
Lp.

Nazwa

(jak w akcie 

prawnym o 

ustanowieniu)

Data 

utworzenia 
Pow. [ha]

Obowiązująca podstawa prawna wraz z 

oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu 

prawnego

Gmina Obręb ewid.
Nr działek 

ewidencyjnych
Opis lokalizacji

Forma własnosci, 

rodzaj gruntów

Sprawujacy 

nadzór nad 

obszarem

Opis

Ochrona w 

zakresie 

prawa 

międzynaro

d.

1 "Stawy Siemień" 23.11.1998 621,48

Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Lubelskiego 

z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie uznania za 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe na terenie 

wojewodztwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. 

z 2002 r. Nr 12. poz. 350) 

Siemień Siemień

117, 118, 120, 122, 123, 

125-129, 131, 132, 134-

140, 142-150, 155-163, 

165-167, 169-181, 183-

185, 187-189, 191-196, 

199

grunty Gospodarstwa 

Rybackiego 

Własności Rolnej 

Skarbu Państwa

Gospodarstwo 

Rybackie "Siemień"

zespół stawów rybnych 

stanowiący ostoję wielu 

gatunków ptaków

2 bn 29.12.1994 11

Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Lubelskiego 

z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie uznania za 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe na terenie 

wojewodztwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. 

z 2002 r. Nr 12. poz. 350) 

Konopnica Radawiec Duży

608, 1774/1 - część 

zachodnia i południowa, 

do linii ogrodzenia z 

siatki metalowej

dz. ew. nr 608 - SP
Wójt Gminy 

Konopnica

pozostałości zespołu dworsko 

- parkowego z cennymi 

okazami drzew, w 

szczególności modrzewi oraz 

ze stawami zasilanymi wodą 

źródlaną

NIE

3 bn 15.11.1993 23,97

Uchwała Nr XXXIII/210/93 Rady Gminy w 

Puchaczowie z dn. 15 listopada 1993 r. w 

sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

ochrony indywidualnej - zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego (ogłoszona na tablicy 

ogłoszeń UG)

Puchaczów Ostrówek 2251 (część) Nadl. Świdnik

własność Skarbu 

Państwa w zarządzie 

LP Nadl. Świdnik

Nadl. Świdnik

fragment lasu Nadleśnictwa 

Świdnik, na terenie którego 

znajduje się miejsce pamięci 

narodowej - mogiła z okresu II 

wojny światowej

4 "Szabałowa Góra" 29.09.1995 64,2

Uchwała Nr XI/65/95 Rady Gminy Krzczonów 

z dnia 29 września 1995 r. w sprawie 

utworzenia zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych na terenie gminy Krzczonów 

(ogłoszona na tablicy ogłoszeń UG)

Krzczonów Majdan Policki własność prywatna
Wójt Gminy 

Krzczonów

zespół obejmuje ostaniec 

denudacyjny - wzgórze o wys. 

282,8 m n.p.m. zbudowane z 

twardych gez paleocenskich, 

przykrytych 

piaskowcamizgórze 

ostańcowe

NIE

5 "Kamienny Wąwóz" 29.09.1996 8,41

Uchwała Nr XI/65/95 RadyGminy Krzczonów z 

dnia 29 września 1995 r. w sprawie utworzenia 

zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na 

terenie gminy Krzczonów (ogłoszona na 

tablicy ogłoszeń UG)

Krzczonów
Policzyzna i 

Kolonia Żuków
własność prywatna

Wójt Gminy 

Krzczonów

zespół obejmuje fragment 

południowego zbocza głęboko 

wciętej doliny denudacyjno-

erozyjnej, porosniętego 

murawami kserotermicznymi 

z rzadkimi i chronionymi 

gatunkami roślin

NIE

6 bn 29.05.1995

Uchwała Nr XIV/81/95 Rady Miejskiej w 

Kazimierzy Dolnym z dn. 29 maja 1995 r. w 

sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego obejmującego dno doliny 

rzeki Bystrej (ogłoszona na tablicy ogłoszeń 

UG)

Kazimierz Dolny
Burmistrz 

Kazimierza Dolnego

zespół obejmuje silnie 

meandrującą rzekę Bystra 

wraz z zadrzewieniami 

nadwodnymi, użytkami 

zielonymi i zbiornikami 

wodnymi

7 "Dolina Marianki" 18.08.1996 38,5

Uchwała nr XXVI/120/96 Rady Gminy w 

Fajsławicach z dn. 18 sierpnia 1996 r. w 

sprawie uznania za zespół przyrodniczo-

krajobrazowy "Dolina Marianki" (ogłoszona na 

tablicy ogłoszeń UG)

Fajsławice

Fajsławice, 

Wola 

Idzikowska

zespół zlokalizowany w 

dolinie rz. Marianki i 

Krynicy, na odcinku do 

starego cmentarza w 

Fajsławicach do końca 

stawów w Woli 

Idzikowskiej

Wójt Gminy 

Fajsławice

zespół obejmuje obszar 

stawów, lasów, łąk, pastwisk i 

nieużytków w dolinie rz. 

Marianki i Krynicy


