
 

 
UCHWAŁA NR XXVIII/503/08 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 1 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127,  
poz. 1066 z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Dokonuje się podziału obszaru województwa podkarpackiego na obwody 
łowieckie oraz nadaje się im numerację. 

2. Numerację obwodów łowieckich, opisy granic oraz powierzchnię całkowitą 
obwodów łowieckich zawiera załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 
 

Przebieg granic obwodów łowieckich naniesiony jest na mapy topograficzne 
województwa podkarpackiego zgromadzone w Departamencie Rolnictwa  
i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.  
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 
 
Na terenie województwa podkarpackiego tracą moc: 

 

- Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 14 marca 1997r.  
w sprawie podziału województwa krośnieńskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. 
Woj. Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1997 r. Nr 5, poz. 25). 
- Rozporządzenie Nr 12/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 27 marca 1997 r.  
w sprawie podziału województwa rzeszowskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. 
Woj. Rzeszowskiego z dnia 2 kwietnia 1997 r. Nr 3, poz. 26). 
- Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 24 grudnia 1997 r. 
zmieniające Rozporządzenie nr 9 z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie podziału 
województwa tarnobrzeskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. 
Tarnobrzeskiego z dnia 29 grudnia 1997 r. Nr 23) 



 

- Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Przemyskiego z dnia 30 kwietnia 1997 r.  
w sprawie podziału województwa przemyskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. 
Woj. Przemyskiego z dnia 17 maja 1997 r. Nr 6, poz. 80). 
- Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 1 lipca 1997 r.  
w sprawie podziału województwa tarnobrzeskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. 
Woj. Tarnobrzeskiego z dnia 5 lipca 1997 r. Nr 12, poz. 160) – dotyczy obwodów 
łowieckich województwa podkarpackiego będących w zasięgu terytorialnym 
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu.   
- Rozporządzenie Nr 41/97 Wojewody Tarnowskiego z dnia 18 lipca 1997 r.  
w sprawie podziału województwa tarnowskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. 
Woj. Tarnowskiego z dnia 25 lipca 1997 r. Nr 9, poz. 69) – dotyczy obwodów 
łowieckich województwa podkarpackiego będących w zasięgu terytorialnym 
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie.   
- Rozporządzenie Nr 161/00 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 
2000 r. zmieniające rozporządzenie Nr 8 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 14 
marca 1997 r. w sprawie podziału województwa krośnieńskiego na obwody 
łowieckie oraz rozporządzenie Nr 13 Wojewody Przemyskiego z dnia 30 kwietnia 
1997 r. w sprawie podziału województwa przemyskiego na obwody łowieckie (Dz. 
Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2000 r. Nr 49, poz. 585). 
- Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 marca 2001 r. 
zmieniające rozporządzenie Nr 13 Wojewody Przemyskiego z dnia 30 kwietnia 
1997 r. w sprawie podziału województwa przemyskiego na obwody łowieckie (Dz. 
Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2001 r. Nr 21, poz. 350). 
- Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 listopada 2001 r. 
zmieniające rozporządzenie Nr 12/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 27 marca 
1997 r. w sprawie podziału województwa rzeszowskiego na obwody łowieckie, 
rozporządzenie Nr 9 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie 
podziału województwa tarnobrzeskiego na obwody łowieckie, rozporządzenie Nr 
13 Wojewody Przemyskiego z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie podziału 
województwa przemyskiego na obwody łowieckie, rozporządzenie Nr 8 Wojewody 
Krośnieńskiego z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie podziału województwa 
krośnieńskiego na obwody łowieckie i rozporządzenie Nr 41/97 Wojewody 
Tarnowskiego z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie podziału województwa 
tarnowskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 
listopada 2001 r. Nr 93, poz. 1604).  
- Rozporządzenie Nr 10/03 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2003 
r. zmieniające rozporządzenie Nr 12/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 27 
marca 1997 r. w sprawie podziału województwa rzeszowskiego na obwody 
łowieckie (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego z dnia 2 kwietnia 1997r., Nr 3, poz. 26) i 
rozporządzenie Nr 9 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie 
podziału województwa tarnobrzeskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 8, poz. 163).  
- Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 października 2003 r. 
zmieniające rozporządzenie Nr 12/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 27 marca 
1997 r. w sprawie podziału województwa rzeszowskiego na obwody łowieckie 
(Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 3, poz. 26; zm.: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  
z 2001 r. Nr 93, poz. 1604 i z 2003 r. Nr 8, poz. 163), (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z dnia 9 października 2003 r. Nr 132, poz. 1818).  
- Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 stycznia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie Nr 12/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 27 marca 
1997 r. w sprawie podziału województwa rzeszowskiego na obwody łowieckie 
(Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 3, poz. 26; zm.: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 



 

2001 r. Nr 93, poz. 1604 i z 2003 r. Nr 8, poz. 163; Nr 132, poz. 1818), (Dz. Urz. 
Woj. Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2004 r. Nr 3, poz. 27).  
- Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie Nr 12/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 27 marca 
1997 r. w sprawie podziału województwa rzeszowskiego na obwody łowieckie 
(Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego z dnia 2 kwietnia 1997 r., Nr 3, poz. 26; zm.: Dz. 
Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001 r. Nr 93, poz. 1604; z 2003 r. Nr 8, poz. 163; Nr 
132, poz. 1818; z 2004 r. Nr 3, poz. 27), (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 5 
lipca 2004 r. Nr 85, poz. 879).  

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.  

 
 
 
 
 



 

 

  

Załącznik  
do Uchwały Nr XXVIII/503/08 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
                                                                z dnia 1 grudnia 2008r.       

 

WYKAZ OBWODÓW ŁOWIECKICH, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM STAREJ I NOWEJ NUMERACJI OBWODÓW, 

ICH POWIERZCHNI I OPISU GRANIC, LEŻĄCYCH  

W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

NR 

OBWODU 

(NOWY) 

NR 

OBWODU 

(STARY) 

POW. 

(ha) 
OPIS 

1 2 3 4 

1 pk 17 TG 9739 

Granica północna obwodu biegnie drogą od miejscowości Marynopole, Trzydnik Mały 

do miejscowości Rzeczyca Ziemiańska i dalej do przecięcia się z torem kolejowym 

Rozwadów – Lublin. Granica wschodnia biegnie torem kolejowym do przecięcia się z 

drogą Zdziechowice-Stawki, dalej przez miejscowość Stawki do miejscowości Kol. 

Łysaków. Granica południowa biegnie drogą od miejscowości Kol. Łysaków przez 

miejscowość Zaklików do miejscowości Irena. Granica zachodnia biegnie drogą od 

miejscowości Irena przez miejscowość Baraki Nowe, Baraki Stare, Salomin, Agatówka 

do miejscowości Marynopole. 

2 pk 35 TG 6437 

Wschodnia granica obwodu biegnie od miejscowości Łążek Zaklikowski granicą 

administracyjną gmin Radomyśl nad Sanem – Zaklików do terenów byłej osady 

Brzoza. Dalej drogą przez Antoniów- Pniów do Czekaj Pniowski do nurtu rzeki San 

biegnie granica południowa. Granicę zachodnią stanowi nurt Sanu do ujścia do Wisły, 

dalej nurtem rzeki Wisły do granicy administracyjnej gmin Annopol – Radomyśl nad 

Sanem dalej granicą administracyjną gmin Annopol – Radomyśl nad Sanem do 

miejscowości Łążek Zaklikowski biegnie granica północna obwodu.   

3 pk 34 TG 6839 

Granica północna biegnie drogą od miejscowości Łążek Zaklikowski przez 

miejscowość Irena do Zaklikowa. Granica wschodnia biegnie drogą od miejscowości 

Zaklików przez miejscowość Gielnia do miejscowości Lipa i dalej w kierunku Woli 

Rzeczyckiej do przecięcia się z granicą administracyjną Zaklików – Radomyśl nad 

Sanem. Granica południowa biegnie granicą administracyjną Zaklików – Radomyśl do 

styku z rzeczką Złodziejką, dalej nurtem rzeki do styku z rzeką Jodłówka i dalej w 

kierunku zachodnim groblą do Stawu Narożnika. Granica zachodnia biegnie od Stawu 

Narożnika granicą administracyjną Radomyśl – Zaklików do miejscowości Łążek 

Zaklikowski 

5 pk 47 TG 4673 

Granica północna biegnie od miejscowości Antoniów Lipską Drogą do granicy 

administracyjnej gmin Zaklików a Radomyśl. Granica wschodnia biegnie granicą 

administracyjną a zarazem drogą w kierunku południowym do stawu Narożnik, 

następnie do styku z rzeką Jodłówką do przecięcia się z nurtem rzeki San. Granica 

południowo – zachodnia biegnie nurtem rzeki San od miejsca wyżej opisanego do 

mostu w miejscowości Czekaj Pniowski i dalej drogą do miejscowości Antoniów. 

6 pk 61 TG 4933 

Granica wschodnia biegnie od miejscowości Bania drogą asfaltową do miejscowości 

Świdry. Granica południowa biegnie od miejscowość Świdry granicą administracyjną 

gminy Pysznica do miejscowości Kochany, dalej południowym brzegiem stawów Lech 

i Graniczka, dalej granicą administracyjną gminy Pysznica do rzeki Łukawica i dalej 

na południe tą rzeką do miejscowości Kruszyna, następnie granicą administracyjną 

gminy Zaklików do miejscowości Dąbrowa Rzeczycka. Granica zachodnia biegnie 

drogą od miejscowości Dąbrowa Rzeczycka przez miejscowości Lipa – Gielnia do 

skrzyżowania z drogą Zaklików – Modliborzyce. Granica północna biegnie po drodze 

Zaklików – Modliborzyce do miejscowości Bania. 

7 pk 48 TG 8065 

Granica północno – wschodnia biegnie od miejsca ujścia rzeki San do rzeki Wisła, 

następnie nurtem rzeki San do miejscowości Grabczyny. Granica wschodnia biegnie 

drogą od miejscowości Grabczyny przez miejscowość Dzierdziówka do miejscowości 

Zbydniów i dalej do przecięcia się z torem kolejowym w miejscowości Zbydniów. 

Granica południowa biegnie torem kolejowym od stacji kolejowej Zbydniów do mostu 



 

na rzece Łęg, dalej nurtem rzeki Łęg do mostu na rzece w miejscu przecięcia się z 

drogą Kępie Zaleszańskie – Sokolniki. Granica południowa biegnie od wyżej 

wymienionego mostu do rzeki San przez miejscowości Sokolniki, Trześń, Sandomierz. 

Granica zachodnia biegnie nurtem rzeki San do miejsca ujścia rzeki San do Wisły.   

8 pk 46 TG 11571 

Granica północno – zachodnia biegnie linią kolejową Tarnobrzeg – Rozwadów, od 

przecięcia się z rzeką Łęg tej linii, od jej przecięcia się, w odległości około 150 m od 

stacji kolejowej w miejscowości Zbydniów, z drogą lokalną łączącą Zbydniów w 

przysiółku Ruska Wieś z przysiółkiem Piaski, dalej biegnie tą drogą do skrzyżowania z 

drogą Gorzyce – Rozwadów i drogą biegnącą w kierunku miejscowości Wólka 

Turebska. Następnie biegnie tą drogą do skrzyżowania z drogą lokalną biegnącą do 

miejscowości Grabczyny i dalej biegnie tą drogą do Grabczyn do styku z rzeką San. 

Później granica biegnie nurtem rzeki San do ujścia rzeki Jodłówka, a dalej tą rzeką do 

ujścia rzeki Złodziejka do Jodłówki. Granica północno – wschodnia biegnie rzeką 

Złodziejka do jej przecięcia się z drogą Dąbrowa Rzeczycka – Zaklików. Granica 

wschodnia biegnie od wyżej wymienionego przecięcia drogą Zaklików – Dąbrowa 

Rzeczycka do skrzyżowania w Dąbrowie Rzeczyckiej z drogą Wola Rzeczycka – 

Rozwadów, następnie biegnie tą drogą do Rozwadowa i Stalowej Woli, aż do 

skrzyżowania z drogą Stalowa Wola – Grębów. Granica południowa biegnie od wyżej 

wymienionego skrzyżowania drogą w kierunku Jamnicy i Grębowa do linii 

oddziałowej pomiędzy leśnymi oddziałami o nr 140 i 139 Nadleśnictwa Rozwadów, 

dalej na południe pomiędzy oddziałami o nr 168 i 167, następnie południowym 

skrajem oddziałów 168 i 182, dalej na północ pomiędzy oddziałami 182 i 183, później 

w kierunku zachodnim, południowym skrajem oddziałów 172, 173, 174, 175,176, 177, 

178, 179, 180, a następnie w kierunku południowym drogą przez oddział 193, dalej 

drogą obok leśniczówki do Zapolednika do mostu na rzece Łęg w tej miejscowości. 

Granica zachodnia biegnie od wyżej wymienionego mostu rzeką Łęg do jej przecięcia 

się z linią kolejową Tarnobrzeg – Rozwadów. 

9 pk 45 TG 7828 

Granica północna biegnie drogą od miejscowości Dąbrowa Rzeczycka do styku z rzeką 

Łukawica i dalej rzeką Łukawicą do przecięcia się z ciekiem i drogą, która biegnie 

przy granicy zbiornika wodnego Lech do grobli nad północną stroną miejscowości 

Kochany i dalej drogą do styku z granicą administracyjną gminy Pysznica. Granica 

wschodnia biegnie drogą a zarazem granicą administracyjną obok stawu Imielty Ług 

do miejscowości Szwedy. Granica południowa biegnie nurtem rzeki Bukowa od 

miejscowości Szwedy do miejsca ujścia do rzeki San. Granica zachodnia biegnie od 

ujścia rzeki Bukowa do rzeki San, nurtem rzeki San do mostu w miejscowości 

Brandwica, dalej drogą do Dąbrowy Rzeczyckiej i dalej drogą w kierunku Lipy do 

skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku Goliszowiec.  

10 pk 60 TG 5279 

Granica wschodnia biegnie od mostu na rzece Wisła drogą Sandomierz – Tarnobrzeg 

do stacji PKP Sandomierz, dalej torem kolejowym Sandomierz – Stalowa Wola do 

przecięcia się z nurtem rzeki Trześniówka, dalej nurtem tej rzeki do przecięcia się z 

drogą Tarnobrzeg – Stalowa Wola. Granica południowa biegnie drogą Stalowa Wola – 

Tarnobrzeg do nurtu Wisła (do przeprawy promowej). Granica zachodnia biegnie 

nurtem rzeki Wisła do mostu drogowego w Sandomierzu. 

11 pk 59 TG 17991 

Granica północna obwodu biegnie drogą lokalną, od przejazdu kolejowego przy stacji 

PKP w Sandomierzu, do miejscowości Trześń. Dalej granica biegnie drogą do 

skrzyżowania z drogą Trześń – Sokolniki, później biegnie tą drogą do miejscowości 

Sokolniki, następnie biegnie od tej miejscowości tak zwaną Starą drogą do drogi 

przebiegającej przez miejscowość Zabrnie, Kępie Zaleszańskie do przecięcia się z 

rzeką Łęg. Granica północno – wschodnia i wschodnia biegnie rzeką Łęg od wyżej 

wymienionego przecięcia do mostu w miejscowości Krawce. Granica południowo – 

wschodnia biegnie od wyżej wymienionego mostu do skrzyżowania dróg położonego 

w środku miejscowości Krawce, a następnie biegnie drogą, przechodzącą przez 

kompleks leśny, do leśnictwa Krawce i dalej tak zwaną Kopaną drogą do „Wołowej 

Góry”. Granica południowo – zachodnia i zachodnia biegnie od „Wołowej Góry” rzeką 

Dąbrówka, płynącą przez miejscowość Buda Stalowska, do miejscowości Siedlisko, 

dalej biegnie drogą obok siedziby Leśnictwa Stale, przez miejscowość Stale do styku z 

rzeką Trześniówka. Następnie granica biegnie tą rzeką do mostu kolejowego w 

Sobowie, dalej linią kolejową do przejazdu kolejowego przy stacji PKP w 

Sandomierzu. 

12 pk 68 TG 14447 
Granica północna i północno – zachodnia biegnie od mostu na rzece Łęg w 

miejscowości Zapolednik, drogą Zapolednik obok leśniczówki drogą przez oddział nr 

193 Nadleśnictwa Rozwadów, następnie linią prostą północnym skrajem oddziałów nr 



 

193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, dalej biegnie linią w kierunku 

południowo – wschodnim pomiędzy oddziałami nr 183 i 182, później północnym 

skrajem oddziałów nr 197, 196 i 195, a następnie na północ linią oddziałową pomiędzy 

oddziałami nr 167 i 168 oraz 139 i 140 do drogi asfaltowej Stalowa Wola – Jamnica. 

Dalej granica przebiega tą drogą w kierunku wschodnim do skrzyżowania dróg przy 

osadzie Nadleśnictwa Rozwadów. Następnie granica przybiera kierunek północno – 

wschodni i biegnie od wyżej wymienionego skrzyżowania drogą Przyszów – 

Rzeczyca, przez Rozwadów, Charzewice do mostu na rzece San. Granica północno – 

wschodnia biegnie rzeką San, od wyżej wymienionego mostu, do mostu w 

miejscowości Zarzecze. Granica południowa i południowo – wschodnia przebiega od 

mostu na rzece San w miejscowości Zarzecze drogą Zarzecze – Nisko, przez Nisko do 

drogi Nisko – Przyszów do przecięcia się tej drogi z rzeką Łęg, następnie biegnie tą 

rzeką w kierunku południowo – zachodnim do przecięcia się z drogą Maziarnia – 

Stany, dalej tą drogą do miejscowości Stany. Granica zachodnia biegnie drogą 

Stanowską od miejscowości Stany do miejscowości Krawce, dalej drogą do mostu na 

rzece Łęg, następnie tą rzeką do mostu w miejscowości Zapolednik. 

13 pk 57 TG 9756 

Granica wschodnia biegnie od nurtu rzeki Bukowa drogą przez miejscowości 

Domostwa – Katy – Zdziary – Zarzecze do przecięcia się z nurtem rzeki San. Granica 

południowa i zachodnia biegnie z nurtem rzeki San do ujścia rzeki Bukowa. Granica 

północna biegnie nurtem rzeki Bukowa od jej ujścia do rzeki San do przecięcia się z 

drogą Łążek Ordynacki – Domostwa.  

14 pk 56 TG 6854 

Granica wschodnia biegnie granicą administracyjną gminy Jarocin od nurtu rzeki 

Bukowa do miejscowości Habudy. Granica południowa biegnie od miejscowości 

Habudy drogą przez miejscowości Dziurawki Ostrowskie – Ryczki - Mule – Szyperki 

do miejscowości Zdziary. Granica zachodnia biegnie od miejscowości Zdziary drogą 

przez miejscowości Kąty – Domostawa do nurtu rzeki Bukowa. Granica północna 

biegnie nurtem rzeki Bukowa do miejscowości Kiszki.  

15 pk 55 TG 6084 

Granica wschodnia biegnie od miejscowości Bukowa drogą przez las przez 

miejscowość Szeliga do zachodniego skraju miejscowości Ciosny, dalej drogą do nurtu 

rzeki Kurzynka do miejscowości Huta Stara. Granica południowa biegnie od 

miejscowości Huta Stara nurtem rzeki Kurzynka do granicy administracyjnej gmin 

Ulanów – Jarocin. Granica zachodnia biegnie granicą administracyjną gminy Harasiuki 

do miejscowości Habudy, od miejscowości Habudy granicą administracyjną gminy 

Jarocin drogą przez las do nurtu rzeki Bukowa. Granica północna biegnie nurtem rzeki 

Bukowa do drogi Momoty Dolne – Momoty Górne, dalej tą drogą przez miejscowość 

Momoty Górne – Kiszki i dalej nurtem rzeki Bukowa do miejscowości Bukowa. 

16 pk 67 TG 8195 

Granica wschodnia biegnie od miejscowości Habudy granicą administracyjną gminy 

Harasiuki do nurtu rzeki Tanew. Granica południowa biegnie nurtem rzeki Tanew do 

jej ujścia do rzeki San. Granica zachodnia biegnie nurtem rzeki San do przecięcia się z 

drogą Zarzecze – Racławice, dalej drogą do miejscowości Zdziary. Granica północna 

biegnie od miejscowości Zdziary drogą przez miejscowość Szyperki do miejscowości 

Habudy. 

17 pk 66 TG 5615 

Granica wschodnia biegnie od miejscowości Stara Huta drogą do miejscowości Huta 

Krzeszowska, dalej drogą od Huty Krzeszowskiego do drogi wojewódzkiej nr 858 

Biłgoraj - Harasiuki. Następnie drogą wojewódzką w kierunku północno – wschodnim, 

po czym w kierunku południowo – wschodnim aż do drogi asfaltowej biegnącej do 

miejscowości Banachy. Od tego miejsca granica wschodnia biegnie droga asfaltową do 

przecięcia się z tzw. szlakiem partyzanckim, dalej biegnie do południowo – 

wschodniego skraju miejscowości Banachy. Od miejscowości Banachy granica biegnie 

przez Jachosze do Bidaczowa Starego. Granica południowa biegnie od miejscowości 

Bidaczów Stary nurtem rzeki Łada do jej ujścia do rzeki Tanew, dalej nurtem rzeki 

Tanew do wysokości miejscowości Żuk Nowy. Granica zachodnia biegnie od 

miejscowości Żuk Nowy dalej granicą administracyjną gmin Ulanów i Harasiuki do 

przecięcia się z nurtem rzeki Kurzynka. Granica północna biegnie nurtem rzeki 

Kurzynka do miejscowości Huta Stara. 

18 pk 71 TG 13163 

Granica północna biegnie od nurtu rzeki Wisła, dalej Wisłą do miasta Tarnobrzeg i 

później drogą w kierunku miejscowości Stale. Granica wschodnia biegnie od 

miejscowości Stale drogą Stale – Buda Stalowska do styku z rzeką Dąbrówka i dalej tą 

rzeką do skrzyżowania z drogą Krawce – Alfredówka i dalej drogą asfaltową w 

kierunku miejscowości Alfredówka. Granica południowa i południowo – zachodnia 

biegnie drogą przez Alfredówkę do skrzyżowania z drogą Jadachy – Nowa Dęba na 

północ od miejscowości Tarnowska Wola, następnie skręca w kierunku południowo – 



 

wschodnim i biegnie do skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Rozalin i 

Dąbrowica, do Dąbrowicy, a dalej do Siedleszczan drogą żużlową, a od wierzchołka 

„Zwałki” drogą wyłożoną płytami do starej drogi asfaltowej. Następnie granica biegnie 

drogą asfaltową przez miejscowość Siedleszczany, do styku z rzeką Babulówka, 

później biegnie tą rzeką aż do jej ujścia do Wisły. Dalej granica biegnie nurtem rzeki 

Wisła, (granicą województwa podkarpackiego z świętokrzyskim) aż do miasta 

Tarnobrzeg.  

19 pk 85 TG 4583 

Granica wschodnia biegnie drogą koło oddziału nr 64 przez Uroczysko – Cietrzewiec 

do miejscowości Krzątka – Ciepucha. Granica południowa biegnie drogą od 

miejscowości Krzątka przez miejscowości Ciepucha –Drozdów – Rębisze od drogi 

Nowa Dęba – Majdan Królewski. Granica zachodnia biegnie drogą przez miejscowości 

Nowa Dęba – Alfredówka. Granica północna biegnie drogą od miejscowości 

Alfredówka przez miejscowość Buda Stalowska do nurtu rzeki Dąbrówka, dalej 

nurtem tej rzeki do Uroczyska Wołowa Góra, następnie drogą w kierunku 

miejscowości Krawce do drogi koło oddziału nr 64. 

20 pk 84 TG 9112 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą od miejscowości Krawce do 

miejscowości Stany do przecięcia się z nurtem rzeki Łęg. Granica południowo – 

wschodnia biegnie nurtem rzeki Łęg do ujścia rzeki Murynia, dalej nurtem tej rzeki do 

przecięcia się z drogą idącą w kierunku Trzosowa Ścieżka przez miejscowość Krzątka 

do miejscowości Ciepucha. Granica zachodnia biegnie z miejscowości Krzątka drogą 

w kierunku północnym przez miejscowości Uroczyska – Cietrzewiec do drogi Wołowa 

Góra – Lipie koło oddziału nr 64. Granica północna biegnie drogą do miejscowości 

Krawce. 

21 pk 81 TG 40309 

Granica wschodnia biegnie od nurtu rzeki Tanew w okolicy miejscowości Żuk Nowy 

granicą administracyjną gminy Harasiuki do przecięcia się z drogą Podolszynka 

Ordynacka – Krzeszów Górny, dalej drogą przez miejscowość Podgóra Plebańska – 

Krzeszów, do nurtu rzeki San, dalej nurtem rzeki San w kierunku południowo – 

wschodnim do ujścia rzeki Trzebośnica. Granica południowa biegnie od ujścia rzeki 

Trzebośnica do nurtu rzeki San nurtem rzeki Trzebośnica do mostu obok przysiółka 

Młynarze, dalej drogą przez miejscowość Sarzyna do przecięcia się z drogą w kierunku 

miejscowości Fuglowiec, dalej ciekiem bez nazwy do miejscowości Majdan Łętowski, 

a następnie drogą przez Majdan Łętowski – Łętownia- Wólka Łętowska – Zaborczyny, 

następnie drogą od miejscowości Zaborczyny przez miejscowość Podgórze do 

miejscowości Jeżowe, dalej drogą w kierunku północnym obok cmentarza dalej starą 

drogą publiczną z Zalesia do Jeżowego dalej do przecięcia się z drogą Nisko – Kamień 

w miejscowości Okolisko, następnie drogą w kierunku zachodnim przez miejscowości 

Budy – Zalesie z Sójkowa – Cisów Las – Korabina – Bojanów do nurtu rzeki Łęg. 

Granica zachodnia biegnie nurtem rzeki Łęg do przecięcia się z drogą Przyszów – 

Nisko. Granica północna biegnie drogą z miejscowości Przyszów do miejscowości 

Nisko dalej drogą do miejscowości Racławice i dalej drogą do nurtu rzeki San, 

następnie tą rzeką do ujścia rzeki Tanew i dalej Tanwią do granicy gminy Harasiuki do 

miejscowości Żuk Nowy. 

22 pk 80 TG 8503 

Granica wschodnia biegnie od miejscowości Harasiuki drogą przez miejscowości 

Lipiny Górne – Oderwa – Zagrody Naklickie do granicy województwa podkarpackiego 

i lubelskiego. Dalej granicą administracyjną pomiędzy gminą Krzeszów Dolny a gminą 

Harasiuki na odległości około 1900 m i dalej w tym kierunku na odległości 890 m, po 

czym skręca w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą Podgóra Plebańska-

Krzeszów Górny i dalej starą granicą administracyjną do lasu (polną drogą) następnie 

granicą administracyjną pomiędzy gminami Krzeszów-Harasiuki a następnie 

Harasiuki-Ulanów do mostu na rzece Tanew w miejscowości Żuk Nowy nad Tanwią. 

Granica północna biegnie nurtem rzeki Tanew od miejscowości Żuk Nowy do 

miejscowości Harasiuki. 

23 pk 88 TG 7215 

Od wschodu granica biegnie od nurtu rzeki Wisła drogą Dymitrów Mały – Dymitrów 

Duży do nurtu rzeki Babulówka, dalej nurtem tej rzeki do miejscowości Babule. Od 

południa granica biegnie od miejscowości Babule drogą przez miejscowości Piechoty – 

Józefów – Jaślany – Krzemienica do przecięcia się ze strumieniem bez nazwy w 

okolicy miejscowości Niziny, dalej tym ciekiem do nurtu Wisły. Od zachodu i 

południa granica biegnie nurtem Wisły od przysiółka Wygoda do drogi idącej w 

kierunku miejscowości Dymitrów Mały.    

24 pk 86 TG 17185 
Granica północna biegnie nurtem rzeki Wisła od styku z drogą Dymitrów Duży - 

Dymitrów Mały do ujścia rzeki Babulówka do Wisły. Granica północno – wschodnia 

biegnie rzeką Babulówka, od jej ujścia do Wisły, do styku z drogą lokalną 



 

Siedleszczany – Dąbrowica, następnie biegnie tą drogą do skrzyżowania w 

Siedleszczanach z drogą Dąbrowica – Tarnowska Wola, dalej biegnie tą drogą do 

skrzyżowania z drogą Jadachy – Nowa Dęba w Tarnowskiej Woli. Granica wschodnia 

biegnie od wyżej wymienionego skrzyżowania w Tarnowskiej Woli drogą do Nowej 

Dęby i dalej biegnie do skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Huta 

Komorowska w Majdanie Królewskim. Granica południowa biegnie od wyżej 

wymienionego skrzyżowania w Majdanie Królewskim drogą do miejscowości Huta 

Komorowska, następnie drogą Huta Komorowska – Hadykówka na długości 0,4 km od 

skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Majdan Królewski do 

skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku południowo – zachodnim. Dalej granica 

biegnie od tego skrzyżowania drogą na długości 2,4 km do skrzyżowania z drogą idącą 

w kierunku miejscowości Babule, następnie biegnie tą drogą do Babul przez uroczysko 

leśne Budy Wolcze do przecięcia się z rzeką Babulówka w Babulach. Granica 

zachodnia przebiega od wyżej wymienionego przecięcia z rzeką Babulówka do 

przecięcia się tej rzeki z drogą w kierunku miejscowości Dymitrów Mały w 

Dymitrowie Dużym i dalej biegnie tą drogą do styku z rzeką Wisła w Dymitrowie 

Małym. 

25 pk 92 TG 7735 

Granica wschodnia biegnie od miejscowości Jeżowe drogą przez Podgórze do 

miejscowości Zaborczyny. Granica południowa biegnie od miejscowości Zaborczyny 

drogą przez miejscowość Kamień w kierunku miejscowości Nisko, następnie drogą w 

kierunku zachodnim przez miejscowość Cholewiana Góra do miejscowości Nowy 

Nart. Granica zachodnia biegnie od miejscowości Nowy Nart drogą przez 

miejscowości Gwoździec – Cisów Las – Sójkowa – Budy – Zalesie do przecięcia się z 

drogą Sokołów – Nisko, a następnie drogą w kierunku południowo – wschodnim do 

miejscowości Jeżowe obok cmentarza. 

26 pk 10 RZ 8021 

Południowa i południowa – zachodnia granica biegnie środkiem rzeki San od mostu w 

Rzuchowie po most w Krzeszowie. Następnie szosą Krzeszów – Harasiuki i wchodzi 

na drogę do kościoła i cmentarza w Krzeszowie. Dalej granica biegnie drogą polną w 

kierunku wschodnim a następnie skręca w kierunku południowym w kierunku 

miejscowości Kustrawa. Od miejscowości Kustrawa drogą polną wzdłuż granicy 

administracyjnej gminy Krzeszów do styku z granicą administracyjną województwa 

podkarpackiego. Północna i północno – wschodnia granica biegnie granicą 

województw – Podkarpackiego i Lubelskiego aż do przecięcia z drogą nr 877 Naklik – 

Leżajsk. Następnie tą drogą do miejscowości Kuryłówka i tutaj skręca na drogę 

powiatową Kuryłówka – Brzyska Wola. Koło „Smolarni” granica skręca w drogę 

gminną do Ożanny Małej. Stąd drogą do przecięcia z drogą powiatową Kuryłówka – 

Ożanna Duża i dalej tą drogą do krzyżówki w kierunku Rzuchowa. Wschodnia granica 

biegnie drogą powiatową z Ożanny Dużej do mostu na Sanie w miejscowości 

Rzuchów.   

27 pk 2 RZ 5943 

Granica północno-zachodnia biegnie granicą administracyjną województwa 

podkarpackiego (rzeką Wisłą) od ujścia bezimiennego potoku do Wisły w 

miejscowości Gliny Wielkie, do ujścia rzeki Wisłoka do Wisły. Granica wschodnia 

biegnie rzeką Wisłoką od ujścia tej rzeki do Wisły, czyli od granicy administracyjnej 

województwa podkarpackiego do drogi idącej przez przysiółek Dutów, a dalej tą drogą 

przez przysiółek Dutów do drogi Rzędzianowice-Czermin. Granica południowa 

biegnie drogą Rzędzianowice-Czermin od drogi idącej przez przysiółek Dutów, aż do 

miejscowości Czermin. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą od 

miejscowości Czermin przez miejscowości Łysaków, Łysakówek, Gliny Wielkie, stąd 

bezimiennym potokiem do rzeki Wisły.   

28 pk 3 RZ 5639 

Granica północna biegnie granicą administracyjną województwa podkarpackiego od 

ujścia rzeki Wisłoki do Wisły, do ujścia Kanału Kliszowski do Wisły. Granica 

północno-wschodnia biegnie od granicy administracyjnej województwa, czyli od ujścia 

w/w kanału do Wisły, bezimiennym potokiem do drogi Rożniaty-Krzemienica, a dalej 

drogą Rożniaty-Jaślany do przecięcia się z torem kolejowym Tarnobrzeg-Mielec, po 

czym tym torem kolejowym do miejscowości Chorzelów. Granica południowa biegnie 

drogą Chorzelów-Chrząstów, od toru kolejowego Tarnobrzeg-Mielec, do przysiółka 

Chrząstówek. Granica zachodnia biegnie nurtem rzeki Wisłoka od przysiółka 

Chrząstówek, aż do ujścia tej rzeki do Wisły, którą biegnie granica administracyjna 

województwa.     

29 pk 4 RZ 5216 

Granica północna biegnie drogą Bugaj-Babule, od toru kolejowego Tarnobrzeg-

Mielec, przez Jaślany, Józefów i Piechoty, do miejscowości Babule. Granica 

wschodnia biegnie rzeką Babulówka, od miejscowości Babule do drogi Szydłowiec-



 

Mościska. Granica południowa biegnie drogą Szydłowiec-Mościska od rzeki 

Babulówka do miejscowości Mościska, a dalej od Mościsk granica biegnie drogą idącą 

przez Berdechów do toru kolejowego Tarnobrzeg-Mielec. Granica zachodnia biegnie 

torem kolejowym Mielec-Tarnobrzeg, od styku z drogą idącą przez przysiółek 

Berdechów do styku z drogą idącą przez przysiółek Bugaj w miejscowości Jaślany.   

30 pk 5 RZ 9502 

Granica północno-wschodnia biegnie, od przecięcia się z rzeką Babulówka, drogą 

idącą przez miejscowość Babule i Budy Wolacze do leśnictwa Budy Tuszowskie, a 

dalej tzw. Drogą Zbójecką od leśnictwa Budy Tuszowskie do styku z drogą Majdan 

Królewski-Ostrowy Tuszowskie.  Granica południowo – wschodnia biegnie drogą 

Majdan Królewski – Ostrowy Tuszowskie od styku z Drogą Zbójecką biegnącą od 

leśnictwa Budy Tuszowskie, przez Ostrowy Tuszowskie, do styku z drogą Ługnica – 

Toporów. Granica południowo – zachodnia biegnie drogą Ługnica – Toporów, a dalej 

drogą Toporów – Mościska od miejscowości Toporów, przez przysiółek Źródła, aż do 

rzeki Babulówka. Granica zachodnia biegnie rzeką Babulówka od drogi Toporów – 

Mościska do miejscowości Babule.   

