaska Leśnictwa Konstantynów dochodzi do skraju lasu, gdzie skręca na SE i po około 0,6 km 
skręca na NE i na odcinku 1 km po skraju lasów ponownie skręca na NW. Następnie biegnie po skraju 
Uroczyska Popówka na odcinku 0,6 km, gdzie skręca na NE i drogą polną przez tereny śródpolne 
dochodzi do drogi powiatowej nr 1027L Janów Podlaski - Serpelice i po przecięciu tej drogi po około 0,3 
km dochodzi do brzegu rzeki Bug. Dalej w górę rzeki głównym nurtem biegnie do łąk wsi Gnojno. Na tym 
odcinku pokrywa się z granicą województwa lubelskiego i podlaskiego. Dalszy odcinek stanowi granica 
Państwa o długości 50,9 km pomiędzy Polską i Białorusią aż do wsi Neple, skąd umownie granica Parku 
wzięła swój początek. 

Całkowita długość granic Parku w województwie lubelskim wynosi 116,3 km, z czego na granice 
państwową przypada odcinek 50,9 km, na granicę z województwem podlaskim 3,9 km a na granicę z 
województwem mazowieckim 8,5 km. Pozostała część (53 km) przechodzi wewnątrz województwa 
lubelskiego i w całości jest położona na terenie powiatu bialskiego. Na odcinku granicy z województwem 
mazowieckim 8,5 km przylega do dalszej części Parku położonej w tym województwie. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

Opis granicy otuliny Parku Krajobrazowego "Podlaski  Przełom Bugu"  

Granica otuliny Parku zaczyna się umownie koło Nepli na wysokości słupa granicznego nr 1282 i 
biegnie w górę rzeki na odcinku 4,2 km do mostu nad Bugiem we wsi Kukuryki tu odbija się od Bugu w 
kierunku SW wzdłuż szosy prowadzącej na przejście graniczne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1046L Berezówka - Kobylany przed wsią Koroszczyn. Dalej tą drogą na odcinku 1 km dochodzi do granicy 
Parku. Następnie na odcinku 5,4 km od Koroszczyna Kolonii do wsi Berezówka po drodze nr 1046L 
otulina Parku nie występuje. We wsi Berezówka granica Parku odchodzi bardziej na północ, natomiast 
granica otuliny biegnie nadal drogą nr 1046L przez Kolonię Kołczyn, wieś Kołczyn do wsi Olszyn, 
następnie drogą powiatową nr 1128L Kolonia Derło - Cieleśnica - Olszyn w kierunku NW do skrzyżowania 
z drogą lokalną przechodzącą przez wieś Cieleśnica i dalej tą drogą około 5 km w kierunku Janowa 
Podlaskiego na NW. Na skrzyżowaniu dróg polnych granica otuliny skręca na SW i nadal drogami 
gruntowymi przecinając kompleks leśny położony na S od Janowa Podlaskiego oraz rzekę Krzywulę 
dochodzi do północnego skraju zabudowy wsi Klonownica Mała. Dalej biegnie nadal drogami gruntowymi 
w kierunku W, po południowym skraju lasu i po przecięciu rzeki Komarenka przed Wólką Polinowską 
skręca na N i po dojściu do drogi z Romanowa do Jakówek skręca na NW w stronę Jakówek. Po przejściu 
przez wieś, biegnąc w kierunku zachodnim przechodzi przez wieś Zakanale do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 698 i dalej tą drogą do Konstantynowa. Z Konstantynowa drogą wojewódzką nr 811 
biegnie w kierunku NW do miejsca, gdzie dochodzi do granicy pomiędzy województwem lubelskim i 
mazowieckim. Następnie biegnie po tej granicy w kierunku NE drogą gruntową na odcinku 1,8 km i tu 
dochodzi do granicy Parku. 



Łączna długość granic otuliny Parku w województwie lubelskim wynosi 49,5 km, z czego 4,2 km 
przypada na granicę państwową wzdłuż Bugu z Białorusią oraz 1,8 km na granicę pomiędzy 
województwami lubelskim i mazowieckim, na którym to odcinku łączy się z dalszą otuliną Parku położoną 
na terenie województwa mazowieckiego. Na odcinku gdzie Park przylega do rzeki Bug tj. 54,8 km nie 
wyznaczono otuliny. 
 
 


