
 

Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr …………….. 

Zarządu Województwa Lubelskiego 

z dnia …………………. r.  

 

 

 
UCHWAŁA NR  / /2019 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
 

z dnia …………………………………………… 2019 r. 
 

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, poz. 2244 i 2340) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 
stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań 
administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826, z 2011 r. Nr 291, poz. 
1707 i z 2016 r. poz. 2260) - Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” zwany dalej „Obszarem” obejmuje tereny 
chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną 
funkcją korytarzy ekologicznych. 

2. Obszar obejmuje teren o powierzchni 33 407,71 ha i położony jest w województwie lubelskim,  
w powiecie lubartowskim na terenie gmin: Jeziorzany, Michów, Firlej, Kock, w powiecie puławskim, na 
terenie gmin: Baranów, Puławy, Żyrzyn oraz w powiecie ryckim, na terenie gmin: Nowodwór, Ryki, Ułęż  
i Dęblin. 

3. Usytuowanie Obszaru przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

4. Opis tekstowy przebiegu granicy Obszaru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
5. Przebieg granicy Obszaru określa linia ciągła łącząca punkty załamania granicy, których 

współrzędne przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. 
 

§ 3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów Obszaru: 
1) zachowanie oraz poprawa stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego odpływu wód, 

gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych  
i wodno-błotnych, zachowanie naturalnego charakteru rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych  
i starorzeczy, ochronę funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych, 
zachowanie lub przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód; 

2) zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu ekosystemu, 
głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów; 

3) ochrona i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień nadwodnych  
i śródpolnych; 

4) ochrona specyficznych cech krajobrazu, w tym meandrów rzeki, starorzeczy, naturalnych form 
rzeźby terenu; 

5) odtwarzanie siedlisk dziko występujących gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt, w tym dążenie do 
przywrócenia tradycyjnego sposobu użytkowania łąk (koszenie, spasanie); 

6) tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków; 
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7) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w szczególności przez: ochronę 
otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową, zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych, 
kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony różnorodności biologicznej i walorów 
krajobrazowych, ochronę punktów, osi i przedpoli widokowych, usuwanie lub przesłanianie 
antropogenicznych elementów dysharmonijnych w krajobrazie; 

8) eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności powietrza, wód i gleb, poprzez 
usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych, kształtowanie prawidłowej gospodarki wodno-
ściekowej, promowanie sposobów gospodarowania gruntami, ograniczających erozję gleb. 
 

§ 4. 1. Na Obszarze zakazuje się: 
1) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

2) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka; 

3) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących 

przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa 
w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268,  
z 2019 r. poz. 125 i 534) 

- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leśnej lub rybackiej; 

2. Zakaz ujęty w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy terenów, na których wykonywanie prac ziemnych związane 
jest z koncesją na wydobywanie kopalin ze złóż. 

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie dotyczą wykonywania prac związanych z robotami 
budowlanymi dopuszczonymi do realizacji na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, poz.1309) na terenach: 
1) przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego albo; 
2) co do których wydano ostateczne decyzje o warunkach zabudowy. 

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1. pkt 4, nie dotyczy budowy nowych obiektów budowlanych, które 
będą uzupełniać lub przylegać do terenów położonych w obrębie jednostek osadniczych w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) pod warunkiem uwzględnienia ich lokalizacji w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego lub wydania ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego1. 
 
 
 
                                                           
1
 Niniejsza uchwała poprzedzona była rozporządzeniem Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 59, poz. 1151), które utraciło moc 
z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. 