31 pk 6 RZ 11763 

Granica północna obwodu biegnie drogą Ostrowy Baranowskie - Majdan Królewski, 

od styku z tzw. Drogą Zbójecką, do miejscowości Majdan Królewski. Następnie w tej 

miejscowości granica skręca w kierunku północnym i biegnie drogą Majdan 

Królewski-Nowa Dęba do skrzyżowania z drogą przez miejscowości Krzątka, 

Trzosowa Ścieżka do przecięcia się z rzeką Murynia dalej biegnie rzeką do ujścia do 

rzeki Łęg. Granica wschodnia biegnie rzeką Łęg przez miejscowości Wilcza Wola, do 

ujścia rzeki Przyrwa i dalej rzeką Przyrwą przez miejscowości Wilcza Wola, Kopcie, 

Płazówka do przecięcia się z drogą Mechowiec – Cmolas.  Granica południowa 

biegnie drogą od mostu w miejscowości Mechowiec do miejscowości Cmolas. Granica 

zachodnia biegnie drogą w kierunku północnym od miejscowości Cmolas przez 

miejscowości Hadykówka do przysiółka Poręby skręca w kierunku zachodnim i 

biegnie drogą polną do styku z drogą relacji Komorów – Ostrowy Tuszowskie, po 

czym tą drogą na długości ok. 0,5 km w kierunku południowo – zachodnim do styku z 

tzw. Drogą Zbójecką. Dalej w kierunku północno – zachodnim drogą Zbójecką do 

skrzyżowania z drogą Ostrowy Baranowskie – Majdan Królewski.  

32 pk 7RZ 5272 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą Bojanów-Nart Nowy od przecięcia się tej 

drogi z rzeką Łęg, przez miejscowość Korabina Gwoździec, do miejscowości Nart 

Nowy. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą Nart Nowy – Wola Raniżowska 

do przecięcia się z rzeką Zyzoga w miejscowości Stece. Granica południowo-

zachodnia i zachodnia biegnie rzeką Zyzoga i dalej rzeką Łęg od mostu w 

miejscowości Stece przez Wilczą Wolę, Spie do mostu w Bojanowie.   

33 pk 8 RZ 9179 

Granica północna biegnie drogą Nart Nowy-Jeżowe od miejscowości Nart Nowy do 

styku z drogą Cholewiana Góra-Podlesie, a następnie tą drogą w kierunku 

południowym, przez miejscowość Cholewiana Góra, do drogi idącej do miejscowości 

Kamień, po czym drogą w kierunku wschodnim do miejscowości Kamień i drogą 

relacji Nisko – Rzeszów na odcinku ok. 1 km w kierunku południowym do styku z 

drogą Kamień – Łętownia. Następnie granica biegnie drogą Kamień-Łętownia, przez 

miejscowość Nowy Kamień i Wólkę Łętowską, do drogi Łętownia-Wola Żarczycka. 

Granica wschodnia biegnie drogą Łętownia-Wola Żarczycka od styku z drogą 

Łętownia-Wólka Łętowska do styku z drogą Wola Żarczycka-Łowisko. Granica 

południowa biegnie drogą Wola Żarczycka-Łowisko od styku z drogą Wola 

Żarczycka-Łętownia, przez przysiółek Parszywka i miejscowość Łowisko, do drogi 

Sokołów Małopolski-Kamień, a następnie tą drogą w kierunku północnym do drogi 

idącej w kierunku miejscowości Krzywa Wieś. Dalej granica biegnie drogą przez 

Krzywą Wieś, Markowiznę i przysiółek Pod Dworem, do przecięcia się z rzeka Turka, 

a następnie biegnie rzeką Turka do jej ujścia do rzeki Zyzoga, po czym rzeką Zyzoga 

do mostu w miejscowości Stece na drodze Wola Raniżowska – Nart Nowy. Granica 

północno-zachodnia biegnie drogą Wola Raniżowska-Nart Nowy od mostu w 

miejscowości Stece do miejscowości Nowy Nart.  

34 pk 9 RZ 5553 

Granica północna biegnie potokiem płynącym koło miejscowości Majdan Łętowski od 

przecięcia się z drogą Łętownia-Nowa Sarzyna, w kierunku północnym, a następnie 

wschodnim, po czym polną drogą od toru kolejowego Leżajsk-Rudnik do drogi 

Sarzyna –Tarnogóra. W dalszym ciągu granica biegnie drogą Sarzyna-Leżajsk, przez 

Sarzynę, do przecięcia się z rzeką Trzebośnica, a następnie rzeką Trzebośnica do jej 

ujścia do Sanu. Granica północno-wschodnia biegnie środkiem rzeki San od ujścia 

rzeki Trzebośnica do styku z drogą idącą w kierunku zachodnim, do przysiółka Łan. 

Następnie granica biegnie w kierunku północno-zachodnim od rzeki San drogą idącą 



 

do przysiółka Łan, a dalej drogą omijając zabudowania przysiółka Łan, skręca na 

południe i biegnie przez przysiółek Baranówka do miejscowości Jelna. Dalej granica 

biegnie drogą przez miejscowość Jelną, drogą gruntową idącą na zachód od 

miejscowości Maleniska oraz drogą polną w tym samym kierunku obok Las Lesina, do 

miejscowości Hucisko, po czym drogą przez Hucisko do drogi Leżajsk-Wola 

Żarczycka, a dalej tą drogą do rzeki Trzebośnica. Dalej granica biegnie rzeką 

Trzebośnica do styku z potokiem w okolicy przysiółka Janda, po czym tym potokiem 

w kierunku zachodnim, obok przysiółka Smycze, do drogi Kołacznia-Perlaki, 

następnie tą droga w kierunku północno-wschodnim przez Perlaki do przecięcia się z 

potokiem powyżej przysiółka Perlaki, a dalej tym potokiem do drogi Łętownia - Nowa 

Sarzyna.      

35 pk 11 RZ 7349 

Granica obwodu biegnie od krzyżówki na drodze powiatowej w Ożannie Dużej drogą 

powiatową w kierunku Tarnawca, następnie drogą gminną przez Ożannę Małą do 

„Smolarni” i dalej drogą powiatową Brzyska Wola – Kuryłówka. Tutaj skręca w drogę 

nr 877 Leżajsk – Naklik i biegnie do granicy województw: Podkarpackiego i 

Lubelskiego. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim – granicą w/w 

województwa aż do wsi Luchów Dolny. Dalej drogą przez Słobodę Małą do 

miejscowości Słoboda Duża, następnie drogą Słoboda Duża-Dąbrowica Duża do 

miejscowości Dąbrowica Duża. Stąd drogą powiatową do krzyżówki w Ożannie Dużej. 

36 pk 1 RZ 4462 

Granica północno-wschodnia biegnie od granicy administracyjnej województwa 

podkarpackiego bezimiennym potokiem, od ujścia tego potoku do Wisły, drogą w 

kierunku południowym przez miejscowości Łyskówek, Łysaków, Czermin do 

miejscowości Zawada. Granica południowa biegnie drogą polną od miejscowości 

Zawada przez miejscowości Zadwarze, Ziempów Górny przez most na rzece Breń w 

miejscowości Ziempniów dalej drogą do miejscowości Słupiec. Granica zachodnia 

biegnie drogą od miejscowości Łabnazówka do miejscowości Słupiec dalej granicą 

administracyjną do rzeki Wisły i dalej granicą administracyjną (rzeką Wisła) do 

miejsca opisanego na wstępnie. 

37 pk 12 RZ 8733 

Granica północna biegnie drogą Słupiec-Ziempniów od zachodniej granicy 

administracyjnej województwa podkarpackiego do miejscowości Ziempniów, a dalej 

drogą Zempiów–Breń Osuchowski, przez Breń Osuchowski i Zadworze, do styku z 

drogą Trzciana-Czermin w przysiółku Zawada, po czym drogą Trzciana-Czermin, 

przez Zawadę do drogi Czermin-Rzędzianowice, a dalej tą drogą do drogi idącej przez 

przysiółek Dutów, po czym drogą przez przysiółek Dutów do rzeki Wisłoka, następnie 

do przysiółka Chrząstówek. Od przysiółka Chrząstówek, granica biegnie drogą 

Chrząstów-Chorzelów do miejscowości Chorzelów. Granica wschodnia biegnie torem 

kolejowym Tarnobrzeg-Mielec od miejscowości Chorzelów do miejscowości Mielec. 

Granica południowo-wschodnia biegnie drogą Mielec-Radomyśl  Wielki od Mielca do 

styku z drogą idącą przez Wadowice Górne. Granica południowo-zachodnia biegnie 

drogą idącą przez Wadowice Górne od styku z drogą Mielec-Radomyśl Wielki do 

styku z drogą Wadowice Dolne-Wampierzów, a dalej tą drogą do miejscowości 

Wampierzów, po czym drogą przez Wampierzów i Budzyń do styku z drogą idąca w 

kierunku północnym przez przysiółek Kasale, następnie drogą idąca przez ten 

przysiółek do granicy administracyjnej województwa podkarpackiego. Dalej granica 

biegnie granicą administracyjną województwa podkarpackiego do przecięcia się z 

drogą Słupiec- Ziempniów. 

38 pk 13 RZ 4573 

Granica północna biegnie od toru kolejowego Tarnobrzeg-Mielec drogą przez 

przysiółek Berdechów, a dalej do miejscowości Mościska, po czym drogą Mościska-

Ostrowy Tuszowskie do styku z drogą Toporów-Przyłęk Dolny. Granica północno-

wschodnia biegnie drogą Toporów-Ługnica od drogi Mościska-Ostrowy Tuszowskie 

do drogi Ostrowy Tuszowskie-Przyłęk Górny, a dalej tą drogą, przez Przyłęk Dolny, 

do drogi Kolbuszowa-Mielec. Granica południowa biegnie drogą Kolbuszowa-Mielec 

od miejscowości Przyłęk do Mielca. Granica zachodnia biegnie torem kolejowym 

Mielec-Tarnobrzeg od drogi Mielec-Kolbuszowa do styku z drogą idącą przez 

przysiółek Berdechów.      

39 pk 14 RZ 6359 

Granica północno-zachodnia biegnie drogą Przyłęk-Majdan Królewski od styku z 

drogą Mielec-Kolbuszowa w miejscowości Przyłęk, przez Przyłęk Dolny i Ostrowy 

Tuszowskie, do miejscowości Komorów. Następnie granica północna biegnie przez 

południowy skraj wsi Komorów drogą żwirową do styku z drogą Majdan Królewski-

Kolbuszowa w przysiółku Poręby w miejscowości Hadykówka. Granica wschodnia 

biegnie drogą Majdan Królewski-Kolbuszowa od przysiółka Poręby wsi Hadykówka 

do Kolbuszowej. Granica południowa biegnie drogą Kolbuszowa-Mielec od 



 

Kolbuszowej do miejscowości Przyłęk. 

40 pk 15 RZ 5008 

Granica północno-zachodnia biegnie drogą Cmolas - Mechowiec od skrzyżowania w 

Cmolasie z drogą Kolbuszowa – Majdan Królewski do rzeki Przywra, a dalej tą rzeką 

do przecięcia się jej z drogą Majdan Królewski - Płazówka, następnie tą drogą do 

miejscowości Płazówka, a dalej drogą Płazówka - Wola Raniżowska, przez Lipnicę, do 

styku w Woli Raniżowskiej z drogą gruntową o nr dz. 4114 ewid. gruntów, idącą w 

kierunku południowym do drogi Sokołów Małopolski - Kolbuszowa. Granica 

wschodnia biegnie drogą gruntową o nr ewid. 4114 położoną w zachodniej części 

obrębu ewidencyjnego Wola Raniżowska, od styku z drogą Lipnica - Raniżów do 

styku z drogą Sokołów Małopolski – Kolbuszowa w miejscowości Krzaki Wolskie. 

Granica południowa biegnie drogą od miejscowości Krzaki Wolskie przez 

miejscowości Osia Góra, Dzikowiec, Werynia do miejscowości Kolbuszowa. Granica 

zachodnia biegnie drogą Kolbuszowa-Cmolas od styku z drogą Kolbuszowa-Sokołów 

Małopolski do skrzyżowania z drogą Ostrowy Tuszowskie – Dzikowiec w 

miejscowości Cmolas. 

41 pk 16 RZ 6571 

Granica północno-zachodnia biegnie rzeką Przywra od przecięcia się drogi Płazówka - 

Majdan Królewski z tą rzeką w miejscowości Płazówka do jej ujścia do rzeki Zyzoga. 

Granica północno-wschodnia biegnie rzeką Zyzoga i północno-wschodnim brzegiem 

zalewu "Wilcza Wola" od ujścia rzeki Przywra do przecięcia się Zyzogi z drogą 

Sokołów Małopolski - Kolbuszowa. Granica południowa biegnie drogą Sokołów 

Małopolski - Kolbuszowa od przecięcia się rzeki Zyzoga z tą drogą do styku, przed 

Osią Górą, z drogą gruntową o nr ewid. 4114 idącą w kierunku północnym, a następnie 

biegnie tą drogą do styku z drogą Wola Raniżowska - Płazówka. Granica południowo-

zachodnia biegnie drogą Wola Raniżowska - Płazówka, od styku z drogą gruntową o nr 

ewid. 4114 położoną w zachodniej części miejscowości Wola Raniżowska, przez 

Lipnicę i Płazówkę, do przecięcia się z rzeką Przywra.  

42 pk 17 RZ 8243 

Granica północna biegnie rzeką Turka od jej ujścia do rzeki Zyzoga do przecięcia się 

rzeki Turka z drogą łączącą miejscowość Mazury z miejscowością Markowizna, a 

dalej tą drogą przez przysiółek Pod Dworem, do miejscowości Markowizna, następnie 

drogą przez Markowiznę w kierunku zachodnim do drogi idącej z tej miejscowości do 

miejscowości Krzywa Wieś, po czym tą drogą oraz drogą idącą przez miejscowość 

Krzywa Wieś do styku z drogą Kamień-Sokołów Małopolski. Następnie granica 

biegnie w kierunku południowym do styku z drogą idąca do miejscowości Łowisko, a 

dalej drogą przez miejscowość Łowisko do zachodniej granicy administracyjnej gminy 

Nowa Sarzyna. Granica wschodnia biegnie od przysiółka Parszywka w kierunku 

południowym, zachodnią granicą administracyjną gminy Nowa Sarzyna do styku tej 

granicy administracyjnej z drogą Parszywka-Olechowskie, po czym tą drogą do drogi 

Wola Żarczycka-Górno, następnie drogą Wola Żarczycka-Górno do przysiółka 

Meszne, a dalej drogą łączącą Meszne z miejscowością Wólka Niedźwiecka do styku z 

drogą Dołęga-Wólka Niedźwiecka. Następnie granica biegnie drogą idącą koło 

Kościoła w Wólce Niedźwieckiej do drogi Leżajsk-Sokołów Małopolski. Granica 

południowa biegnie drogą Wólka Niedźwiecka – Sokołów Małopolski, od styku w 

Wólce Niedźwieckiej z drogą idącą koło Kościoła w kierunku Dołęgi, do miejscowości 

Sokołów Małopolski, a dalej drogą Sokołów Małopolski-Kolbuszowa od Sokołowa 

Małopolskiego do przecięcia się tej drogi z rzeką Zyzoga. Granica zachodnia biegnie 

rzeką Zyzoga od styku z drogą Sokołów Małopolski-Kolbuszowa do ujścia rzeki 

Turka.  

43 pk 18 RZ 9545 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą Wólka Łętowska - Nowa Sarzyna od styku 

z drogą Łętownia - Hucisko, przez Łętownię i Majdan Łętowski, do przecięcia się z 

potokiem płynącym przez wschodni skraj przysiółka Majdan Kasztelański, a dalej tym 

potokiem, w kierunku południowym, do drogi Majdan Łętowski - Kołacznia, następnie 

drogą Majdan Łętowski - Kołacznia przez przysiółek Perlaki, do przecięcia się z 

potokiem płynącym w kierunku wschodnim przez przysiółek Smycze, po czym tym 

potokiem do jego ujścia do rzeki Trzebośnica. Granica wschodnia biegnie rzeką 

Trzebośnica od ujścia potoku płynącego przez Smycze, w przysiółku Janda do 

przecięcia się z drogą Łętownia - Hucisko, a dalej drogą Hucisko - Biedaczów, przez 

miejscowość Brzóza Królewska, do styku z drogą Leżajsk - Żołynia, po czym drogą 

Leżajsk - Żołynia do drogi Żołynia - Brzóza Stadnicka. Granica południowo-zachodnia 

biegnie drogą Żołynia - Brzóza Stadnicka od styku z drogą Żołynia - Leżajsk do styku 

z drogą idącą przez miejscowość Brzóza Stadnicka, a dalej tą drogą, przez Brzózę 

Stadnicką, do drogi Brzóza Stadnicka - Wólka Sokołowska. Następnie granica biegnie 

drogą Brzóza Stadnicka - Wólka Sokołowska, przez miejscowość Wydrze i dalej przez 

kompleks leśny leśnictwa Wydrze Nadleśnictwa Leżajsk pomiędzy oddziałami leśnymi 



 

nr 63, 51, 41, 31, 22, 13 i 4, a oddziałami nr 52, 42, 32, 23, 14 i 5 do drogi Sokołów 

Małopolski - Wólka Niedźwiedzka, po czym tą drogą do styku w Wólce 

Niedźwiedzkiej z drogą idącą koło kościoła do Przysiółka Dołęga. Granica zachodnia 

na odcinku od Wólki Niedźwiedzkiej do przysiółka Parszywka jest granicą wschodnią 

obwodu łowieckiego nr 42 pk tj. od przysiółka Parszywka w kierunku południowym, 

zachodnią granicą administracyjną gminy Nowa Sarzyna do styku tej granicy 

administracyjnej z drogą Parszywka-Olechowskie, po czym tą drogą do drogi Wola 

Żarczycka-Górno, następnie drogą Wola Żarczycka-Górno do przysiółka Meszne, a 

dalej drogą łączącą Meszne z miejscowością Wólka Niedźwiecka przez Zaborze, 

Kuduki do styku z drogą Dołęga-Wólka Niedźwiecka. Następnie granica biegnie drogą 

idącą koło Kościoła w Wólce Niedźwieckiej do drogi Leżajsk-Sokołów Małopolski 

Następnie granica biegnie drogą przez przysiółek Parszywka, od zachodniej granicy 

administracyjnej gminy Nowa Sarzyna do drogi Hucisko - Łętownia, po czym drogą 

Hucisko - Łętownia do styku z drogą Wólka Łętowska - Łętownia. 

44 pk 19 RZ 7838 

Granica północno-zachodnia biegnie od rzeki Trzebośnica przez Jelną, Baranówkę do 

przysiółka Łan, omijając zabudowania biegnie w kierunku wschodnim i dobiega do 

rzeki San. Granica wschodnia biegnie środkiem rzeki San do miejscowości Stare 

Miasto i dalej drogą przez Stare Miasto, Leżajsk, Giedlarowa, Biedaczów do 

miejscowości Bikówka. Granica zachodnia biegnie drogą od miejscowości Bikówka 

przez przysiółki Kudłacz, Góra, Brzózy Królewskiej do przecięcia się z rzeką 

Trzebośnica w miejscowości Hucisko. 

45 pk 8 PR 8217 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą przez miejscowość Cieplice od styku 

Biłgoraj - Sieniawa do miejscowości Dąbrowica Duża. Granica wschodnia biegnie 

drogą Adamówka-Tryńcza od styku z drogą idącą do miejscowości Cieplice do 

przecięcia się z rzeką San. Granica południowo-zachodnia biegnie nurtem rzeki San od 

przecięcia się z drogą Tryńcza-Sieniawa do przecięcia się z drogą Leżajsk-Rzuchów. 

Granica północno-zachodnia biegnie drogą Rzuchów-Dąbrowica Mała, Dąbrowica 

Dużą do Dąbrowicy PGR i dalej Dąbrowicą Dużą PGR wieś Cieplice przez PGR 

Cieplice, Cieplice Dolne, Cieplice Górne do skrzyżowania z drogą Adamówka-

Sieniawa następnie drogą od miejscowości Cieplice Górne do miejscowości Sieniawy i 

dalej drogą do Ubieszyna do przecięcia się drogi z rzeką San. 

46 pk 9 PR 4843 

Granica północna obwodu biegnie granicą administracyjną województwa 

podkarpackiego z lubelskim, od styku z lokalną drogą Dąbrowica Duża-Słoboda Mała, 

do przecięcia się z drogą wojewódzką nr 835 łączącą miejscowości Sieniawa z 

Tarnogrodem i Biłgorajem. Granica południowo-wschodnia biegnie wyżej wymienioną 

drogą wojewódzką, od przecięcia się z granicą administracyjną województwa 

podkarpackiego z lubelskim przez miejscowość Adamówka, do skrzyżowania z drogą 

lokalną biegnącą przez miejscowość Cieplice do miejscowości Dąbrowica Duża. 

Granica południowo-zachodnia biegnie drogą lokalną od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką Biłgoraj-Sieniawa przez miejscowość Cieplice, przecinając w Cieplicach 

Dolnych skrzyżowanie z drogą do miejscowości Kolonia Polska i dalej biegnie do 

przysiółka PGR Cieplice. Następnie granica w tym przysiółku biegnie drogą lokalną na 

północ do skrzyżowania z drogą lokalną łączącą miejscowość Kolonia Polska z 

Dąbrowicą Dużą. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim drogą lokalną do 

miejscowości Dąbrowica Duża. Granica północno-zachodnia biegnie drogą lokalną 

Dąbrowica-Słoboda Mała, od położonego w miejscowości Dąbrowica Duża 

skrzyżowania z drogą leśną łączącą Dąbrowicę Dużą z przysiółkiem Trusze, do styku z 

granicą administracyjną województwa podkarpackiego z lubelskim, poprzez przysiółki 

Podług, Fedirki oraz Słoboda Duża i Mała. 

47 pk 10 PR 8538 

Granica północna biegnie granicą administracyjną województwa podkarpackiego, od 

przecięcia się z drogą Adamówka-Biłgoraj do styku z drogą idącą do miejscowości 

Wola Obszańska, a następnie tą drogą w kierunku wschodnim od granicy 

administracyjnej województwa podkarpackiego do miejscowości Moszczanica. 

Granica wschodnia biegnie drogą Moszczenica-Cewków, od miejscowości 

Moszczanica do miejscowości Cewków. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą 

Cewków-Dobra, od styku z drogą Cewków-Moszczanica do styku z drogą prowadzącą 

do miejscowości Dobcza. Granica południowo-zachodnia biegnie starą drogą od 

skrzyżowania Cewków Wola-Dobra z drogą Dobcza-Adamówka do miejscowości 

Adamówka. Granica zachodnia biegnie drogą Adamówka-Biłgoraj, od styku z drogą 

Adamówka-Dobcza do granicy administracyjnej województwa podkarpackiego. 

48 pk 11 PR 13021 
Granica północna biegnie granicą administracyjną województwa podkarpackiego od 

styku z drogą idącą od miejscowości Moszczanica do miejscowości Wola Obszańska 



 

aż do styku z drogą idącą do miejscowości Ułazów. Granica wschodnia biegnie drogą 

idącą do miejscowości Ułazów od granicy administracyjnej województwa 

podkarpackiego od miejscowości Ułazów, dalej na długości około 1 km drogą idącą 

przez miejscowość Ułazów do drogi Oleszyce – Dzików Stary, następnie granica 

biegnie drogą od miejscowości Dzików Nowy do Oleszyc. Granica południowa 

biegnie drogą Oleszyce – Sieniawa od miejscowości Oleszyce do styku z drogą 

Mołodycz – Cewków. Granica zachodnia biegnie drogą od miejscowości Mołodycz 

przez miejscowości Wola Mołodycka, Cewków, Moszczanica i dalej w kierunku 

północnym do granicy administracyjnej województwa podkarpackiego.  

49 pk 12 PR 12425 

Granica północno-zachodnia biegnie granicą administracyjną województwa 

podkarpackiego, od styku z drogą idącą do miejscowości Ułazów do przecięcia się z 

drogą Zamch-Lubliniec Stary. Granica północno-wschodnia biegnie od granicy 

administracyjnej województwa podkarpackiego drogą Zamch-Płazów przez Stary 

Lubliniec, Nowy Lubliniec, Kosobud do miejscowości Żuków dalej do skrzyżowania z 

drogą Ruda Różaniecka-Cieszanów. Granica wschodnia biegnie drogą Żuków-

Cieszanów, od miejscowości Żuków do miejscowości Cieszanów, po czym drogą 

Cieszanów-Lubaczów od miejscowości Cieszanów do przecięcia się z torem 

kolejowym Lubaczów-Oleszyce. Granica południowa biegnie torem kolejowym 

Lubaczów-Oleszyce od przecięcia się z drogą Lubaczów-Cieszanów do stacji 

kolejowej Oleszyce. Granica zachodnia biegnie drogą Oleszyce-Dzików Stary, od 

stacji kolejowej Oleszyce do styku z drogą idącą do miejscowości Ułazów od styku z 

drogą Oleszyce-Dzików Stary do drogi idącej przez miejscowość Ułazów, dalej na 

długości około 0,7 km drogą przez miejscowość Ułazów, w kierunku zachodnim do 

styku z drogą idącą z miejscowości Ułazów do granicy administracyjnej województwa 

podkarpackiego, następnie drogą Ułazów-Załomy od miejscowości Ułazów do granicy 

administracyjnej województwa podkarpackiego.  

50 pk 4 PR 5159 

Granica zachodnia przebiega od styku granicy administracyjnej województwa 

podkarpackiego, od przecięcia się z drogą Lubliniec Stary – Zamch do rzeki Wirowa i 

dalej rzeką Paucza do zachodniej części oddziału nr 2 i dalej zachodnią ścianą lasu 

oddziału nr 1 zwaną „granicą zaborów” do zachodniej części oddziału 11 i dalej 

zachodnią stroną oddziału nr 9 do południowej strony oddziału nr 8 i dalej biegnie 

granicą oddziałów:  34 i 35, 57 i 58, 66 i 67, 88 i 89, 108 i 109, 123 i 124 do 

miejscowości Ruda Różaniecka i dalej drogą do miejscowości Płazów. Granica 

południowo-wschodnia biegnie drogą Płazów-Żuków-Zamch od miejscowości Płazów, 

przez miejscowości Żuków, Kosobudy, Lubliniec Stary do granicy administracyjnej 

województwa podkarpackiego.   

51 pk 1 PR 3390 

Granica wschodnia biegnie drogą Rebizanty-Ruda Różaniecka od granicy 

administracyjnej województwa podkarpackiego, do przecięcia się z drogą Rebizanty-

Płazów, przez miejscowości Huta Różaniecka, Ruda Różaniecka do miejscowości 

Ruda Różaniecka. W dalszym ciągu granica biegnie drogą w kierunku zachodnim od 

miejscowości Ruda Różaniecka przez przysiółek „Wola” do linii oddziałowej 

pomiędzy oddziałami nr 123 i nr 124 lasów Nadleśnictwa Narol, a dalej tą linią 

oddziałową w kierunku północno – zachodnim pomiędzy oddziałami: 123 i 124, 108 i 

109, 88 i 89, 66 i 67, 57 i 58, 34 i 35, 8 i 9 do granicy administracyjnej województwa 

podkarpackiego. Granica północno-zachodnia biegnie granicą administracyjną 

województwa podkarpackiego, od styku z linią oddziałową pomiędzy oddziałami nr 8 i 

nr 9 lasów Nadleśnictwa Narol do przecięcia się z drogą Rebizanty-Ruda Różaniecka.  

52 pk 2 PR 6481 

Granica północna biegnie granicą administracyjną województwa podkarpackiego od 

przecięcia się z drogą Rebizanty-Ruda Różaniecka do styku z drogą Paary-Narol Wieś, 

na wschód od miejscowości Paary. Granica wschodnia biegnie drogą przez wieś Narol 

do skrzyżowania z drogą Narol-Bełżec następnie tą drogą do przysiółka Narol-Krupiec 

następnie w kierunku południowym drogą Narol-Łówcza. Granica południowa biegnie 

drogą przez wieś Łówcza do skrzyżowania z drogą Łówcza-Ruda Różaniecka przez 

Płazów do wsi Ruda Różaniecka. Granica zachodnia przebiega od wsi Ruda 

Różaniecka drogą do wsi Huta Różaniecka a następnie do granicy administracyjnej 

województwa podkarpackiego. 

53 pk 3 PR 7613 

Granica północno-zachodnia, północno-wschodnia i wschodnia biegną granicą 

administracyjną województwa podkarpackiego od styku z drogą Paary-Narol Wieś do 

styku z drogami Wola Wielka-Werchrata na południowy wschód od miejscowości 

Wola Wielka. Granica południowa biegnie od miejscowości Wola Wielka drogą do 

Łówczy przez wieś Huta. Granica zachodnia biegnie drogą Łówcza-Paary od 

miejscowości Łówcza, przez miejscowość Narol i Narol Wieś, do granicy 



 

administracyjnej województwa podkarpackiego.  

54 pk 5 PR 6503 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą Płazów-Brusno Nowe od miejscowości 

Płazów do miejscowości Brusno Nowe. Granica południowa biegnie drogą Brusno 

Nowe-Cieszanów od styku z drogą Brusno Nowe-Płazów, przez Chotylub PGR Nowe 

Sioło do miasta  Cieszanów. Granica zachodnia biegnie drogą Cieszanów-Ruda 

Różaniecka od miejscowości Cieszanów do przecięcia się z drogą Żuków-Płazów. 

Granica północno-zachodnia biegnie drogą Żuków-Płazów od przecięcia się z drogą 

Cieszanów-Ruda Różaniecka do miejscowości Płazów.  

55 pk 6 PR 4715 

Granica północna biegnie drogą Wola-Wola Wielka, od styku z drogą Brusno-Płazów, 

przez miejscowości Wola Łówcza, Koniec, Huta Złomy do granicy administracyjne 

województwa podkarpackiego, następnie granicą administracyjną województwa 

podkarpackiego aż do przecięcia się z drogą Huta Lubycka-Monastyr. Granica 

południowo-wschodnia biegnie drogą Huta Lubycka-Dahany II, od granicy 

administracyjnej województwa podkarpackiego przez miejscowość Monastyr do 

przecięcia się z drogą Wola Wielka-Werchrata na wschodnim skraju miejscowości 

Dahany II. Następnie granica biegnie drogą Wola Wielka-Werchrata, od przecięcia się 

z drogą Dahany II-Monastyrz na wschodnim skraju miejscowości Dahany I, a 

następnie drogą Dahany I-Chmiele od styku z drogą Wola Wielka-Werchrata na 

wschodnim skraju miejscowości Dahany I, przez południowo-wschodni skraj 

miejscowości Szałasy, do miejscowości Chmiele, a dalej drogą Chmiele-Brusno Nowe 

do miejscowości Chmiele przez miejscowości Brusno Stare, Brusno Nowe, aż do styku 

w miejscowości Brusno Nowe z drogą Brusno Nowe-Płazów. Granica południowo-

wschodnia biegnie drogą Brusno Nowe-Płazów od miejscowości Brusno Nowe do 

styku z drogą idącą przez miejscowość Wola do miejscowości Łówcza.  

56 pk 7 PR 6409 

Granica północno-wschodnia biegnie granicą administracyjną województwa 

podkarpackiego, od przecięcia się drogą Huta Lubycka-Monastyrz do granicy Państwa. 

Granica południowo-wschodnia biegnie granicą Państwa od granicy administracyjnej 

województwa podkarpackiego do drogi idącej do miejscowości Dziewięcierz. Granica 

południowo-zachodnia biegnie drogą Dziewięcierz-Chmiele od granicy Państwa w 

kierunku miejscowości Niwki Horynieckie i przed tą miejscowością skręca w lewo 

omijajając Niwki Horynieckie i za jednostką wojskową łączy się z drogą Chmiele-Huta 

Lubycka i dalej biegnie do miejscowości Chmiele. Granica północno-zachodnia 

biegnie drogą Chmiele-Dahany I od styku z drogą Chmiele-Dziewięcierz, przez 

południowo-wschodni skraj miejscowości Szałasy, do styku z drogą Werchrata-Wola 

Wielka na wschodnim skraju miejscowości Dahany I. Następnie granica biegnie drogą 

Werchrata-Wola Wielka od styku z drogą Dahany I-Chmiele na wschodnim skraju 

miejscowości Dahany I do styku z drogą Dahany II-Monastyrz na wschodnim skraju 

miejscowości Dahany II, a dalej drogą Dahany II-Huta Lubycka od styku z drogą 

Werchrata-Wola Wielka na wschodnim skraju miejscowości Dahany II, przez 

miejscowość Monastyr, do granicy administracyjnej województwa podkarpackiego.  

57 pk 2 TA  Obwód wyłączony z Uchwały Sejmiku Województwa ........... 

58 pk 22 RZ 6985 

Granica północno-wschodnia biegnie nurtem rzeki Wisłoka od Mielca do 

miejscowości Rzochów. Granica południowo - wschodnia biegnie drogą Rzochów-

Kiełków, począwszy od rzeki Wisłoka do miejscowości Kiełków, po czym drogami 

Kiełków-Zaborcze, Zaborcze-Wylów, Wylów-Łączki Brzeskie do styku z drogą 

Przecław-Radomyśl Wielki. Granica południowo-zachodnia biegnie drogą Przecław-

Radomyśl Wielki od styku z drogą idącą przez Wylów do przecięcia się w 

miejscowości Ruda z Potokiem Zgórskim a dalej Potokiem Zgórskim do przecięcia się 

z drogą łączącą Podlesie z drogą Radomyśl Wielki-Mielec, po czym na długości ok. 

0,2 km drogą łączącą Podlesie z drogą Radomyśl Wielki-Mielec, do styku z drogą 

Radomyśl Wielki-Mielec. Granica północno-zachodnia biegnie drogą Radomyśl 

Wielki-Mielec od styku z drogą idącą przez Podlesie aż do Mielca.  

59 pk 23 RZ 5562 

Granica północna biegnie drogą Mielec-Kolbuszowa od Mielca do miejscowości 

Przyłęk. Granica wschodnia biegnie drogą idącą przez Przyłęk od styku z drogą 

Mielec-Kolbuszowa do wschodniej granicy administracyjnej gminy Mielec, po czym tą 

granicą administracyjną, następnie wzdłuż kompleksu leśnego, do drogi Żabiniec-

Niwiska, a dalej drogą Żabiniec-Niwiska do styku z drogą biegnącą przez Niwiska. 

Granica południowa biegnie drogą Niwiska-Rzochów od styku z drogą Niwiska-

Żabiniec do miejscowości Rzochów. Granica południowo-zachodnia biegnie środkiem 

rzeki Wisłoka od Rzochowa do Mielca.   

