
Lubel.03.194.3732  

ROZPORZĄDZENIE Nr 78 
WOJEWODY LUBELSKIEGO  

z dnia 28 listopada 2003 r. 

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie Chełmskiego Parku Krajobrazowego.  

(Lublin, dnia 9 grudnia 2003 r.) 

Na podstawie art. 24, art. 26a ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 
2001r. Nr 99, poz. 1079, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 110, poz. 1189, Dz.U. Nr 145, poz. 1623, 
Dz.U. z 2002r. Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2003r. w sprawie Chełmskiego 
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 39, poz. 1222), wprowadza się następujące zmiany: 
 1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

"Chełmski Park Krajobrazowy, zwany dalej Parkiem, obejmuje obszar o powierzchni 16.457 ha i 
położony jest w powiecie chełmskim, na terenie gmin: Chełm, Dorohusk, Ruda-Huta, Sawin i 
Kamień", 

 2) § 3 otrzymuje brzmienie: "Otulina Parku o powierzchni 10.878 ha, zabezpieczająca Park przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, położona jest w powiecie chełmskim, na 
terenie gmin: Dorohusk, Ruda-Huta, Sawin, Kamień, miasta i gminy Chełm", 

 3) w § 5 ust.1 skreśla się pkt 1, 
 4) załącznik Nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

"1. Opis granic Chełmskiego Parku Krajobrazowego.  

Ustala się następujący przebieg granicy Chełmskiego Parku Krajobrazowego. 

Od północnego zachodu Park obejmuje kompleks łąk otaczających Jezioro Słone, a następnie 
obniżenie zajęte przez łąki i zadrzewienia leżące między wsiami: Chutcze, Bachus i Stara Wieś. 
Następnie granica Parku pokrywa się z zachodnią i północną granicą leśnictwa Sawin oraz północną 
granicą oddziałów 58-61, 65-67, 76, 91-95, 109 leśnictwa Borek i 158-160 leśnictwa Czułczyce, 
włącza do Parku kompleks łąk "Baranowskie", "Błota" oraz fragment lasów niepaństwowych 
pomiędzy oddziałami 109 i 160. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez 3 km 
skrajem gruntów ornych i użytków zielonych po północnej stronie cieku Zarudnia do drogi Ruda 
Wieś-Chełm. Następnie skręca na południe biegnąc zachodnim skrajem pasa drogowego do 
pierwszych zabudowań Zarudni. Tam skręca na zachód i po 100 ponownie na południe, biegnąc 
równolegle do drogi omija pas zabudowy wsi: Zarudnia, Poczekajka i Leśniczówka. W Leśniczówce 
200 m przed skrzyżowaniem do Karolinowa i Kol. Gotówka granica skręca na południowy wschód i 
dochodzi do przejazdu kolejowego we wsi Karolinów. Od tego punktu obiera kierunek północno-
wschodni i pokrywa się z północną granicą łąk położonych wzdłuż cieku GG1 i rzeki Gdolanki. Po 
obejściu łąk wsi Gdola granica przybiera kierunek południowo-wschodni dochodząc ponownie do 
Gdolanki, której prawym brzegiem biegnie na południowy zachód, przecina drogę lokalną Kolonia 
Żalin - Gdola i dochodzi do pierwszego za tą drogą rowu melioracyjnego. Dalej wschodnim brzegiem 
rowu biegnie na południe osiągając północno-wschodni narożnik oddziału 46 leśnictwa Ostrowy, 
skąd dalej biegnie na południe, włączając oddział 47, po czym skręca na wschód i biegnie północną 
granicą lasu - od wydzielenia 59a do północnego narożnika wydzielenia 54i. Stąd dalej biegnie na 
północny wschód drogą gruntową i dochodzi do szosy Żalin-Świerże. Południowym jej skrajem 
biegnie na wschód do miejscowości Dobryłów, gdzie około 500 m przed skrzyżowaniem skręca na 
południe biegnąc wschodnim brzegiem rowu melioracyjnego stanowiącego w tym miejscu granicę 
gmin Dorohusk i Ruda Huta. Brzegiem rowu granica dochodzi do ujścia do Kanału Świerżowskiego. 
Po przecięciu kanału granica dalej przebiega wzdłuż granicy lasu obejmując oddział 38, po czym 
osiąga kolejny rów melioracyjny, którego wschodnim brzegiem dochodzi do wschodniego narożnika 



