
Lubel.05.108.2057  

ROZPORZĄDZENIE Nr 12 
WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 5 maja 2005 r. 

w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"  

(Lublin, dnia 1 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 "Lasy Janowskie", zwany dalej "Parkiem", w części położonej na terenie 
województwa lubelskiego w powiecie janowskim na terenie gmin Janów Lubelski, Dzwola, Modliborzyce, 
Potok Wielki obejmuje obszar o powierzchni 35.095 ha. 

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 w części położonej na terenie województwa lubelskiego w powiecie janowskim 
na terenie gmin Dzwola, Janów Lubelski, Godziszów, Modliborzyce, Potok Wielki i Chrzanów, obejmuje 
obszar o powierzchni 22.676 ha. 

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 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 2004r. 
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 rozporządzeniami: 
- Nr 83 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy 

Janowskie" (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 3, poz. 31) 
- Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 85, poz. 1454), 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 ustawy stał się parkiem krajobrazowym w 
rozumieniu niniejszej ustawy. 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

Opis granicy Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"  

Granica Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie", na zachód od szosy Janów Lubelski- Momoty, 
przebiega wzdłuż doliny rzeki Trzebensz (wchodzącej w skład obszaru Parku), południową granicą lasu w 
oddziałach 2, 3, 4 lasów prywatnych Janów Lubelski III i oddziałów 32 lasów prywatnych Ruda, a 
następnie na północ linią oddziałową pomiędzy oddziałem nr 32 a oddziałem 33 i 30 lasów indywidualnej 
własności wsi Ruda dochodząc do drogi krajowej nr 19 pomiędzy Janowem Lubelskim a Łążkiem 
Ordynackim. Po przecięciu drogi linia graniczna dochodzi najkrótszą drogą przez oddz. 26 do rzeki Białki 
w miejscu, gdzie zbiegają się linie oddziałów lasów prywatnych obrębu Ruda o numerach 24, 25, 26. 

Następnie granica parku biegnie z biegiem rzeki Białki, południową granicą oddz. 25, 20 i 
południowo-zachodnim skrajem wydzieleń l, h, i, d, j oddziału 27, by osiągnąć wschodni kraniec oddziału 
16 Lasów Państwowych obrębu Janów Lubelski, Nadleśnictwa Janów Lubelski. Dalej wiedzie północno-
wschodnimi brzegami oddziałów 16, 14 i 15, aż do lasów obrębu Modliborzyce. Stąd na północ granica 
Parku prowadzi wschodnimi brzegami tego obrębu wzdłuż wschodnich brzegów oddziałów 93, 74, 56, 36, 
18, 8, 5. Dalej w kierunku zachodnim granica biegnie północną granicą lasów państwowych obrębu 
Modliborzyce, czyli brzegami oddziałów 5, 8, 19 - 25 dalej 13, 9 - 12, następnie brzegiem oddziałów 6 i 7. 
Między oddziałami 7 i 15 granica Parku prowadzi północnym brzegiem lasów prywatnych wsi Brzeziny, 
stąd dalej w kierunku zachodnim północnymi brzegami oddziałów 15, 16 i 17 do odgałęzienia drogi w 
kierunku Malińca od drogi lokalnej nr 857 Modliborzyce - Zaklików. 

Dalej granica biegnie północnym skrajem oddziału 35 obrębu Modliborzyce i północnym brzegiem 
oddziałów obrębu Lipa o numerach 8-11. U zbiegu linii oddziałowych oddz. 11, 16, 17 granica Parku 
przekracza granicę województw lubelskiego i podkarpackiego. 

Część Parku należąca do województwa lubelskiego ograniczona jest od zachodu granicą 
województwa i przebiega po jej linii. 

Granica województwa biegnie w kierunku południowym po zachodniej krawędzi następujących 
oddziałów obrębu Lipa: 11, 16, 30, 46, 63, 79, 90, następnie wschodnią krawędzią oddz. 100, 109 i 
ponownie zachodnią stroną oddz. 119, 131, dalej po wschodniej stronie oddz. 144, 145, 156. Dalej 
granica przebiega wzdłuż rzeki Łukawicy do zbiegu granic oddziałów 174 i 186. W tym miejscu zmienia 
kierunek na wschodni i biegnie północną granicą oddz. 186, 185, 184, 183, dalej w obrębie Modliborzyce 
północną krawędzią oddz. 185, 187, 186, gdzie łagodnym łukiem zmienia kierunek na południowy biegnąc 



wschodnią granicą oddziałów 196, 221, 134, 246, 256, 266, 275 i dochodzi do doliny rzeki Bukowej, 
mijając południową granicę lasów Nadleśnictwa Janów, która stanowi na tym odcinku południową granicę 
Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie". 

Dalej granica Parku prowadzi linią wyznaczoną południowym brzegiem oddziałów 274, 273, 
następnie biegnie w kierunku północnym, zachodnią granicą między lasami państwowymi i prywatnymi 
brzegami oddziałów: 273, 263, 253, 242, 241, 240, 227, 214, 213, 212 do dawnego torfowiska kolejki 
wąskotorowej i wzdłuż niego na wschód do drogi krajowej nr 19 Janów Lubelski - Łążek. 

