
Lp.

Nazwa 

(jak w akcie 

prawnym o 

ustanowieniu)

Data 

utworzenia 

formy 

ochrony 

przyrody

Pow. [ha]

Obowiązująca podstawa prawna wraz z 

oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu 

prawnego

Gmina Miejscowość Obręb ewid.

Nr 

działki/działek 

ewiden.

Opis lokalizacji

Forma 

własności, 

rodzaj 

gruntów

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem

Opis obszaru

Ochrona w 

zakresie prawa 

międzynarod.

1
"Ścianka 

Pożaryskich"
11.06.1992 3,64

Rozporządzenie Nr 30 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w 

sprawie uznania obiektów za stanowiska 

dokumentacyjne przyrody nieożywionej 

na terenie wojewodztwa lubelskiego (Dz. 

Urz. Woj. Lub. Z 2002 r.  Nr 12, poz. 349)

Kazimierz 

Dolny
Bochotnica Bochotnica 3828, 1729

własność 

prywatna i 

własność 

Skarbu 

Państwa

Burmistrz 

Kazimierza 

Dolnego

stanowisko obejmuje ścianę 

nieczynnego kamieniołomu 

komorowego, w którym można 

obserwować różnowiekowe 

odsłonięcia skalne - osady 

pogranicza górnej kredy i 

trzeciorzedu (pogranicza ery 

mezozoicznej i kenozoicznej) - z 

dobrze zachowanymi 

skamieniałościami

obszar Natura 

2000 "Płaskowyż 

Nałęczowski"

2 bn 30.03.1995 0,92

Rozporządzenie Nr 30 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w 

sprawie uznania obiektów za stanowiska 

dokumentacyjne przyrody nieożywionej 

na terenie wojewodztwa lubelskiego (Dz. 

Urz. Woj. Lub. Z 2002 r.  Nr 12, poz. 349)

Krasnobród
Krasnobród 

Podzamek
Krasnobród

145/2 (część), 

145/3 (część), 

145/4 (część), 

148 (część)

stanowisko 

zlokalizowanew m. 

Krasnobród, na 

wzniesieniu przy 

drodze Zamość-

Krasnobród, 

stanowiącym punkt 

widokowy

własność 

prywatna 

Wójt Gminy 

Krasnobród

stanowisko obejmuje nieczynne 

wyrobisko powierzchniowe 

(kamieniołom) skał wapienno-

krzemionkowych (gez) z ery 

mezozoicznej z okresu 

kredowego; jedno z kilkunastu 

wzniesień ciągnących się wzdłuż 

doliny Wieprza

NIE

3 bn 08.01.1996 0,025

Rozporządzenie Nr 30 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w 

sprawie uznania obiektów za stanowiska 

dokumentacyjne przyrody nieożywionej 

na terenie wojewodztwa lubelskiego (Dz. 

Urz. Woj. Lub. Z 2002 r.  Nr 12, poz. 349)

Potok Wielki Potok Stany 0007 Potok Stany 318

obiekt położony jest 

przy drodze lokalnej 

Potok Wielki- 

Trzydnik na trasie 

Janów Lub.- 

Modliborzyce- Potok 

Wielki- Trzydnik- 

Kraśnik

własność 

prywatna 

Duma Roman; 

nieużytek

Wójt Gminy Potok 

Wielki

stanowisko obejmuje niszę 

źródliskową nieczynnego źródła, 

które kiedyś dawało początek 

ciekowi o nazwie Stanianka, 

stanowisko dokumentuje 

jednocześnie naturalne 

odsłonięcie utworów węglanowych 

górnej kredy w skarpie niszy, w 

niszy żródliska  - naturalne 

odsłonięcie utworów kredy

NIE

4 08.01.1996 r. 0,015

Rozporządzenie Nr 30 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w 

sprawie uznania obiektów za stanowiska 

dokumentacyjne przyrody nieożywionej 

na terenie wojewodztwa lubelskiego (Dz. 

Urz. Woj. Lub. Z 2002 r.  Nr 12, poz. 349)

Modliborzyce Wierzchowiska
0020 

Wierzchowiska II

w obrębie działek 

o nr ewid. 1522 i 

1787/1

dolina górnej Sanny 

na wysokości ok. 224 

m n.p.m. Obiekt 

znajduje się u 

podnóża lewej 

stromej i wysokiej na 

ok. 6 m skarpy 

zbocza doliny 

własność 

prywatna 

Wójt Gminy 

Modliborzyce
teren niszy źródliskowej NIE