60 pk 26 RZ 8337 
Granica północna biegnie drogą Mielec-Kolbuszowa od miejscowości Przyłęk do 

Kolbuszowej. Granica wschodnia biegnie drogą Kolbuszowa-Sędziszów Małopolski 



 

od Kolbuszowej do styku z drogą idącą przez miejscowość Przedbórz. Granica 

południowo-zachodnia biegnie, od styku z drogą Kolbuszowa-Sędziszów Małopolski 

drogą przez miejscowość Przedbórz, Hutę Przedborską i Leszcze, do styku z drogą 

idącą z miejscowości Blizna do miejscowości Trześń w kierunku północnym, po czym 

tą drogą do styku z drogą Blizna-Trześń, następnie drogą Blizna-Trześń do 

miejscowości Trześń. W dalszym ciągu granica biegnie drogą Trześń-Niwiska od 

miejscowości Trześń, do styku w Niwiskach, z drogą idącą w kierunku przysiółka 

Żabiniec. Granicę zachodnią stanowi droga gruntowa od styku z drogą Niwiska – 

Rzochów w miejscowości Niwiska przez przysiółek Żabieniec, po czym wschodnią 

granicą administracyjną gminy Mielec wzdłuż kompleksu leśnego, aż do drogi 

prowadzącej przez Przyłęk i dalej do skrzyżowania z drogą Mielec – Kolbuszowa.  

61 pk 27 RZ 8025 

Granica północna biegnie drogą Kolbuszowa-Raniżów od Kolbuszowej do Raniżowa. 

Granica wschodnia biegnie drogą Raniżów-Przewrotne od Raniżowa do miejscowości 

Przewrotne. Granica południowa biegnie drogą Przewrotne-Domatków od 

miejscowości Przewrotne, przez Widełka, Kupno i Bukowiec, do styku z drogą 

Sędziszów Małopolski-Kolbuszowa. Granica zachodnia biegnie drogą Sędziszów 

Małopolski–Kolbuszowa, od przecięcia się z drogą Domatków-Bukowiec, do 

miejscowości Kolbuszowa.       

62 pk 28 RZ 6381 

Granica północna biegnie drogą Raniżów-Sokołów Małopolski od styku z drogą 

Raniżów –Przewrotne do Sokołowa Małopolski, a dalej drogą Sokołów Małopolski - 

Wólka Niedźwiecka, od Sokołowa Małopolskiego w kierunku miejscowości Wólka 

Niedźwiedzka, do styku z drogą idącą do miejscowości Trzeboś. Granica wschodnia 

biegnie drogą idącą przez Trzeboś od styku z drogą Sokołów Małopolski -Wólka 

Niedźwiecka do drogi idącej z miejscowości Trzeboś, do miejscowości Nienadówka. 

Granica południowa biegnie drogą Trzeboś-Przewrotne od miejscowości Trzeboś, 

przez Nienadówkę i Przewrotne, do styku z drogą Głogów Małopolski - Raniżów. 

Granica zachodnia biegnie drogą Głogów Małopolski –Raniżów od miejscowości 

Przewrotne do Raniżowa.  

63 pk 29 RZ 5963 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą Sokołów Małopolski - Wólka 

Niedźwiedzka od styku z drogą idącą do miejscowości Trzeboś, do miejscowości 

Wólka Sokołowska, po czym drogą Wólka Sokołowska - Brzóza Stadnicka, przez 

kompleks leśny leśnictwa Wydrze Nadleśnictwa Leżajsk pomiędzy oddziałami leśnymi 

nr 5, 14, 23, 32, 42 i 52, a oddziałami 4, 13, 22, 31, 41, 51 i 63, dalej przez 

miejscowość Wydrze, do Brzózy Stadnickiej. Granica południowo-wschodnia biegnie 

drogą Brzóza Stadnicka - Rakszawa od styku z drogą Brzóza Stadnicka - Wydrze do 

Rakszawy, a dalej drogą przez Rakszawę, do styku z drogą Rakszawa - Medynia 

Głogowska. Granica południowa biegnie drogą Rakszawa - Medynia Głogowska od 

Rakszawy, przez Węgliska, do Medyni Głogowskiej. Granica zachodnia biegnie drogą 

Medynia Głogowska - Trzeboś od styku z drogą Medynia Głogowska - Rakszawa do 

styku z drogą Sokołów Małopolski - Wólka Niedźwiedzka. 

64 pk 20 RZ 9494 

Granica północno-wschodnia biegnie od Leżajska drogą Leżajsk-Dębno do przecięcia 

się tej drogi z torem kolejowym Leżajsk-Przeworsk, a dalej tym torem kolejowym do 

rzeki Wisłok. Granica południowo-wschodnia biegnie środkiem rzeki Wisłok od 

przecięcia się z tą rzeką toru kolejowego Leżajsk-Przeworsk do przecięcia się rzeki 

Wisłok z drogą Gniewczyna Łańcucka-Grodzisko Dolne. Granica południowo-

zachodnia biegnie drogą Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko Dolne od rzeki Wisłok do 

miejscowości Grodzisko Dolne, a dalej drogą Grodzisko Dolne - Biedaczów, przez 

miejscowość Opaleniska, Zmysłówka i Kopanie, do miejscowości Biedaczów. Granica 

północno-zachodnia biegnie drogą Biedaczów - Leżajsk od styku z drogą Biedaczów – 

Kopanie, do Leżajska.   

65 pk 21 RZ 4989 

Granica północno-wschodnia biegnie środkiem rzeki San od przecięcia się tej rzeki z 

drogą Leżajsk-Kuryłówka do ujścia rzeki Wisłok, a dalej nurtem rzeki Wisłok do toru 

kolejowego Przeworsk-Leżajsk. Granica południowo-zachodnia biegnie torem 

kolejowym Przeworsk-Leżajsk od rzeki Wisłok do drogi Dębno-Leżajsk, następnie 

drogą Dębno-Leżajsk do Leżajska. Granica zachodnia biegnie drogą Leżajsk –

Kuryłówka od Leżajska, przez Stare Miasto, do przecięcia się tej drogi z rzeką San.   

66 pk 15 PR 17779 

Granica północna biegnie od miejscowości Adamówka drogą do miejscowości Dobcza 

a następnie starą drogą do skrzyżowania z drogą Cewków Dobra. Następnie drogą do 

miejscowości Cewków przez Cewków Wola do skrzyżowania z drogą w kierunku 

Mołodycza. Granica wschodnia biegnie drogą Cewków-Mołodycz, od styku z drogą 

Sieniawa-Cewków przez miejscowość Wola Mołodycka do styku z drogą Oleszyce-

Dobra. Granica południowa biegnie drogą Oleszyce-Dobra od przecięcia się z drogą 



 

Wola Mołodycka-Mołodycz do styku z drogą Zastawne-Radawa, a dalej drogą 

Zastawne-Radawa do miejscowości Radawa do przecięcia się z rzeką Radawka. 

Granica w dalszym ciągu biegnie nurtem rzeki Radawka do ujścia jej do rzeki 

Lubaczówka, a następnie w kierunku zachodnim nurtem rzeki Lubaczówka do jej 

ujścia do rzeki San. Granica zachodnia biegnie nurtem rzeki San, od ujścia rzeki 

Lubaczówka do mostu na rzece San w miejscowości Ubieszyn. Granica północno-

zachodnia biegnie drogą Tryńcza-Tarnogród od mostu na rzece San w miejscowości 

Ubieszyn przez miejscowość Sieniawę, Wylewę, Adamówkę do styku z drogą 

Adamówka-Dobcze.  

67 pk 13 PR 7852 

Granica północna biegnie drogą Cieszanów-Brusno Nowe, od miejscowości 

Cieszanów do styku z drogą Rudka-Podemszczyzna. Granica wschodnia biegnie drogą 

Rudka-Sieniawka od styku z drogą Cieszanów-Brusno Nowe, przez miejscowość 

Rudka, Podemszczyzna do przecięcia się z torem kolejowym w miejscowości Basznia. 

Granica południowa biegnie torem kolejowym w miejscowości Basznia do przecięcia 

się z drogą Lubaczów-Cieszanów. Granica zachodnia biegnie drogą Lubaczów-

Cieszanów od miejscowości Lubaczów do miejscowości Cieszanów.  

68 pk 14 PR 11712 

Granica północna biegnie do skrzyżowania drogi Rudka-Podemszczyzna z drogą 

Cieszanów-Polanka Horyniecka przez Brusno Nowe następnie w kierunku północno-

wschodnim drogą lokalną ze wsi Polanka Horyńska do miejscowości Chmiele. Granica 

północno-wschodnia biegnie drogą Chmiele-Dziewięcierz od miejscowości Chmiele w 

kierunku miejscowości Niwki Horynieckie i przed tą miejscowością skręca w prawo i 

omijając jednostkę wojskową i Niwki Horynickie biegnie do drogi Chmiele-

Dziewięcierz. Następnie tą drogą przez miejscowość Dziewięcierz do granicy Państwa. 

Granica południowo-wschodnia biegnie granicą Państwa od styku z drogą Chmiele-

Dziewięcierz do styku z rzeką Smolinka. Granica południowo-zachodnia biegnie od 

granicy Państwa rzeką Smolinka do mostu w miejscu styku drogi Huta Kryształowa-

Basznia Dolna. Od mostu granica przebiega drogą Huta Kryształowa-Basznia Dolna 

do styku z drogą Lubaczów-Horyniec. Granica zachodnia biegnie drogą Lubaczów-

Horyniec od miejscowości Basznia Dolna do styku z drogą Podemszczyzna-Rudka, a 

następnie drogą od miejscowości Podemszczyzna do miejscowości Rudka.  

69 pk 7 TA 4249 

Północno – wschodnia granica obwodu biegnie drogą ze Zgórska do przysiółka 

Podlesie w miejscowości Podborze, od styku z drogą Radomyśl Wielki – Mielec do 

przecięcia się z potokiem Zgórski, po czym w górę biegu potoku Zgórski, aż do 

przecięcia się z drogą Radomyśl Wielki – Przecław. Tu granica skręca na wschód i 

drogą Radomyśl Wielki – Przecław biegnie do skrzyżowania z drogą Poręby – Łączki 

Brzeskie. Tu skręca na południowy – wschód i drogą przez Łączki Brzeskie, przysiółek 

Smyków, przecinając granicę administracyjną województwa podkarpackiego, dochodzi 

do miejscowości Nagoszyn do styku z drogą Nagoszyn – Radomyśl Wielki. 

Południowa granica obwodu biegnie drogą Nagoszyn – Radomyśl Wielki, od 

powyższego styku dróg do Radomyśla Wielkiego do styku z drogą Radomyśl Wielki- 

Mielec. Stąd, jako granica zachodnia obwodu biegnie drogą Radomyśl Wielki – Mielec 

do miejscowości Zgórsko do styku z drogą prowadzącą do przysiółka Podlesie w 

miejscowości Podborze.  

70 pk 24 RZ 5671 

Granica północno-zachodnia biegnie drogą od miejscowości Łączki Brzeskie przez 

miejscowości Wylów, Kiełków w kierunku Rzóchowa do przecięcia się z rzeką 

Wisłoka. Granica wschodnia biegnie nurtem rzeki Wisłoka do granicy administracyjnej 

powiatu mieleckiego w miejscowości Korzeniów następnie załamuje się w kierunku 

zachodnim i dochodzi do drogi przez miejscowość Korzeniów następnie biegnie drogą 

Korzeniów-Nagoszyn. Granica południowa biegnie drogą od miejscowości Nagoszyn 

do przysiółka Wola Nagoszyńska dalej biegnie polną drogą w kierunku północnym 

przez przysiółek Smyków do miejscowości Łączki Brzeskie.  

71 pk 25 RZ 5734 

Granica północna biegnie drogą idącą z Rzochowa od rzeki Wisłoka, przez przysiółek 

Białe, do miejscowości Niwiska, do styku z drogą Tuszyma-Kolbuszowa, po czym 

drogą Tuszyma-Kolbuszowa, przez Niwiska, do miejscowości Trześń. Granica 

południowo-wschodnia biegnie drogą Trześń-Blizna od miejscowości Trześń do styku 

z drogą idącą przez miejscowość Blizna. Granica południowa biegnie drogą Blizny-

Biały Bór, od styku z drogą Blizna-Trześń, przez Bliznę do miejscowości Biały Bór a 

dalej drogą Biały Bór-Tuszyma od miejscowości Biały Bór do styku z drogą Mielec-

Dębica, po czym drogą Mielec-Dębica w kierunku południowym, do styku z drogą 

idącą do miejscowości Przecław, następnie tą drogą idącą do tej miejscowości, aż do 

rzeki Wisłoka. Granica zachodnia biegnie środkiem rzeki Wisłoka od przecięcia się z 

drogą łączącą Przecław z drogą Mielec-Dębica do miejscowości Rzochów.  



 

72 pk 34 RZ 8853 

Granica północna biegnie drogą Domatków-Widełka od styku z drogą Kolbuszowa-

Sędziszów Małopolski, przez miejscowość Kupno i Widełkę, do styku z drogą idącą z 

miejscowości Widełka przez przysiółek Zacinki do drogi Bratkowice-Mrowla. Granica 

wschodnia biegnie drogą od miejscowości Widełka, przez przysiółek Zacinki i 

miejscowość Budy Głogowskie, do styku z drogą Mrowla-Bratkowice. Granica 

południowa biegnie drogą Mrowla-Czarna Sędziszowska od styku z drogą idącą do 

miejscowości Budy Głogowskie, przez Bratkowice i Czekaj, do drogi Sędziszów 

Małopolski-Kolbuszowa. Granica zachodnia biegnie drogą Sędziszów Małopolski-

Kolbuszowa od styku z drogą idącą przez miejscowość Czarna Sędziszowska do 

przecięcia się z drogą Domatów-Bukowiec.   

73 pk 35 RZ 8009 

Granica północna biegnie drogą Widełka-Przewrotne od styku z drogą Widełka-Budy 

Głogowskie do miejscowości Przewrotne, po czym drogą Przewrotne-Nienadówka, 

przez miejscowość Przewrotne i Nienadówkę Górną, do styku z drogą Sokołów 

Małopolski-Rzeszów. Granica wschodnia biegnie drogą Sokołów Małopolski-Rzeszów 

od Nienadówki do miejscowości Stobierna Krzywe. Granica południowa biegnie drogą 

łączącą Stobierna Krzywe z Głogowem Małopolskim od drogi Sokołów Małopolski-

Rzeszów, przez przysiółek Zagrody, do Głogowa Małopolskiego, po czym drogą 

Głogów Małopolski-Budy Głogowskie do styku z drogą Budy Głogowskie-Widełka. 

Granica zachodnia biegnie drogą Budy Głogowskie-Widełka od styku z drogą idącą do 

Głogowa Małopolskiego, aż do miejscowości Widełka.     

74 pk 37 RZ 5568 

Granica północna biegnie drogą Nienadówka – Trzeboś od drogi Sokołów Małopolski 

– Rzeszów do miejscowości Trzeboś. Granica wschodnia biegnie drogą Trzeboś – 

Czarna Łańcucka od Trzebosi do styku z drogą Pogwizdów – Jasionka, po czym drogą 

Pogwizdów – Jasionka do przecięcia się tej drogi z rzeką Pogwizdówka, a dalej rzeką 

Pogwizdówka do jej ujścia do rzeki Wisłok. Następnie granica biegnie w kierunku 

zachodnim, środkiem rzeki Wisłok do drogi idącej do miejscowości Łukawiec Dolny, 

po czym tą drogą do drogi Łukawiec Dolny – Łąka w kierunku południowym do styku 

z drogą idącą do miejscowości Łąka. Granica południowa biegnie od styku z drogą 

idącą do Łukawca Dolnego, drogą do miejscowości Łąka, a dalej drogą Łąka – 

Terliczka, przez miejscowość Terliczka do rzeki Wisłok i dalej do styku z drogą 

Trzebownisko-Sokołów Małopolski w miejscowości Nowa Wieś. Granica zachodnia 

biegnie drogą od miejscowości Nowa Wieś w kierunku północnym przez miejscowości 

Jasionka, Stobierna do wsi Nienadówka. 

75 pk 30 RZ 6264 

Granica północna biegnie drogą od miejscowości Rakszawa przez Brzózę Stadnicką do 

miejscowości Żołynia Górna. W miejscowości Żołynia Górna skręca w kierunku 

miejscowości Biedaczów, a dalej przez miejscowości Zakącie i Kopanie do styku z 

drogą Żołynia Dolana-Opaleniska. Granica południowa biegnie od miejscowości 

Kopanie drogą Opaleniska-Żołynia Dolna do przecięcia się z drogą Żołynia-

Białobrzegi i dalej tą drogą w kierunku południowym do rzeki Wisłok, dalej środkiem 

rzeki Wisłok do miejscowości Dąbrówka. Granica zachodnia biegnie drogą Łańcut-

Leżajsk od miejscowości Dąbrówki do miejscowości Rakszawa. 

76 pk 20 PR 3227 

Granica północna biegnie drogą Sieniawa-Oleszyce od przecięcia się z rzeką Radawka 

w miejscowości Zastawie przez Mołodycz do przecięcia z drogą Karczmarze-

Surmaczówka. Granica wschodnia biegnie drogą od w/w opisanego miejsca do 

przecięcia się z rzeką Lubaczówka przez miejscowość Maczugi, Surmaczówka. 

Granica południowa biegnie nurtem rzeki Lubaczówka od miejscowości Surmaczówka 

do miejscowości Radawa. Granica zachodnia biegnie drogą Radawa-Zastawne do 

przecięcia się z drogą Sieniawa-Oleszyce. 

77 pk 21 PR 5585 

Granica północna biegnie drogą Sieniawa-Oleszyce, od styku z drogą idącą od 

miejscowości Surmaczówka do miejscowości Oleszyce Stare. Granica południowo-

wschodnia biegnie drogą Oleszyce-Zapałów od miejscowości Oleszyce Stare do rzeki 

Lubaczówka. Granica południowa biegnie nurtem rzeki Lubaczówka od drogi 

Zapałów-Oleszyce do przecięcia z drogą Surmaczówka-Maczugi. Granica zachodnia 

biegnie drogą Surmaczówka-Maczugi od styku z rzeką Lubaczówka do styku z drogą 

Oleszyce-Sieniawa.  

78 pk 22 PR 5135 

Granica północna biegnie od skrzyżowania drogi Oleszyce-Sieniawa z drogą Oleszyce-

Zapałów i dalej biegnie przez Oleszyce ulicami Jarosławską i Zagrody do stacji 

kolejowej Oleszyce. Granica południowo-wschodnia biegnie torem kolejowym 

Oleszyce-Munina od stacji kolejowej Oleszyce do przecięcia się z rzeką Lubaczówka. 

Granica południowo-zachodnia biegnie nurtem rzeki Lubaczówka, od przecięcia się z 

linią kolejową Munina-Hrebenne do przecięcia się z drogą Zapałów-Oleszyce. Granica 

północno-zachodnia biegnie drogą Zapałów-Oleszyce, od rzeki Lubaczówka, przez 



 

miejscowości Wólkę Zapałowską, Lipinę i Zalesie do miejscowości Oleszyce.  

79 pk 23 PR 4754 

Granica północna biegnie linią kolejową Munina-Hrebenne, od stacji kolejowej 

Oleszyce do przecięcia się z drogą Lubaczów-Cieszanów. Granica wschodnia biegnie 

drogą Lubaczów-Łukawiec, od przecięcia się z torem kolejowym Lubaczów-Oleszyce, 

przez Dąbków Opakę, do przecięcia się z rzeką Lubaczówka. Granica południowo-

wschodnia biegnie nurtem rzeki Lubaczówka od przecięcia się z drogą Łukawiec-

Lubaczów do przecięcia się z torem kolejowym Oleszyce-Munina. Granica zachodnia 

biegnie torem kolejowym Munina-Oleszyce od przecięcia się z rzeką Lubaczówka do 

stacji kolejowej Oleszyce.  

80 pk 25 PR 8485 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą Lubaczów-Budomierz od miejscowości 

Lubaczów do granicy Państwa. Granica południowo-wschodnia biegnie granicą 

Państwa od drogi Budomierz-Lubaczów do drogi Lipowiec-Majdan Lipowiecki. 

Granica południowa biegnie drogą Lipowiec-Krowica Lasowa od granicy Państwa do 

styku z drogą idącą do miejscowości Majdan Lipowiecki, a dalej drogą prowadzącą 

przez miejscowości Majdan Lipowiecki i Łukawiec do drogi Bihale-Lubaczów. 

Granica zachodnia biegnie drogą Bihale-Lubaczów, od miejscowości Łukawiec, przez 

Opakę do Lubaczowa, do przecięcia się z drogą Budomierz-Cieszanów.  

81 pk 24 PR 8135 

Granica północna biegnie torem kolejowym Horyniec-Lubaczów od przecięcia się z 

drogą Lubaczów-Cieszanów do przecięcia się z drogą Lubaczów-Horyniec w 

miejscowości Basznia. Granica północno-wschodnia biegnie drogą Horyniec-

Lubaczów od przecięcia się z torem kolejowym do miejscowości Basznia Dolna, a 

dalej drogą Basznia Dolna-Huta Kryształowa do styku z rzeką Smolinka, a następnie 

rzeką Smolinka do granicy Państwa. Granica południowo-wschodnia biegnie granicą 

Państwa od styku z rzeką Smolinka do styku drogi Budomierz-Lubaczów. Granica 

południowo-zachodnia biegnie drogą Budomierz Duży przez miejscowości Krowica 

Hołodowska, Wólka Krowicka, Lisie Jamy, Ostrowiec do przecięcia się z torem 

kolejowym Lubaczów-Oleszyce w mieście Lubaczów. 

82 pk 8 TA 4371 

Granica północno – wschodnia obwodu biegnie drogą Radomyśl Wielki – Dąbrówka 

Wisłocka, od styku z drogą Radomyśl Wielki – Mielec do styku z drogą Dąbrówka 

Wisłocka – Zassów. Grania wschodnia obwodu biegnie drogą Dąbrówka Wisłocka – 

Zasów, od styku z drogą Radomyśl Wielki – Dąbrówka Wisłocka do styku z drogą 

Zasów – Przeryty Bór. Granica południowa obwodu biegnie drogą Zasów – Janowiec 

od styku z Dąbrówka Wisłocka – Zasów, przez Przeryty Bór, Żarówkę do przecięcia 

się z drogą Lisia Góra – Radomyśl Wielki w miejscowości Janowiec. Granica 

północno – zachodnia obwodu biegnie drogą Lisia Góra – Radomyśl Wielki, od 

przecięcia się z drogą Przeryty Bór – Janowiec do styku z drogą Radomyśl Wielki – 

Nagoszyn. 

83 pk 16 TA 5631 

Granica północna obwodu biegnie drogą Dąbrówka Wisłocka – Nagoszyn, od 

skrzyżowania w Dąbrówce Wisłockiej z drogą Ruda – Zasów do styku z drogą 

przysiółek Kąty (we wsi Nagoszyn) – Korzeniów. Tu skręca na północny – wschód i 

drogą tą dochodzi do granicy administracyjnej powiatu dębickiego (do granicy 

administracyjnej między dawnym województwem tarnowskim i rzeszowskim). Dalej 

biegnie w kierunku wschodnim do styku z rzeką Wisłok. Wschodnia granica obwodu 

biegnie nurtem rzeki Wisłoki w górę jej biegu do Woli Żyrakowskiej do styku z drogą 

prowadzącą do Żyrakowa. Stąd drogą tą, jako południowa granica obwodu, dochodzi 

do drogi Korzeniów – Żyraków, a następnie skręca w nią w kierunku południowym i 

po 600 m dochodzi do styku z drogą Wola Żyrakowska – Zasów. Drogą tą biegnie 

około 2 km w kierunku Zasowa, po czym skręca na południowy – zachód i drogą 

dochodzi do miejscowości Wiewiórka do styku z drogą Dębica – Róża. Tu skręca na 

północny – zachód i drogą Dębica – Róża dochodzi do skrzyżowania z drogą Czarna – 

Zasów. Granica zachodnia obwodu biegnie drogą Czarna – Zasów, od skrzyżowania z 

drogą Dębica – Róża do styku z drogą Zasów – Mokre w Zasowie. Drogą tą biegnie 

około 350 m na wschód do styku z drogą Zasów – Dąbrówka Wisłocka. Stąd drogą tą 

biegnie do Dąbrówki Wisłockiej, do skrzyżowania z drogą Dąbrówka Wisłocka – 

Nagoszyn. 

84 pk 14 TA 11145 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Przecław – Biały Bór, od rzeki Wisłoka 

do styku z drogą Dębica-Mielec. Tu granica skręca na północ i drogą Dębica – Mielec 

dochodzi do styku z drogą prowadzącą do miejscowości Tuszyma. Następnie skręca na 

wschód i drogą prowadzącą przez miejscowość Tuszyma biegnie do styku z drogą 

Tuszyma – Biały Bór. Tu skręca na południowy - wschód i drogą przez Biały Bór, 

przysiółek Poręby, Ociekę dochodzi do drogi Wola Ociecka – Ocieka. Drogą tą po 

około 1600 m dochodzi do miejscowości Ocieka do styku z drogą Ocieka – Ropczyce. 



 

Tu skręca na południe i drogą Ocieka – Ropczyce po około 2,5 km dochodzi do styku z 

drogą prowadzącą do miejscowości Kochanówka. Od styku z drogą prowadzącą do 

Kochanówki granica biegnie do styku z torem kolejowym Kraków – Przemyśl. Granica 

południowa biegnie torem kolejowym Kraków – Przemyśl, od skrzyżowania z drogą 

Ocieka – Ropczyce do skrzyżowania z drogą Dębica – Wiewiórka. Granica zachodnia 

biegnie drogą Dębica – Wiewiórka, od styku z torem kolejowym Kraków – Przemyśl 

do styku z prawym brzegiem rzeki Wisłoka i dalej środkiem Wisłoki do drogi 

Bobrowa – Brzeźnica granica biegnie do styku z drogą Przecław – Biały Bór. 

85 pk 32 RZ 10320 

Granica północna biegnie drogą Biały Bór – Blizna od miejscowości Biały Bór do 

miejscowości Blizna, po czym drogą przez miejscowość Blizna, do styku z drogą 

Blizna – Trześń, a dalej drogą Blizna – Trześń do styku z drogą biegnącą do 

miejscowości Leszcze, następnie tą drogą do miejscowości Leszcze, po czym przez 

Leszcze do drogi łączącej północną część miejscowości Leszcze z Kamionką. Granica 

wschodnia biegnie od styku z drogą Przedbórz – Leszcze w miejscowości Huta 

Przedborska w kierunku południowym drogą idącą do granicy administracyjnej gminy 

Sędziszów Małopolski, następnie granicą administracyjną gminy Sędziszów 

Małopolski do przecięcia się tej granicy z drogą Przedbórz – Sędziszów Małopolski, a 

dalej drogą Przedbórz – Sędziszów Małopolski przez miejscowość Cierpisz, przysiółek 

Ług i miejscowość Wolica Piaskowa, do toru kolejowego Rzeszów – Dębica. Granica 

południowo – zachodnia biegnie torem kolejowym Rzeszów – Dębica od drogi 

Sędziszów Małopolski – Wolica Ługowa do drogi Sędziszów Małopolski – Borek 

Wielki, a dalej drogą Sędziszów Małopolski – Borek Wielki do przecięcia się tej drogi 

z rzeką Bystrzyca, po czym rzeką Bystrzyca do jej ujścia do rzeki Wielopolka, a dalej 

rzeką Wielopolka do przecięcia się z drogą Ropczyce – Wola Ociecka. Granica 

zachodnia biegnie drogą Ropczyce – Wola Ociecka od  rzeki Wielopolka do styku z 

drogą idąca przez miejscowość Poręby, po czym drogą przez Poręby do styku z drogą 

idącą do Białego Boru, następnie tą drogą do Białego Boru, a dalej przez miejscowość 

Biały Bór do styku z drogą Biały Bór – Blizna.         

86 pk 36 RZ 9212 

Granica północna biegnie drogą łączącą Stobierna Krzywe z Głogowem Małopolskim 

od drogi Sokołów Małopolski – Rzeszów, przez przysiółek Zagrody, do Głogowa 

Małopolskiego, po czym drogą Głogów Małopolski – Budy Głogowskie do styku z 

drogą Budy Głogowskie – Widełka. Granica wschodnia biegnie drogą Sokołów 

Małopolski – Rzeszów od styku z drogą łączącą miejscowość Stobierna – Krzywe z 

miejscowością Głogów Małopolski do styku z drogą  idącą przez Nową Wieś do 

Zaczernia. Dalej granica biegnie środkiem rzeki Wisłok do przecięcia się z drogą Łąka 

– Trzebownisko. Granica południowo – wschodnia biegnie drogą Łąka – 

Trzebownisko od przecięcia się tej drogi z rzeką Wisłok do miejscowości 

Trzebownisko, po czym drogą Trzebownisko – Miłocin, następnie drogą Miłocin – 

Bratkowice, przez Rudną Wielką i Mrowlę, do styku z drogą idącą do miejscowości 

Budy Głogowskie. Granica zachodnia biegnie drogą idącą przez Budy Głogowskie od 

styku z drogą Mrowla – Bratkowice do drogi idącej do Głogowa Małopolskiego. 

87 pk 38 RZ 9605 

Granica północna obwodu biegnie od miejscowości Medynia Głogowska przez 

miejscowości Zalesie, Węgliska do miejscowości Rakszawa. Granica wschodnia 

biegnie od miejscowości Rakszawa przez miejscowości Bosakówka, Dąbrówki, Wola 

Dalsza do miejscowości Łańcut. Granica południowa biegnie drogą wojewódzką od 

miejscowości Łańcut do skrzyżowania z drogą w miejscowości Krasne. Granica 

zachodnia biegnie drogą od skrzyżowania poprzednio opisanego przez miejscowość 

Krasne do skrzyżowania z torami kolejowymi, następnie skręca w kierunku 

wschodnim i biegnie torami kolejowymi do miejscowości Strażów następnie biegnie 

drogą przez miejscowości Łąka, Łukawiec Dolny, do przecięcia się z rzeką Wisłok 

dalej środkiem rzeki Wisłok do przecięcia się z rzeką Pogwizdówka i dalej rzeką 

Pogwizdówka do drogi Pogwizdów-Medynia Łańcucka, dalej drogą do miejscowości 

Medynia Głogowska.  

88 pk 39 RZ 4322 

Granica północna biegnie środkiem rzeki Wisłok od drogi Łańcut – Żołynia do drogi 

Korniaktów – Rogóżno. Granica wschodnia biegnie drogą Korniaktów – Rogóżno od 

Wisłoka do drogi Przeworsk – Łańcut. Granica południowa biegnie drogą Przeworsk – 

Łańcut od Rogóżna do styku z drogą Łańcut – Żołynia. Granica zachodnia biegnie 

drogą Łańcut – Żołynia od styku z drogą Przeworsk Łańcut do rzeki Wisłok. 

89 pk 31 RZ 5134 

Granica północna biegnie drogami Żołynia Dolna – Opaleniska przez Opalenisko – 

Grodzisko Dolne, od styku z drogą Żołynia – Białobrzegi w Żołyni Dolnej, do 

Grodziska Dolnego. Granica wschodnia biegnie drogą Grodzisko Dolne – Gniewczyna 

Łańcucka od styku z drogą Grodzisko Dolne – Żołynia do rzeki Wisłok. Granica 



 

południowa biegnie nurtem rzeki Wisłok od drogi Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko 

Dolne do przecięcia się z drogą Białobrzegi – Żołynia. Granica zachodnia biegnie 

drogą Białobrzegi – Żołynia od rzeki Wisłok do styku z drogą idącą do miejscowości 

Opaleniska. 

90 pk 17 PR 9163 

Granica północno-wschodnia biegnie nurtem rzeki San, od ujścia rzeki Wisłok do 

przecięcia się z drogą Gorzyce-Sieniawa na północny-wschód od miejscowości 

Gorzyce, a dalej drogą Wólka Pełkińska-Gorzyce do przecięcia się z granicą zachodnią 

gminy Jarosław, przebiegającą granicą lasu do przecięcia się z drogą Wólka Pełkińska-

Przeworsk. Granica południowa biegnie drogą Wólka Pełkińska-Przeworsk od granicy 

lasu pokrywającej się z granicą gminy Jarosław do toru kolejowego Przeworsk-Łańcut, 

a dalej torem kolejowym Przeworsk-Łańcut od miasta Przeworsk do przecięcia się z 

drogą Rogóżno-Korniaktów. Granica zachodnia biegnie drogą Rogóżno-Korniaktów, 

od toru kolejowego Przeworsk-Łańcut do rzeki Wisłok. Granica północno-zachodnia 

biegnie nurtem rzeki Wisłok, od przecięcia się z drogą Rogóżno-Korniaktów do ujścia 

rzeki Wisłok do Sanu.  

91 pk 18 PR 7161 

Granica północno-wschodnia biegnie nurtem rzeki San, od przecięcia się z drogą 

Gorzyce-Sieniawa do przecięcia się z drogą Jarosław-Oleszyce. Granica południowo-

zachodnia biegnie drogą Jarosław-Przeworsk, od rzeki San do przecięcia się z torem 

kolejowym Jarosław-Przeworsk, a następnie tym torem kolejowym do przecięcia się z 

drogą Wierzbna-Ujezna. Granica zachodnia biegnie zachodnią granicą administracyjną 

gminy Jarosław, wzdłuż drogi granicznej, potoku granicznego, granicą łąk, granicą 

lasu do przecięcia z drogą Pekinie-Sieniawa. Następnie granica biegnie drogą Wólka 

Pełkińska-Sieniawa do styku z rzeką San w miejscu przeprawy promowej w 

miejscowości Gorzyce.  

92 pk 19 PR 6153 

Granica północna biegnie nurtem rzeki Lubaczówka od jej ujścia do rzeki San do 

przecięcia się z drogą Ignasze-Skuratki. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą 

Ignasze-Skuratki, od przecięcia się z rzeką Lubaczówka do styku z drogą Skuratki-

Piwoda od styku z drogą Skuratki-Ignasze przez miejscowość Cetula, Piwoda, do jej 

styku z rzeką Wyczawa, dalej rzeką Wyczawa do jej ujścia do rzeki San. Granica 

zachodnia biegnie nurtem rzeki San, od ujścia rzeki Wyczawa do ujścia rzeki 

Lubaczówka. 

93 pk 29 PR 11065 

Granica północno-wschodnia biegnie nurtem rzeki Lubaczówka, od przecięcia się z 

drogą Skuratki-Ignasze do drogi Zapałów-Wólka Zapałowska. Granica wschodnia 

biegnie drogą Jarosław-Oleszyce, od przecięcia się z rzeką Lubaczówka do 

miejscowości Ryszkowa Wola, a następnie biegnie drogą Ryszkowa Wola-Wysocko, 

przez miejscowość Bobrówka, Wietlin I, Wysocko do przecięcia się z rzeką Szkło. 

