
Lubel.05.73.1527  

ROZPORZĄDZENIE Nr 6 
WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 23 marca 2005 r. 

w sprawie Kozłowieckiego 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. Kozłowiecki Park Krajobrazowy, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar o powierzchni 6.121 ha 
i położony jest w województwie lubelskim, powiecie lubartowskim, na terenie gmin: Kamionka, Lubartów 
oraz w powiecie lubelskim, na terenie gminy Niemce. 

§ 2. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów 
leśnych. 

§ 3. Otulina Parku o powierzchni 7.432 ha, położona jest w województwie lubelskim, powiecie 
lubartowskim, na terenie gmin: Kamionka, Lubartów, w powiecie lubelskim, na terenie gminy Niemce oraz 
w powiecie łęczyńskim, na terenie gminy Spiczyn. 

§ 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, rybackieji 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 Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego  

Od południowo-wschodniego krańca stawów rybnych w Samoklęskach granica Kozłowieckiego 
Parku Krajobrazowego prowadzi ok. 50 m w kierunku północno-wschodnim do drogi gruntowej, następnie 
wraz z drogą skręca na południowy wschód, a później na wschód w kierunku zachodniego skraju 
kompleksu leśnego. Skrajem lasu biegnie w kierunku północno-wschodnim, a później wschodnim do 
szosy Kozłówka - Dąbrówka. Dalej wraz z granicą lasu skręca na południe i po ok. 700 m na południowy 
wschód, a po ok. 800 m dociera do drogi śródleśnej, którą biegnie w dalszym ciągu na południowy 
wschód przez około 2750 m. Następnie kieruje się na północny wschód inną drogą śródleśną, 
oddzielającą lasy państwowe od lasów prywatnych. Po osiągnięciu skraju lasu skręca na południowy 
wschód i biegnie północną granicą Lasu Łowczany oraz Lasu Orabina. Następnie linią prostą przecina 
fragment Lasu na Mrówkach. Dalej obrzeżem lasu biegnie najpierw w kierunku południowym oraz 
południowo-zachodnim, a potem południowo-wschodnim docierając do szosy Lublin - Lubartów w pobliżu 
wiaduktu kolejowego. Następnie kieruje się na południe zachodnim skrajem szosy aż do obrzeża lasu, 
potem wzdłuż ściany lasu ok. 1700 m. linią łamaną do drogi gruntowej biegnącej w kierunku Starej Wsi. 
Następnie w kierunku południowym prowadzi do północnej granicy zabudowy Starej Wsi, gdzie skręca na 
zachód biegnąc południowym zboczem doliny Krzywej Rzeki, po ok. 1600 m osiąga północny skraj wsi 
Rudka Kozłowiecka, skąd dalej w tym samym kierunku biegnie drogą przez łąki do wschodniej granicy 
Stawów Wzory, które omija od strony północnej i zachodniej. Następnie granica prowadzi wzdłuż 
południowej i zachodniej ściany lasu aż do miejsca gdzie rzeka Minina wypływa ze Stawów Stróżek i dalej 
wzdłuż południowo-wschodniego skraju Lasu Kawka do drogi Dąbrówka - Syry. Następnie prowadzi tą 
drogą w kierunku zachodnim, omijając zabudowania wsi Wólka Krasienińska, aż do południowej granicy 
stawów w Samoklęskach. Dalej granicę poprowadzono zewnętrznym ogroblowaniem stawów, 
pozostawiając poza Parkiem zespół zabudowań gospodarstwa rybackiego oraz zabytkowy zespół 
parkowo - dworski, aż do utwardzonej drogi gruntowej Syry - Kozłówka po północno-wschodniej stronie 
kompleksu stawów. Tu granica skręca wraz z tą drogą na południowy-zachód i po ok. 300 m ponownie 
osiąga zewnętrzne ogroblowanie stawów, którym biegnie do południowo-wschodniego krańca stawów. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