Po przecięciu tej drogi granica Parku, dochodzi do skraju oddz. 1 lasów prywatnych wsi Łążek i 
biegnąc po jego granicy w kierunku południowo-zachodnim (a zarazem na tym odcinku także wzdłuż drogi 
nr 19), a później odbijając na wschód, osiąga skraj oddz. 227 Lasów Państwowych obrębu Janów. Dalej 
biegnie wzdłuż zachodniego skraju oddziałów 227, 246, 266, 286, 306 na południe i u płd. zach. zbiegu 
linii oddziałowych oddz. 306 Lasów Państwowych obrębu Janów skręca na zachód pod kątem 90Ż 
dochodzi do rzeki Bukowej. Stąd generalnie skręca na wschód po rzece Bukowej aż do wysokości 
oddziału 327 Lasów Państwowych obrębu Janów, gdzie, opuszczając dolinę rzeczną, biegnie dalej po 
granicy Lasów Państwowych wzdłuż oddziałów 327 - 323, 311 - 307 do drogi lokalnej Janów Lubelski - 
Momoty, a następnie wzdłuż drogi na południe do mostu na rzece Bukowej. 

Ponownie po rzece Bukowej granica Parku osiąga skraj oddz. 326 Lasów Państwowych obrębu 
Władysławów i dalej biegnie na wschód po południowej stronie oddziałów: 326, 324, 319, 318, 263, 317, 
305, 298, 297, 283, 282 do skraju lasów prywatnych wsi Szewce. Stąd po południowym skraju lasu 
prywatnego oddziału nr 2 wspomnianej wsi dochodzi do torfowiska dawnej kolejki wąskotorowej i dalej po 
torfowisku w kierunku południowo-wschodnim przecinając w poprzek dolinę rzeki Rakowej dochodzi do 
oddziału nr 242 Lasów Państwowych obrębu Władysławów. Następnie biegnie wzdłuż granicy oddziału 
242 w kierunku początkowo-zachodnim, a później w kierunku południowym i dalej w kierunku wschodnim 
wzdłuż południowego skraju oddziałów 242, 241, 239, 211, 210, 181, 161, 143, 122, 100, 77, 63, 50, 37, 
26, 16. 

Od skraju lasów prywatnych wsi Kocudza III w kierunku wschodnim, granica Parku przebiega wzdłuż 
południowej granicy lasów wspomnianej wsi, oddziałami 22, 21, 20 i 18. 

Dalej skręca generalnie na północ wzdłuż wschodnich granic oddziałów 18, 11, 3 lasów wsi Kocudza 
III, włączając Bagno Rakowskie. 

Poczynając od zbiornika rekreacyjnego w Cacaninie, granica Parku zawraca na zachód po 
północnym skraju lasów prywatnych wsi Kocudza III, wzdłuż północnej granicy oddziałów 3, 4, 6, 8, 10 do 
granicy Lasów Państwowych obrębu Władysławów i dalej po północnej granicy oddziałów 1, 2, 7 lasów 
państwowych do lasów prywatnych wsi Zdzisławice. 

Dalej wzdłuż drogi biegnącej przez wieś Bielanki, północnym skrajem oddziałów 6, 9, 10, lasów 
prywatnych wsi Zdzisławice, do oddziału nr 1 lasów tej wsi, gdzie skręca wzdłuż granicy tego oddziału w 
kierunku północnym i dalej konsekwentnie wzdłuż granicy lasów prywatnych aż do oddziału nr 1 lasów wsi 
Konstantów. Tutaj przyjmuje kierunek południowy i biegnie wzdłuż zachodniej granicy kolejno oddziałów 
1, 2 i 4 lasów wsi Konstantów, następnie wzdłuż północnych granic oddziałów 3, 9 lasów wsi Krzemień II 
do rzeki Branew. Rzeką a zarazem wzdłuż wschodniej granicy oddz. 10 lasów wsi Krzemień II, biegnie na 
północ do skraju lasu w oddziale 4 i granicą lasów prywatnych wzdłuż oddziałów 4, 2, 6, 7 dochodzi do 
dolin rzeki Trzebensz. 

Dalej równolegle do rzeki w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy oddziału 7, 13 i 23 lasów 
wsi Krzemień II do gościńca biłgorajskiego, następnie południową linią oddziałów 10, 11, 12 lasów wsi 
Zofianka Górna do lokalnej drogi asfaltowej Janów Lubelski - Momoty. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

Opis granicy otuliny Parku Krajobrazowego "Lasy Jan owskie"  

Wschodnia granica otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie prowadzi granicą powiatów 
janowskiego i biłgorajskiego dochodząc do lokalnej drogi asfaltowej Kocudza Grn.- Goraj, potem 
przebiega w kierunku północno-zachodnim przekraczając drogę Krzemień - Otrocz na północ od wsi 
Branew. Od tego miejsca linia graniczna biegnie na północ od Godziszowa by na wysokości Andrzejowa 
zmienić kierunek na południowy i dalej na południe od wsi Wierzchowiska, Wolica i Modliborzyce 
przekroczyć drogę nr 19 między Janowem a Modliborzycami i biegnąc dalej wzdłuż drogi przez m. Kopce 
osiągnąć skraj kompleksu leśnego. Dalszy przebieg granicy wyznacza północny skraj lasów prywatnych 



biegnących równolegle do drogi nr 857 Modliborzyce - Zaklików. Na wysokości wsi Stojeszyn granica 
dochodzi do tej drogi i biegnie nią w kierunku zachodnim do wsi Brzeziny Potockie, a następnie lewym 
brzegiem doliny Sanny przekracza granicę województwa lubelskiego i podkarpackiego w okolicach 
miejscowości Potoczek. 
 
 