Granica południowa biegnie rzeką Szkło, od przecięcia z drogą w miejscowości 

Wysocko, a dalej do ujścia jej do rzeki San. Następnie granica biegnie nurtem rzeki 

San od ujścia rzeki Szkło do ujścia rzeki Wyczawa. Granica północno-zachodnia 

biegnie rzeką Wyczawa, od jej ujścia do rzeki San do przecięcia się z drogą 

Wiązownica-Piwoda, następnie drogą Wiązownica-Piwoda-Cetula, od przecięcia się z 

rzeką Wyczawa do przecięcia się z rzeką Lubaczówka, w miejscowości Skuratki.    

94 pk 30 PR 4720 

Granica północno-wschodnia biegnie nurtem rzeki Lubaczówka, od przecięcia się z 

drogą Wólka Zapałowska-Zapałów do mostu na rzece Lubaczówka w miejscu 

przecięcia drogi Nowa Grobla-Czerniawka. Granica wschodnia biegnie drogą Nowa 

Grobla-Tuchla od mostu na rzece Lubaczówka przez miejscowość Czerniawka do 

miejscowości Hirne. Granica południowa biegnie drogą z miejscowości Hirne, przez 

Miękisz Nowy do miejscowości Korzenica, po czym z miejscowości Korzenica na 

północ do przecięcia się z torem kolejowym Munina-Lubaczów w miejscowości 

Zagrody dalej torem kolejowym do przecięcia się z drogą Bobrówka-Ryszkowa Wola. 

Granica zachodnia biegnie drogą Bobrówka-Wólka Zapałowska, od przecięcia się z 

torem kolejowym Lubaczów-Munina przez Ryszkową Wolę do przecięcia się z rzeką 

Lubaczówka.  

95 pk 31 PR 4119 

Granica północno-zachodnia biegnie nurtem rzeki Lubaczówka, od przecięcia się z 

droga Czerniawka-Nowa Grobla do styku z drogą Kobylnica Ruska-Lubaczów. 

Granica wschodnia biegnie drogą Lubaczów-Kobylnica Ruska od rzeki Lubaczówka 

do miejscowości Kobylnica Ruska. Granica południowa biegnie drogą Kobylnica 

Ruska-Tuchla, od miejscowości Kobylnica Ruska do miejscowości Tuchla. Granica 

zachodnia biegnie drogą Tuchla-Nowa Grobla, od miejscowości Tuchla przez 

miejscowości Hirne i Czerniawka do styku z rzeką Lubaczówka. 

96 pk 32 PR 4698 
Granica północna przebiega drogą Majdan Lipowiecki-Lubaczów, od styku z drogą 

Kobylnica Ruska-Lubaczów do styku z drogą biegnącą w kierunku miejscowości 



 

Lipowiec, a dalej drogą Majdan Lipowiecki-Lipowiec od miejscowości Majdan 

Lipowiecki do granicy Państwa. Granica wschodnia biegnie granicą Państwa do 

przecięcia się z drogą Lipowiec-Krowica Lasowa do styku z drogą idącą przez 

miejscowość Żmijowiska. Granica południowa biegnie od granicy Państwa drogą 

Żmijewska, Wielkie Oczy, Las Kobylnicki do styku z drogą Kobylnica Ruska-

Lubaczów. Granica zachodnia biegnie drogą Kobylnica Ruska-Lubaczów, od drogi 

Żmijowiska-Wielkie Oczy do styku z drogą idącą przez miejscowość Łukawiec.  

97 pk 25 TA 9108 

Granica północna obwodu biegnie od skrzyżowania dróg Radomyśl – Nowa Jastrząbka 

z drogą Janowiec – Żarówka w miejscowości Janowiec do miejscowości Zasów przez 

miejscowości Żarówka, Przeryty Bór, Dąbie do miejscowości Zasów. Granica 

wschodnia biegnie drogą od miejscowości Zasów przez miejscowości Nowa Wieś, 

Głowaczowa do przecięcia się z torem kolejowym w miejscowości Głowaczowa. 

Granica południowa biegnie torem kolejowym od skrzyżowania z drogą w 

miejscowości Głowaczowa do przecięcia się z granicą administracyjną gminy Czarna 

w miejscowości Jodłówka – Wałki. Granica zachodnia biegnie granicą administracyjną 

od miejscowości Jodłówka – Wałki do miejscowości Cypel, następnie skręca w 

kierunku zachodnim do miejscowości Nowa Jastrząbka, przysiółek Wesoła gdzie 

skręca w kierunku północno – wschodnim i biegnie drogą do miejscowości Janowiec. 

98 pk 24 TA 4956 

Północna granica obwodu biegnie drogą Róża – Dębica, od styku z drogą Czarna – 

Zasów do wsi Wiewiórka do styku z polną drogą prowadzącą do przysiółka 

Cieszęciny. Następnie drogą tą dochodzi do styku z drogą Zasów – Żyraków, skręca w 

nią na południowy – wschód i dociera do styku z drogą Żyraków – Korzeniów. Drogą 

tą biegnie 600 m w stronę Korzeniowa, po czym skręca na południowy – wschód i 

drogą dochodzi do rzeki Wisłoka. Granica południowo – wschodnia biegnie w górę 

nurtem rzeki Wisłoka, od przecięcia się z drogą Żyraków – Kędzierzyn do przecięcia 

się z torem kolejowym Kraków – Przemyśl. Granica południowa obwodu biegnie 

torem kolejowym Kraków – Przemyśl, od przecięcia się z rzeką Wisłoka do 

skrzyżowania z drogą Chotowa – Głowaczowa. Granica zachodnia obwodu biegnie 

drogą Chotowa – Głowaczowa, od skrzyżowania z torem kolejowym Kraków – 

Przemyśl do styku z drogą Czarna – Zasów i dalej w kierunku północnym drogą tą 

dociera do skrzyżowania z drogą Róża – Dębica.  

99 pk 33 RZ 8217 

Granica północna biegnie drogą Huta Przedborska – Przedbórz od styku z drogą w 

kierunku miejscowości Kamionka, przez Przedbórz, do drogi Kolbuszowa - Sędziszów 

Małopolski następnie drogą Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski od styku z drogą 

idącą przez Przedbórz do drogi Czarna Sędziszowska – Bratkowice, po czym drogą 

Czarna Sędziszowska – Bratkowice do drogi Bratkowice – Trzciana. Granica 

wschodnia biegnie drogą Bratkowice – Trzciana od Bratkowic do przecięcia się z 

torem kolejowym Rzeszów – Dębica. Granica południowa biegnie torem kolejowym 

Rzeszów – Dębica, od przecięcia się drogi Bratkowice – Trzciana z tym torem, do 

Sędziszowa Małopolskiego. Granica zachodnia biegnie od styku z drogą Przedbórz – 

Leszcze w miejscowości Huta Przedborska w kierunku południowym drogą idącą do 

granicy administracyjnej gminy Sędziszów Małopolski, następnie granicą 

administracyjną gminy Sędziszów Małopolski do przecięcia się tej granicy z drogą 

Przedbórz – Sędziszów Małopolski, a dalej drogą Przedbórz – Sędziszów Małopolski 

przez miejscowość Cierpisz, przysiółek Ług i miejscowość Wolica Piaskowa, do toru 

kolejowego Rzeszów – Dębica. 

100 pk 44 RZ 12663 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Bratkowice – Rudna Wielka od styku z 

drogą Bratkowice – Trzciana, do miejscowości Rudna Wielka, a dalej drogami Rudna 

Wielka – Miłocin oraz Miłocin – Trzebownisko, przez miejscowość Trzebownisko do 

rzeki Wisłok. Granica wschodnia biegnie środkiem rzeki Wisłok oraz wschodnim 

brzegiem zalewu na rzece Wisłok, od przecięcia się tej rzeki z drogą Trzebownisko – 

Łąka, do miejscowości Boguchwała. Granica południowo – zachodnia biegnie drogą 

łączącą Boguchwałę z Racławówką od rzeki Wisłok do styku z drogą Niechobrz – 

Racławówka, po czym drogą Niechobrz – Racławówka, w kierunku północno – 

wschodnim, do drogi idącej przez Racławówkę, a dalej drogą Racławówka – Nosówka 

do styku z drogą Przybyszówka – Zgłobień. Następnie granica biegnie drogą 

Przybyszówka – Zgłobień do styku z drogą Zgłobień – Bratkowice. Granica zachodnia 

biegnie droga Zgłobień – Bratkowice od miejscowości Zgłobień, przez Błędową 

Zgłobieńską oraz Trzcianę, do Bratkowic. 

101 pk 45 RZ 8380 

Granica północna biegnie drogą Terliczka – Łąka od przecięcia się tej drogi z rzeką 

Wisłok do miejscowości Łąka, po czym od Łąki granica biegnie drogą Trzebownisko – 

Chodakówka do styku z drogą idącą do Strażowa. Granica wschodnia biegnie drogą 



 

idącą do Strażowa od styku z drogą Trzebownisko – Chodaków do toru kolejowego 

Łańcut – Rzeszów, po czym torem kolejowym Łańcut - Rzeszów do przecięcia się z 

drogą łączącą przysiółek Kąty z drogą Strażów – Krasne. W dalszym ciągu granica 

biegnie drogą łączącą przysiółek Kąty z drogą Strażów – Krasne od toru kolejowego 

Łańcut – Rzeszów do drogi Strażów – Krasne, a dalej drogą Strażów – Krasne, przez 

Krasne, do drogi Łańcut – Rzeszów, po czym drogą Łańcut – Rzeszów do drogi idącej 

do Malawy, następnie drogą przez miejscowość Malawa do styku z drogą wychodzącą 

z przysiółka Podkościółek do drogi łączącej Chmielnik Rzeszowski z Tyczynem, a 

dalej granica biegnie drogą wychodzącą z przysiółka Podkościółek do styku z drogą 

Chmielnik Rzeszowski – Tyczyn. Granica południowa biegnie drogą Chmielnik 

Rzeszowski – Tyczyn, od styku z drogą idącą z przysiółka Podkościółek, przez 

miejscowość Kielnarowa, aż do miejscowości Tyczyn. Granica zachodnia biegnie 

drogą Tyczyn – Rzeszów od Tyczyna do Rzeszowa, po czym środkiem rzeki Wisłok, 

od przecięcia się drogi Rzeszów – Łańcut z tą rzeką, do miejscowości Terliczka.  

102 pk 48 RZ 5886 

Granica północna biegnie drogą Przeworsk – Łańcut od Rogóżna do styku z drogą 

Łańcut – Żołynia. Granica wschodnia biegnie drogą Rogóżno – Białoboki od 

miejscowości Rogóżno do drogi Przeworsk – Markowa w miejscowości Białoboki. 

Granica południowa biegnie drogą Przeworsk – Markowa od miejscowości Białoboki, 

przez Markową, do styku z drogą Husów – Łańcut. Granica południowo – zachodnia 

biegnie drogą Husów – Łańcut od styku z drogą idącą przez Markową aż do 

miejscowości Łańcut. 

103 pk 26 PR 5935 

Granica północna biegnie torem kolejowym Łańcut-Przeworsk od przecięcia się z 

drogą Rogóżno-Korniaktów do miejscowości Przeworsk. Granica wschodnia biegnie 

drogą od stacji kolejowej w Przeworsku w kierunku południowym do przecięcia się 

drogi z kolejką wąskotorową w miejscowości Burdasz następnie torem kolejki 

wąskotorowej do przecięcia się z drogą Urzejowice-Zarzecze. Granica południowa 

biegnie od skrzyżowania drogi Urzejowice-Żurawiczki z torem kolejki wąskotorowej 

drogą przez Urzejowice, Pikulice, Ostrów do miejscowości Białoboki. Granica 

zachodnia biegnie drogą od miejscowości Białoboki przez miejscowości Nowoszylce, 

Rogoźno do przecięcia się drogi z torem kolejowym Łańcut-Przeworsk. 

104 pk 27 PR 5609 

Granica północna biegnie drogą Przeworsk-Wólka Pełkińska od miejscowości 

Przeworsk do miejscowości Niechciałka. Granica wschodnia biegnie zachodnią 

granicą gminy Jarosław: wzdłuż granicy łąki, potoku granicznego, drogi granicznej do 

przecięcia się z linią kolejową Jarosław-Przeworsk, i dalej w kierunku zachodnim linią 

kolejową do przecięcia z drogą Ujemna-Mirocin. Następnie granica przebiega drogą 

Ujemna-Mirocin, od styku z linią kolejową do styku z drogą Jarosław-Rzeszów i dalej 

drogą Mirocin-Ożańsk do styku z drogą Mirocin-Zalesie do przecięcia się z drogą 

Przeworsk-Zarzecze, a następnie drogą Przeworsk-Zarzecze do miejscowości 

Zarzecze. Granica południowa biegnie drogą Zarzecze-Kańczuga, od styku z drogą 

Zarzecze-Przeworsk do przecięcia się z linią kolejki wąskotorowej w miejscowości 

Urzejowice. Granica zachodnia biegnie torem kolejki wąskotorowej, od przecięcia się 

z drogą Zarzecze-Urzejowice do przecięcia się z drogą Zarzecze-Przeworsk, po czym 

drogą Zarzecze-Przeworsk od przecięcia się z torem kolejki wąskotorowej do drogi 

Przeworsk-Wólka Pełkińska.  

105 pk 28 PR 3584 

Granica północno-wschodnia biegnie torem kolejowym Przeworsk-Jarosław, od 

przecięcia się z drogą Ujemna-Mirocin do przecięcia się z drogą Przeworsk-Jarosław, 

po czym drogą Przeworsk-Jarosław, od przecięcia się z torem kolejowym do styku z 

drogą Jarosław-Zarzecze. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą Jarosław-

Zarzecze od styku z drogą Przeworsk-Jarosław do przecięcia się z drogą Rożniatów-

Zarzecze w miejscowości Zarzecze. Granica zachodnia biegnie drogą Zarzecze-

Przeworsk, do miejscowości Zalesie dalej w kierunku Mirocina przez miejscowości 

Ogrody, Kalinówka przez część Mirocina do styku z drogą Przeworsk-Jarosław, dalej 

drogą w kierunku Ujezna do przecięcia się z linią kolejową. Granica północno biegnie 

torem kolejowym od miejsca przecięcia się drogi Mirocin-Ujezna do przecięcia się z 

drogą Wierzbna-Pałkinie. 

106 pk 33 PR 6556 

Granica północna biegnie torem kolejowym Munina-Oleszyce od przecięcia się z 

drogą Bobrówka-Ryszkowa Wola do styku z drogą Zagrody-Korzenica, a dalej na 

południowy-wschód od styku z torem kolejowym do miejscowości Korzenica, po 

czym drogą Korzenica-Hirne od miejscowości Korzenica przez miejscowość Miękisz 

Nowy do styku z drogą Tuchla-Czerniawka w miejscowości Hirne. Granica wschodnia 

biegnie drogą z miejscowości Hirne przez miejscowości Hirne, Tuchla w kierunku 

rzeki Szkło, aż do styku tej drogi z rzeką Szkło. Granica południowa biegnie nurtem 



 

rzeki Szkło, od styku z drogą idącą do miejscowości Tuchla do styku z drogą idącą do 

miejscowości Wysocko. Granica zachodnia biegnie drogą Wysocko-Ryszkowa Wola, 

od rzeki Szkło do przecięcia się z torem kolejowym Jarosław-Oleszyce.  

107 pk 34 PR 5806 

Granica północna biegnie drogą Las Kobylnicki-Żmijowiska przez miejscowość 

Wielkie Oczy, od styku z drogą Kobylnica Ruska-Lubaczów do granicy Państwa. 

Granica południowo-wschodnia biegnie granicą Państwa, od drogi biegnącej przez 

miejscowość Żmijowiska do styku z rzeką Szkło. Granica południowa biegnie nurtem 

rzeki Szkło, od granicy Państwa do przecięcia się z drogą Wola Zaleska-Tuchla. 

Granica północna biegnie drogą Wola Zaleska-Tuchla od rzeki Szkło do drogi Tuchla-

Potok Jaworowski. Następnie granica przebiega drogą Tuchla-Kobylnica Ruska, od 

przecięcia się drogi Wola Zaleska-Tuchla do przecięcia się z drogą Lubaczów-

Kobylnica Ruska i dalej w kierunku północnym drogą Lubaczów-Kobylnica Ruska z 

miejscowości Kobylnica Ruska do styku z drogą Las Kobylnicki-Żmijowiska.   

108 pk 36 TA 7336 

Granica północna obwodu biegnie torem kolejowym Kraków – Przemyśl, od 

przecięcia się z zachodnią granicą administracyjną gminy Czarna Tarnowska do mostu 

na rzece Wisłoka. Granica południowo – wschodnia biegnie w górę rzeki Wisłoka od  

toru kolejowego Kraków – Przemyśl do przecięcia się z granicą administracyjną miasta 

Pilzno dalej granicą do przecięcia się z drogą E-40 i dalej drogą E-40 do przecięcia się 

z granicą administracyjną gminy Skrzyszów. Granica zachodnia obwodu biegnie 

zachodnią granicą administracyjną gminy Pilzno, a następnie zachodnią granicą 

administracyjną gminy Czarna Tarnowska, od przecięcia się z drogą E-40 do 

przecięcia się z torem kolejowym Dębica – Tarnów. 

109 pk 35 TA 7064 

Granica północna obwodu biegnie drogą Wiewiórka – Dębica, od rzeki Wisłoka do 

toru kolejowego Kraków – Przemyśl, następnie torem kolejowym do skrzyżowania z 

drogą Pustynia – Dębica i drogą pustynia – Dębica od toru kolejowego Kraków – 

Przemyśl do styku z drogą E-40. Stąd drogą E-40 granica obwodu dochodzi do styku z 

drogą Nagawczyna – Stobierna. Granica wschodnia obwodu biegnie drogą 

Nagawczyna – Stobierna, od styku z drogą E-40 do styku z drogą Zawada – Stasiówka 

i dalej drogą tą do styku z drogą Dębica – Mała. Stąd drogą Dębica – Mała biegnie na 

południe w Głobikowej i dalej biegnie do przysiółka Kujawy (wieś Grudna Dolna). 

Granica południowa obwodu biegnie północną granicą administracyjną gminy 

Brzostek, od przecięcia się z drogą Braciejowa – Brzeziny do przecięcia się z drogą 

Głobikówka – Głobikowa. Granica południowo – zachodnia obwodu biegnie drogą 

Głobikówka – Głobikowa, od przecięcia się z północną granicą administracyjną gminy 

Brzostek do Głobikowej do styku z drogą Głobikowa – Połomia. Drogą tą dochodzi do 

styku z drogą przysiółek Południk – Braciejowa, i dalej biegnie drogą asfaltową przez 

las około 1500 m poczym skręca na zachód drogą leśną prowadzącą do pomnika AK - 

Kałużówka, utwardzoną około 1000 m dochodzi do północnej części polany „Hutuza” 

dalej drogą leśną i szlakiem turystycznym grzbietem góry Dębnak około 2500 m do 

skrzyżowania drogi Gumniska-Dobrków (przez oddziały leśne nr 99 – południowa 

część, nr 98 – południowa część, nr 100 – północna część, do styku z granicą 

administracyjną gmin: Dębica i Pilzno, dalej południową linią oddziałową oddziału 97, 

zachodnią częścią oddziału 94, przez oddział nr 90), następnie biegnie w kierunku 

północnym około 100 m i dochodzi do utwardzonej drogi leśnej biegnącej w kierunku 

zachodnim około 500 m następnie skręca w kierunku północno zachodnim i dochodzi 

do bezimiennego potoku dalej bezimiennym potokiem  dociera do styku z rzeką 

Wisłoka. Granica północno – zachodnia obwodu biegnie w dół rzeki Wisłoka, od styku 

z bezimiennym potokiem w miejscowości Podgrodzie do przecięcia się z drogą Dębica 

– Wiewiórka. 

110 pk 40 RZ 8703 

Granica północna biegnie torem kolejowym Dębica – Rzeszów od przecięcia z drogą 

Dębica – Brzeźnica do przecięcia się tego toru z drogą Ocieka – Ropczyce. Granica 

wschodnia biegnie drogą Ocieka – Ropczyce od toru kolejowego Dębica – Rzeszów do 

Ropczyc, a dalej drogą Ropczyce – Wielopole Skrzyńskie od Ropczyc do styku z 

drogą Łączki Kucharskie – Mała. Granica południowo – wschodnia biegnie drogą 

Łączki Kucharskie – Mała, od  miejscowości Łączki Kucharskie, przez Małą do styku 

z drogą Wielopole Skrzyńskie – Dębica. Granica zachodnia biegnie drogą Wielopole 

Skrzyńskie – Dębica od styku z drogą idącą do miejscowości Mała do styku z drogą 

Stasiówka – Nagawczyna, po czym drogą Stasiówka – Nagawczyna, przez Stasiówkę 

do styku z drogą Rzeszów – Dębica. Dalej granica biegnie drogą Rzeszów – Dębica do 

styku z drogą Dębica – Brzeźnica, a następnie drogą Dębica – Brzeźnica do przecięcia 

się tej drogi z torem kolejowym Rzeszów – Dębica. 

111 pk 41 RZ 8395 
Granica północno – wschodnia biegnie rzeką Wielopolka od przecięcia się tej rzeki z 



 

drogą Ropczyce – Ocieka do ujścia rzeki Bystrzyca do Wielopolki, a dalej rzeki 

Bystrzyca do przecięcia się z drogą Ocieka – Sędziszów Małopolski, po czym drogą 

Ocieka – Sędziszów Małopolski od rzeki Bystrzyca do toru kolejowego Dębica – 

Rzeszów, następnie torem kolejowym Dębica – Rzeszów do drogi Sędziszów 

Małopolski – Góra Ropczycka. Granica wschodnia biegnie od miejscowości 

Sędziszów Małopolski drogą Sędziszów Małopolski – Góra Ropczycka, po czym 

drogą Góra Ropczycka – Zagorzyce, przez Gnojnicę do miejscowości Zagorzyce, a 

dalej drogą Zagorzyce – Szkodna, przez Zagorzyce Górne do miejscowości Szkodna, 

następnie drogą w kierunku południowym od miejscowości Szkodna do przysiółka 

Szymanówka. Granica południowa biegnie drogami łączącymi przysiółek 

Szymanówka z Broniszowem, od przysiółka Szymanówka do drogi idącej południową 

stroną miejscowości Broniszów, po czym drogą idącą południową stroną Broniszowa 

do drogi Wielopole Skrzyńskie – Ropczyce. Granica północno – zachodnia biegnie 

drogą Wielopole Skrzyńskie – Ropczyce od styku z drogą idącą przez południową 

stronę Broniszowa do Ropczyc, a dalej drogą Ropczyce – Ocieka do przecięcia się tej 

drogi z rzeką Wielopolka.  

112 pk 42 RZ 9933 

Granica północna biegnie linią kolejową Dębica - Rzeszów od przecięcia się tej linii z 

drogą Sędziszów Małopolski - Borek Wielki do przecięcia się z drogą Sędziszów 

Małopolski - Bystrzyca. Granica wschodnia biegnie drogą Sędziszów Małopolski - 

Pstrągowa od przecięcia się z linią kolejową Dębica - Rzeszów, przez miejscowość 

Sielec, Iwierzyce, Bystrzycę, Budisz, Radej i Różanka do przecięcia się tej drogi z 

granicą administracyjną powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Granica południowo-

wschodnia i południowa biegnie od wyżej wymienionego przecięcia granicą 

administracyjną powiatu sędziszowsko-ropczyckiego do przecięcia się z drogą 

Szufnarowa - Ropczyce. Granica południowo-zachodnia biegnie drogą Szufnarowa - 

Ropczyce, przez Wielopole Skrzyńskie, Glinik, od przecięcia się tej drogi z granicą 

administracyjną powiatu ropczycko-sędziszowskiego, do styku z drogą biegnącą przez 

południowy skraj miejscowości Broniszów. Granica północno-zachodnia biegnie od 

miejscowości Sędziszów Małopolski drogą Sędziszów Małopolski – Góra Ropczycka, 

po czym drogą Góra Ropczycka – Zagorzyce, przez Gnojnicę do miejscowości 

Zagorzyce, a dalej drogą Zagorzyce – Szkodna, przez Zagorzyce Górne do 

miejscowości Szkodna, następnie drogą w kierunku południowym od miejscowości 

Szkodna do przysiółka Szymanówka. Granica południowa biegnie drogami łączącymi 

przysiółek Szymanówka z Broniszowem, od przysiółka Szymanówka do drogi idącej 

południową stroną miejscowości Broniszów, po czym drogą idącą południową stroną 

Broniszowa do drogi Wielopole Skrzyńskie – Ropczyce. 

113 pk 43 RZ 6066 

Granica północna biegnie torem kolejowym Dębica – Rzeszów od przecięcia się tego 

toru z drogą Ropczyce – Rzeszów do przecięcia się toru kolejowego Dębica – Rzeszów 

z drogą Bratkowice – Trzciana. Granica wschodnia biegnie drogą Trzciana – Zgłobień 

od przecięcia się toru kolejowego Dębica – Rzeszów z tą drogą, przez Trzcianę i 

Błędową Zgłobieńską, do miejscowości Zgłobień. Granica południowo – wschodnia 

biegnie drogą Zgłobień – Wola Zgłobieńską od styku z drogą Zgłobień – Trzciana do 

styku z drogą Wola Zgłobieńską – Nockowa, po czym drogą Wola Zgłobieńska – 

Nockowa, idącą od przysiółka Wieprzówki, do styku z drogą idącą przez Będzienicę, 

następnie drogę łączącą Będzienicę z przysiółkiem Pyrówki do styku z drogą biegnącą 

wzdłuż południowej granicy administracyjnej gminy Iwierzyce. W dalszym ciągu 

granica biegnie drogą idącą wzdłuż południowej granicy administracyjnej gminy 

Iwierzyce od przysiółka Pyrówki do drogi Zawadka – Bystrzyca. Granica zachodnia 

biegnie drogą Zawadka – Bystrzyca od granicy administracyjnej gminy Iwierzyce do 

miejscowości Bystrzyca, a dalej drogą Bystrzyca – Sędziszów Małopolski od styku z 

drogą Bystrzyca – Zawadka, przez Iwierzyce i Sielec, do toru kolejowego Dębica – 

Rzeszów. 

114 pk 47 RZ 6274 

Granica północna biegnie drogą Rzeszów – Łańcut od styku z drogą biegnącą przez 

miejscowość Malawa do styku w Łańcucie z drogą Łańcut – Husów. Granica 

wschodnia biegnie drogą Łańcut – Husów od Łańcuta do miejscowości Husów. 

Granica południowa biegnie od Husowa drogą przez przysiółek Podlesie i Lisówka do 

drogi Dylągówka – Albigowa w miejscowości Krzywa. Granica południowo-

zachodnia biegnie drogą Dylągówka-Albigowa od miejscowości Krzywa przez 

miejscowości Łąchówka, Krzyżyk, Podkościółek, Malawa do przecięcia się z drogą 

Rzeszów-Łańcut w miejscowości Krasne. 

115 pk 35 PR 6388 

Granica północna biegnie drogą Markowa-Mikulice, od styku z drogą Łańcut-Husów 

do styku drogą Urzejowice-Kańczuga. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą 

Urzejowice-Manasterz, od styku z drogą Mikulice-Markowa, przez miejscowość 



 

Kańczugę, do styku z drogą biegnącą przez miejscowość Siedleczka. Granica 

południowa biegnie drogą idącą przez miejscowość Siedleczka od styku z drogą 

Kańczuga-Manasterz do styku z drogą wychodzącą z południowego skraju 

miejscowości Sietesz do zachodniego skraju miejscowości Husów, dalej drogą Sietesz-

Husów od południowego skraju miejscowości Sietesz do przecięcia się z drogą 

Husów-Albigowa. Granica zachodnia biegnie drogą Husów-Albigowa, od styku z 

drogą Husów-Sietesz do styku z drogą idącą przez miejscowość Markowa. 

116 pk 36 PR 5382 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą Urzejowice-Zarzecze, od miejscowości 

Urzejowice do styku z drogą Zarzecze-Czudowice. Granica wschodnia biegnie drogą 

Zarzecze-Czudowice od miejscowości Zarzecze, przez miejscowość Rożniatów, do 

miejscowości Czudowice. Granica południowa biegnie drogą Czudowice-Rozbórz 

Długi od miejscowości Czudowice do drogi Rozbórz Długi-Pantalowice, następnie 

drogą Rozbórz Długi-Pantalowice od styku z drogą Rozbórz Długi-Czudowice do 

styku z drogą Pantalowice-Siedleczka, dalej drogą Pantalowice-Siedleczka od styku z 

drogą Pantalowice-Rozbórz Długi do styku z drogą Hadle Szklarskie-Urzejowice. 

Granica północno-zachodnia  biegnie drogą Hadle Szklarskie-Urzejowice od przecięcia 

się z drogą Siedleczka-Pantalowice przez Kańczugę do miejscowości Urzejowice. 

117 pk 37 PR 4541 

Granica północna biegnie w mieście Jarosław drogą Przeworsk-Radymno, od styku z 

drogą Jarosław-Cieszacin Wielki do styku z drogą Jarosław-Roźwienica. Granica 

południowo-wschodnia biegnie drogą Jarosław-Pruchnik od miasta Jarosław do 

przecięcia się w miejscowości Roźwienica z drogą Rudołowice-Czudowice, dalej 

biegnie ona drogą Rudołowice-Czudowice od miejscowości Roźwienica do styku z 

drogą Czudowice-Zarzecze. Granica zachodnia biegnie drogą Czudowice-Zarzecze od 

przecięcia się z drogą Roźwienica-Rozbórz Długi do przecięcia się z drogą Cieszacin 

Wielki-Zarzecze. Granica północno-zachodnia biegnie drogą Zarzecze-Jarosław przez 

miejscowości Kisielów, Cieszacin Wielki, Maliwiska do styku z drogą Przeworsk-

Jarosław w mieście Jarosław. 

118 pk 38 PR 5234 

Granica północno-wschodnia biegnie torem kolejowym Jarosław-Radymno, od 

przecięcia się z drogą Jarosław-Roźwienica do styku z drogą idącą w kierunku 

miejscowości Morawsko w miejscu wiaduktu, po czym drogą idącą w kierunku 

miejscowości Morawsko, od toru kolejowego Jarosław-Radymno przez miejscowość 

Mędlówka do miejscowości Morawsko, dalej drogą Morawsko-Łowce od 

miejscowości Morawsko do styku z drogą Łowce-Chłopice w miejscowości Podgaj. W 

dalszym ciągu granica biegnie drogą Łowce-Chłopice od styku z drogą Łowce-

Morawsko do styku z drogą Jarosław-Rokietnica. Następnie drogą Jarosław-

Rokietnica, od styku z drogą Chłopice-Łowce do styku z drogą Rokietnica-Chorzów. 

Granica południowa biegnie drogą od miejscowości Podgaj do miejscowości 

Tarnówka następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie drogą z 

miejscowości Tarnówka do miejscowości Rokietnica i dalej przez miejscowość 

Parcelacja do przecięcia się z drogą Tuligłowy-Czelatyce. Granica zachodnia biegnie 

drogą Tuligłowy-Roźwienica, od przecięcia się z drogą Rakietnica-Chorzów przez 

miejscowości Czelatyce i Rudołowice do przecięcia się z drogą Pruchnik-Jarosław od 

miejscowości Roźwienica do przecięcia się z torem kolejowym Jarosław-Przeworsk.  

119 pk 39 PR 5278 

Granica północna biegnie drogą Jarosław -Oleszyce od styku z drogą Jarosław-

Roźwienica do rzeki San.   Granica północno-wschodnia biegnie nurtem rzeki San, od 

przecięcia się z drogą Jarosław-Oleszyce do przecięcia się z drogą Radymno-

Duńkowice. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą Duńkowice-Radymno od 

rzeki San do styku z drogą Przemyśl-Radymno, następnie na długości około 0,7 km 

drogą Przemyśl-Radymno w kierunku północno-zachodnim do styku z drogą 

Radymno-Łowce od styku z drogą Przemyśl-Radymno do styku z drogą Łowce-

Morawsko. Granica zachodnia biegnie drogą Łowce-Morawsko, od styku z drogą 

Łowce-Chłopice w miejscowości Podgaj do miejscowości Morawsko, a następnie 

drogą Morawsko-Jarosław od miejscowości Morawsko przez Mędlówkę do toru 

kolejowego Radymno-Jarosław w miejscu wiaduktu, po czym tym torem kolejowym, 

aż do drogi Roźwienica-Jarosław. Dalej drogą Roźwienica-Jarosław od toru 

kolejowego Radymno-Jarosław do styku z drogą Przeworsk-Jarosław.  

120 pk 40 PR 7910 

Granica północna biegnie nurtem rzeki Szkło od jej ujścia do rzeki San, aż do 

przecięcia się z drogą Kobylnica Ruska-Łapajówka. Granica wschodnia biegnie drogą 

Kobylnica Ruska-Łapajówka od przecięcia się tej drogi z rzeką Szkło do miejscowości 

Łapajówka. Granica południowa biegnie drogą Korczowa-Radymno w miejscowości 

Łapajówka, a następnie drogą Łapajówka-Stubno od przecięcia się z drogą Korczowa-

Radymno w miejscowości Łapajówka przez miejscowość Chotyniec, Hruszowice, 



 

Gaje do mostu na rzece Wisznia. Następnie granica biegnie nurtem rzeki Wisznia od 

styku z drogą Łapajówka-Stubno do ujścia rzeki Wisznia do rzeki San. Granica 

południowo-zachodnia biegnie nurtem rzeki San, od ujścia rzeki Wisznia do ujścia 

rzeki Szkło.  

121 pk 41 PR 13915 

Granica północna biegnie nurtem rzeki Szkło, od przecięcia się z drogą Kobylnica 

Ruska-Łapajówka do granicy Państwa. Granica południowo-wschodnia biegnie granicą 

Państwa, od styku z rzeką Szkło do styku z drogą biegnącą do miejscowości Leszno 

(Poździacz). Granica południowo-zachodnia biegnie drogą idącą od granicy Państwa 

do miejscowości Leszno (Poździacz), następnie drogą idącą od miejscowości Leszno w 

kierunku północno-zachodnim do styku z drogą idącą w kierunku zachodnim, wzdłuż 

której przebiega linia wysokiego napięcia. Następnie granica biegnie drogą, wzdłuż 

której przebiega linia wysokiego napięcia, aż do styku z drogą biegnącą wzdłuż koryta 

Starego Sanu, a dalej drogą wzdłuż koryta Starego Sanu w kierunku północnym, potem 

w kierunku północno-zachodnim do drogi biegnącej do przejazdu na rzece San w 

miejscowości Niziny. Granica zachodnia biegnie nurtem rzeki San, od przejazdu na 

rzece San w miejscowości Niziny do miejscowości Barycz, po czym drogą idącą przez 

miejscowość Barycz, następnie drogą Barycz-Nienowice od miejscowości Barycz 

przez miejscowość Stubienko do styku z rzeką Wisznia w miejscowości Nienowice. 

