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ROZPORZĄDZENIE Nr 36 
WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 26 lipca 2004 r. 

w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego 

(Lublin, dnia 17 sierpnia 2004 r.) 

Na podstawie art.16 ust. 1, 3 oraz art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. Nr 92, poz.880) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, zwany dalej Parkiem, obejmuje obszar o 
powierzchni 4019 ha i położony jest w powiecie tomaszowskim, na terenie gminy Lubycza Królewska. 

§ 2. Celem ochrony Parku jest zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i 
krajobrazowych Roztocza Południowego oraz zwartych kompleksów lasów mieszanych z naturalnymi 
fragmentami buczyny karpackiej, wraz z charakterystyczna florą i fauną, a także znajdujących się na ich 
terenie, unikalnych w skali kraju, pokładów skamieniałych drzew. 

§ 3. 1. Opis granic Parku określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia. 
2. Przebieg granic Parku przedstawiony na mapie w skali 1:50.000 określa załącznik Nr 2 do 

rozporządzenia. 

§ 4. 1. 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) 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. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 
 1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony; 
 2) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 



 3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; 
 4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), 
zwanej dalej "inwestycją celu publicznego". 
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest 
obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak 
niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. 

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, jednostek 
organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, inspektorów żeglugi 
śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia 
racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody przez Służbę 
Parku Krajobrazowego. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Zamojskich Parków 
Krajobrazowych w Zamościu. 

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

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

1)
. 

______ 
1)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr 26 Wojewody Zamojskiego z dnia 
19 czerwca 1998 r. w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. 
Zam. Nr 15, poz. 130), które na podstawie art.157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U.Nr 92, poz.880) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym, 
że na podstawie art.153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz.880) utworzony park krajobrazowy stał się parkiem krajobrazowym w rozumieniu tej ustawy. 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

Opis granicy Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego w części położonej na terenie 
województwa lubelskiego 

Południowo-wschodnia granica Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, poczynając od 
granicy z woj. podkarpackim, przebiega granicą państwową. Przed przejściem granicznym w m. Hrebenne 
skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej i znajdujących się tu 
stawów hodowlanych. Za stawami przed zabudowaniami miejscowości Hrebenne granica skręca na 
zachód i przejmuje ten kierunek przez ok. 1 km. Początkowo wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej, a 
następnie drogą gruntową nr 371 dochodzi do drogi gruntowej nr 346, przyjmując na skrzyżowaniu 
kierunek północny. 

Po około 600 m droga nr 346 skręca na wschód a granica Parku na zachód i biegnie w tym kierunku 
około 200 m. Następnie przyjmuje kierunek północny i dochodzi do granicy sołectwa. Granicą sołectwa 
biegnie na wschód do projektowanej drogi ekspresowej. Tu granica Parku skręca w kierunku północno - 
zachodnim i skrajem lasu biegnie wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej do wsi Potoki. Przed wsią, 
granica opuszcza drogę i skrajem lasu państwowego biegnie na odcinku 2,5 km w kierunku zachodnim a 
potem gwałtownie skręca na północ i przez około 0,5 km biegnie granicą lasu i gruntów uprawnych, 
osiągając skraj rowu przeciwczołgowego wiodącego do wsi Dęby. Następnie rowem powraca do 
wspomnianej już granicy lasu państwowego, aż do miejsca przecięcia się z drogą leśną prowadzącą do 
Huty Lubyckiej. Nie dochodząc do tej miejscowości, granicy przyjmuje kierunek zachodni, a następnie 
północno - zachodni i drogą wiejską dochodzi do granicy województw i tu przyjmuje kierunek północno 



wschodni i dochodzi do drogi Święć i Chlewiska. W miejscu tym przecina granicę województw i kieruje się 
drogą do miejscowości Chlewiska. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

Przebieg granicy parku przedstawiony na mapie w skali 1:50.000 

Załącznik dostępny jest w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w Wydziale 
Środowiska i Rolnictwa oraz w siedzibie Zespołu Zamojskich Parków Krajobrazowych w Zamościu. 
 

 


