
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 

Projekt 
Uchwała Nr …. /2023 

Sejmiku Województwa Lubelskiego 

z dnia ……. 2023 r. 

w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej 

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) w zw. 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. poz. 753 i 826, z 2011 r. poz. 
1707 oraz z 2016 r. poz. 2260) - Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, zwany dalej "Parkiem", położony w województwie 
lubelskim obejmuje obszar o powierzchni 21874,04 ha i zlokalizowany jest w powiecie 
biłgorajskim, na terenie gmin: Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza oraz w powiecie 
tomaszowskim, na terenie gminy Susiec.  

2. Otulina Parku o powierzchni 2156,73 ha, położona w województwie lubelskim 
zlokalizowana jest w powiecie biłgorajskim, na terenie gmin: Aleksandrów, Łukowa i Obsza. 

3. Granice Parku oraz jego otuliny leżące w województwie podkarpackim określi w drodze 
uchwały Sejmik Województwa Podkarpackiego. 

4. Usytuowanie obszaru Parku wraz z otuliną przedstawia mapa poglądowa stanowiąca 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Opis tekstowy przebiegu granicy Parku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
6. Opis tekstowy przebiegu granicy otuliny Parku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 
7. Przebieg granicy Parku określa linia ciągła łącząca punkty załamania granicy, których 

współrzędne przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
8. Przebieg granicy otuliny Parku określa linia ciągła łącząca punkty załamania granicy, 

których współrzędne przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych, kulturowych i historycznych tego terenu. Szczególnie cenne są unikalne 
przełomy rzeczne strefy krawędziowej Roztocza i Puszczy Solskiej w postaci szeregu 
niewielkich wodospadów zwanych „szumami” lub „szypotami”, tworzących niezwykły, 
malowniczy, trochę górski charakter Parku. Trzon fauny stanowią tu gatunki puszczańskie. Park 
chroni jeden z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. 

§ 3. 1. Na obszarze Parku zakazuje się:  

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w  rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 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 

 
1 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2185 i 2687.  



oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej 
i łowieckiej; 

3) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

4) 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; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

6) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości: 
a) 50 m od linii brzegów rzeki Tanew w granicach administracyjnych miejscowości Huta 

Szumy, 
b) 100 m od linii brzegów rzeki Tanew na pozostałym obszarze Parku, 
c)  50 m od linii brzegów pozostałych cieków i naturalnych zbiorników wodnych oraz 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 2022 r. 
poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295) - z wyjątkiem obiektów służących turystyce 
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

7) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych; 

8) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
9) 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, zadań ochronnych lub planu zadań 
ochronnych; 

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. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 
i 2747), 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 i krajobraz parku 
krajobrazowego. 

4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, nie dotyczą czynności wykonywanych 
w ramach 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 i krajobraz parku krajobrazowego. 

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie dotyczy wykonywania prac związanych 
z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji przez właściwe organy na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.2) 

 
2 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 i 2687. 



w oparciu o akty prawa miejscowego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenach: 

1) w obrębie kompleksów zwartej zabudowy wskazanych w planie ochrony Parku lub planach 
ochrony innych form ochrony przyrody pokrywających się z obszarem Parku, 

2) w obrębie kompleksów zwartej zabudowy wskazanych w  studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, 

3) których, lokalizacja obiektów budowlanych została uwzględniona w ostatecznych decyzjach 
o pozwoleniu na budowę lub o warunkach zabudowy pozostających w obrocie prawnym 
w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały - do czasu wykonania na ich podstawie inwestycji 
lub utraty mocy tych decyzji. 

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, 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. 

§ 4. Nadzór nad Parkiem sprawuje Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego3. 

 
3 Uchwała poprzedzona była rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 maja 2005 r.  
w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej (Dz. U. Woj. Lub. poz. 2416 i 2980), które traci moc  
z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały na podstawie art. 35 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej 
w województwie. 
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