Granica północna biegnie nurtem rzeki Wisznia, od miejscowości Nienowice do 

przecięcia się z drogą Stubno-Gaje. Granica zachodnia biegnie drogą Stubno-

Łapajówka, przez miejscowości Gaje, Hruszowice, Chotyniec do miejscowości 

Łapajówka, po czym drogą Radymno-Korczowa, od miejscowości Łapajówka do styku 

z drogą w kierunku miejscowości Kobylnica Ruska, a następnie drogą w kierunku 

miejscowości Kobylnica Ruska do przecięcia się z rzeką Szkło.  

122 pk 44 TA 8682 

Granica północno – wschodnia obwodu biegnie drogą E-40 z Machowej do Pilzna, od 

styku z zachodnią granicą administracyjną gminy Pilzno do styku z obwodnicą miasta 

Pilzno i następnie do przecięcia się z drogą E-40 i dalej do mostu na rzece Wisłoka 

następnie nurtem rzeki Wisłoka do przecięcia się z potokiem w miejscowości 

Podgrodzie. Północno – wschodnia granica biegnie w górę bezimiennego potoku 

przepływającego przez miejscowość Podgrodzie, od jego ujścia do rzeki Wisłoka do 

drogi E-40, przecina ją i dalej w tym samym kierunku biegnie drogą lokalną do 

przysiółka Grabówka do styku z drogą Podgrodzie – Gumniska. Drogą Podgrodzie – 

Gumniska biegnie około 700 m na północny – wschód, po czym skręca na południowy 

– wschód i drogą leśną dochodzi do styku z drogą Braciejowa – przysiółek Południk. 

Drogą tą biegnie do styku z drogą Połomia – Głobikowa, którą dociera do styku z 

drogą Głobikowa – Głobikówka i dalej drogą Głobikowa – Głobikówka dochodzi do 

przecięcia się z północną granicą administracyjną gminy Brzostek. Granica 

południowa obwodu biegnie północną granicą administracyjną gminy Brzostek, od 

przecięcia się z drogą Głobikowa – Głobikówka do przecięcia się z drogą Brzostek – 

Pilzno. Granica zachodnia obwodu biegnie drogą Brzostek – Pilzno, od przecięcia się 

w miejscowości Kamienica Dolna z północną granicą administracyjną gminy Brzostek 

do styku w miejscowości Pilzno z drogą Pilzno – Dębica, następnie drogą przez 

miejscowości Łeki dolne, Łeki Górne do przecięcia się z granicą administracyjną 

gminy Pilzno i dalej granicą administracyjną do przecięcia się z drogą E-40. 

123 pk 46 TA 4967 

Północna granica obwodu biegnie drogą Łęki Górne-Pilzno, od styku z drogą 

przysiółek Świniogóra - Łęki Górne do styku z drogą Pilzno-Brzostek. Granica 

wschodnia obwodu biegnie drogą Pilzno-Brzostek, od styku z drogą Łęki Górne-Pilzno 

do mostu na rzece Wisłoka. Południowa granica obwodu biegnie południową granicą 

administracyjną gminy Pilzno od mostu na rzece Wisłoka do przecięcia się z drogą 

przysiółek Wola Lubecka - Łęki Górne. Granica zachodnia obwodu biegnie drogą  

Wola Lubecka- Łęki Górne, od przecięcia się z południową granicą administracyjna 

gminy Pilzno do styku w miejscowości Zwiernik z drogą prowadzącą do przysiółka 

Świniogóra. Tu skręca na zachód i drogą tą biegnie około 3 km do przysiółka 

Świniogóra, po czym skręca na północ i drogą gminną do miejscowości Łęki Górne 

dociera do styku z drogą Łęki Górne –Pilzno.   

124 pk 49 RZ 5724 

Granica północna biegnie drogą od miejscowości Kamieniec przez miejscowości Mała, 

Niedźwiada Dolna do miejscowości Łączki Kucharskie. Granica północno – 

wschodnia biegnie drogą Ropczyce – Wiśniowa od styku z drogą Łączki Kucharskie – 

Mała, przez Glinik i Wielopole Skrzyńskie, do przecięcia się tej drogi z południową 

granicą administracyjną gminy Wielopole Skrzyńskie. Granica południowo – 

wschodnia biegnie południowo – wschodnią granicą administracyjną gminy Wielopole 

Skrzyńskie od przecięcia się z drogą Wielopole Skrzyńskie – Wiśniowa do styku z 

zachodnią granicą powiatu ropczycko – sędziszowskiego (byłego woj. rzeszowskiego). 



 

Granica południowo – zachodnia biegnie granicą powiatu ropczycko - 

sędziszowskiego od styku z południową granicą administracyjną gminy Wielopole 

Skrzyńskie do przecięcia się północnej granic administracyjnej tej gminy z drogą 

Wielopole Skrzyńskie – Dębica, a dalej drogą Wielopole Skrzyńskie – Dębica do styku 

z drogą idącą do miejscowości Mała.  

125 pk 51 RZ 9357 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą z miejscowości Nosówka do miejscowości 

Boguchwała. Granica południowa biegnie środkiem  rzeki Wisłok od miejscowości 

Boguchwała do miejsca przecięcia się rzeki z drogą Rzeszów-Krosno w miejscowości 

Zaborów. Granica południowa-zachodnia biegnie drogą od miejscowości Zaborów 

przez miejscowości Rzeki, Budy, Pyrówki, Dziadówki, Będzienica, Wola Zgłobieńska, 

Zgłobień do miejscowości Nosówka. 

126 pk 52 RZ 11774 

Granica północno-zachodnia biegnie środkiem rzeki Wisłok i środkiem zalewu na tej 

rzece, od przecięcia się tej rzeki z drogą Babica - Lubenia w Babicy do przecięcia się z 

drogą krajową nr 4 Rzeszów - Łańcut w miejscowości Rzeszów. Granica północna 

biegnie drogą krajową nr 4 Rzeszów - Łańcut na odcinku 100 m od przecięcia się z 

rzeką Wisłok do skrzyżowania z drogą Rzeszów - Tyczyn. Granica wschodnia biegnie 

drogą Rzeszów - Tyczyn od skrzyżowania z drogą krajową Rzeszów - Łańcut do 

Tyczyna, następnie w tej miejscowości skręca w kierunku wschodnim, biegnąc drogą 

Tyczyn - Borek Stary do skrzyżowania z drogą Borek Stary - Błażowa. Dalej granica 

ta biegnie od wyżej wymienionego skrzyżowania drogą Borek Stary - Błażowa do 

Błażowej. Granica południowa i południowo-zachodnia biegnie drogą od miejscowości 

Błażowa przez miejscowości Błażowa Górna, Białka, Lecka do skrzyżowania z drogą 

w kierunku Wilczak Leczański i dalej tą drogą do przecinki pomiędzy oddziałami 

leśnymi nr 79 i 80 do drogi Lecka-Straszydle i dalej tą drogą przez miejscowości 

Straszydle, Lubenia do miejscowości Siedliska a następnie drogą przez przysiółek 

Smolna do rzeki Wisłoki. 

127 pk 54 RZ 8539 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Malawa – Wola Rafałowska od styku z 

drogą wychodzącą z przysiółka Podkościółek do Chmielnika Rzeszowskiego, a dalej 

drogą Malawa – Wola Rafałowska, przez przysiółek Honie, do styku tej drogi z drogą 

Albigowa – Dylągówka. Granica wschodnia biegnie drogą Albigowa – Dylągówka od 

styku z drogą idącą przez przysiółek Honie do miejscowości Dylągówka. Granica 

południowa biegnie drogą Dylągówka – Błażowa od Dylągówki do miejscowości 

Błażowa. Granica zachodnia biegnie drogą Błażowa – Kielnarowa od styku z drogą 

Błażowa – Dylągówka do styku z drogą Kielnarowa – Chmielnik Rzeszowski w 

miejscowości Kielnarowa, a dalej drogą Kielnarowa – Chmielnik Rzeszowski od 

Kielnarowej do styku z drogą łączącą Chmielnik Rzeszowski z przysiółkiem 

Podkościółek, po czym tą drogą do styku z drogą Malawa – Wola Rafałowska.  

128 pk 55 RZ 9965 

Granica północna biegnie od drogi Dylągówka – Albigowa, w przysiółku Krzyżyk, 

drogą przez przysiółki Lisówka i Podlesie, do styku z drogą Husów – Sietesz, 

następnie drogą Husów – Sietesz do styku z drogą idącą do Siedleczki, po czym tą 

drogą przez Siedleczkę do styku z drogą Kańczuga – Szklary. Granica południowo – 

wschodnia biegnie drogą Kańczuga – Szklary od styku z drogą idącą przez Siedleczkę 

do miejscowości Szklary. Granica południowo – zachodnia biegnie drogą Szklary – 

Albigowa, położoną na północny wschód od miejscowości Szklary, od styku z drogą 

Szklary – Kańczuga, przez Dylągówkę, aż do drogi idącej przez przysiółki Lisówka i 

Podlesie do Husowa. 

129 pk 42 PR 5455 

Granica północna biegnie drogą Siedleczka-Pantalowice, od styku z drogą Hadle 

Szklarskie-Kańczuga do styku z drogą Pantalowice-Rozbórz Długi, a dalej drogą 

Pantalowice-Rozbórz Długi od miejscowości Pantalowice do styku z drogą Rzepin-

Hucisko. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą Rzepin-Hucisko od styku z 

drogą Pantalowice-Rozbórz Długi przez miejscowości Rzeplin i Wolę Rzepińską do 

styku z drogą Hucisko Nienadowskie-Łopuszka Wielka. Granica południowa biegnie 

od skrzyżowania wyżej opisanego w kierunku zachodnim drogą przez miejscowości 

Karczunek, Widacz, Tuligówka, Hucisko Jawornickie, Wólka, Mazurowska do 

miejscowości Widaczów. drogą Hucisko Nienadowskie-Jawornik Przedmieście, od 

styku z drogą w kierunku Woli Rzepińskiej, przez miejscowości Karczunek, Zapotok, 

Hucisko Jaworznickie-Widaczów do styku z drogą Hucisko Jawornickie-Widaczów. 

Granica zachodnia biegnie drogą Jawornik Polski-Kańczuga, od styku z drogą 

Bidaczów-Hucisko Jawornickie do przecięcia się z drogą Siedleczka-Pantalowice.  

130 pk 43 PR 5965 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą Pantalowice-Średnia, od styku z drogą 

idącą w kierunku miejscowości Rzeplin przez miejscowość Rozbórz Długi, Pruchnik, 

Węgierka i Wola Węgierska do styku z drogą Poręby-Helusz w przysiółku Poręby. 



 

Granica południowa biegnie drogą Wola Węgierska-Helusz z przysiółka Poręby do 

styku drogi Skopów-Kramarzówka w miejscowości Helusz. Granica południowo-

zachodnia biegnie drogą Skopów-Jodłówka, od miejscowości Helusz przez 

miejscowość Kramarzówka do styku z drogą Hucisko Nienadowskie-Pruchnik, i dalej 

drogą biegnącą w kierunku miejscowości Wola Rzeplińska. Granica północno-

zachodnia biegnie drogą Wola Rzepińska-Rzeplin, od styku tej drogi z drogą Hucisko 

Nienadowskie-Łopuszka Wielka do styku z drogą Pruchnik-Pantalowice.  

131 pk 44 PR 7291 

Granica północna biegnie od miejscowości Rozburz Długi od miejsca przecięcia się 

dróg Pruchnik-Mogiła a Rozburz Długi Cząstkowice przez miejscowość Czudowice, 

Cząstkowice do miejscowości Roźwienica drogą biegnącą w kierunku Woli 

Rokietnickiej i dalej tą drogą do miejscowości Maćkowska. Granica południowa 

biegnie od miejscowości Wola Maćkowa drogą biegnącą przy granicy pomiędzy gm. 

Żurawica a Rokietnica pomiędzy oddziałami 57, 56 i 99; 100 i 58; 101 i 59; 102 i 60; 

103 i 55; 113 a 67, 120; 114 a 121 do miejscowości Średnia dalej miejscowości 

Poręby. Granica zachodnia biegnie drogą od miejscowości Poręby a miejscem 

przecięcia się dróg z miejscowości Hulesza, Średnia, Poręby, dalej brzegiem drogi 

przez miejscowość Wola Węgierska, Węgierką Synowice, Pruchnik do miejscowości 

Rozburz Długi.  

132 pk 45 PR 4487 

Granica północna biegnie drogą Chłopice-Radymno od styku z drogą Rokietnica-

Jarosław, przez miejscowość Łowce do styku z drogą Bojanówka-Lutków w 

miejscowości Bojanówka. Granica wschodnia biegnie drogą Bojanówka-Trójczyce 

przez miejscowości Lutków, Kaszyce i Olszynka do styku dróg Trójczyce-Wacławice. 

Granica południowo-wschodnia biegnie drogą Wacławice-Maćkowice od styku dróg 

Trójczyce-Olszynka do styku z drogą Maćkowice-Rokietnica. Granica południowo-

zachodnia biegnie drogą Maćkowice-Rokietnica od styku z drogą Maćkowice-

Wacławice do miejscowości Rokietnica. Granica zachodnia biegnie drogą Rokietnica-

Jarosław od miejscowości Rokietnica do styku z drogą Chłopice-Radymno.  

133 pk 46 PR 3874 

Granica północna biegnie drogą Chłopice-Radymno, od skrzyżowania dróg 

Bojanówka-Lutków w miejscowości Bojanówka do styku w miejscowości Radymno z 

drogą Radymno-Przemyśl. Granica wschodnia biegnie drogą Radymno-Przemyśl, od 

styku z drogą Łowce-Radymno do styku z drogą idącą przez miejscowość Orły. 

Granica południowo-zachodnia biegnie drogą Orły-Kaszyce, od styku z drogą 

Przemyśl-Radymno do skrzyżowania dróg Wacławice-Kaszyce. Granica zachodnia 

biegnie drogą Trójczyce-Bojanówka od styku z drogą Wacławice-Kaszyce przez 

miejscowości Dmytrowice, Kaszyce i Lutków do styku drogi Bojanówka-Lutków w 

miejscowości Bojanówka.  

134 pk 47 PR 4738 

Granica północno-wschodnia biegnie nurtem rzeki San, od przecięcia się z drogą 

Radymno-Duńkowice do ujścia rzeki Wisznia, następnie nurtem rzeki Wisznia od jej 

ujścia do rzeki San do styku z drogą Chałupki Niegowskie-Stubienko. Granica 

wschodnia biegnie drogą Chałupki Niegowskie-Stubienko od rzeki Wisznia do styku z 

drogą  Stubno-Barycz w miejscowości Stubienko. Następnie drogą Stubno-Sośnica od 

miejscowości Stubienko, przez miejscowość Barycz do przecięcia się z rzeką San, po 

czym nurtem rzeki San od miejscowości Barycz do miejscowości Niziny. Granica 

południowa biegnie drogą idącą z miejscowości Niziny w kierunku zachodnim do toru 

kolejowego Przemyśl-Radymno od rzeki San do toru kolejowego Przemyśl-Radymno. 

Następnie tym torem w kierunku północno-zachodnim, aż do przecięcia się z drogą 

Sośnica-Zadąbrowie od przecięcia się z torem kolejowym Przemyśl-Radymno do styku 

z drogą Przemyśl-Radymno. Granica północno-zachodnia biegnie drogą Przemyśl-

Radymno od styku z drogą Zadąbrowie-Sośnica do styku w miejscowości Radymno z 

drogą Radymno-Duńkowice, po czym drogą Radymno-Duńkowice do rzeki San.  

136 pk 52 TA 5089 

Północna granica obwodu biegnie północną granicą administracyjną gminy Jodłowa, 

od styku z granicą administracyjną gminy Ryglice do styku z drogą Pilzno – Brzostek. 

Północno – wschodnia granica obwodu biegnie nurtem rzeki Wisłoka, od przecięcia się 

z drogą Pilzno- Brzostek do miejscowości Skórowa z drogą Skórowa-przysiółek 

Biedoszyce. Granica południowa biegnie drogą przez Skurową, od jej styku z rzeką 

Wisłoka, przez przysiółki Granice, Biedoszyce, Podlesie, Wiszowa do styku z 

zachodnią granicą administracyjną gminy Jodłowa. Granica zachodnia i północno - 

zachodnia obwodu biegnie zachodnią granicą administracyjną gminy Jodłowa, od 

styku z drogą przysiółek Wiszowa - przysiółek Góry do przecięcia się z drogą Ryglice 

– Jodłowa. Tu skręca na wschód i od przysiółka Dziady biegnie drogą polną przez górę 

Uście, górę Ptasznik do styku ze wschodnią granicą administracyjną gminy Ryglice w 

miejscowości Lubcza, przysiółek Czarna Wieś. Tu skręca na północ i granicą 



 

administracyjną gminy Ryglice dochodzi  do styku z północną granicą administracyjną 

gminy Jodłowa na północ od przysiółka Przygórze.     

137 pk 50 TA 9627 

Północna granica obwodu biegnie drogą Pilzno – Brzostek, od mostu na rzece Wisłoka 

do przecięcia się z północną granicą administracyjną gminy Brzostek. Stąd północną 

granicą administracyjną gminy Brzostek biegnie w kierunku wschodnim do przecięcia 

się z drogą Głobikowa – Głobikówka. Następnie od przecięcia się z drogą Głobikówka 

– Głobikowa granica biegnie do styku z granicą administracyjną powiatu dębickiego. 

Granica wschodnia biegnie granicą administracyjną powiatu dębickiego, od styku z 

północną granicą administracyjną gminy Brzostek do przecięcia się z drogą Gogołów – 

Opacionka. Granica południowa biegnie drogą Gogołów – Opacionka od przecięcia się 

z granicą administracyjną powiatu dębickiego do Januszkowic do styku z droga 

prowadzącą z Januszkowic do Nawsia Brzosteckiego. Od styku z drogą Nawsie 

Brzosteckie – Januszkowice granica biegnie drogą Januszkowice – Klecie – Błażkowa 

do styku z rzeką Wisłoka. Granica południowo – zachodnia obwodu biegnie nurtem 

rzeki Wisłoka, od styku z drogą Klecie – Błażkowa do przecięcia się z drogą Pilzno – 

Brzostek w miejscowości Jaworze Górne. 

138 pk 56 RZ 14902 

Granica południowo-wschodnia biegnie środkiem rzeki Wisłok od mostu łączącego 

Dobrzechów z Wysoką Strzyżowską po most łączący Przybówkę z Łękami 

Strzyżowskimi. Granica południowa biegnie od mostu Przybówka-Łęki Strzyżowskie 

drogą w kierunku drogi wojewódzkiej Twierdza-Turaszówka, po czym tą drogą do 

styku drogi Przybówka-Szebnie przez Nieplę dalej tą drogą do zabudowań w m. Niepla 

nr 36, po czym za tymi zabudowaniami skręca w prawo drogą polną i dalej tą drogą do 

styku drogi Przybówka-Lubla, dalej tą drogą Przybówka-Lubla poprzez przysiółek 

Sośnina do styku drogi Twierdza-Warzyce, dalej ta drogą do styku drogi Lubla-

Sieklówka dalej tą drogą do drogi polnej skręcającej w prawo, ok. 30m za 

zabudowaniami w m. Lubla nr 275, dalej omawianą drogą polną w kierunku 

północnym do debrzy Bukowy Las, następnie skręca i wokół debrzy do drogi 

biegnącej w kierunku Bukowego Lasu, dalej granica biegnie granicą administracyjną 

powiatu do zabudowań Pana Emila Niekowala zam. Głogów, od zabudowań w/w 

prostopadle w dół w kierunku północnym i po przecięciu debrzy łączy się z granicą 

administracyjną powiatu Strzyżów, dalej granicą administracyjną powiatu do styku z 

drogą Wielopole Skrzyńskie-Wiśniowa na wysokości kapliczki przydrożnej w 

przysiółku Wytrząska i dalej granicą administracyjną do styku z drogą Wielopole 

Skrzyńskie-Grodzisko. Granica wschodnia biegnie drogą Zawadka-Dobrzechów od 

granicy administracyjnej powiatu strzyżowskiego przez miejscowości Grodzisko i 

przysiółek Wierzchowiny do styku z drogą Kożuchów-Strzyżów, dalej tą drogą przez 

Dobrzechów do styku z drogą Dobrzechów-Wysoka Strzyżowska, po czym tą drogą do 

jej przecięcia się z rzeką Wisłok. 

139 pk 58 RZ 14580 

Granica północna biegnie od miejscowości Budzisz drogą idącą wzdłuż południowej 

granicy administracyjnej gminy Iwierzyce od drogi Pstrągowa – Bystrzyca do potoku 

płynącego przez przysiółek Pyrówki i Pstrągowską Wolę i dalej tym potokiem do 

przecięcia się z drogą biegnącą przez miejscowość Rzeki i dalej drogą biegnącą przez 

miejscowość Rzeki do mostu na rzece Wisłok w miejscowości Zaborów. Od mostu 

granica biegnie nurtem rzeki Wisłoki do przecięcia się w Babicy z drogą biegnącą do 

Lubeni. Granica wschodnia biegnie drogą od miejscowości Babica przez miejscowość 

Lubenia do Straszydla, do styku z drogą w pobliżu kościoła idącą do miejscowości 

Blizianka. Granica południowa biegnie drogą od miejscowości Straszydle drogą do 

Blizianki pomiędzy oddziałami 148, 149, 150 a oddziałami 145, 146, 147, 144 i dalej 

drogą do miejscowości Niebylec. Granica południowo – zachodnia biegnie drogą 

Niebylec - Babica do miejscowości Baryczka do styku z drogą Baryczka – Żarnowa i 

dalej tą drogą przez północny skraj przysiółka Wielki Pole do miejscowości Żarnowa. 

Od miejscowości Żarnowa granica biegnie nurtem rzeki Wisłok do mostu na drodze 

Dobrzechów – Wysoka Strzyżowska. Granica zachodnia biegnie od mostu do 

miejscowości Dobrzechów i dalej drogą przez przysiółek Wierzchowiny i miejscowość 

Grodzisko do miejscowości Zawadka, następnie drogą Zawadka – Bystrzyca do 

miejscowości Budzisz.     

140 pk 60 RZ 7159 

 Granica północno – wschodnia biegnie drogą Straszydle – Tyczyn od styku w 

miejscowości Straszydle, w pobliżu kościoła, z drogą idącą do Blizianki, do styku z 

drogą łączącą przysiółek Budy z miejscowością Lecka, po czym tą drogą, przez 

przysiółek Wilczak Leczański, do miejscowości Lecka, a dalej drogą Lecka – Błażowa 

do styku z drogą idącą przez Kąkolówkę. Granica wschodnia biegnie drogą przez 

Kąkolówkę od styku z drogą Lecka – Błażowa do styku z drogą Bachórz – Barycz w 

przysiółku Ryta Górka. Granica południowo – zachodnia biegnie drogą Bachórz – 



 

Barycz od przysiółka Ryta Górka do miejscowości Barycz, a dalej drogami łączącymi 

Barycz z Niebylcem, przez Kąty Luteckie i Konieczkową, do styku z drogą idącą do 

miejscowości Blizianka, w miejscowości Niebylec. Granica północno – zachodnia 

biegnie drogą od miejscowości Niebylec przez miejscowości Bliznianka a dalej drogą 

pomiędzy oddziałami 147, 146, 145 a oddziałami 150, 149, 148 przez przysiółki 

Poręby, Rzeki do miejscowości Straszydle w pobliżu kościoła. 

141 pk 61 RZ 8666 

Granica północno – zachodnia biegnie drogą Białka – Błażowa od styku z drogą idącą 

przez Kąkolówkę do styku w miejscowości Błażowa z drogą Błażowa – Dylągówka, 

po czym drogą Błażowa – Dylągówka do miejscowości Dylągówka. Granica północno 

– wschodnia biegnie drogą Dylągówka – Szklary od styku z drogą Dylągówka – 

Błażowa do styku w miejscowości Szklary z drogą Jawornik Polski – Szklary, po czym 

drogą Jawornik Polski – Szklary do styku z drogą Szklary – Bachórz, a dalej drogą 

Szklary – Bachórz do styku z drogą Bachórz – Barycz. Granica południowa biegnie 

drogą Bachórz – Barycz od styku z drogą idącą do miejscowości Szklary do styku z 

drogą idącą przez miejscowość Kąkolówka. Granica zachodnia biegnie drogą przez 

Kąkolówkę od styku z drogą Lecka – Błażowa do styku z drogą Bachórz – Barycz w 

przysiółku Ryta Górka. 

142 pk 48 PR 4021 

Granica północna biegnie drogą Szklary – Hadle Szklarskie, od styku z drogą Szklary 

– Dylągówka, przez miejscowość Jawornik Polski do styku z drogą idącą przez 

miejscowość Widaczów, po czym drogą Widaczów – Wólka od styku z drogą 

Jawornik Polski – Hadle Szklarskie do styku z drogą łączącą Wólkę z przysiółkiem 

Podedwór. Granica wschodnia biegnie drogą Wólka – Podedwór, od styku z drogą 

Wólka – Widaczów, przez miejscowość Hucisko Jawornickie i przysiółek Podedwór, a 

następnie drogami przechodzącymi przez miejscowości: Międzygórze – Huta, Poręby, 

Lechówka, Obszary, Pokrzywiska do styku potoku Bachórzówka z drogą Laskówka – 

Bachórz, i dalej granica przebiega potokiem Bachórzówka do ujścia rzeki San. Granica 

południowo – wschodnia biegnie nurtem rzeki San, od ujścia potoku Bachórzówka do 

drogi Dynów – Bartkówka. Granica zachodnia biegnie drogą Bartkówka – Dynów, od 

rzeki San do drogi idącej do miejscowości Dynów, po czym drogą idącą przez 

miejscowość Dynów od styku z drogą Dynów – Bartkówka do styku z drogą Barycz – 

Bachórz. Następnie drogą Barycz – Bachórz, od styku z drogą idącą do miejscowości 

Dynów do styku z drogą idącą do miejscowości Szklary, a dalej drogą idącą do 

miejscowości Szklary od styku z drogą Barycz – Bachórz do drogi Szklary – Jawornik 

Polski. 

143 pk 49 PR 4312 

Granica północna biegnie drogą Hucisko Jawornickie-Hucisko Nienadowskie, od 

przecięcia się z drogą idącą w kierunku miejscowości Hucisko Jawornickie do 

przecięcia się z drogą Drohobyczka. Granica wschodnia biegnie z miejscowości 

Widne, dalej drogą do Dubiecka przez miejscowości Komarówka Międzygórze, 

Tkaczowka, Przedmieście Dubieckie do skrzyżowania z drogą Śliwnika-Wybrzeże 

dalej do miejscowości Przysada do styku z rzeką San. Granica południowa biegnie 

nurtem rzeki San, od miejscowości Przysada do ujścia potoku Bachórzówka. Granica 

zachodnia biegnie potokiem Bachórzówka od ujścia do rzeki San przez miejscowości 

Kalwaria, Kosztowa, Witryłów, Poręby do miejscowości Hucisko Jawornickie. 

144 pk 50 PR 3370 

Granica północna biegnie drogą Hucisko Jawornickie-Hucisko Nienadowskie, od styku 

drogi biegnącej do miejscowości Drohobyczka do styku z drogą Pruchnik-Nienadowa 

od miejscowości Widne. Granica wschodnia biegnie drogą Hucisko Nienadowskie-

Iskań, od miejscowości Hucisko Nienadowskie przez miejscowości Nienadowa do 

styku z rzeką San.  Granica południowa biegnie nurtem rzeki San, od styku drogi 

Iskań-Nienadowa do mostu na rzece w miejscowości Przysada. Granica zachodnia 

biegnie drogą Przysada-Dubiecko, od styku z rzeką San do miejscowości Dubiecko, a 

dalej drogą Dubiecko-Bachórzec do styku z drogą Przedmieście Dubieckie-

Drohobyczka, po czym drogą Przedmieście Dubieckie-Drohobyczka od styku z drogą 

Dubiecko-Bachórzec przez miejscowości Przedmieście Dubieckie i Drohobyczka do 

styku z drogą Hucisko Jawornickie-Hucisko Nienadowskie w miejscowości Widne.  

145 pk 51 PR 5206 

Granica północna i północno-wschodnia biegnie drogą Hucisko Nienadowskie-

Pruchnik od styku z drogą prowadzącą do miejscowości Nienadowa do styku z drogą 

prowadzącą do miejscowości Kramarzówka, w miejscowości Majdan, po czym z 

miejscowości Majdan do miejscowości Kramarzówka. Granica wschodnia biegnie 

drogą Kramarzówka-Babice od miejscowości Kramarzówka, przez miejscowość 

Helusz i Skopów do styku z rzeką San w miejscowości Babice. Granica południowa 

biegnie nurtem rzeki San od miejscowości Babice do styku z drogą Iskań-Nienadowa. 

Granica zachodnia biegnie od miejscowości Iskań drogą przez miejscowości 



 

Nienadowa, Zarąbki do miejscowości Hucisko Nienadowskie.  

146 pk 52 PR 6637 

Granica północna biegnie drogą Helusz-Wola Węgierska, od miejscowości Helusz do 

przysiółka Poręby. Granica północno-wschodnia biegnie drogą Wola Węgierska-

Średnia, od przysiółka Poręby do styku z drogą Średnia-Rokietnica w miejscowości 

Średnia i dalej drogą Średnia-Rokietnica do styku w okolicy wzgórza Bukowy Garb, 

po czym  utwardzoną drogą śródleśną w kierunku południowo-wschodnim drogą idącą 

do miejscowości Hołubla i dalej potokiem Hołubla do rzeki San. Granice południowo-

wschodnia i południowo-zachodnia biegną środkiem rzeki San od ujścia potoku 

Hołubla do miejscowości Babice.  Granica zachodnia biegnie drogą Babice-

Kramarzówka od miejscowości Babice przez miejscowość Skopów do styku z drogą 

Helusz-Wola Węgierska w miejscowości Helusz. 

147 pk 53 PR 7527 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą Rokietnica-Przemyśl od miejscowości 

Rokietnica przez miejscowości Maćkowice, Ujkowice do miasta Przemyśl. Granica 

południowa biegnie środkiem rzeki San, od miasta Przemyśla do ujścia potoku 

Hołubla. Granica południowo-zachodnia biegnie potokiem Hołubla, od rzeki San do 

miejscowości Hołubla, a dalej utwardzoną drogą śródleśną z miejscowości Hołubla w 

kierunku północno-zachodnim do styku z drogą biegnącą w kierunku miejscowości 

Bełwin w okolicy wzgórza Bukowy Garb. Granica północno-zachodnia biegnie drogą 

Średnia-Rokietnica od styku w okolicy wzgórza Bukowy Garb przez miejscowości 

Nowy Świat i Wola Rokietnicka do miejscowości Rokietnica. 

148 pk 54 PR 12054 

Granica północna biegnie od styku dróg Rokietnica-Ujkowice a drogą Maćkowice-

Trójczyce przez miejscowości Trójczyce Wacławice do miejscowości Orły gdzie 

załamuje się w kierunku miejscowości Zadąbrowie i skręca w kierunku wschodnim 

przez miejscowość Sośnica do torów kolejowych w miejscowości Zatorze skręcając w 

kierunku wschodnim do miejscowości Niziny i dalej do rzeki San. Granica wschodnia i 

południowa biegną nurtem rzeki San, od miejscowości Niziny do miasta Przemyśl. 

Granica zachodnia biegnie od miasta Przemyśl przez miejscowości Lipowica, 

Ujkowice, Maćkowice do miejsca opisanego przy opisanej granicy północnej. 

149 pk 70 TA 9538 

Północna granica obwodu biegnie wzdłuż północnej granicy administracyjnej gminy 

Szerzyny, od przecięcia się z drogą Święcany – Swoszowa do styku z granicą 

administracyjną gminy Jodłowa. Następnie w kierunku północnym ok. 300 m biegnie 

wzdłuż granicy administracyjnej gminy Jodłowa do przecięcia się z drogą prowadzącą 

do przysiółka Wisowa. Tu skręca na wschód i drogą tą biegnie przez przysiółki 

Wisowa, Biedoszyce. Granice do styku z rzeką Wisłoka w Skórowej. Południowo-

wschodnia granica obwodu biegnie w górę rzeki Wisłoka, od styku z drogą przysiółek 

Wisowa – Skórowa do styku z drogą Błażkowa – Dębowa.  Drogą tą dochodzi do 

styku z drogą Brzyska - Czermna. Stąd drogą Brzyska – Czermna dochodzi do styku z 

drogą przysiółek Góry – Jabłonica. Tu skręca na południe i drogą przez miejscowości 

Jabłonica, Lisów dochodzi do styku z drogą Skołyszyn – Biecz i dalej drogą Skołyszyn 

– Biecz w kierunku zachodnim dobiega do styku z drogą Święcany – Swoszowa. 

Południowo – zachodnia granica obwodu biegnie drogą Święcany – Swoszowa od 

styku z drogą Skołyszyn – Biecz do styku z północną granicą administracyjną gminy 

Szerzyny z włączeniem do tego obwodu obiektu stanowiącego własność Koła 

Łowieckiego „Szarak” w Szerzynach wraz z drogą dojazdową, który znajduje się w 

Swoszowej, po zachodniej stronie drogi Święcany – Swoszowa. 

150 pk 15 KS 12529 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Błażkowa – Januszkowice od styku z 

drogą Błażkowa – Brzyska do przecięcia się z drogą Pilzno – Jasło, po czym drogą 

idącą przez Januszkowice od styku z drogą Pilzno – Jasło przez Januszkowice i 

Opacionkę do granicy administracyjnej powiatu dębickiego, a dalej tą granicą do 

przecięcia się z drogą Lubla – Kołaczyce. Stąd drogą Lubla – Kołaczyce przez 

miejscowość Sieklówka Górna do styku w miejscowości Lubla z drogą łączącą 

miejscowość Lubla z miejscowością Przybówka, a dalej drogą łączącą miejscowość 

Lubla z Przybówką od miejscowości Lubla do Przybówki, po czym na długości około 

2 km w kierunku wschodnim drogą przez Przybówkę od styku z drogą łączącą 

Przybówkę z Lublą do przecięcia się z torem kolejowym Rzeszów – Jasło. Dalej 

granica biegnie torem kolejowym Rzeszów – Jasło od styku z drogą idącą przez 

Przybówkę do przecięcia się z drogą Chrząstówka – Moderówka, a dalej na długości 

około 0,3 km drogą Chrząstówka – Moderówka od toru kolejowego Rzeszów – Jasło 

do styku z drogą Krosno – Jasło. Granica południowa biegnie droga Krosno – Jasło od 

styku z drogą Moderówka – Chrząstówka do Jasła. Granica zachodnia biegnie drogą 

Jasło – Pilzno od styku w miejscowości Jasło z drogą Jasło – Krosno do miejscowości 

Kołaczyce. Dalej drogą Kołaczyce – Brzyska od miejscowości Kołaczyce przez 



 

Kłodawę do Brzyska. Dalej granica biegnie drogą Brzyska – Błażkowa od styku w 

miejscowości Brzyska z drogą Brzyska – Kołaczyce do styku w miejscowości 

Błażkowa z drogą Błażkowa – Januszkowice. 

