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ROZPORZĄDZENIE Nr 29 
WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 10 sierpnia 2005 r. 

w sprawie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego  

(Lublin, dnia 6 września 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. Skierbieszowski Park Krajobrazowy, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar o powierzchni 
35.488 ha i położony jest w województwie lubelskim w powiecie zamojskim na terenie gmin: Grabowiec, 
Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość oraz w powiecie krasnostawskim na terenie gmin: Izbica, 
Kraśniczyn, Krasnystaw. 

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

§ 3. Otulina Parku o powierzchni 12.479 ha, położona jest w województwie lubelskim w powiecie 
zamojskim na terenie gmin: Grabowiec, Miączyn, Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość oraz w powiecie 
krasnostawskim na terenie gmin: Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw, Siennica Różana. 

§ 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.)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. 



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

_________ 
1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954. 
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. 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami: 
- Nr 16 Wojewody Chełmskiego z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia 

Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa chełmskiego (Dz. Urz. Woj. 
Ch. Nr 10, poz. 83); 

- Nr 9 Wojewody Zamojskiego z dnia 23 stycznia 1995 r. w sprawie utworzenia parku 
krajobrazowego pod nazwą "Skierbieszowski Park Krajobrazowy" (Dz. Urz. Woj. Zam. Nr 4, poz. 
25), 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 Skierbieszowskiego Parku Krajobrazoweg o 

Opis granicy rozpoczynamy od pd. - zach. krańca w rejonie miejscowości Wólka Orłowska skąd 
granica Parku biegnie drogą wzdłuż ściany lasu w kierunku pd. - zach. do zabudowań położonych we 
wschodniej części miejscowości Marianka. Tu skręca na pd. - wsch., a po 250 m na pd. - zach. i drogą 
wiejską przez zachodnią część wsi Topola dochodzi do miejscowości Kolonia Orłów Drewniany. Jeszcze 
przez dwa kilometry, granica ma ten sam kierunek i biegnie drogą polną. Po 2 km dochodzi do drogi 
lokalnej Orłów Drewniany - Izbica i tu skręca na zachód, 500 m dalej przyjmuje kierunek południowy, 
dochodzi do wąwozu i ponownie skręca na zachód. Po 700 m przyjmuje ponownie kierunek południowy i 
dochodzi do wsi Maliniec, gdzie skręca na zachód, a po 500 m ponownie na południe. 750 m dalej 
dochodzi do drogi głównej Izbica - Zamość i wzdłuż tej drogi ciągnie się do miejscowości Borowina 
Starozamojska. Następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie po tej drodze do miejscowości Udrycze 
Wola. Stąd drogą śródpolną (cały czas granica ma kierunek wschodni) przez miejscowość Grabina, 
granica prowadzi do Dębowca. Opuszcza tę miejscowość i dochodzi do Kobylej Łozy. Tu skręca na 
południe, omija od wschodu Kol. Kornelówkę - Kopaninę i 500 m za nią skręca na wschód. Utrzymując 
przez cały czas kierunek wschodni, drogą wiejską dochodzi do Dębiny, gdzie skręca na pn. - wsch. 
Miejscowość Żuków omija od pn. - zach. i dalej pokrywa się z drogą Żuków - Kol. Podwysokie i przebiega 
kolejno przez następujące miejscowości: Kol. Cieszyn, Cieszyn, Wolica Uchańska, Wysokie II i Kol. 
Podwysokie. Następnie osiągając granicę lasu biegnie jego lizjerą. Dalej pokrywa się z granicą gmin 
Kraśniczyn - Wojsławice i dochodzi do miejscowości Kukawka. Stąd ciekiem wodnym dochodzi do doliny 
Wojsławki i biegnie nią w kierunku zachodnim. Na wysokości wsi Wolica, granica przyjmuje kierunek 
północny, obejmuje jej zabudowania i nadal biegnie w kierunku północnym lizjerą lasu, a następnie 
zachodnim, dochodząc do drogi Zamość - Chełm. Drogą tą, na odcinku 500 m granica przyjmuje kierunek 
północny osiągając pierwsze zabudowania wsi Chełmiec. Omija tę miejscowość od południa i na 
wysokości ostatnich zabudowań tej wsi, odbiega prostopadle w kierunku północnym. Dochodzi do granicy 
gmin Siennica Różana - Kraśniczyn. Dalej pokrywa się z granicą tych gmin oraz z granicą gmin 
Kraśniczyn - Krasnystaw i dochodzi do miejscowości Wólka Orłowska skąd rozpoczęto opis granicy 
Parku. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  



Opis granicy otuliny Skierbieszowskiego Parku Krajo brazowego  

Podobnie jak w przypadku Parku opis granicy otuliny Parku rozpoczyna się od pn. - zach. jej krańca. 
Od miejscowości Małochwiej Mały granica prowadzi linią kolejową do miejscowości Izbica. Stąd linią 
energetyczną (o kierunku pd. - zach.) dochodzi do rz. Wieprz i ciągnie się jej prawym brzegiem do mostu 
(na wschodnim rozwidleniu rzeki). Dalej pokrywa się z linią kolejową i biegnie nią aż do miejscowości 
Tarzymiechy. Na skrzyżowaniu linii i drogi Tarzymiechy - Stary Zamość, przyjmuje kierunek pd. - wsch. i 
tą właśnie drogą dochodzi do najdalej na północ położonych zabudowań miejscowości Stary Zamość. 
Następnie granica przyjmuje kierunek południowy i drogą lokalną dochodzi do drogi Stary Zamość - 
Krzak, przecina ją i po ok. 1 km skręca na pd. - wsch. Drogą lokalną przez Chomęciska Duże dochodzi do 
miejscowości Dębina. Następnie z m. Dębina do drogi głównej Skierbieszów - Zamość granica otuliny 
pokrywa się z północną granicą gminy Zamość. Przecina wyżej wspomnianą drogę i biegnie w kierunku 
wschodnim drogą przez Kornelówkę i Kolonię Sitno dochodząc do Kol. Ministrówka. Tu skręca na północ i 
drogą gruntową przez Popówkę, Kolonię Świdniki, Piotrówkę, Żurawlów, Wolicę Uchańską dochodzi do 
lasu w okolicach Osiczyna. Tutaj granica otuliny pokrywa się ze wschodnią granicą gminy Skierbieszów. 
Dalej przyjmując kierunek pn - zach. pokrywa się z granicą gmin Wojsławice - Kraśniczyn i granicą gmin 
Kraśniczyn - Leśniowice. Od miejscowości Kol. Boruń granica biegnie w kierunku zachodnim polną drogą 
przez wieś Komarówka. Następnie zgodnie z granicą gminy Siennica Różana i granicą miasta Krasnystaw 
dochodzi do linii kolejowej i linią tą prowadzi do miejscowości Małochwiej Mały, skąd rozpoczęto opis 
granicy otuliny. 
 
 