oddziału 82 leśnictwa Rozkosz. Stąd biegnie dalej wschodnią granicą oddziałów 82-84 i przyjmując 
linię prostą dochodzi do szosy Świerże-Ludwinów. Północnym brzegiem pasa drogowego granica 
dochodzi do drogi Chełm-Dorohusk. W dalszym ciągu północną granicą pasa drogowego biegnie na 
zachód. Przed parkingiem na wysokości oddziału 107 leśnictwa Rozkosz granica skręca na północ 
osiągając granicę lasu. Dalej granica Parku biegnie na zachód do południowo-zachodniego 
narożnika oddziału 107. Stąd granica kieruje się na południowy zachód do szosy Chełm-Dorohusk; 
wyłączając zachodni skraj zabudowy Ludwinowa. Następnie drogą gruntową biegnie na południe do 
linii kolejowej. Za torami kierując się na południe biegnie wschodnim skrajem nieużytkowanych 
torfowisk, łąk i pastwisk do północno-zachodniego narożnika oddz. 133 leśnictwa Rozkosz. 
Następnym odcinkiem jest północna i wschodnia granica oddziału 133. Od linii 132/133 granica 
biegnie na południowy wschód po granicy gruntów ornych, a następnie drogą gruntową przez 
mineralne przewężenie oddzielające "Bagno Tarnowo" od "Bagna Łopata". Dalej biegnie na południe, 
a następnie na zachód po granicy zbiorowisk szuwarowych i otaczających je łąk do zachodniego 
skraju gruntów Kolonii Pławanice. Następnie kieruje się na północ po skraju nieużytkowanego 
torfowiska do południowego krańca rampy kolejowej w Brzeźnie, a następnie omijając rampę po 
skraju gruntów ornych dochodzi do linii kolejowej Chełm-Dorohusk. Przecina linię przy rozwidleniu 
torów w kierunku północnym i dochodzi do rowu. Następnie granica skręca na wschód i biegnie 
rowem przez 900 m, po czym skręca na północ biegnąc po drodze gruntowej do drogi krajowej nr 12, 
gdzie skręca na wschód i po 50 m na północ. Dalej biegnie drogami gruntowymi; w kierunku 
północnym przez 500, w kierunku zachodnim przez 2 km, a następnie na południe przez 750 m po 
czym granicą łąk i torfowisk dochodzi do drogi Chełm-Dorohusk. Północnym skrajem pasa 
drogowego biegnie aż do miejscowości Kolonia Antonin. Następny odcinek granicy przebiega między 
oddziałem 121 leśnictwa Ostrowy, a strzelnicą. Na północnym skraju strzelnicy granica Parku skręca 
na zachód i dochodzi do drogi gruntowej biegnącej na północ w stronę torfowiska "Błota 
Serebryskie". Tam po granicy pól i torfowisk dochodzi do drogi lokalnej Srebrzyszcze-Karolinów. Na 
drodze granica skręca na południe i przez około 400 m biegnie tą drogą a następnie przechodzi na 
granicę pól i łąk, po czym przechodzi na rów melioracyjny, którym biegnie na zachód, przecina drogę 
Srebrzyszcze-Leśniczówka i dalej osiąga wschodnią granicę rezerwatu "Bagno Serebryskie". Tam 
skręca na południe, dochodzi do polnej drogi biegnącej od Srebrzyszcza w stronę łąk. Dalej biegnie 
tą drogą na zachód, w linii prostej przecina nasyp kolejowy i po granicy pól i łąk dochodzi do 
przecięcia granic obrębów ewidencyjnych wsi Srebrzyszcze, Nowiny i Koza Gotówka. Dalej biegnie 
wzdłuż granicy obrębu ewidencyjnego Nowiny i przechodzi na rów melioracyjny skręcający na 
północ, którym osiąga zakręt na drodze Okszów-Nowiny. Tam przecina szosę i biegnie na północny-
zachód omijając zwartą zabudowę Okszowa dochodzi przy północnym skraju zwartej zabudowy tej 
miejscowości do drogi Okszów-Wólka Czułczycka. Dalej granicą pól i łąk biegnie na zachód do 
Stańkowa obejmuje od południa zbiornik retencyjny i w pobliżu północnej jego grobli przechodzi na 
lewy brzeg Uherki, którym biegnie na północ. Po około 2,5 km, na wysokości południowego krańca 
zwartej zabudowy wsi Wólka Czułczycka, granica skręca na wschód przecinając szosę i po 100 m 
przyjmuje kierunek północny wyłączając z Parku zwartą zabudowę wsi Wólka Czułczycka i Zarzecze. 
W Zarzeczu granica dochodzi do rowu melioracyjnego, którym biegnąc na północ dochodzi do 
Uherki. Dalej lewym brzegiem rzeki biegnie aż do uroczyska "Mysiowe". Tam około 1,7 km przed 
ujściem Lepietuchy do Uherki skręca na zachód, włączając do Parku kompleks zakrzewionych 
torfowisk i lasy leśnictwa Borek, dochodzi do szosy Chełm-Włodawa. Na drodze granica skręca na 
północ i biegnie do Sawina. Około 100 m za ulicą Wygon przechodzi na rów melioracyjny i jego 
południowym brzegiem biegnie na zachód do południowego brzegu Lepietuchy. Na rzece granica 
biegnie jej południowym brzegiem w kierunku zachodnim. 900 m przed mostem na drodze Sawin-
Chutcze granica skręca na południowy zachód przecinając szosę i wchodzi na granicę lasu, którą 
biegnie w kierunku zachodnim południowym skrajem oddziałów 133, 137a, 137-139 leśnictwa Sawin. 
Następnie granica przechodzi na drogę gruntową Sawin-Podchylinie, którą biegnie w kierunku 
zachodnim do granicy gmin Sawin-Wierzbica. Granicą tą biegnie w kierunku północnym i osiąga 
kompleks łąk i torfowisk wokół Jeziora Słonego. 
2. Opis granic otuliny Chełmskiego Parku Krajobrazo wego.  

