
Lubel.05.73.1524  

ROZPORZĄDZENIE Nr 3 
WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 23 marca 2005 r. 

w sprawie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego  

(Lublin, dnia 27 kwietnia 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. Krzczonowski Park Krajobrazowy, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar o powierzchni 12.421 
ha i położony jest w województwie lubelskim, powiecie lubelskim, na terenie gmin: Krzczonów, Jabłonna 
oraz w powiecie świdnickim, na terenie gmin: Rybczewice, Piaski 

§ 2. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem bogatej rzeźby 
lessowej oraz cennych przyrodniczo kompleksów leśnych. 

§ 3. Otulina Parku o powierzchni 13.854 ha, położona jest w województwie lubelskim, powiecie 
lubelskim, na terenie gmin: Krzczonów, Jabłonna, w powiecie świdnickim, na terenie gmin: Rybczewice, 
Piaski oraz w powiecie krasnostawskim, na terenie gminy Fajsławice. 

§ 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 Rozporządzeniami: 
- Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11, poz. 167), 
- Nr 27 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie Nadwieprzańskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 68, poz. 1850), 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 Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego  

Od granicy gminy Krzczonów w Sobieskiej Woli granicę Parku poprowadzono w kierunku północno-
zachodnim drogą polną, dnem wąwozu, następnie skrajem lasu na długości 1,5 km do drogi polnej i tą 
drogą na południowy zachód w kierunku Krzczonowa III. W odległości ok. 0,7 km od tej wsi granica skręca 
w kierunku północno-zachodnim i biegnie drogą do szosy asfaltowej i dalej szosą do rynku w 
Krzczonowie, obejmując starą część wsi. Od rynku szeroką drogą na północny zachód do krawędzi lasu i 
skrajem lasu do szosy. Na odcinku 0,7 km poprowadzono granicę szosą, a dalej skrajem lasu w kierunku 
wsi Olszanka na północ od dużego źródła Olszanki. Przez wieś Piotrkówek (z wyłączeniem zabudowy) 
granicę parku poprowadzono wzdłuż drogi, a poza wsią na odcinku 0,6 km drogą polną i na odcinku ok. 
0,7 km przez pola, obniżeniem między dwoma wzniesieniami do drogi polnej wiodącej w kierunku lasu. W 
dalszym ciągu granica biegnie skrajem lasu, na odcinku ok. 0,6 km szosą, a następnie skręca na wschód, 
skrajem zarośli wzdłuż drogi i ponownie krawędzią lasu. Od Kobylej Góry granicę poprowadzono drogą 
polną na północny zachód na odcinku ok. 0,6 km. Dalej granica skręca na północny wschód i drogą polną 
biegnie przez ok. 1,2 km, po czym ponownie skręca na południowy wschód i biegnie drogą polną do 
skraju lasu. Następnie granicę poprowadzono skrajem lasu i dalej drogą polną do Majdanu Polickiego z 
wyłączeniem części ze zwartą zabudową. Od północnego skraju zagajnika granica biegnie drogą do lasu 
Choiny, a potem krawędzią tego lasu i w dalszym ciągu drogą polną w kierunku wsi Bujanica. W 
odległości 0,8 km od tej wsi granica parku skręca w szeroką drogę polną wiodącą w kierunku Stryjna. Po 
prawej stronie doliny Radomirki granica prowadzona jest skrajem rozległych zarośli na zboczu i dalej 
drogami do zadrzewionego wąwozu uchodzącego do doliny Giełczwi. W Rybczewicach na dwu krótkich 
odcinkach granicę poprowadzono krzyżującymi się szosami, najpierw w kierunku południowym, a 
następnie na wschód. Po przecięciu doliny Giełczwi granica biegnie betonową drogą po krawędzi doliny 
do głębocznicy wiodącej w kierunku lasu. Na odcinku 0,75 km granica wiedzie lasem i przecinką wzdłuż 
linii wysokiego napięcia i powtórnie skrajem lasu ku południowi, po czym skręca w kierunku południowo-
wschodnim i polnymi drogami doprowadzona zostaje do skraju niedużego lasu Choina. Następnie 
prowadzona jest południowym skrajem tego lasu, przecina szosę i krętą polną drogą dochodzi do 
krawędzi lasu Osowiec, po czym osią wąwozu do szerokiej drogi gruntowej i tą drogą do granicy gminy 
Rybczewice. W Kolonii Popów granica parku skręca w kierunku północno-zachodnim i dalej biegnie ku 
Giełczwi granicą gminy, następnie wzdłuż rzeki ku zachodowi zgodnie z granicą gminy Rybczewice aż do 
granicy gminy Krzczonów. Następnie przez ok. 1200 m biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy 
gminy Krzczonów, aby w Woli Sobieskiej dojść do miejsca, od którego rozpoczęto opis przebiegu granicy 
Parku. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  