Opis granicy otuliny Kozłowieckiego Parku Krajobraz owego  

Od mostu na Mininie w Samoklęskach granica otuliny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego biegnie 
w kierunku północno-wschodnim prawym skrajem drogi asfaltowej i po ok. 750 m skręca na północny 
zachód do brzegu lasu, a dalej biegnie w tym samym kierunku rowem melioracyjnym prowadzącym 



wzdłuż południowo-zachodniej granicy lasu. Następnie po ok. 650 m skręca na północny wschód i dalej 
prowadzi linią łamaną obrzeżem lasu Borki aż do rowu melioracyjnego ograniczającego ten las od 
wschodu. Po przecięciu rowu granica biegnie drogą gruntową do szosy Samoklęski - Kamionka, a potem 
prowadzi przez ok. 125 m w kierunku Kamionki. Po osiągnięciu skrzyżowania z utwardzoną drogą 
gruntową skręca w tę drogę i prowadzi nią przez ok. 250 m na południe. Następnie skręca w kierunku 
południowo-wschodnim w inną drogę gruntową, a po ok. 1200 m na północny wschód w aleję lipową i 
prowadzi nią do szosy Kamionka - Kozłówka, wraz, z którą kieruje się na północny zachód. Następnie, od 
skrzyżowania dróg, biegnie w kierunku wschodnim szosą Kamionka - Lubartów, po ok. 1300 m skręca na 
południe i przez ok. 500 m prowadzi drogą gruntową na skraju lasu. Potem granicę strefy ochronnej 
stanowi droga gruntowa prowadząca do Kolonii Nowodwór, a dalej również droga gruntowa wiodąca 
przez wsie Kolonia Nowodwór i Zarzecze. Przy pierwszych zabudowaniach wsi Zagrody skręca na 
południe, a potem na południowy wschód wraz z drogą gruntową prowadzącą w stronę Lasu na 
Mrówkach. Następnie skręca wraz z drogą polną w kierunku wsi Piaski, dalej biegnie na wschód omijając 
zabudowę wsi, potem brzegiem lasu w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnim i 
południowym. Od południowo-wschodniego krańca Lasu na Mrówkach prowadzi skrajem doliny Parysówki 
do drogi Nowy Staw - Annobór, a następnie skręcą wraz z tą drogą w kierunku północno-wschodnim. Od 
południowego krańca wsi Annobór biegnie linią łamaną wzdłuż granicy lasów prywatnych, przecina linię 
kolejową Lubartów - Lublin i dociera do wsi Trzciniec, gdzie skręca na południe biegnąc początkowo 
brzegiem lasu, a potem wzdłuż linii kolejowej. Na wysokości zabudowań wsi Wandzin skręca na wschód 
drogą gruntową do szosy Lubartów - Lublin, a dalej wraz z tą szosą prowadzi do skraju kompleksu 
leśnego. Następnie prowadzi skrajem lasu generalnie w kierunku wschodnim przez ok. 3500 m, potem 
drogami gruntowymi zgodnie z granicą gminy Lubartów oraz północnym i wschodnim obrzeżem 
kompleksu leśnego Stary Las. Następnie biegnie wzdłuż ściany lasu linią łamaną aż do szosy Jawidz - 
Niemce i dalej tą szosą w kierunku zachodnim. Po ok. 1800 m opuszcza szosę, skręca na południowy 
zachód i prowadzi skrajem lasu do linii kolejowej Lublin Lubartów, przecina linię kolejową i dochodzi do 
szosy stacja kolejowa Bystrzyca - Niemce, którą prowadzi do skrzyżowania z szosą Niemce - Krasienin. 
Dalej granicę strefy ochronnej stanowi szosa Niemce - Krasienin, a od Nasutowa przez ok. 800 m droga 
gruntowa prowadząca w kierunku wsi Dąbrówka. Dalej granica kieruje się na zachód w drogę gruntową 
biegnącą do wsi Stoczek i Wola Krasienińska. W Woli Krasienińskiej ponownie dochodzi do szosy Niemce 
- Krasienin, następnie biegnie do skrzyżowania w Krasieninie. Stąd prowadzi szosą Krasienin - 
Samoklęski do zachodniego skraju stawów w Samoklęskach, dalej drogą gruntową w kierunku północno-
zachodnim, dociera do pierwszych zabudowań Starej Wsi, po czym skręca wraz z szosą w kierunku 
północno-wschodnim powracając do szosy Krasienin - Samoklęski, którą biegnie do mostu na Mininie. 
 
 