151 pk 11 KS 12155 

Granica wschodnia biegnie drogą Dobrzechów – Krosno przez miejscowości Wysoka 

Strzyżowska, Węglówka, Czarnorzeki, Korczyna do przecięcia się drogi z rzeką 

Wisłok w Krośnie. Granica południowo – zachodnia, zachodnia i północna biegnie 

nurtem rzeki Wisłok od mostu na rzece Wisłok w Krośnie do mostu na rzece Wisłok w 

Dobrzechowie.  

152 pk 63 RZ 13807 

Granica północna biegnie środkiem rzeki Wisłok od przecięcia się tej rzeki z drogą 

Dobrzechów - Węglówka do drogi lokalnej Żarnowa - Baryczka, a następnie tą drogą, 

przez przysiółek Wielkie Pole do skrzyżowania z drogą krajową nr 9 Babica - 

Niebylec. Granica północno-wschodnia biegnie drogą krajową Babica - Niebylec od 

skrzyżowania z drogą lokalną Żarnowa - Baryczka do Niebylca, a dalej drogami 

łączącymi Niebylec z miejscowością Barycz, przez Konieczkową i Kąty Luteckie, do 

drogi Barycz - Domaradz.  Granica południowo-wschodnia i południowa biegnie drogą 

od miejscowości Poręby przez miejscowości Domaradz, Lutcza, Krasna, Mała Krasna, 

do miejscowości Węglówka. Granica zachodnia biegnie drogą od miejscowości 

Węglówka przez miejscowości, Stodolina, Wysoka Strzyżowska w kierunku 

Dobrzechowy do miejsca przecięcia się drogi z rzeką Wisłok.  

153 pk 19 KS 12536 

Granica północna biegnie drogą od przysiółka Figurówka, gm. Czermna przez 

przysiółek Góry do miejscowości Brzyska a dalej drogą do miejscowości Kołaczyce. 

Granica wschodnia biegnie drogą od miejscowości Kołaczyce do miejscowości Jasło i 

dalej drogą do mostu na rzece Wisłoka w miejscowości Niegłowice – Rafineria. Od 

mostu biegnie nurtem rzeki w kierunku południowym i w odległości około 1,2 km 

skręca w kierunku zachodnim do styku z drogą Jasło – Dębowiec przy kościele, dalej 

biegnie drogą do skrzyżowania z drogą która biegnie przez miejscowość Bajdy do 

skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Osobnica. Granica 

południowa biegnie drogą od miejscowości Bajdy do miejscowości Pagorzyna przez 

miejscowości Osobnica, Radość, Pagórek do styku w miejscowości Pagorzyna z 

zachodnia granicą administracyjną gminy Skołyszyn. Granica zachodnia biegnie 

granicą administracyjną gminy Skołyszyn od miejscowości Pagorzyna do 

miejscowości Lisówek i dalej drogą przez miejscowości Lisów, Babikówka, Lipnica 

Górna, Jabłonica do miejscowości Figurówka. 

154 pk 4 KS 7944 

Granica północna biegnie drogą Lutcza – Domaradz od styku z drogą idącą do 

miejscowości Żyznów, przez północną część Lutczy, do styku z drogą Barycz – 

Iskrzynia. Granica wschodnia biegnie drogą Barycz – Iskrzynia od styku z drogą 

biegnącą do Lutczy do styku z drogą Jabłonica Polska – Korczyna. Granica 

południowa biegnie drogą Jabłonica Polska – Korczyna od przecięcia się z drogą 

Iskrzynia – Domaradz do styku w miejscowości Korczyna z drogą Korczyna – 

Węglówka. Granica północno – zachodnia biegnie drogą Korczyna – Węglówka od 

Korczyny do wschodniego skraju miejscowości Węglówka, a dalej drogą Węglówka – 

Lutcza od miejscowości Węglówka, przez miejscowość Krasna do styku z drogą 

biegnącą przez północno – wschodnią część miejscowości Żyznów.      

155 pk 2 KS 10100 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą Domaradz-Barycz od styku z drogą idącą 

do przysiółka Kąty w miejscowości Gwoźnica Górna do styku w miejscowości Barycz 

z drogą Barycz – Hłudno, po czym drogą Barycz – Hłudno od miejscowości Barycz 

przez miejscowość Wesoła do styku z drogą Hłudno – Brzozów. Granica południowo – 

wschodnia biegnie drogą Hłudno – Brzozów od miejscowości Hłudno przez 

miejscowość Przysietnica do miejscowości Brzozów. Granica południowo – zachodnia 

biegnie drogą idącą przez Brzozów w kierunku północno-zachodnim do drogi 

Iskrzynia-Barycz od styku w miejscowości Brzozów z drogą Brzozów-Hłudno przez 

miejscowość Stara Wieś do drogi Iskrzynia-Barycz. Granica północno-zachodnia 

biegnie drogą Iskrzynia-Barycz od styku z drogą idącą przez Starą Wieś do styku z 

drogą idącą przez przysiółek Kąty i miejscowość Gwoźnica Górna.   

 

 

 

 

 

 

156 pk 

 

 

1 KS 

 

8143 

Granica północna biegnie drogą wojewódzką Domaradz – Przemyśl, począwszy od 

skrzyżowania z drogą Nozdrzec – Barycz, w miejscowości Barycz i dalej przez 

miejscowości Ryta Górka, Ujazdy, Wyręby, Ulanica do krzyżówki z drogą Harta – 

Grabownica. Granica wschodnia przebiega wzdłuż drogi Harta – Grabownica od 

wspomnianej krzyżówki do styku z drogą Dynów – Bartkówka, a następnie tą drogą w 

kierunku Bartkówki do mostu na rzece San i dalej środkiem rzeki San do styku z polną 

drogą Wara – Jawornik Ruski. Od południa granica biegnie drogą Wara – Jawornik 

Ruski do styku z drogą Harta – Grabownica w miejscowości Wara. Stąd granica 



 

 

 

 

 

obwodu biegnie po drodze Harta – Grabownica, około 0,5 km do skrzyżowania z drogą 

Wara – Brzozów w miejscowości Wara i dalej przebiega wzdłuż drogi Wara – 

Brzozów na odcinku Wara – Izdebki do krzyżówki z drogą Hłudno – Izdebki. Granica 

zachodnia biegnie drogą Izdebki – Hłudno, do skrzyżowania z drogą Nozdrzec – 

Barycz w miejscowości Hłudno, po czym przechodzi w granicę południowo – 

zachodnią wzdłuż drogi Nozdrzec – Barycz do skrzyżowania z drogą Domaradz – 

Przemyśl w miejscowości Barycz. 

157 pk 55 PR 4366 

Granica północna bierze swój początek od ujścia do rzeki San cieku wodnego, 

płynącego z miejscowości Bartkówka i dalej wzdłuż tego cieku do drogi powiatowej 

Dynów-Dylagowa. Dalej granica biegnie drogą powiatową przez miejscowości: 

Bartkówka i Pawłokoma. Granica wschodnia, od miejscowości Pawłokoma, biegnie 

wzdłuż drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą gminną obok przystanku 

autobusowego i dalej tą polną drogą gminną nad uroczyskiem Jambrowe Potoki do 

przecięcia się z drogą Dylągowa-Dąbrówka, następnie drogą Dąbrówka-Żohatyń do 

przecięcia z drogą Żohatyń-Iskań. Granica południowa biegnie drogą przez 

miejscowości Żohatyń, Jawornik Ruski, Jasionów, Huta Poręby, Siedliska do 

przecięcia się z rzeką San w miejscowości Wara. Granica zachodnia biegnie nurtem 

rzeki San do ujścia cieku wodnego płynącego z miejscowości Bartkówka. 

158 pk 56 PR 4639 

Granica północna przebiega nurtem rzeki San od ujścia cieku wodnego, płynącego z 

miejscowości Bartkówka do ujścia potoku Polchowa. Granica wschodnia przebiega 

potokiem Polchowa, a następnie drogą w kierunku południowym do styku z Czarnym 

Potokiem i dalej Czarnym Potokiem do przecięcia się z drogą Piątkowa Górna-Iskań w 

miejscowości Piątkowa. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą powiatową w 

kierunku Żohatyń do przecięcia z drogą Dynów-Żohatyń. Granica południowo-

zachodnia biegnie drogą Dynów- Żohatyń (przez Wołosanki) do przecięcia z drogą 

Dynów-Dylągowa i dalej w kierunku Dylągowej do przecięcia z drogą gminną na 

początku miejscowości. Następnie granica przebiega gruntową drogą gminną nad 

uroczyskiem Jambrowe Potoki do skrzyżowania z drogą powiatową Dylągowa-Dynów 

i dalej tą drogą przez miejscowości Pawłokoma do początku miejscowości Barkówka i 

dalej wzdłuż cieku wodnego do rzeki San. 

159 pk 57 PR 6320 

Granica północno-wschodnia biegnie nurtem rzeki San od ujścia potoku Polchowa do 

drogi idącej do miejscowości Brzuska. Granica wschodnia biegnie drogą Brzuska-

Bircza, od rzeki San przez miejscowości Brzuska, Sufczyna i Nowa Wieś do 

miejscowości Bircza. Granica południowa biegnie drogą Bircza-Bircza Stara od 

miejscowości Bircza do styku w miejscowości Bircza Stara z drogą Bircza Stara-

Kotów. Granica południowo-zachodnia biegnie drogą Bircza Stara-Kotów, od 

miejscowości Bircza Stara przez miejscowości Rudawka Birczańska, Kotów, a dalej 

polną drogą gruntową Kotów-Piątkowa do styku z drogą Żohatyn-Iskań do Czarnego 

Potoku w miejscowości Piątkowa. Granica zachodnia biegnie Czarnym Potokiem, od 

miejscowości Piątkowa do drogi biegnącej w kierunku północnym do przecięcia się 

drogi z potokiem Polchowa, a następnie potokiem Polchowa do jego ujścia do rzeki 

San.  

160 pk 58 PR 9213 

Granica północno-wschodnia biegnie środkiem rzeki San, od styku drogi Babice-

Pruchnik w miejscowości Babice do kładki w miejscowości Krasice. Granica 

wschodnia biegnie od kładki na rzece San w miejscowości Krasice drogą asfaltową do 

miejscowości Olszany, następnie drogą Olszany – Bircza do miejscowości Bircza. 

Granica południowo-wschodnia biegnie drogą Olszany-Bircza od miejscowości 

Olszany do miejscowości Bircza. Granica zachodnia biegnie drogą Bircza-Iskań od 

miejscowości Bircza, przez miejscowości Sufczyna i Brzuska, aż do rzeki San, a dalej 

środkiem Sanu od drogi Brzuska-Sufczyna do miejscowości Babice. 

161 pk 59 PR 12323 

Granica zachodnio – północna i północna biegnie nurtem rzeki San, od promu na rzece 

San w miejscowości Krasice na wschód do ujścia rzeki Wiar do Sanu. Granica 

wschodnia biegnie nurtem rzeki Wiar, od ujścia rzeki Wiar do Sanu, aż do granicy 

Państwa. Granica południowo – wschodnia biegnie granicą Państwa, od rzeki Wiar do 

rzeczki Zalesie. Granica południowo – zachodnia biegnie rzeczką Zalesie do 

miejscowości Młodowice, następnie drogą Młodowice – Olszany, od miejscowości 

Młodowice przez Fredropol, Kniażyce, Witoszyńce, Rokszyce do miejscowości 

Olszany. Granica zachodnia biegnie drogą od miejscowości Olszany do kładki na rzece 

San w miejscowości Krasice.  

162 pk 60 PR 7565 

Granica północna biegnie nurtem rzeki San od ujścia rzeki Wiar do Sanu do styku 

Sanu ze miejscowością Medyka. Granica zachodnia biegnie nurtem rzeki San od 

miejscowości Medyka do styku ze starym korytem rzeki San. Granica północna 



 

biegnie od poprzednio opisanego miejsca północnym brzegiem starego koryta rzeki 

San do przecięcia się z drogą prowadzącą do miejscowości Leszno i dalej drogą przez 

miejscowość Leszno do granicy Państwa. Granica wschodnia biegnie granicą Państwa 

do styku z rzeką Wiar. Granica zachodnia biegnie nurtem rzeki Wiar od granicy 

Państwa do miejsca ujścia do rzeki San.  

163 pk 17 KS 9287 

Granica północna biegnie drogą Jasło – Krosno od Jasła do styku w Moderówce z 

drogą Moderówka – Brzezówka. Granica wschodnia biegnie drogą Moderówka – 

Brzezówka od styku z drogą Jasło – Krosno do przecięcia się z granicą administracyjną 

gminy Tarnowiec, a dalej wschodnią granicą administracyjną gminy Tarnowiec od 

przecięcia się z drogą Moderówka – Brzezówka do przecięcia się z drogą Kopytowa – 

Łubno Szlacheckie. Granica południowa biegnie drogą Kopytowa – Łubno Szlacheckie 

od przecięcia się ze wschodnią granicą administracyjną gminy Tarnowiec do styku z 

drogą łączącą Łubno Szlacheckie z miejscowości Zarzecze, po czym drogą łączącą 

Łubno Szlacheckie z miejscowością Zarzecze od  miejscowości Łajsce do styku w 

miejscowości Zarzecze z drogą Nowy Żmigród – Jasło, a dalej na długości 0,6 km 

drogą Nowy Żmigród – Jasło w kierunku północnym od styku z drogą Zarzecze – 

Łajsce do styku z drogą Zarzecze – Dębowiec, następnie drogą Zarzecze – Dębowiec 

do przecięcia się z rzeką Wisłoka. Granica zachodnia biegnie nurtem rzeki Wisłoka od 

przecięcia się z drogą Zarzecze – Dębowiec do przecięcia się z torem kolejowym w 

Jaśle, a dalej od rzeki Wisłoka w kierunku północnym torem kolejowym, a następnie 

drogą przez Jasło do styku z drogą Jasło – Krosno.    

164 pk 12 KS 6928 

Granica północno – wschodnia biegnie nurtem rzeki Wisłok od Krosna do przecięcia 

się z drogą Przybówka – Łęki Strzyżowskie. Granica południowo – wschodnia biegnie 

drogą Krosno – Zręcin od rzeki Wisłok w Krośnie do przecięcia się z rzeką Jasiołka. 

Granica południowo – zachodnia biegnie nurtem rzeki Jasiołka od przecięcia się z 

drogą Zręcin – Krosno do przecięcia się z drogą Brzezówka – Moderówka. Granica 

północno – zachodnia biegnie drogą Brzezówka – Moderówka od przecięcia się z 

rzeką Jasiołka do styku z drogą Krosno – Jasło, po czym na długości około 0,2 km 

drogą Krosno – Jasło w kierunku północno – zachodnim od styku z drogą Brzezówka – 

Moderówka do styku z drogą Moderówka – Chrząstówka, a dalej drogą Moderówka – 

Chrząstówka od styku z drogą Krosno – Jasło, aż do przecięcia się z torem kolejowym 

Jasło – Frysztak. Następnie granica biegnie torem kolejowym Jasło - Frysztak od drogi 

Jasło – Krosno do styku z drogą Frysztak – Krosno, po czym drogą Frysztak – Krosno 

w kierunku południowo- wschodnim od toru kolejowego Jasło – Frysztak do styku z 

drogą idącą do miejscowości Łęki Strzyżowskie i dalej tą drogą do rzeki Wisłok.   

165 pk 3 KS 9675 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą idącą wzdłuż rzeki Stobnica od drogi 

Iskrzynia – Domaradz do miejscowości Brzozów. Granica wschodnia biegnie drogą 

Brzozów – Zmiennica – Jasionów - Wzdów – Kamionki od miejscowości Brzozów do 

przecięcia się z rzeką Pielnica. Granica południowa biegnie nurtem rzeki Pielnica, a 

następnie środkiem rzeki Wisłoka od przecięcia się z drogą Wzdów – Kamionka aż do 

styku w miejscowości Bzianka drogą biegnącą do miejscowości Wróblik Szlachecki. 

Granica zachodnia biegnie drogą od miejscowości Wróblik Szlachecki przez 

miejscowości Haczów, Jabłonica Polska, Wygoda, Budy Komborskie, Jasienica 

Rosielna do skrzyżowania z drogą Domaradz-Brzozów w miejscowości Płosina. 

166 pk 6 KS 7807 

Granica północno – zachodnia biegnie drogą Brzozów – Wara od miejscowości 

Brzozów przez Przysietnicę, południowo – wschodnią część miejscowości Izdebki oraz 

miejscowości Wara do drogi Wara – Dydnia. Granica wschodnia biegnie drogą Wara – 

Dydnia na długości około 0,5 km od wschodniego skraju miejscowości Wara do styku 

z rzeką San, a dalej nurtem rzeki San do styku z drogą Wara – Dydnia do przecięcia się 

z drogą łączącą miejscowość Jabłonica Ruska z drogą Temeszów – Krzemienna po 

czym drogą łączącą miejscowość Jabłonica Ruska z drogą Temeszów – Krzemienna, a 

dalej drogą Temeszów – Krzemienna do drogi Wara – Dydnia, po czym drogą Wara – 

Dydnia od styku z drogą Krzemienna – Temeszów do styku z drogą Dydnia – 

Jabłonka. Granica południowa biegnie drogą Dydnia – Jabłonka od miejscowości 

Dydnia do styku w miejscowości Jabłonka z drogą Jabłonka – Humniska, po czym 

drogą Jabłonka – Humniska od styku z drogą Jabłonka – Dydnia do styku z drogą 

Pakoszówka – Brzozów w Humniskach. Granica południowo – zachodnia biegnie 

drogą Pakoszówka – Brzozów od styku z drogą Humniska – Jabłonka do miejscowości 

Brzozów. 

167 pk 5 KS 6028 
Granica północno-wschodnia biegnie drogą Wara-Jawornik Ruski od rzeki San przez 

miejscowości: Siedliska, Huta Poręby, Jasionów i za Jasionowem do skrzyżowania z 

utwardzoną drogą zakładową Nadleśnictwa Dynów. Następnie granica skręca na 



 

południowy-zachód i biegnie wzdłuż szlaku zrywkowego pomiędzy leśnymi 

oddziałami Nadleśnictwa Dynów o numerach 200 i 201 oraz 204 i 205, do utwardzonej 

drogi zakładowej Siedliska-Borownica. Dalej biegnąc drogą Siedliska-Borownica-

Ulucz do styku z granicą administracyjną powiatu brzozowskiego. Następnie granica 

biegnie w kierunku wschodnim, leśnym szlakiem zrywkowym, będącym jednocześnie 

granicą administracyjną powiatu brzozowskiego, do składu przejściowego Leśnictwa 

Ulucz. Następnie granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż nowo 

wybudowanej drogi leśnej do wzgórza zwanego Trzy Kopce. Od tego wzgórza granica 

przechodzi w kierunku południowo-zachodnim i biegnie drogą szczytową wzdłuż 

granic drzewostanów Nadleśnictwa Dynów, stanowiącą jednocześnie granicę 

administracyjną powiatu sanockiego do rzeki San. Granica południowo-zachodnia 

biegnie nurtem rzeki San od miejscowości Ulucz do styku z drogą Witryłów-Dydnia i 

dalej tą drogą przez miejscowości: Witryłów, Krzywe do skrzyżowania z drogą 

Grabownica-Dynów w miejscowości Dydnia. Granica północno-zachodnia biegnie 

drogą Grabownica-Dynów od wymienionego skrzyżowania do styku z drogą 

Krzemienna-Temeszów, dalej na długości 0,4 km drogą Krzemienna - Temeszów do 

styku z drogą biegnącą do miejscowości Jabłonica Ruska i dalej tą drogą do przeprawy 

promowej na Sanie. Następnie granica biegnie środkiem rzeki San do drogi Wara-

Jawornik Ruski. 

168 pk 61 PR 6456  

Granica północno-zachodnia biegnie drogą od miejscowości Jasionów przez Jawornik 

Ruski, Żohatyn do miejscowości Piątkowa Góra. Granica wschodnia biegnie od 

miejscowości Piątkowa Góra przez miejscowości Kotów, Rudawka Birczańska do 

miejscowości Bircza Stara. Granica południowo-zachodnia biegnie drogą od 

miejscowości Bircza Stara do miejscowości Malawa dalej drogą do miejscowości 

Brzeżawa i dalej na zachód drogą do granicy administracyjnej powiatu przemyskiego, 

następnie biegnie granicą administracyjną powiatu przemyskiego do miejscowości 

Borownica. Następnie granica biegnie nową zakładową asfaltową drogą Nadleśnictwa 

Dynów koło kościoła w miejscowości Borowica dalej nową drogą przez las do 

miejscowości Jasionów.  

169 pk 64 PR 5156 

Granica północna biegnie drogą Bircza-Przemyśl, od skrzyżowania drogi Bircza-

Przemyśl z drogą Korzeniec-Huta Łodzińska do miejscowości Olszany, następnie w 

kierunku południowym drogą idącą do miejscowości Rokszyce. Granica wschodnia 

biegnie drogą Przemyśl-Rybotycze od miejscowości Rokszyce, przez miejscowości 

Brylińce, Kopystno do miejscowości Rybotycze. Granica południowa biegnie drogą 

Rybotycze-Bircza, od styku w miejscowości Rybotycze z drogą idącą do miejscowości 

Kopystno, przez miejscowości Posada Rybotycka, Łodzinka Dolna, Łodzinka Górna i 

dalej drogą w kierunku miejscowości Wola Korzeniecka do skrzyżowania z drogą 

wiejską do miejscowości Chomińskie. Granica zachodnia biegnie drogą od 

miejscowości Łodzinka Górna przez miejscowość Huta Łodzinka do skrzyżowania z 

drogą Bircza-Przemyśl.  

170 pk 65 PR 7088 

Granica północna biegnie od skrzyżowania Rokszyce-Brylińce z drogą w kierunku 

Witoszyńce dalej drogą przez Kniażyce, Fredropol, Młodowice do przecięcia się 

granicy Państwa z rzeczką Zalesie. Granica wschodnia biegnie granicą Państwa do 

przecięcia się z rzeką Wiar. Granica południowa biegnie nurtem rzeki Wiar do 

przecięcia się z drogą Huwniki-Kalwaria dalej drogą przez miejscowości Huwniki do 

miejscowości Rybotycze. Granica zachodnia biegnie drogą od miejscowości 

Rybotycze przez miejscowości Kopyśno, Brylińce w kierunku Rokszyce do przecięcia 

się z drogą w kierunku Witoszyńce.  

171 pk 20 KS 10762 

Granica północna i północno –zachodnia biegnie drogą Pagorzyna – Pagórek – Radość 

od wschodniej części miejscowości Pagorzyna przez Pagórek – Radość do styku z 

drogą Pagórek – Radość – Osobnica, po czym od miejscowości Radość drogą biegnącą 

przez wschodnią część Osobnicy do styku z drogą łączącą miejscowość Osobnica z 

miejscowością Bajdy, a dalej tą drogą przez przysiółek Pod Bajdami do miejscowości 

Bajdy, następnie w kierunku północnym aż do styku z drogą Dębowiec – Niegłowice, 

po czym drogą Dębowiec – Niegłowice aż do styku przed miejscowością Niegłowice z 

rzeką Wisłoka. Granica wschodnia biegnie nurtem rzeki Wisłoka od styku z drogą 

Niegłowice – Dębowiec aż do przecięcia się z drogą Świerchowa – Osiek Jasielski, po 

czym drogą Osiek Jasielski -Samoklęski od rzeki Wisłoka do styku w miejscowości 

Samoklęski z drogą Nowy Żmigród – Bednarka. Dalej granica biegnie drogą 

Samoklęski – Kotań przez miejscowość Mrukowa, Brzezowa, Skalnik, Desznica od 

styku z drogą Nowy Żmigród – Pielgrzymka do północnej granicy Magurskiego Parku 

Narodowego tj. oddziału nr 86 obrębu leśnego Żmigród. Granica południowa biegnie 

odcinkiem północnej granicy Magurskiego Parku Narodowego od drogi Desznica – 



 

Kotań do przecięcia się z granicą administracyjną województwa podkarpackiego w 

miejscowości Bednarka. Granica zachodnia biegnie granicą administracyjną 

województwa podkarpackiego od północnej granicy Magurskiego Parku Narodowego 

do przecięcia się z drogą Pagorzyna – Pagórek – Radość.       

172 pk 18 KS 11838 

Granica północna biegnie drogą Dębowiec – Zarzecze od rzeki Wisłoka do styku z 

drogą Majscowa – Zarzecze, po czym drogą Majscowa – Zarzecze w kierunku 

południowym od styku z drogą Zarzecze – Dębowiec do styku z drogą Zarzecze – 

Łajsce od miejscowości Zarzecze do miejscowości Łajsce, następnie drogą Łajsce – 

Kopytowa od miejscowości Łajsce do Kopytowa. Granica wschodnia biegnie drogą 

Kopytowa – Nienaszów od styku z drogą Łubno Szlacheckie – Zręcin przez 

miejscowości Kopytowa, Faliszówka i Nienaszów do drogi Zarzecze – Kobylany w 

kierunku wschodnim od drogi Nienaszów – Kopytowa do drogi łączącej Makowiska z 

drogą Zarzecze – Kobylany, a w dalszym ciągu tą drogą od drogi Zarzecze – Kobylany 

do Makowisk. Dalej granica wschodnia biegnie od Makowisk droga idącą przez 

wschodni skraj Makowisk w kierunku południowym przez przysiółek Góry do styku z 

drogą Dukla – Nowy Żmigród, po czym na długości około 1 km w kierunku 

zachodnim drogą Dukla – Nowy Żmigród do styku z drogą Łysa Góra – Myscowa, 

następnie drogą Łysa Góra – Myscowa od Łysej Góry koło punktów wysokościowych 

578.8 i 529.6 do Myscowej, po czym drogą Myscowa – Krempna od Myscowej do 

styku z granicą Magurskiego Parku Narodowego u zbiegu granic oddziałów nr 46 i 48 

obrębu leśnego Żmigród. Granica południowa biegnie odcinkiem północno – 

wschodniej i północnej granicy  Magurskiego Parku Narodowego od drogi Myscowa – 

Krempna do styku z drogą Desznica – Kotań. Granica zachodnia biegnie drogą Kotań 

– Zarzecze w gminie Dębowiec idącą przez miejscowość Desznica, Skalnik, 

Brzezowa, Mrukowa, Samoklęski, północny skraj miejscowości Osiek Jasielski, 

Świerchowa od styku z północną granicą Magurskiego Parku Narodowego do 

przecięcia się z rzeką Wisłoka, po czym nurtem rzeki Wisłoka do styku z drogą 

Dębowiec – Zarzecze.       

173 pk 13 KS 13257 

Granica północna biegnie nurtem rzeki Jasiołka od styku z zachodnią granicą 

administracyjną miasta Jedlicze do przecięcia się z drogą Zręcin – Krosno, a dalej tą 

drogą do Krosna. Granica wschodnia biegnie drogą Krosno – Iwonicz od Krosna przez 

Miejsce Piastowe do styku w Iwoniczu z drogą Iwonicz – Rogi. Granica południowa 

biegnie drogą Iwonicz – Rogi od Iwonicza przez Rogi, następnie drogą Rogi – Równe 

Kopalnia do przecięcia się z rzeką Jasiołka. Dalej granica biegnie  nurtem rzeki 

Jasiołka, aż do przecięcia się z drogą Równe – Łęki Dukielskie, po czym drogą Równe 

- Łęki Dukielskie od rzeki Jasiołka przez Łęki Dukielskie – Kobylany do Nienaszowa. 

Granica zachodnia biegnie drogą Nienaszów – Kopytowa od drogi Toki – Kobylany 

przez Nienaszów i Faliszówka do drogi Zręcin – Łubno Szlacheckie w miejscowości 

Kopytowa, po czym drogą Zręcin – Łubno Szlacheckie od styku z drogą Kopytowa – 

Nienaszów do granicy administracyjnej gminy Chorkówka. W dalszym ciągu granica 

biegnie wschodnią granicą administracyjną gminy Tarnowiec od przecięcia się z drogą 

Zręcin – Łubno Szlacheckie do styku z rzeką Jasiołka.     

174 pk 10 KS 9239 

Granica północna biegnie drogą Korczyna – Jabłonica Polska od styku w Korczynie z 

drogą Korczyna – Krosno aż do styku w miejscowości Jabłonica Polska z drogą 

Jabłonica Polska – Haczów. Granica wschodnia biegnie drogą Jabłonica Polska – 

Haczów od miejscowości Jabłonica Polska do Haczowa a dalej przez przysiółek 

Podole, następnie granicą administracyjną pomiędzy gminą Haczów a gminą Zarszyn 

do przysiółka Siejna i dalej przez miejscowość Wróblik Szlachecki do miejscowości 

Rymanów. Granica południowa biegnie drogą od miejscowości Rymanów do 

miejscowości Iwonicz. Granica zachodnia biegnie drogą od miejscowości Iwonicz 

przez miejscowość Miejsce Piastowe, Krosno, dzielnice Zawodzie do miejscowości 

Korczyna. 

175 pk 7 KS 11199 

Granica północna biegnie drogą asfaltową z miejscowości Zmiennica przez miasto 

Brzozów-centrum, dalej drogą wojewódzką do wsi Humniska, gdzie skręca w lewo na 

przysiółek o nazwie „Wygon”, dalej przez las na szczyt „Czarnogóra” i biegnie przez 

las w kierunku do drogi powiatowej w miejscowości Jabłonka dalej drogą powiatową 

aż do drogi wojewódzkiej w Jabłonce i dalej tą drogą do wsi Dydnia. Granica 

wschodnia biegnie od miejscowości Dydnia drogą powiatową przez wieś Krzywe aż 

do miejscowości Końskie dalej drogą powiatową poprzez las do wsi Raczkowa. 

Granica południowa rozpoczyna się od miejscowości Raczkowa i biegnie drogą 

asfaltową do wsi Falejówka gdzie około 300 m za kościołem skręca w prawo w polną 

drogę, która prowadzi do ostatnich budynków we wsi Lalin i biegnie drogą przez wieś 

Lalin, aż do drogi wojewódzkiej w Grabownicy na górze, następnie tą drogą do wsi 



 

Pakoszówka gdzie skręca w prawo do wsi Strachocin i cały czas tą drogą do wsi 

Bażanówka, przez wieś Jaćmierz, aż do miejscowości Wzdów. Granica zachodnia 

biegnie od miejscowości Wzdów drogą powiatową do Jasionowa przez krzyżówkę z 

drogą wojewódzką Humniska-Trześniów, dalej drogą Jasionów w kierunku 

„przysiółka Grabice” i drogą gminną Turze Pole-Zmiennica przez tereny kopalni ropy 

naftowej do krzyżówki z drogą powiatową w miejscowości Zmiennica.  

176 pk 24 KS 6032 

Granica północna biegnie nurtem rzeki San od miejscowości Witryłów do styku z 

drogą Ulucz – Dobrzanka, a dalej drogą szczytową, będącą jednocześnie granicą 

administracyjną gminy Sanok od drogi Ulucz – Dobrzanka do wzgórza Trzech 

Kopców. Granica wschodnia biegnie od wzgórza Trzech Kopców granicą 

administracyjną pomiędzy powiatem Sanok a powiatem Przemyśl przez przysiółek 

Bukowina do przysiółka Huty a dalej drogą w kierunku Tyrawy Wołowskiej do 

przecięcia się z drogą w miejscowości Kreców. Granica południowa biegnie drogą od 

miejscowości Huty przez miejscowości Kreców, Siemuszowa, Tyrawa Solna do 

miejscowości Mrzygłód, dalej przez miejscowość Mrzygłód drogą w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku G. Kaziorczyska na długości 

około 1 km skręca w kierunku zachodnim i dobiega do drogi Raczkowa – Witryłów, 

skręca w kierunku północnym i drogą biegnie do mostu na rzece San w miejscowości 

Witryłów. 

177 pk 62 PR 5314 

Granica północna biegnie od granicy administracyjnej powiatu przemyskiego od 

wzgórza Trzech Kopców drogą przez przysiółek Bukowina do miejscowości Brzeżowa 

dalej drogą do miejscowości Stara Bircza przez miejscowość Malawa. Granica 

wschodnia biegnie drogą od miejscowości Stara Bircza przez miejscowości Leszczowa 

Dolna, Kuźmina do miejscowości Roztoka.  Granica południowo – wschodnia biegnie 

drogą Roztoka – Zawadka od styku z drogą Trzcianiec – Kuźmina do miejscowości 

Zawadka. Granica południowo-zachodnia biegnie od miejscowości Zawadka przez 

miejscowość Rozpuście, Berezka do przysiółka Huty, dalej biegnie granicą 

administracyjną powiatu przemyskiego do przecięcia się z drogą do przysiółka 

Bukowina dalej do wzgórza Trzech Kopców. 

178 pk 8 KS 24926 

Granica północna biegnie drogą od miejscowości Stara Bircza drogą w kierunku 

Przemyśla przez miejscowości Bircza Korzeniec do skrzyżowania z drogą biegnącą do 

miejscowości Łodzinka Górna przez miejscowości Huta Łodzinka następnie w 

miejscowości Łodzinka Górna skręca w kierunku wschodnim i biegnie drogą do 

miejscowości Rybotycze przez Posadę Rybotycką i dalej przez Rybotycze Huwniki do 

miejsca przecięcia się z rzeką Wiar w miejscowości Huwniki następnie biegnie nurtem 

rzeki Wiar do granicy Państwa. Granica wschodnia biegnie granicą Państwa od miejsca 

przecięcia się z rzeką Wiar do miejsca styku z drogą biegnącą do miejscowości 

Czereśnia. Granica południowa biegnie od granicy Państwa do miejscowości Czereśnia 

następnie drogą w kierunku Birczy przez miejscowości Jureczkowa, Wojtkówka, 

Wojtkowa, Trzcianiec, Roztoka do miejscowości Kuźmina. Granica zachodnia biegnie 

drogą od miejscowości Kuźmina do miejscowości Stara Bircza przez miejscowość 

Leszczawa Dolna.  