Ustala się następujący przebieg granicy otuliny Chełmskiego Parku Krajobrazowego. 



Północną część granicy otuliny stanowi droga z Kolonii Aleksandrówka do Serniaw, a następnie 
północna granica "Lasu Petryłowskiego" do Rudki Łowieckiej. Następnie skręca na południe, omija 
po stronie zachodniej Petryłów, od wschodu okala kompleksy leśne koło Malinówki i Sawina oraz łąki 
"Baranowskie", "Błota" i dochodzi do doliny Uherki. Otacza kompleks łąk i bagien położonych na 
północ od wsi Zarudnia i południe od Kol. Rudka i dochodzi do drogi Chełm-Ruda Huta. Drogą 
biegnie w kierunku południowo-zachodnim do wsi Poczekajka, gdzie skręca na południowy wschód i 
skrajem łąk dochodzi do drogi Ruda Huta-Świerże. Dalej tą drogą biegnie aż do skraju gruntów 
ornych wsi Świerże, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do skrzyżowania dróg Świerże-
Dorohusk i Świerże-Wólka Okopska. Następnie biegnie na południe, początkowo drogą, później 
wśród pól aż do linii kolejowej Chełm-Dorohusk w Wólce Okopskiej. Dalej linią kolejową biegnie w 
kierunku południowo-zachodnim do Ludwinowa. Tam granica skręca na południe przechodząc na 
drogę gruntową biegnącą przez Rozkosz do Kroczyna. 300 m przed drogą w Kroczynie granica 
skręca na zachód biegnąc skrajem pól uprawnych i użytków zielonych przez 1,5 km po czym skręca 
na północ i po 1 km ponownie na zachód biegnąc droga gruntową omija od północy zwartą 
zabudowę Pławanic, przecina Kolonię Pławanice i biegnie dalej do Olenówki. Omija od wschodu 
zwartą zabudowę Olenówki i dochodzi do linii kolejowej Chełm-Dorohusk, którą biegnie na zachód 
osiągając Kolonię Antonin. Stąd granica skręca na północ, otaczając od południa i zachodu kompleks 
leśny, torfowiska koło miejscowości Kol. Antonin. Od północy wyłącza z otuliny zabudowania 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Srebrzyszczu. Dalej biegnie równolegle do drogi Srebrzyszcze-
Kolonia Okszów wyłączając zabudowania tych wsi z otuliny. Dochodzi do wschodniego krańca 
Kolonii Okszów kieruje się na północny zachód w stronę kościoła w Okszowie. Stąd granica biegnie 
w kierunku zachodnim w rejon wsi Horodyszcze. Dalej granica biegnie zachodnim skrajem łąk w 
dolinie Uherki omijając po stronie wschodniej zabudowania wsi: Horodyszcze, Czułczyce i Sajczyce. 
Następnie otacza łąki położone na południe i zachód od kompleksu leśnego "Borek". Przechodzi na 
drogę Chełm-Włodawa, która biegnie w kierunku północnym przez 1,5 km następnie przechodzi na 
zachodnią granicę oddziałów 220, 216 i 182 leśnictwa Borek. Następnie granica wyłącza zwartą 
zabudowę Sawina i przechodzi na granicę łąk i pól uprawnych w dolinie Lepietuchy. Tam obiera 
kierunek zachodni i dochodzi w rejon osiedla Laski gdzie przyjmuje kierunek południowy omijając 
zabudowania osiedla Laski osiąga rów Pomiary. Na rowie granica skręca na zachód i osiąga granicę 
gmin Sawin-Wierzbica, którą biegnie w kierunku północnym do Kolonii Aleksandrówka. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Chełmskich Parków 
Krajobrazowych w Chełmie. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w 
Lublinie. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 
 
 