Opis granicy otuliny Krzczonowskiego Parku Krajobra zowego  

Od miejsca przecięcia granicy gminy Krzczonów z szosą Lublin - Wysokie, ok. 800 m na południe od 
Teklina, granicę otuliny poprowadzono szosą w kierunku północnym do Gierniaka, a następnie podrzędną 
drogą przez Teklin do Kosarzewa Górnego. Od szosy Bychawa-Zielona we wschodniej części Kosarzewa 
granicę strefy osłony poprowadzono drogą polną, biegnącą dnem wąwozu na południe od niedużego lasu, 
następnie krawędzią obu obszarów leśnych do drogi polnej wiodącej w kierunku północno-wschodnim. Po 
osiągnięciu południowego krańca wsi Piotrków granicę poprowadzono wzdłuż linii wysokiego napięcia po 
wschodniej stronie wsi do północnego krańca wsi Piotrków, a następnie drogą polną w kierunku północno-
wschodnim do wsi Chmiel. Następnie granica przecina szosę Chmiel-Krzczonów i biegnie przez ok. 0,4 
km równolegle do niej w kierunku południowo-wschodnim. Dalej granica biegnie drogą polną na długości 
ponad l km, dalej również drogą polną do wsi Majdan Kozic Dolnych i z pominięciem wsi, w dalszym ciągu 
w kierunku wschodnim drogą polną do wsi Majdan Kozic Górnych. Od doliny Sierotki w tej wsi granicę 
strefy osłony poprowadzono drogą polną na długości 1,5 km w kierunku wschodnim, następnie podobną 
drogą na odcinku 0,5 km na południe w kierunku lasu. Dalej granica biegnie krawędzią lasu dwu 
niedużych obszarów leśnych znajdujących się na granicy gmin Rybczewice i Piaski oraz na dwu 
niewielkich odcinkach między tymi lasami wzdłuż dróg polnych. Od wschodniego skraju lasu Słotoś 
granicę poprowadzono jego obrzeżem i dalej głębocznicą do szosy na krawędzi doliny Giełczwi. W 
dalszym ciągu biegnie ona szosą na długości 0,5 km na północ, po czym skręca w kierunku wschodnim, 
przecina Giełczew i dalej biegnie krawędzią zadrzewionego głębokiego wąwozu na wschód do Woli 
Gardzienickiej. Od wschodniego krańca zalesionej części tego wąwozu granicę poprowadzono drogą 
polną w kierunku południowym do wschodniego skraju niewielkiego lasu na południe od Woli 
Gardzienickiej. W dalszym ciągu granica biegnie na długości kilkuset metrów skrajem zadrzewionego 
wąwozu do drogi polnej i tą drogą do Kol. Anusin, gdzie łączy się z granicą gminy i towarzyszy jej na 
długości l km. Następnie granica strefy ochronnej przebiega zgodnie z granicą gmin Piaski i Fajsławice do 
północno-zachodniego skraju lasu na południe od wsi Bielcha, a w dalszym ciągu wiedzie wzdłuż linii tego 
lasu polną drogą łączącą od wschodu wszystkie trzy obszary leśne znajdujące się na tym obszarze. 
Granica osłony doprowadzona skrajem lasu do najwyższego wzniesienia na dziale wodnym Giełczwi i 
Marianki skręca w tym miejscu w polną drogę wiodącą do Karczewa i po pokonaniu odległości 0,5 km 
łączy się z granicą gminy prowadzoną polną drogą do szosy Rybczewice-Fajsławice. Dalej prowadzi 
drogą polną w kierunku południowym do lasu, krawędzią tego lasu do drogi polnej, a następnie tą drogą 
na długości ok. 1,4 km do wsi Izdebno. Granica przecina wieś Izdebno przy jej wschodnim krańcu i 
biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim, docierając do granicy gminy Rybczewice. W dalszym 
ciągu biegnie wzdłuż granicy gminy i po ok. 1,3 km łączy się z granicą Parku. Obie granice podążają 
wspólnie w kierunku zachodnim zgodnie z granicą gminy Rybczewice aż do zachodniego krańca wsi 
Dąbie. Tu granice Parku i otuliny rozdzielają się. Granica otuliny prowadzi wzdłuż granicy gminy 
Krzczonów, osiąga Antoniówkę i dociera do szosy Lublin - Wysokie w miejscu, od którego rozpoczęto opis 
przebiegu granicy otuliny. 
 
 