179 pk 36 KS 7851 

Granica północna biegnie drogą Sulistrowa – Łęki Dukielskie od styku z drogą idącą 

do miejscowości Makowiska przez Łęki Dukielskie, aż do styku z drogą Dukla – 

Zręcin, a dalej drogą Łęki Dukielskie – Równe od styku z drogą Dukla – Zręcin do 

rzeki Jasiołka. Granica południowo – wschodnia biegnie środkiem rzeki Jasiołka od 

przecięcia się z drogą Łęki Dukielskie – Równe do miejscowości Dukla, po czym 

łączącą miejscowość Dukla z drogą Chyrowa – Polany od miejscowości Dukla aż do 

drogi Polany – Chyrowa, po czym droga ta biegnie w kierunku południowo – 

zachodnim, przechodząc koło wzgórza Chyrowa. Granica południowo – zachodnia 

biegnie na długości około 1,5 km w kierunku północno – zachodnim drogą Polany – 

Chyrowa od styku z drogą idącą do miejscowości Dukla do styku w miejscowości 

Chyrowa z drogą Chyrowa – Myscowa, a dalej drogą Chyrowa – Myscowa od 

miejscowości Chyrowa, przez miejscowość Myscowa do drogi Myscowa – Łysa Góra, 

po czym w miejscowości Myscowa, drogą Myscowa – Łysa Góra idącą koło punktów 

wysokościowych 412,2, 583,0 i 525,8 do miejscowości Łysa Góra, dalej w kierunku 

wschodnim na długości około 1 km drogą Nowy Żmigród – Dukla do styku z drogą 

idącą do miejscowości Makowiska, następnie drogą idącą do miejscowości Makowiska 

od drogi Żmigród – Dukla przez przysiółek Góry, do miejscowości Makowiska. W 

dalszym ciągu granica biegnie na długości około 0,3 km w kierunku południowo – 

zachodnim drogą przez miejscowość Makowiska od styku z drogą Makowiska – Łysa 

Góra do styku z drogą łączącą miejscowość Makowiska z drogą Łęki Dukielskie – 

Toki po czym tą drogą od miejscowości Makowiska do drogi Łęki Dukielskie – Toki. 



 

180 pk 33 KS 11214 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Rogi – Iwonicz od styku z drogą Dukla – 

Miejsce Piastowe przez miejscowość Rogi do styku w miejscowości Iwonicz z szosą 

Iwonicz – Rymanów, a dalej tą szosą od miejscowości Iwonicz do miejscowości 

Rymanów. Granica wschodnia biegnie drogą Rymanów – Królik Polski od 

miejscowości Rymanów do styku z drogą biegnącą z miejscowości Bałucianka. 

Granica południowa i południowo – wschodnia biegnie drogą Trzciana – AWRSP 

Zawadka Rymanowska od styku z szosą Dukla – Tylawa do osiedla mieszkaniowego 

AWRSP Zawadka Rymanowska, następnie starą drogą polną (nieużywaną) od osiedla 

AWRSP Zawadka Rymanowska biegnącą w kierunku szczytu Góry Abramowskiej 

(Kamionki), a dalej na wysokości szczytu położonego na gruntach AWRSP w kierunku 

wschodnim w linii prostej przez szczyt Góry Abramowskiej (Kamionki) i północny 

skraj kompleksu leśnego AWRSP do linii oddziałowej położonej pomiędzy oddziałami 

nr 189 a 194 obrębu Tylawa Nadleśnictwa Dukla. Dalej granica obwodu biegnie drogą 

(wododziałem) stanowiącą część wschodniej granicy administracyjnej wsi Lubatowa 

od początku oddziału nr 189 do południowego skraju w miejscowości Bałucianka, 

następnie drogą wzdłuż potoku Bałucianka do styku z szosą Rymanów – Królik Polski. 

Granica zachodnia biegnie szosą Tylawa – Dukla od styku z drogą Trzciana – 

Zawadka Rymanowska do mostu na rzece Jasiołka w miejscowości Dukla, a dalej  

nurtem  rzeki Jasiołka do mostu położonego w miejscowości Równe – Kopalnia, 

następnie szosą przez Górę Rogowską do skrzyżowania dróg w miejscowości Rogi.  

181 pk 30 KS 8207 

Granica północna biegnie od miejscowości Wróblik Szlachecki drogą od przysiółka 

Sicina do miejscowości Bzianka i dalej do styku drogi z rzeką Wisłoką. Następnie 

biegnie nurtem rzeki Wisłoka do przecięcia się z rzeką Pielnica i dalej nurtem rzeki 

Pielnica do drogi w kierunku miejscowości Kamionki i dalej do miejscowości Wzdów. 

Granica wschodnia biegnie od miejscowości Wzdów przez miejscowości Jaćmierz, 

Posada Jaćmierska, Zarszyn do miejscowości Odrzechowa. Granica południowa 

biegnie drogą od miejscowości Odrzechowa do styku z drogą Wygnanka-Sieniawa i 

dalej do miejscowości Rymanów przez miejscowość Sieniawa. Granica zachodnia 

biegnie drogą Rymanów-Haczów przez miejscowości Ladzin, Wróblik Szlachecki do 

skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku Bzianki. 

182 pk 29 KS 8932 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Jaćmierz – Bażanówka od miejscowości 

Jaćmierz do miejscowości Bażanówka, po czym drogą Bażanówka – Strachocina od 

miejscowości Bażanówka do miejscowości Strachocina, a dalej drogą Strachocina – 

Kostarowce od miejscowości Strachocina przez Kostarowce, do styku z drogą łączącą 

Jurowce z drogą Zarszyn – Sanok. W dalszym ciągu granica biegnie drogą łączącą 

Jurowce z drogą Sanok – Zarszyn od styku z drogą idącą do miejscowości Kostarowce 

do styku koło przysiółka Za Budami z drogą Sanok – Zarszyn, a dalej drogą Sanok – 

Zarszyn od styku z drogą idącą do miejscowości Jurowce do styku z drogą Pisarowce – 

Markowce, po czym drogą Pisarowce-Markowce od miejscowości Pisarowce do 

miejscowości Markowce. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą Markowce-

Pobiedno od miejscowości Markowce do miejscowości Pobiedno, a dalej drogą 

łączącą miejscowości Pobiedno z miejscowością Nowotaniec od miejscowości 

Pobiedno do styku z drogą Nowotaniec-Nadolany. Granica południowo-zachodnia 

biegnie drogą Nowotaniec-Sieniawa od miejscowości Nowotaniec do styku na 

zachodnim skraju miejscowości Odrzechowa z drogą Odrzechowa-Zarszyn. Granica 

północno-zachodnia biegnie drogą łączącą zachodni skraj miejscowości Odrzechowa z 

miejscowością Zarszyn od styku z drogą Nowotaniec-Sieniawa do miejscowości 

Zarszyn, a dalej drogą Zarszyn-Jaćmierz od miejscowości Zarszyn do miejscowości 

Jaćmierz. 

183 pk 26 KS 9453 

Granica północna biegnie drogą od miejscowości Grabownica Starzeńska przez 

miejscowości Falejówka, Raczkowa do miejscowości Końskie. Granica wschodnia 

biegnie od miejscowości Końskie drogą do miejscowości Liszna obok G. Moczarski. 

W miejscowości Liszna skręca w kierunku południowym i biegnie drogą do 

miejscowości Olchowce. Granica południowa biegnie drogą od miejscowości 

Olchowce przez most na Sanie drogą w kierunku Jasła do skrzyżowania z drogą w 

miejscowości Pisarowce – Kostarowce. Granica zachodnia biegnie drogą od opisanego 

skrzyżowania przez miejscowości Kostarowce, Kocury, Mazury, Pakoszówka, Strona 

Mała do Grabownicy Starzeńskiej. 

184 pk 25 KS 6278 

Granica północna biegnie od miejscowości Tyrawa Solna w kierunku wschodnim 

przez miejscowości Rogatynka, Kreców do skrzyżowania z drogą Huty-Tyrawa 

Wołoska. Granica południowo – wschodnia biegnie od opisanego skrzyżowania drogą 

przez miejscowości Berezka, Tyrawa Wołoska, Wujskie, Załuż obok G. Majkowej 

przez most kolejowy do rzeki San. Granica południowa biegnie nurtem rzeki San od 



 

wyżej opisanego miejsca do mostu na rzece San w miejscowości Olchowce, skręca w 

kierunku wschodnim drogą na odległość 1 km dobiega do skrzyżowania z drogą która 

biegnie przez miejscowości Potoki, Liszna do skrzyżowania z drogą która biegnie obok 

G. Moczarski do Tyrawy Solnej.  

185 pk 42 KS 11045 

Granica północna biegnie drogą Rozpucie - Zawadka od styku z drogą  Tyrawa 

Wołoska-Kuźmina do styku z drogą biegnącą przez przysiółek Końskie od 

miejscowości Zawadka do miejscowości Roztoka. Dalej granica biegnie przez 

przysiółek Końskie do styku z drogą Rozpucie-Zawadka wychodzącą z północno-

zachodniego skraju miejscowości Zawadka do styku z drogą Bircza-Ustrzyki Dolne w 

miejscowości Roztoka. Następnie granica biegnie drogą Roztoka - Trzcianiec od styku 

z drogą Zawadka-Roztoka do miejscowości Trzcianiec. Granica północno-wschodnia 

biegnie szosą Kuźmina Ustrzyki Dolne od miejscowości Trzcianiec do styku z 

przedłużeniem potoku Karaszyn odległości ok. 250 m od południowo - wschodniej 

granicy obrębu leśnego Wojtkowa, Nadleśnictwa Bircza w miejscowości Czereśnia. 

Granica południowa i południowo-zachodnia biegnie od styku przedłużenia potoku 

Karaszyn w odległości ok. 250 m od południowo-wschodniej granicy obrębu leśnego 

Wojtkowa, Nadleśnictwa Bircza z szosą Kuźmina-Ustrzyki Dolne w przysiółku 

Czereśnia, dalej tym potokiem w kierunku południowo – zachodnim, a następnie w 

przedłużeniu tego kierunku przez wzgórze aż do styku z potokiem, który jest 

równocześnie zachodnią granicą oddziału nr 2 obrębu leśnego Stefkowa, Nadleśnictwa 

Ustrzyki Dolne do przecięcia się z drogą biegnącą z miejscowości Brzegi Dolne przez 

„Puchary” do Ropienki Górnej. Dalej tą drogą w kierunku północno-zachodnim do 

styku z drogą leśno-polną przebiegająca pomiędzy oddziałami 17 i 18. Następnie tą 

drogą aż do styku z drogą Ustrzyki Dolne-Tyrawa Wołoska. Dalej granica biegnie 

szosą Ustrzyki Dolne - Kuźmina przez miejscowość Leszczowate, Wańkowa, 

Paszowa, Rakowa od miejscowości Olszanica do styku z drogą Tyrawa Wołoska - 

Kuźmina w miejscowości Tyrawa Wołoska. Granicę północno-zachodnią stanowi 

odcinek szosy Tyrawa Wołoska - Kuźmina od miejscowości Tyrawa Wołoska do 

miejscowości Rozpucie.        

186 pk 37 KS 6310 

Granica wschodnia biegnie drogą Dukla – Barwinek od miejscowości Dukla przez 

miejscowość Trzciana, Tylawa i Barwinek do granicy Państwa. Granica południowa 

biegnie granicą Państwa od przejścia granicznego w Barwinku do państwowego słupa 

granicznego 1/165. Granica zachodnia biegnie zachodnią granicą obrębu leśnego 

Tylawa, Nadleśnictwa Dukla od znaku graficznego Państwa nr 1/65 wzdłuż zachodniej 

granicy oddziałów nr 171, 169, do styku z potokiem Moczarnik i dalej tym potokiem w 

kierunku jego przypływu, a następnie w przedłużeniu tego kierunku aż do styku z 

drogą przebiegającą przez miejscowość Wilsznia. Następnie granica biegnie drogą 

Wilsznia – Olchowiec od kierunku ujścia potoku Moczarnik do miejscowości 

Olchowiec. A dalej drogą Olchowiec – Chyrowa od styku z drogą Olchowiec – 

Wilsznia do skrzyżowania dróg Chyrowa – Polany. Granica północno – zachodnia 

biegnie drogą Polany – Chyrowa od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku 

miejscowości Olchowiec do skrzyżowania z drogą idącą w kierunku miejscowości 

Mszana. Dalej granica biegnie drogą Polany – Dukla przebiegającą na wschód od Góra 

Chyrowa od skrzyżowania dróg biegnących w kierunku Chyrowa – Mszana – Polany 

do miejscowości Dukla przez Łazy Chyrowskie i Kolonię Teodorówka. 

187 pk 34 KS 4103 

Granica północna i północno – zachodnia biegnie drogą Trzciana – AWRSP Zawadka 

Rymanowska od styku z szosą Dukla – Tylawa do osiedla mieszkaniowego AWRSP 

Zawadka Rymanowska, następnie starą drogą polną (nieużywaną) od osiedla AWRSP 

Zawadka Rymanowska biegnącą w kierunku szczytu Góry Ambrowskiej (Kamionki), a 

dalej na wysokości szczytu położonego na gruntach AWRSP w kierunku wschodnim w 

linii prostej przez szczyt Góry Abramowskiej (Kamionki) i północny skraj kompleksu 

leśnego AWRSP do linii oddziałowej położonej pomiędzy oddziałami nr 189 a 194 

obrębu Tylawa Nadleśnictwa Dukla. Dalej granica obwodu biegnie drogą 

(wododziałem) stanowiącą część wschodniej granicy administracyjnej wsi Lubatowa 

od początku oddziału nr 189 do południowego skraju w miejscowości Bałucianka, 

następnie drogą wzdłuż potoku Bałucianka do styku z szosą Rymanów – Królik Polski. 

Granica wschodnia biegnie drogą Rymanów – Jaśliska od styku z drogą idącą z 

miejscowości Bałucianka do skrzyżowania dróg w miejscowości Daliowa. Granica 

południowa biegnie szosą Jaśliska – Tylawa od miejscowości Daliowa do styku z szosą 

Tylawa – Dukla w miejscowości Tylawa. Granica zachodnia biegnie szosą Tylawa – 

Dukla od styku z szosą Tylawa – Jaśliska do styku z drogą Trzciana – Zawadka 

Rymanowska.  



 

188 pk 32 KS 7687 

Granica północno – wschodnia i wschodnia biegnie drogą Rymanów – Sieniawa przez 

miejscowość Bartoszów od miejscowości Rymanów do zapory wodnej w 

miejscowości Sieniawa. Dalej granica biegnie środkiem zalewu i od zapory wodnej w 

miejscowości Sieniawa do ujścia do rzeki Wisłok bezimiennej rzeczki biegnącej przez 

miejscowość Polany Surowiczne. Granica południowa biegnie od rzeki Wisłok 

potokiem Surowicznym do miejscowości Polany Surowiczne, po czym drogą Polany 

Surowiczne – Zawadka Rymanowska od miejscowości Polany Surowiczne do styku z 

szosą Daliowa – Królik Polski w północnym skraju miejscowości Szklary. Droga ta 

biegnie w miejscowości Polany Surowiczne przez tereny leśne oddziału nr 9, następnie 

nr 10, a dalej pomiędzy oddziałami nr 8 a 14, 7 a 13, 6 a 13, 3 a 18, 4 a 18 oraz 4 i 5 a 

23 obrębu Jaśliska Nadleśnictwa Rymanów, a dalej w kierunku zachodnim do styku z 

szosą w miejscowości Szklary w miejscu najwyższego jej wzniesienia. Granica 

zachodnia biegnie szosą Daliowa – Rymanów od styku z drogą Polany Surowiczne – 

Zawadka Rymanowska do miejscowości Rymanów.  

189 pk 53 KS 7977 

Granica północno – wschodnia i wschodnia biegnie drogą od zapory w miejscowości 

Sieniawa przez miejscowość Odrzechowa – Wygnanka – Wola Sękowa do 

Leśniczówki Roztoki. Następnie granica biegnie potokiem przez tereny leśne 

Leśnictwa Wola Sękowa będącym linią oddziałową między oddziałami 29 i 30, 21 i 31 

oraz oddziałem 25 a lasem wsi Wola Sękowa, następnie szczytami pasma Bukowica 

(Bukowica – Smokowiska) czerwonym szlakiem turystycznym  przez las Spółki 

Leśnej w Bukowsku do granicy oddziałów 382 Leśnictwa Wisłok. Dalej granica 

biegnie żółtym szlakiem (dawna droga) między oddziałami 383 – 382, przez oddział 

378 pododdział b – do styku oddziałów 376, 375 i 378 następnie między oddziałami 

375 – 376, 371 – 376, 376 – 372. Granica południowo – wschodnia biegnie drogą 

wzdłuż granicy oddziału 370, potokiem Grabka do styku z rzeką Izwór, następnie 

rzeką Izwór do przecięcia się z drogą leśną i dalej drogą leśną do styku z drogą 

wojewódzką Komańcza-Tylawa. Granica południowo – zachodnia i zachodnia biegnie 

nurtem rzeki Wisłok od mostu na rzece Izwór do zapory wodnej w miejscowości 

Sieniawa. 

190 pk 31 KS 3426 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Wola Sękowa – Nowotaniec – 

Bukowsko od styku z drogą Wola Sękowa – Odrzechowa do miejscowości Bukowsko. 

Granica południowo – wschodnia biegnie drogą Bukowsko – Wola Piotrowa – Wisłok 

Wielki od miejscowości Bukowsko do grzbietu górskiego Bukowica. Granica 

południowo - zachodnia biegnie drogą ukształtowaną wzdłuż grzbietu górskiego 

Bukowica – Góry Smokowiska w kierunku północno – zachodnim czerwonym 

szlakiem turystycznym od styku z drogą Wisłok Wielki – Wola Piotrowa do granicy 

lasu Spółki Leśnej w Bukowsku. Granica północno – zachodnia biegnie linią 

oddziałową pomiędzy lasem Spółki Leśnej w Bukowsku, a oddziałem 25 oraz 

oddziałami 21 a 31 i 29 a 30 Leśnictwa Wola Sękowa aż do Leśniczówki Roztoki. 

Dalej granica biegnie drogą przez miejscowości Wola Sękowa – Nowotaniec od 

Leśniczówki Roztoki do miejscowości Nowotaniec.  

191 pk 28 KS 8433 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Markowce – Sanoczek od styku z drogą 

Markowce – Pisarowce do styku z drogą idącą przez miejscowość Prusiek, a dalej 

drogą Niebieszczany, do styku z drogą idącą do miejscowości Poraż. Granica 

wschodnia biegnie drogą Niebieszczany – Mokre od styku z drogą idącą do 

miejscowości Poraż przez miejscowość Mroczków, aż do styku z rzeką Osławą w 

miejscowości Mokre, następnie nurtem rzeki Osławy do przecięcia się z drogą 

biegnącą przez PGR Wysoczany, dalej drogą przez PGR Wysoczany do przecięcia się 

z drogą Szczawne – Płonna. Granica południowo – zachodnia biegnie drogą od 

miejscowości Wysoczany przez miejscowości Płonna, Karlików, Bukowsko, 

Nagórzany do miejscowości Nowotaniec, po czym skręca na wschód w miejscu 

przecięcia się drogi z rzeką Krążek. Granica północno – zachodnia biegnie w kierunku 

Pobiedna obok G. Patryja pomiędzy oddziałami 149 a 145, 149 a 146 przez przysiółek 

Stawisko, Poza młyn do miejscowości Pobiedno i dalej do miejscowości Markowce. 

192 pk 27 KS 7004 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Zarszyn – Sanok od styku z drogą 

Pisarowce – Markowce przez Sanok do rzeki San, po czym nurtem rzeki San od 

przecięcia się z drogą Sanok – Olchowce do ujścia rzeki Osława do Sanu. Granica 

południowo – wschodnia biegnie nurtem rzeki Osława od jej ujścia do rzeki San aż do 

przecięcia się z drogą Lesko – Sanok, następnie drogą biegnącą przez miejscowości 

Skowronówka, Poraż, Niebieszczany, Prusiak, Markowce, dalej do miejscowości 

Pisarowce. 

193 pk 45 KS 6309 Granica północno – wschodnia biegnie nurtem rzeki San od ujścia rzeki Osława do 



 

miejscowości Łukawica, a dalej od drogi do miejscowości Łukawica torem kolejowym 

Zagórz – Olszanica aż do przecięcia się z drogą Lesko – Olszanica. Granica 

południowa biegnie drogą Olszanica – Lesko od przecięcia się w okolicy stacji Uherce 

z torem kolejowym Zagórz – Olszanica do miejscowości Lesko, po czym drogą Lesko 

– Huzele od miejscowości Lesko do miejscowości Huzele, dalej drogą Huzele – 

Tarnawa Górna od styku z drogą Huzele – Lesko przez północno – zachodnią część 

miejscowości Huzele do miejscowości Tarnawa Górna. Dalej granica biegnie drogą 

Tarnawa Górna – Czaszyn od miejscowości Tarnawa Górna, po czym drogą łączącą 

miejscowość Czaszyn z miejscowością Mokre od miejscowości Czaszyn do 

miejscowości Mokre. Granica północno – zachodnia biegnie drogą Mokre – Mroczków 

od miejscowości Mokre przez miejscowość Mroczków aż do styku z drogą 

Niebieszczany – Poraż. Dalej drogą Niebieszczany – Poraż od styku z drogą idącą do 

miejscowości Mroczków aż do miejscowości Poraż, po czym drogą Poraż – Zagórz od 

miejscowości Poraż do styku w miejscowości Zagórz z drogą biegnącą przez 

miejscowość Zagórz. W dalszym ciągu granica biegnie przez miejscowość Zagórz od 

styku z drogą idącą do miejscowości Poraż aż do styku z drogą Sanok – Lesko, po 

czym na długości około 0,2 km drogą Zagórz – Lesko do styku z drogą idącą przez 

miejscowość Zagórz do przecięcia się z rzeką Osława, a dalej  nurtem rzeki Osława do 

ujścia rzeki Osława do rzeki San. 

194 pk 44 KS 7713 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Tyrawa Wołoska – Wańkowa od 

miejscowości Tyrawa Wołoska do miejscowości Wańkowa. Granica wschodnia 

biegnie drogą Wańkowa – Olszanica od miejscowości Wańkowa do miejscowości 

Olszanica. Granica południowa biegnie drogą Olszanica – Lesko od styku w 

miejscowości Olszanica z drogą Olszanica – Wańkowa do przecięcia się z torem 

kolejowym Olszanica – Sanok w okolicach stacji kolejowej Uherce. Granica 

południowo – zachodnia biegnie torem kolejowym Olszanica – Sanok od przecięcia się 

z drogą Lesko – Olszanica aż do miejscowości Łukawica po czym od miejscowości 

Łukawica nurtem rzeki San aż do styku z drogą idącą do miejscowości Załuż. Granica 

północno – zachodnia biegnie drogą Załuż – Tyrawa Wołoska od rzeki San przez 

miejscowość Załuż do miejscowości Tyrawa Wołoska. 

195 pk 47 KS 8234 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Wańkowa – Brzegi Dolne od styku z 

drogą Wańkowa – Tyrawa Wołoska przez miejscowość Wańkowa, Leszczowate i 

Wola Maćkowa oraz południowo – wschodni skraj miejscowości Łodyna do 

miejscowości Brzegi Dolne. Granica południowo – wschodnia biegnie drogą Brzegi 

Dolne – Ustianowa od miejscowości Brzegi Dolne przez Ustrzyki Dolne do 

miejscowości Ustianowa. Granica południowo – zachodnia biegnie drogą Ustianowa – 

Olszanica od miejscowości Ustianowa przez miejscowość Stefkowa do miejscowości 

Olszanica. Granica zachodnia biegnie drogą Olszanica – Wańkowa od miejscowości 

Olszanica do miejscowości Wańkowa. 

196 pk 46 KS 8560 

Granica północno – zachodnia biegnie od styku przedłużenia potoku Karaszyn w 

odległości około 250 m od południowo – wschodniej granicy obrębu leśnego 

Wojtkowa, Nadleśnictwa Bircza z szosą Kuźmina – Ustrzyki Dolne w miejscowości 

Czereśnia, dalej tym potokiem w kierunku południowo – zachodnim, a następnie w 

przedłużeniu tego kierunku przez wzgórze aż do styku z potokiem, który jest 

równocześnie granicą zachodnią oddziału nr 2 obrębu leśnego Stefkowa, Nadleśnictwa 

Ustrzyki Dolne do przecięcia się z drogą biegnącą z miejscowości Brzegi Dolne przez 

„Puchary” do Ropienki Górnej. Dalej tą drogą w kierunku północno – zachodnim do 

styku z drogą leśno – polną przebiegającą pomiędzy oddziałami 17 i 18. Następnie tą 

drogą aż do styku z drogą Ustrzyki Dolne – Tyrawa Wołoska. Granica północno – 

wschodnia biegnie granicą Państwa od styku drogi biegnącej prostopadle do niej z 

miejscowości Czereśnia aż do styku z rzeką Nanowa. Granica południowo – 

wschodnia biegnie rzeką Nanowa od granicy Państwa do ujścia rzeki Stebnik dalej 

rzeką Stebnik oraz jej dopływem Krolówka do styku z drogą Bandrów – Ustrzyki 

Dolne w miejscowości Bandrów. Granica południowo – zachodnia biegnie drogą 

Bandrów – Ustrzyki Dolne – Wańkowa przez miejscowości Jałowe, Jasień, Brzegi 

Dolne, Łodyna, Wola Maćkowa, od styku z rzeką Krolówka w miejscowości Bandrów 

do styku z potokiem w miejscowości Wola Maćkowa koło stawu. 

197 pk 40 KS 4442 

Granica północna biegnie drogą Krempna - Myscowa-Chyrowa od styku z północną 

granicą Magurskiego Parku Narodowego w południowym skraju miejscowości 

Myscowa do styku z szosą Polany - Chyrowa w miejscowości Chyrowa. Granica 

wschodnia biegnie drogą Chyrowa - Wilsznia przez miejscowość Olchowiec od styku 

z drogą Chyrowa – Myscowa do przedłużenia kierunku ujścia potoku Moczarnik w 

miejscowości Wilsznia, następnie tym potokiem Moczarnik aż do styku z oddziałem nr 



 

169 obrębu leśnego Tylawa, Nadleśnictwa Dukla, a dalej zachodnią granicą oddziału 

nr 169 aż do styku z granicą Magurskiego Parku Narodowego w oddziale nr 24 obrębu 

leśnego Krempna. Pozostałe części granic obwodu nr 40 określa część granic 

Magurskiego Parku Narodowego opublikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego Parku narodowego (Dz. 

U. Nr126, poz. 618) od styku z zachodnią granicą oddziału nr 169 obrębu leśnego 

Tylawa Nadleśnictwa Dukla w m. Wilsznia w kierunku zachodnim i północno-

zachodnim aż do styku z drogą Myscowa - Krempna w południowym skraju 

miejscowości Myscowa przy równoczesnym wyłączeniu enklawy śródleśnej obcej 

własności położonej przy granicy Parku w oddziałach nr 30 i 31 obrębu Krempna w 

linii stykającej się z północno-wschodnią- granicą tych oddziałów oraz wyłączeniu z 

obwodu łowieckiego pozostałych enklaw gruntów obcych znajdujących się w 

granicach Magurskiego Parku Narodowego, stanowiących część jego otuliny.       

198 pk 41 KS 2204 

Granicę północno – wschodnią stanowi część granicy Magurskiego Parku Narodowego 

od styku z zachodnią granicą województwa podkarpackiego i oddziału nr 169 obrębu 

leśnego Krempna w kierunku południowo – wschodnim aż do granicy Państwa. 

Granica wschodnia i południowa biegnie granicą Państwa od znaku granicznego nr 

1/187/3 do styku z zachodnią granicą województwa podkarpackiego. Granica 

zachodnia biegnie zachodnim odcinkiem granicy województwa podkarpackiego od 

granicy Państwa do styku z granicą Magurskiego Parku Narodowego ustalonego przy 

oddziale nr 169 obrębu leśnego Krempna.  

199 pk 35 KS 5328 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Tylawa – Jaśliska od styku z drogą 

Tylawa – Dukla, przez miejscowość Daliowa do miejscowości Jaśliska. Granica 

wschodnia biegnie drogą Jaśliska – Czeremcha od miejscowości Jaśliska przez 

miejscowości Lipowiec i Czeremcha, do granicy Państwa. Granica południowo – 

zachodnia biegnie granicą Państwa od styku z drogą idącą do miejscowości Czeremcha 

do styku z drogą idącą do miejscowości Barwinek. Granica zachodnia biegnie drogą 

Barwinek – Tylawa od granicy Państwa przez miejscowość Barwinek i Tylawa, do 

styku z drogą idącą do miejscowości Jaśliska.  

200 pk 54 KS 9025 

Granica północna biegnie od rzeki Wisłok rzeczką Potok Surowiczny płynącą przez 

miejscowość Polany Surowiczne do miejscowości Polany Surowiczne, po czym drogą 

Polany Surowiczne – Zawadka Rymanowska od miejscowości Polany Surowiczne do 

styku z szosą Daliowa – Królik Polski w północnym skraju miejscowości Szklary. 

Droga ta biegnie w miejscowości Polany Surowiczne przez tereny leśne oddziału nr 9, 

następnie nr 10, a dalej pomiędzy oddziałami nr 8 a 14, 7 a 13, 6 a 13, 3 a 18, 4 a 18 

oraz 4 i 5 a 23 obrębu Jaśliska Nadleśnictwa Rymanów, a dalej w kierunku zachodnim 

do styku z szosą w miejscowości Szklary w miejscu najwyższego jej wzniesienia. 

Granica wschodnia biegnie linią oddziałową pomiędzy oddziałami 314 i 315 obrębu 

Jaśliska, Nadleśnictwa Rymanów, a dalej potokiem, którego źródła mają początek w 

pobliżu państwowego słupa granicznego nr 1/122 od granicy Państwa do rzeki 

Jasiołka, następnie granica biegnie krótkim odcinkiem rzeki Jasiołka do styku z drogą 

Jasiel – Moszczaniec, a dalej tą drogą od miejscowości Jasiel do miejscowości 

Moszczaniec. Dalej granica biegnie drogą Moszczaniec – Surowica od miejscowości 

Moszczaniec przez Surowicę do styku z rzeką Wisłok w tej miejscowości, a dalej 

biegnie nurtem rzeki Wisłok do rzeczki Potok Surowiczny biegnącej przez 

miejscowość Polany Surowiczne. Granica południowa biegnie granicą Państwa od 

państwowego słupa granicznego nr 1/122 do państwowego słupa granicznego 1/141 w 

miejscowości Czeremcha. Granica zachodnia biegnie drogą Czeremcha – Rymanów 

przez miejscowość Lipowiec, Jaśliska, Daliowa, Szklary od granicy Państwa do styku 

z drogą Polany Surowiczne – Zawadka Rymanowska w północnym skraju 

miejscowości Szklary.  

201 pk 9 KS 4862 

Granica północno – wschodnia biegnie nurtem rzeki Wisłoki następnie nurtem rzeki 

Izwór od styku z drogą Surowica – Moszczaniec w miejscowości Surowica do mostu 

na rzece Izwór w miejscowości Wisłok Wielki, następnie drogą Wisłok Wielki – 

Komańcza od mostu na rzece Izwór do Czystogarbu. Granica południowo – wschodnia 

i południowa biegnie drogą przez Czystogarb w kierunku wzgórza Pasika, a przez 

tereny leśne pomiędzy oddziałami 175/177 oraz 176/177, 174/179, 174/180 od styku z 

drogą Czystogarb – Komańcza do styku w okolicy wzgórza Pasika z granicą Państwa, 

a dalej granicą Państwa aż do państwowego słupa granicznego nr 1/122. Granica 

zachodnia biegnie linią oddziałową pomiędzy oddziałami 314 i 315 obrębu Jaśliska, 

Nadleśnictwa Rymanów, a dalej potokiem, którego źródła mają początek w pobliżu 

państwowego słupa granicznego nr 1/123 od granicy Państwa do rzeki Jasiołka, 

następnie granica biegnie krótkim odcinkiem nurtu rzeki Jasiołka do styku z drogą 



 

Jasiel – Moszczaniec, a dalej tą drogą od miejscowości Jasiel do miejscowości 

Moszczaniec. Dalej granica biegnie drogą Moszczaniec – Surowica od miejscowości 

Moszczaniec przez Surowicę do styku z rzeką Wisłok w tej miejscowości.     

202 pk 51 KS 8909 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą od miejscowości Wola Piotrowa przez 

miejscowości Karlików, Płonna, Wysoczany w kierunku wschodnim do styku z rzeką 

Osława. Granica wschodnia biegnie od styku drogi z miejscowości Wysoczany z rzeką 

Osławą dalej nurtem rzeki Osława do miejscowości Rzepedź dalej biegnie drogą od 

miejscowości Rzepedź do miejscowości Komańcza. Granica południowa i zachodnia 

biegnie drogą od miejscowości Komańcza do miejscowości Wisłok Wielki, do 

przecięcia się z drogą leśną. Następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie drogą 

leśną do styku z rzeką Izwór następnie za rzeką Izwór do styku z potokiem Grabka 

dalej potokiem Grabka, który przebiega obok wzgórza Bukowica do styku oddziałów 

leśnych 372,376,373. Następnie granica biegnie starym żółtym szlakiem pomiędzy 

oddziałami 372-376, 371-376, 375-376, dalej przez oddział 378 pododdział „b”, a 

następnie pomiędzy oddziałami 382-383, do styku z ciekiem Silska, a dalej tym 

ciekiem do styku z droga biegnącą do miejscowości Wola Piotrowa.  

203 pk 50 KS 6607 

Granica północna biegnie drogą Mokre – Czaszyn od rzeki Osława do miejscowości 

Czaszyn, a dalej drogą Czaszyn – Tarnawa Górna od styku w miejscowości Czaszyn z 

drogą Czaszyn – Mokre aż do miejscowości Tarnawa Górna. Granica wschodnia 

biegnie drogą Tarnawa Górna – Kalnica od miejscowości Tarnawa Górna do styku w 

miejscowości Kalnica z drogą idącą do miejscowości Turzańsk. Granica południowa 

biegnie drogą Kalnica – Turzańsk od miejscowości Kalnica przez miejscowość 

Turzańsk, aż do rzeki Osława. Granica zachodnia biegnie nurtem rzeki Osława do 

przecięcia się z drogą idącą przez miejscowość Turzańsk do przecięcia się z drogą 

Mokre – Czaszyn. 

204 pk 49 KS 5627 

Granica wschodnia biegnie drogą Lesko – Mchawa od miejscowości Huzele, przez 

Łączki, Hoczew i Nowosiółki, do styku z drogą idącą do miejscowości Cisowiec. 

Granica południowo – zachodnia biegnie od styku z drogą Mchawa – Lesko drogą 

przez Cisowiec i Choceń, do styku w miejscowości Średnie Wielkie drogą Kalnica – 

Tarnawa Górna. Granica zachodnia biegnie drogą Kalnica – Tarnawa Górna od styku 

w miejscowości Średnie Wielkie z drogą idącą do miejscowości Choceń aż do 

miejscowości Tarnawa Górna. Granica północno – zachodnia biegnie drogą Tarnawa 

Górna – Lesko od miejscowości Tarnawa Górna do miejscowości Huzele. 

205 pk 48 KS 9067 

Granica północna biegnie szosą Lesko – Ustrzyki Dolne od miejscowości Lesko do 

skrzyżowania z drogą publiczną idącą do miejscowości Łobozew Dolny w 

miejscowości Ustianowa Dolna. Granica wschodnia biegnie drogami publicznymi po 

trasie Ustianowa Dolna – Łobozew Dolny – Bóbrka – Solina od styku z szosą Lesko – 

Ustrzyki Dolne do mostu na rzece San w miejscowości Solina. Dalej granica biegnie 

środkiem rzeki San i brzegiem Jeziora Solińskiego od styku z mostem w miejscowości 

Solina do wysokości osiedla Polańczyk i następnie do drogi idącej od brzegu jeziora 

Solińskiego przez osiedle Polańczyk i tą drogą aż do styku z szosą Wołkowyja – 

Hoczew. Granica południowo – zachodnia biegnie szosą Wołkowyja – Hoczew – 

Lesko od styku z drogą idącą przez osiedle Polańczyk do miejscowości Lesko. 

206 pk 52 KS 7814 

Granica północno – zachodnia biegnie drogą przez miejscowość Czystogarb w 

kierunku wzgórza Pasika, a przez tereny leśne pomiędzy oddziałami 175/177 oraz 

176/177, 174/179, 174/180 od styku z szosą Czystogarb – Komańcza do szczytu 

wzgórza Pasika. Granica północno – wschodnia biegnie drogą Wisłok Wielki – 

Komańcza od styku z drogą idącą przez miejscowość Czystogarb do miejscowości 

Komańcza, następnie drogą leśną Komańcza – Prełuki, którą biegnie szlak turystyczny 

biało – czerwony do miejscowości Prełuki i dalej tą drogą Prełuki – Duszatyn – Mików 

do miejscowości Smolnik aż do styku z drogą lokalną Smolnik – Osławica. Granica 

południowo – wschodnia biegnie drogą od styku drogi Smolnik – Osławica do granicy 

oddziałów 122/123 obrębu Komańcza, dalej stanowi linię oddziałową pomiędzy 

oddziałami 122 i 123, a następnie linią prostą do styku potoku rozpoczynającego się w 

śródpolnym kompleksie leśnym i dalej tym potokiem w kierunku zachodnim do styku 

z drogą Łupków – Komańcza i drogą tą do toru kolejowego Osławica – Łupków. Dalej 

granica biegnie torem kolejowym aż do granicy Państwa w miejscowości Łupków. 

Granica południowo – zachodnia biegnie granicą Państwa od toru kolejowego w 

miejscowości Łupków do wzgórza Pasika. 

207 pk 60 KS 6566 
Granica północno-wschodnia biegnie drogą Średnie Wielkie - Mchawa od 

miejscowości Średnie Wielkie do miejscowości Choceń, dalej potokiem choceńskim w 

kierunku miejscowości Cisowiec, następnie drogą z miejscowości Cisowiec do 



 

miejscowości Mchawa po czym drogą Mchawa-Baligród od miejscowości Mchawa 

przez miejscowość Baligród do styku za miejscowością Baligród z drogą idącą do 

miejscowości  Rabe. Granica południowo-wschodnia biegnie drogą łączącą drogę 

Baligród-Bystre z miejscowością Rabe od styku z szosą Baligród-Bystre do 

miejscowości Rabe. Granica południowa biegnie potokiem płynącym przez 

miejscowość Rabe z kierunku wzgórza Chryszczata pomiędzy oddziałami 216 i 217 aż 

do styku z zachodnią granicą administracyjną Nadleśnictwa Baligród, po czym 

zachodnią granicą Nadleśnictwa Baligród aż do przecięcia się z drogą Turzańsk-

Kalnica. Granica północno-zachodnia biegnie drogą Turzańsk-Kalnica od zachodniej 

granicy administracyjnej Nadleśnictwa Baligród do miejscowości Kalnica, po czym 

drogą Kalnica - Średnie Wielkie od styku z drogą Kalnica-Turzańsk do styku w 

miejscowości Średnie Wielkie z drogą Średnie Wielkie-Choceń.       

208 pk 59 KS 6321 

Granica północno – wschodnia biegnie drogą Hoczew-Myczków od miejscowości 

Hoczew do miejscowości Berezka. Granica wschodnia biegnie granicą obrębów 

Bukowiec i Baligród, a tym samym granicą administracyjną gminy Solina – Baligród 

od wzniesienia pomiędzy Stężnicą i Radziejową na drodze Baligród – Wołkowyja do 

drogi Baligród – Bereżnica Wyżna, pomiędzy oddziałami 17 a 107, 16 i 16A a 103. 

Dalej granica biegnie drogą Baligród – Bereżnica Wyżna od styku z granicą 

administracyjną gminy Solina przez Bereżnicę Wyżną i Wolę Matiaszową do styku z 

drogą w miejscowości Berezka. Granica południowo-zachodnia biegnie drogą Baligród 

– Wołkowyja od wzniesienia pomiędzy Stężnicą i Radziejową na drodze Baligród – 

Wołkowyja do miejscowości Baligród. Granica zachodnia biegnie drogą Baligród – 

Hoczew od miejscowości Baligród do miejscowości Hoczew.   

209 pk 14 KS 4671 

Granica północno – wschodnia biegnie szosą Berezka – Polańczyk od styku z drogą 

Wola Matiaszowa – Berezka do brzegu Jeziora Solińskiego przez Myczków i osiedle w 

Polańczyku. Granica wschodnia biegnie brzegiem Jeziora Solińskiego od drogi w 

osiedlu Polańczyk do miejscowości Bukowiec, następnie potokiem przepływającym 

przez miejscowość Bukowiec do terenów leśnych Nadleśnictwa Baligród. Granica 

południowa biegnie potokiem usytuowanym pomiędzy oddziałami nr 134 a 135 i 136, 

dalej pomiędzy oddziałami 122 a 120 i 121 i 123 następnie 125 a 124 i 126 obrębu 

Bukowiec Nadleśnictwa Baligród do miejscowości Tyskowa.  Dalej drogą do styku  

drogi Wołkowyja – Baligród, następnie do wzniesienia pomiędzy miejscowością 

Radziejowa a Stężnica. Granica zachodnia biegnie granicą pomiędzy obrębami 

Bukowiec i Baligród Nadleśnictwa Baligród, a tym samym granicą administracyjną 

gminy Solina i Baligród od wzniesienia pomiędzy Stężnicą i Radziejową na drodze 

Baligród – Wołkowyja do drogi Baligród – Bereżnica Wyżna. Dalej granica biegnie w 

kierunku północnym przez miejscowości Bereżnicę Wyżną, Wolę Matiaszową do 

styku z drogą w miejscowości Berezka.   

210 pk 58 KS 3959 

Granica północno-wschodnia biegnie południowym i zachodnim brzegiem 

Jeziora Solińskiego w kierunku źródła rzeki San od przedłużenia drogi 

biegnącej przez osiedle na półwyspie w miejscowości Polańczyk do rzeki San, 

dalej rzeką San do styku strumienia płynącego  od miejscowości Studenne. 

Granica południowo-zachodnia biegnie w kierunku miejscowości Terka 

pomiędzy oddziałami 53 a 56A i 54A obrębu Bukowiec. Następnie rzeką 

Solinka do brzegu Jeziora Solińskiego. Dalej granica biegnie wschodnim 

brzegiem Jeziora Solińskiego od miejscowości Bukowiec do przedłużenia 

drogi przebiegającej przez osiedle na półwyspie Polańczyk.   

211 pk 43 KS 2916 

Granica północna biegnie drogą Olszanica – Ustrzyki Dolne od skrzyżowania dróg na 

kierunku Ustianowa Dolna – Łobozew Dolny do styku z drogą polną Ustianowa Górna 

(Zabłocie) – Łobozew Górny. Granica wschodnia biegnie drogą polną Ustianowa 

Górna (Zabłocie) – Łobozew Górny, przy czym odcinek granicy przez kompleks leśny 

prowadzi drogą przechodzącą przez oddział 259a obrębu leśnego Brzegi Dolne, 

Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, a następnie drogą w kierunku południowo – wschodnim 

przez oddział 258m do szczytu, a dalej drogą przebiegającą przez oddział 280a w 

kierunku południowym, dalej granicą pododdziału 280d i szlakiem zrywkowym 

przebiegającym przez oddziały 280f i 280h do drogi do miejscowości Łobozew Górny 

i dalej drogą Łobozew Górny – Teleśnica Oszwarowa do styku z rzeką Daszówka i 

dalej tą rzeką do jeziora Solińskiego. Granica południowo – zachodnia biegnie 

brzegiem Jeziora Solińskiego od wysokości ujścia rzeki Daszówka do zapory wodnej 

w Solinie, następnie nurtem rzeki San do styku z pierwszym mostem za zaporą na 

drodze publicznej Solina – Bóbrka. Dalej granica biegnie drogami publicznymi wg 

trasy Solina – Bóbrka – Łobozew – Ustianowa Dolna od mostu na rzece San do styku z 

drogą Olszanica – Ustrzyki Dolne.  



 

212 pk 56 KS 9295 

Granica północna biegnie drogą od miejscowości Ustjanowa (Zabłocie) przez Ustrzyki 

Dolne do miejscowości Jasień. Granica wschodnia biegnie drogą od miejscowości 

Jasień przez Hoszów, Zadwórze, Rabe do Czarnej. Granica południowa biegnie od 

miejscowości Czarna drogą przez miejscowość Czarna Dolna do styku z drogą gminną 

Czarna Dolna – Paniszczów i dalej tą drogą przez miejscowość Paniszczów do tzw. 

„dworu” gdzie skręca w kierunku północno – zachodnim do styku między oddziałami 

leśnymi nr 335 i 64, kamień graniczny nr 4680 wg map Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. 

Następnie granica biegnie wzdłuż południowo – zachodniej granicy administracyjnej 

Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne i Lutowiska do jeziora Solińskiego pomiędzy oddziałami 

335, 334, 333 a 64,63,62. Granica zachodnia biegnie brzegiem jeziora Solińskiego do 

miejscowości Teleśnica Oszwarowa „dolny koniec”, dalej drogą do miejscowości 

Łobozew Górny (za kościołem). Następnie drogą przez Łobozew Górny w kierunku 

oddziału leśnego 280, a dalej szlakiem zrywkowym przez oddział 280f, 280h, granicą 

pododdziału 280d i szlakiem przez pododdział 280a w kierunku szczytu a następnie 

drogą na północny – zachód przez oddział 258h i 259a do miejscowości Ustjanowa 

Górna, Zabłocie. 

213 pk 55 KS 6696 

Granica północna biegnie drogą Ustrzyki Dolne – Bandrów od styku z drogą Jasień – 

Hoszów do styku z drogą Bandrów – Nanowa po czym rzeką Stebnik i rzeką Nanowa 

aż do granicy Państwa. Granica wschodnia biegnie granicą Państwa od rzeki Nanowa 

aż do drogi idącej do miejscowości Bystre. Granica południowa biegnie drogą Bystre – 

Czarna od granicy Państwa przez południowo wschodni skraj wsi Bystre i północny 

skraj wsi Lipie do styku w miejscowości Czarna z drogą Czarna-Ustrzyki Dolne. 

Granica zachodnia biegnie drogą Czarna – Ustrzyki Dolne od miejscowości Czarna 

przez miejscowość Rabe, Zadwórze, Hoszów do miejscowości Jasień. 

214 pk 67 KS 16393 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą przez miejscowość Turzańsk od styku z 

szosą Komańcza-Szczawne do wschodniej granicy administracyjnej Nadleśnictwa 

Komańcza i dalej tą granicą aż do granicy Państwa w miejscowości Solinka. Granica 

południowa biegnie granicą Państwa od styku wschodniej granicy administracyjnej 

Nadleśnictwa Komańcza do toru  kolejowego w miejscowości Łupków. Granica 

zachodnia biegnie torem kolejowym Łupków-Osławica od granicy Państwa do styku z 

potokiem biegnącym w kierunku zachodnim przez grunty AWRSP na wysokości 

wiaduktu kolejowego w miejscowości Osławica, a następnie tym potokiem w kierunku 

wschodnim aż do styku linii oddziałowych pomiędzy oddziałami 122 i 123. Dalej 

granica biegnie linią oddziałową między tymi oddziałami stanowiącą drogę Osławica-

Smolnik aż do styku z drogą Smolnik-Rzepedź. Następnie granica biegnie drogą przez 

miejscowość Smolnik, Mików, Duszatyn, Prełuki, Komańcza, Rzepedź od styku z 

drogą Osławica-Smolnik do styku z drogą biegnącą do miejscowości Turzańsk, przy 

czym odcinek drogi Prełuki-Komańcza stanowi biało-czerwony szlak turystyczny.      

215 pk 64 KS 10355 

Granica północna biegnie potokiem zlokalizowanym pomiędzy oddziałami 216 i 217, 

tj. z kierunku wzgórza Chryszczata od zachodniej granicy administracyjnej 

Nadleśnictwa Baligród do miejscowości Rabe, a dalej drogą Rabe – Baligród od 

miejscowości Rabe do miejscowości Baligród. Następnie granica biegnie drogą 

Baligród – Wołkowyja od miejscowości Baligród przez miejscowość Stężnica do 

miejscowości Tyskowa. Dalej z miejscowości Tyskowa granica biegnie przez tereny 

leśne obrębu Bukowiec Nadleśnictwa Baligród pomiędzy oddziałami nr 125 a 126 i 

124, 122 a 123 i 121 i 120, 136 a 134, 135 a 134, następnie potokiem przepływającym 

przez miejscowość Bukowiec do ujścia do rzeki Solinka w miejscowości Bukowiec. 

Granica wschodnia biegnie rzeką Solinka w kierunku jej źródła od miejscowości 

Bukowiec do miejscowości Terka. Następnie drogą idąca przez miejscowość Studenne, 

dalej do rzeki San pomiędzy oddziałami 53 a 56A i 54A obrębu Bukowiec, nastepnie 

drogą w kierunku południowym granicą administracyjną z Nadleśnictwem Lutowiska. 

Granica południowa biegnie granicą administracyjną Nadleśnictwa Baligród z 

Nadleśnictwem Wetlina, następnie z Nadleśnictwem Cisna do styku drogi Dołżyca-

Bukowiec. Następnie drogą do miejscowości Łopienka, później granicą 

administracyjną z Nadleśnictwem Cisna przez miejscowości Habkowce do wzgórza 

Wołosań. Granica zachodnia biegnie granicą administracyjną Nadleśnictwa Baligród 

od wzgórza Wołosań  do styku oddziałów 216 i 217 na wzgórzu Chryszczata. 

216 pk 57 KS 21321 

Granica północna biegnie od styku z Jeziorem Solińskim pomiędzy oddziałami 335, 

334, 333 Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne a oddziałami 64, 63, 62 Nadleśnictwa 

Lutowiska do styku z drogą Paniszczów-Czarna Dolna, dalej drogą przez miejscowości 

Czarna Dolna do miejscowości Czarna. Granica wschodnia biegnie drogą od 

miejscowości Czarna przez miejscowości Polana, Skorodne, Lutowiska, Smolnik, dalej 

drogą Smolnik-Stuposiany do rzeki San i nurtem rzeki San do granicy z 



 

Nadleśnictwem Stuposiany. Granica południowo wschodnia biegnie wzdłuż granicy z 

Nadleśnictwem Stuposiany od rzeki San do granicy z Bieszczadzkim Parkiem 

Narodowym. Granica zachodnia biegnie od styku granic administracyjnych 

Nadleśnictw Lutowiska, Wetlina i Baligród, granicą pomiędzy Nadleśnictwami 

Lutowiska i Baligród do drogi leśnej Tworylczyk-Studenne i dalej tą drogą do mostu 

na Sanie w miejscowości Studenne, a następnie nurtem rzeki San i brzegiem Jeziora 

Solińskiego do granicy administracyjnej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne-Lutowiska 

217 pk 61 KS 6334 

Granica północna biegnie drogą od miejscowości Polana przez miejscowości Czarna, 

Lipie, Bystre i dalej drogą do granicy Państwa. Granica wschodnia biegnie granicą 

Państwa od wyżej opisanego miejsca do styku rzeki San z granicą Państwa. Granica 

południowa biegnie nurtem rzeki San do miejscowości Procisne w miejscu przecięcia 

się z drogą Stuposiany – Smolnik. Granica zachodnia biegnie drogą od opisanego 

przecięcia przez miejscowości Smolnik, Lutowiska, Skorodne do miejscowości Polana. 

218 pk 66 KS 13255 

Północna granica biegnie od styku Nadleśnictw Cisna, Baligród, Komańcza na G. 

Patryja i biegnie granicą administracyjną pomiędzy Nadleśnictwami Baligród a Cisna 

przez G. Sasów, G. Jabłońska, G. Jasiennik, G. Łopiennik, do miejscowości Łopienka. 

Dalej drogą na wschód do drogi Bukowiec-Dołżyca i dalej w kierunku wschodnim. 

Granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną Nadleśnictwa Cisna do 

granicy Państwa. Granica południowa biegnie granicą Państwa do miejsca styku z 

zachodnią granica administracyjną Nadleśnictwa Cisna. Granica zachodnia biegnie 

zachodnią granicą administracyjną Nadleśnictwa Cisna przez G. Matragona, G. 

Szczerbanówka, G. Przysłup do szczytu G. Patryja. 

219 pk 65 KS 9205 

Granica północna biegnie granicą administracyjną Nadleśnictwa Wetlina od rzeki 

Wetlinki do drogi leśnej Jaworzec-Studenne w miejscu wododziału rzek Wetlinki i 

Sanu (trójstyk Nadleśnictw Wetlina, Baligród, Lutowiska). Granica południowa 

biegnie granicą Państwa od styku z granicą Bieszczadzkiego Parku Narodowego do 

wzgórza Okrąglik. Granica wschodnia biegnie granicą administracyjną Nadleśnictwa 

od trójstyku Nadleśnictw Wetlina, Baligród, Lutowiska poprzez szczyty Bukowina i 

Siwarna do styku z granicą Bieszczadzkiego Parku Narodowego i dalej wzdłuż tej 

granicy na wschód od miejscowości Wetlina przez szczyty Jawornik i Paprotna do 

granicy Państwa. Granica zachodnia biegnie granicą administracyjną Nadleśnictwa 

Wetlina od granicy Państwa (szczyt Okrąglik) poprzez szczyt Duże Jasło do gruntów 

wsi Strzebowiska gdzie przechodząc wododziałem zlewni rzek Wetlinki i Solinki, 

drogą publiczną Cisna-Kalnica ciągnie się dalej granicą administracyjną Nadleśnictwa 

Wetlina poprzez szczyt Krzemienna, G. Czerenina, G. Kiczera i dalej w kierunku G. 

Bukowinka do styku obwodem Nr. 215 pk tj. w odległości 1 km od G. Bukowinka i 

dalej do granicy administracyjnej Nadleśnictwa Wetlina do rzeki Wetlinka. 

220 pk 63 KS 9880 

Granica północna i wschodnia biegnie nurtem rzeki San od miejscowości Stuposiany 

do granicy Państwa i dalej nurtem rzeki San który stanowi granicę Państwa do miejsca 

styku z granicą Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Granica południowa biegnie 

granicą Bieszczadzkiego Parku Narodowego do granicy administracyjnej pomiędzy 

Nadleśnictwem Stuposiany a Nadleśnictwem Lutowiska, dalej tą granicą przebiegając 

szczytem Magury Stuposiańskiej, Kosowca do styku z rzeką San w miejscowości 

Stuposiany. 

 



 

 
Uzasadnienie 

   
Z dniem 1 stycznia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji 
administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462), która wskazała, iż 
zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.), związane z nadzorem nad 
gospodarką łowiecką są realizowane przez samorząd województwa.  
 Analiza przejętych zagadnień z zakresu łowiectwa wskazała, iż aby właściwie 
prowadzić administrację z zakresu łowiectwa konieczna była aktualizacja podziału 
województwa podkarpackiego na obwody łowieckie, gdyż dotychczasowy opiera się 
na poprzednim podziale administracyjnym kraju, weryfikacji wymagają również dane 
powierzchniowe obwodów łowieckich. 

 
W ramach prac nad opracowaniem pn. „aktualizacja podziału województwa 

podkarpackiego na obwody łowieckie” zostały wykonane następujące czynności:  

1. Opracowano szczegółowe rejestry powierzchniowe zawierające dane 
powierzchniowe obwodu łowieckiego tj. powierzchnię całkowitą obwodu  
z rozbiciem na powierzchnie użytkową i wyłączoną. Powierzchnia wyłączona zgodnie 
z ustawą Prawo łowieckie obejmuje parki narodowe i rezerwaty przyrody, tereny  
w granicach administracyjnych miast, (jeżeli jednak granice te obejmowały większe 
obszary leśne i rolne z możliwością prowadzenia gospodarki łowieckiej zostały one 
zaliczone do powierzchni użytkowej), tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane 
do miast w odległości 100 m od zwartych zabudowań, a także tereny przeznaczone 
na cele społeczne, przemysłowe, transportowe i o przeznaczeniu specjalnym. 
Powierzchnia użytkowa została rozbita na obszary polne i leśne (zarówno 
stanowiące własność Skarbu Państwa jak i będące własnością prywatną). 
Szczegółowe rejestry powierzchniowe zostały opracowane na podstawie ewidencji 
gruntów oraz danych ewidencyjnych posiadanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów 
Państwowych. Dane powierzchniowe zawarte w rejestrach są podstawą do zawarcia 
umowy na dzierżawę obwodu łowieckiego przez Koło Łowieckie oraz naliczania 
przez starostwa czynszów dzierżawnych za użytkowanie obwodów łowieckich. 
Rejestry powierzchniowe, na podstawie, których zostały zawarte obecnie 
obowiązujące umowy dzierżawne w marcu 2007 r. są w znacznej części nieaktualne 
stąd konieczność ich weryfikacji.  

2. W związku z faktem, iż liczne opisy przebiegu granic obwodów łowieckich 
odwoływały się do poprzedniego podziału administracyjnego kraju, zostały one 
dostosowane do aktualnego podziału administracyjnego kraju. Ponadto zgodnie  
z wnioskami Kół Łowieckich oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
uszczegółowiono niektóre opisy przebiegu granic, nie dokonując przy tym zmian 
przebiegu granic obwodu.    

 

3.  Ujednolicono numerację obwodów łowieckich. Poprzednia numeracja zawierała 
symbole literowe odwołujące się do byłych województw (rzeszowskiego - RZ, 
przemyskiego - PR, krośnieńskiego - KS, tarnobrzeskiego - TG i tarnowskiego - TA)  
z zachowaniem ciągłości numeracji tylko w obrębie byłego województwa. 
Ujednolicając numeracje, obwody łowieckie zostały ponumerowane od 1 do 230, 
symbole RZ, KS, PR, TG i TA zastąpiono symbolem „pk” dla wszystkich obwodów.  
 



 

4.  Na postawie art. 25 ustawy Prawo łowieckie, który stanowi, iż granice obwodów 
łowieckich winny przebiegać po naturalnych lub wyraźnych znakach w terenie 
unikając dzielenia zbiorników wodnych, dokonano za zgodą zainteresowanych Kół 
Łowieckich, korekt granic obwodów łowieckich nieczytelnych w terenie. Powyższe 
umożliwi również spełnienie wymogów optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie 
ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych gatunków zwierzyny.   
 
5. Zgodnie z wnioskami Kół Łowieckich oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie połączono następujące obwody łowieckie:  

 
- 62 RZ (obwód polny) i 11 KS (obwód polny) w obwód łowiecki nr 151 pk 

(obwód polny),  
- 15 KS (obwód polny) i 16 KS (obwód leśny) w obwód łowiecki nr 150 pk 

(obwód polny),  
- 19 KS (obwód leśny) i 21 KS (obwód polny) w obwód łowiecki nr 153 pk 

(obwód polny),  
- 66 PR (obwód leśny), 63 PR (obwód leśny) i 8 KS (obwód leśny) w obwód 

łowiecki nr 178 pk (obwód leśny),  
- 56 KS (obwód leśny) i 57 KS (obwód leśny) w obwód łowiecki nr 212 pk 

(obwód leśny), 
- 57 KS (obwód leśny) i 62 KS (obwód leśny) w obwód łowiecki nr 216 pk 

(obwód leśny),   
- 11 PR (obwód polny) i 16 PR (obwód leśny) w obwód łowiecki nr 48 pk 

(obwód leśny),  
- 10 RZ (obwód polny) i 91 TG (obwód polny) w obwód łowiecki nr 26 pk 

(obwód polny),  
- 14 TA (obwód polny) i 15 TA (obwód polny) w obwód łowiecki nr 84 pk (obwód 

polny),   
- 25 TA (obwód polny) i 26 TA (obwód polny) w obwód łowiecki nr 97 pk (obwód 

polny),  
- 44 TA (obwód polny) i 45 TA (obwód polny) w obwód łowiecki nr 122 pk 

(obwód polny),  
- 50 TA (obwód polny) i 51 TA (obwód polny) w obwód łowiecki nr 137 pk 

(obwód polny).   
 

Powyższe połączenia dotyczą obwodów łowieckich bezpośrednio sąsiadujących 
ze sobą i nie wpływają na zmianę granic zewnętrznych obwodów łowieckich. 
Ponadto dzierżawione są przez to samo Koło Łowieckie bądź stanowią Ośrodki 
Hodowli Zwierzyny zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w 
Krośnie. Połączone obwody łowieckie charakteryzują się podobnymi warunkami 
przyrodniczymi i zbliżonym zwierzostanem. W związku z tym przedmiot gospodarki 
oraz sposób zagospodarowania łowisk pozostają podobne. Ponadto połączenie 
obwodów łowieckich, ze względu na rozwój ośrodków miejskich i wiejskich, stworzy 
lepsze warunki prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej poprzez zapewnienie 
odpowiedniej powierzchni użytkowej na danym terenie. Jednocześnie powyższe 
ułatwi prowadzenie dokumentacji obwodu łowieckiego. Dla Kół Łowieckich jest to 
dodatkowo czynnik ułatwiający współpracę z różnymi instytucjami  
w zakresie realizacji celów statutowych. 

 
Według dotychczasowego podziału na terenie województwa podkarpackiego 

znajdują się 260 obwody łowieckie. Zgodnie z przedłożoną aktualizacją proponuje się 
ich 220.   
 



 

6. W związku z nieczytelnym przebiegiem granicy na odcinku: droga wojewódzka 
Biłgoraj – Harasiuki a miejscowością Banachy, Koło Łowieckie „Budowlani” Lublin 
zawnioskowało o dokonanie korekty granicy obwodu 66 TG (17 pk) na 
przedmiotowym odcinku. Obecnie granica na tym odcinku przebiega zarośniętą, 
prywatną drogą polną, ponadto równolegle do tej drogi przebiegają inne drogi polne. 
Taki przebieg granicy ze względu na jej charakter i położenie uniemożliwia jej 
jednoznaczne wskazanie w terenie oraz nie gwarantuje trwałości granicy. W celu 
spełnienia wymogów ustawowych narzuconych przez art. 25 ust. 3 ustawy Prawo 
łowieckie oraz uniknięcia niepotrzebnych konfliktów pomiędzy Kołami Łowieckimi, 
które mogą pojawić się w przeszłości z powodu granicy trudnej do wskazania  
w terenie, granica pomiędzy obwodami łowieckimi nr 317 (obwód położony na terenie 
województwa lubelskiego) i 66 TG (17 pk) winna przebiegać po wojewódzkiej drodze 
nr 858 Harasiuki – Biłgoraj, która jako droga asfaltowa stanowi wyraźny, trwały znak 
w terenie. Takie stanowisko zostało przedstawione w Uchwale Nr XXIII/405/08 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 
uzgodnienia „Projektu Podziału Województwa Lubelskiego Na Obwody Łowieckie”.   
 
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału 
województwa podkarpackiego na obwody łowieckie uwzględnia uwagi Kół Łowieckich 
oraz Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Lublinie  
i Krakowie przedstawione po analizie rejestrów powierzchniowych, opisów granic 
oraz map obwodów łowieckich. Szczegółowe rejestry powierzchniowe obwodów 
łowieckich nie stanowią części składowej projektu uchwały.  

 Projekt uchwały zawiera opisy granic wraz z ujednoliconą numeracją oraz 
powierzchnię całkowitą obwodów łowieckich. Stosownie do zapisów art. 27 ust. 1 
ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127,  
poz. 1066 z późn. zm.), podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych 
obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze 
uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku 
Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej oraz art. 27 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli 
obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, 
uchwałę w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie, podejmuje sejmik 
województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu  
z sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego gruntu, 

W związku z powyższym zgodnie z § 2 Uchwały Nr 120/2161/08 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lipca 2008 r. przedmiotowy projekt uchwały 
został przekazany do uzgodnienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego  
i Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz celem opiniowania Zarządowi 
Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu, Rzeszowie, 
Przemyślu, Krośnie i Tarnowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, 
Lublinie i Krakowie oraz Podkarpackiej Izbie Rolniczej.   

Sejmik Województwa Lubelskiego zgodnie § 1 Uchwały Nr XXIV/396/08 z dnia 
15 września 2008 r. pozytywnie i bez zastrzeżeń uzgodnił projekt uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego.  

Sejmik Województwa Małopolskiego zgodnie z § 1 Uchwały Nr XXII/333/08  
z dnia 29 sierpnia 2008 r. odmówił uzgodnienia przedmiotowego projektu uchwały. W 
uzasadnieniu wskazano, iż zmiany wprowadzane w podziale województwa 
podkarpackiego na obwody łowieckie w zakresie obwodu łowieckiego 57 pk (2 TA) 
wpływają jednocześnie na przebieg granic obwodów łowieckich nr 44 i 60 
województwa małopolskiego i są według Sejmiku Województwa Małopolskiego 
nieuzasadnione. 



 

Jednakże korekta zachodniej granicy obwodu łowieckiego nr 57 pk (2 TA), jest 
w pełni uzasadniona. Celem zapisu jest poprowadzenie granicy po znakach 
widocznych w terenie (po potoku Dęba) oraz po granicy województwa, aby 
ujednolicić przebieg granicy obwodu łowieckiego. Korekta granicy umożliwi w pełni 
prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, umożliwiając odpowiednie 
gospodarowanie zwierzostanem, a także w znacznym stopniu ułatwi zabezpieczanie 
upraw rolnych przed szkodami łowieckimi. Takie stanowisko zostało ukazane  
w Uchwale Nr XII/199/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
1 października 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa 
małopolskiego oraz Uchwale Nr LXI/759/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 sierpnia 2006 r. i Uchwale Nr LXII/782/06 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 września 2006 r. W związku z brakiem uzgodnienia  
w przedmiotowej kwestii z Sejmikiem Województwa Małopolskiego obwód łowiecki  
nr 57 pk został wyłączony z tekstu przedmiotowej uchwały, co umożliwi podjęcie 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa 
podkarpackiego na obwody łowieckie. W celu uzgodnienia granic spornego obwodu 
łowieckiego podjęto dodatkowe działania prawne (  na dzień 17.11.2008 r. 
zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego oraz skierowano pismo do Wojewody Małopolskiego  
w którym zwrócono się o rozstrzygnięcie kwestii czy Uchwała Nr XXII/333/08 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odmowy 
uzgodnienia  projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie została wydana  
z naruszeniem prawa ) , które  w późniejszym terminie pozwolą na wyznaczenie 
granic spornego obwodu łowieckiego . 

Podkarpacka Izba Rolnicza zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie zaopiniował 

uchwałę pozytywnie zaznaczając jednocześnie, że zmiana granic pomiędzy 
obwodami 57 pk a 44 i 60 (województwo małopolskie) powinna odbyć się za zgodą 
zainteresowanych kół łowieckich. Ponadto przedstawiono wniosek koła łowieckiego 
„Ziemia Ropczycka” o zmianę granicy wewnętrznej obwodów łowieckich 111 pk i 112 
pk dzierżawionych przez to koło. Jednakże ze względu na to, iż koła łowieckie mogły 
wnosić uwagi do proponowanych granic obwodów łowieckich w określonym terminie 
(Koła Łowieckie Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie do  
10 października 2007r., Koła Łowieckie Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego  
w Tarnowie i Tarnobrzegu do 10 stycznia 2008 r., Koła Łowieckie Okręgu Polskiego 
Związku Łowieckiego w Przemyślu  do 30 listopada 2007 r. natomiast Koła Łowieckie 
Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie do 07 lutego 2008 r.), wnioski te  
w projekcie uchwały nie zostały uwzględnione.  Zostaną wzięte pod uwagę przy 
kolejnej aktualizacji podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie. 

Według Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu 
projekt uchwały jest zgodny z wymogami ustawy Prawo łowieckie. 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie zaopiniował 
podział województwa podkarpackiego na obwody łowieckie pozytywnie. Jednakże 
wniósł uwagi, co do przedstawienia graficznego granicy Magurskiego Parku 
Narodowego, które to rozbieżności zostały usunięte. Ponadto, jako wejście w życie 
uchwały zaproponowano termin 1 kwietnia 2009 r., która to data umożliwi płynne 
wejście w życie uchwały. Gospodarka łowiecka prowadzona jest, bowiem wg 
zapisów zawartych w rocznych planach łowieckich obejmujących okres od 1 kwietnia 
do 31 marca roku następnego. W związku z powyższym, aby nie wprowadzać korekt 
do rocznych planów łowieckich oraz do planów naliczania czynszów dzierżawnych 
przez starostwa data 1 kwietnia 2009 r. jest jak najbardziej zasadna.  



 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Przemyślu wniósł przy 
opiniowaniu uchwały wnioski kół łowieckich w zakresie korekt granic obwodów 
łowieckich. Jednakże ze względu na to, iż koła łowieckie mogły wnosić uwagi do 
materiałów dotyczących obwodów łowieckich na wcześniejszym etapie, wnioski 
pozostają bez realizacji, zostaną wzięte pod uwagę przy kolejnej aktualizacji podziału 
województwa podkarpackiego na obwody łowieckie. 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie zaopiniował 
przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie, zastrzegając, iż zmiana granic obwodu 
łowieckiego nr 57 pk (2 TA) winna odbyć się za zgodą zainteresowanych kół 
łowieckich. Podobną opinię w przedmiotowej kwestii przedstawiła Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Poza obwodem łowieckim nr 57 pk 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zaopiniowała projekt podziału 
województwa podkarpackiego na obwody łowieckie pozytywnie. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie również zaopiniowała 
projekt uchwały pozytywnie wskazując jedynie na błędy literowe w opisie przebiegu 
granic, które to zostały usunięte. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie podobnie jak Zarząd 
Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie zasugerowała datę wejścia  
w życie uchwały 1 kwietnia 2009 r., jako najbardziej optymalną umożliwiającą bez 
problemu realizację rocznych łowieckich planów hodowlanych a także obliczenia 
nowego czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Ponadto wniosła uwagi, co do 
uszczegółowienia opisu Ośrodków Hodowli Zwierzyny, które zostały wniesione.           

  Mając na uwadze powyższe projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na obwody łowieckie spełnia w pełni zapisy ustawy z dnia  
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. 
zm.). Podjęte działania w pełni usystematyzowały zagadnienia związane z nadzorem 
nad gospodarką łowiecką. Pozwoliło to na doprecyzowanie granic obwodów 
łowieckich oraz zaktualizowanie rejestrów powierzchniowych co w pełni umożliwi 
dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich prowadzenie racjonalnej gospodarki 
łowieckiej. Mowa tu w szczególności o ochronie, zachowaniu różnorodności  
i gospodarowaniu populacjami zwierząt łownych oraz o ochronie 
 i kształtowaniu środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania 
zwierzyny.  

 
 
 
 


