
 
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr VIII/92/07 
Sejmiku Województwa Małopolskiego 
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Wykaz obwodów łowieckich 

 

Numer 
obwodu 

Poprzedni
1
 

numer 
obwodu 

Nazwa Obwodu 
 Obszar 
obwodu 

(ha) 
Opisy granic obwodów łowieckich 

1 
 

 1 
 

 Zaryszyn 
 

 3444 
 

    Północna granica obwodu biegnie od szosy Kraków - Kielce drogą 
w kierunku wschodnim do wsi Droblin (jednocześnie granicą województwa 
małopolskiego). Stąd granicą województwa na południowy wschód dochodzi 
do skraju kompleksu leśnego i dalej na południe do drogi leśnej biegnącej 
granicą województwa (jednocześnie granicą Nadleśnictw: Miechów i Pińczów) 
do północno zachodniego krańca wsi Sadki. Następnie drogą na południowy 
wschód, przez wieś Sadki dochodzi do osiedla Bugaj i ponownie do granicy 
województwa. Dalej granicą województwa, najpierw na wschód do skraju 
lasu, następnie skrajem lasu na południe, przecinając szosę Zaryszyn -Wola 
Knyszyńska, skrajem następnego kompleksu leśnego dochodzi do drogi 
biegnącej przez Trzonów. Drogą tą na zachód przez Trzonów i dalej przez 
Książ Mały do Zygmuntowa. Stąd granica biegnie skrajem lasu Brzozówki na 
północ, dalej na zachód do szosy Kraków - Kielce i szosą tą przez Moczydło 
do drogi na Droblin i punktu początkowego. 
 

2 
 

 2 
 

 Kozłów 
 

 4495 
 

    Północna granica obwodu biegnie rzeką Mierzawa od przecięcia się 
z torem kolejowym Tunel - Sędziszów do szosy Kozłów - Wierzbica i tą drogą 
do wschodniego krańca miejscowości Klimontów i dalej drogą Klimontów - 
Pękosław do przecięcia się z granicą gminy Wodzisław, skąd na południowy 
wschód tą granicą do granicy województwa małopolskiego. Dalej granicą 
województwa do zachodniego skraju wsi Kowalów Górny, następnie na 
południowy zachód w kierunku szosy Książ Wielki - Wierzbica. Około 200m 
przed tą szosą granica skręca na wschód i biegnie północnym skrajem 
kompleksu leśnego, a dochodząc do jego wschodniego krańca skręca na 
północny wschód i dochodzi do szosy Kraków - Kielce. Stąd granica obwodu 
biegnie w/w szosą przez Moczydło do południowego skraju lasu Brzozówki 
i dalej skrajem lasu na wschód, następnie południe do szosy Książ Mały - 
Książ Wielki w Zygmuntowie. Stąd granica biegnie przez Wielką Wieś do 
Książa Wielkiego, a następnie szosą Książ Wielki - Kozłów do Kozłowa i toru 
kolejowego Tunel - Sędziszów, którym na północ do rzeki Mierzawa i punktu 
początkowego. 
 

3 
 

3 
 

 Uniejów 
 

 4881 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie torem kolejowym 
Sędziszów - Kraków, w kierunku południowym od przecięcia się z granicą 
województwa małopolskiego do rozwidlenia torów i stąd torem w kierunku 
Wolbromia do przecięcia się z drogą Tunel - Charsznica i skrzyżowania 
z drogą do Uniejowa-Parceli. Dalej biegnie drogą na północny zachód do 
szosy Charsznica - Kępie i szosą tą na północ do skrzyżowania z drogą na 
Uniejów - Rędziny i drogą tą ok. 10 m, po czym granica skręca w polną drogę 
biegnącą na północ w kierunku wsi Kępie. Około 0,5km przed wsią Kępie 
przechodzi znów na szosę z Charsznicy i dalej tą szosą przez wieś Kępie, 
dalej na północny wschód do drogi polnej, którą przez Florentynów dochodzi 
do wschodniego skraju wsi Koryczany. Stąd dalej drogą w tym samym 
kierunku ok. 600m, następnie ok. 500m na wschód do granicy województwa 
małopolskiego i dalej granicą na północny wschód, przecinając tor kolejowy 
Kozłów - Szczekociny, do Kolonii Marcinowice, skąd w kierunku wschodnim 
i południowo wschodnim do przecięcia się z torem Tunel - Sędziszów i punktu 
początkowego. 
 

4 
 

 4 
 

 Pogwizdów 
 

 4698 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie polną drogą w kierunku 
południowym, ze wschodniego skraju wsi Koryczany, przez Florentynów do 
szosy Kozłów - Charsznica i szosą tą do wsi Kępie i dalej na południe do 
miejsca gdzie szosa skręca na południowy zachód (do wschodniego krańca 
wsi Marcinkowice).Tu granica przechodzi na polną drogę i drogą tą 
w kierunku południowym dochodzi ponownie do szosy Kozłów - Charsznica, 
w Uniejowie-Parceli i szosą tą do skrzyżowania z drogą na Dziadówki. Stąd 
drogą tą na południowy wschód do toru kolejowego Tunel - Wolbrom i tym 
torem do przecięcia się z szosą Miechów -Charsznica - Tczyca. Dalej granica 

                                                           
1
 Nr obwodu łowieckiego wg Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie 
obwodów łowieckich województwa małopolskiego (Dz.Urz. Nr 75 poz 961 ) 



obwodu biegnie szosą w kierunku północno zachodnim, z Charsznicy przez 
Tczycę, Jelczę do Żarnowca, skąd na wschód do do wsi Koryczany. 
W Koryczanach granica obwodu skręca w polną drogę biegnącą w linii prostej 
do południowego skraju wsi Podlesie i dochodzi do jej południowego krańca. 
Tu skręca w polną drogę biegnącą na południowy wschód i dochodzi nią (po 
około 1,6 km)do następnej polnej drogi biegnącej równolegle do wsi 
Koryczany Kolonia Pierwsza. Stąd drogą tą granica obwodu biegnie na 
wschód około 550m, po czym skręca na południe i polną drogą dochodzi do 
punktu początkowego we wschodnim krańcu wsi Koryczany Kolonia 
Pierwsza. 
 

5 
 

 5 
 

 Boczkowice 
 

 5817 
 

    Granica obwodu biegnie od północy szosą z Książa Wielkiego w kierunku 
wschodnim, przez Wielką Wieś, Zygmuntów, Książ Mały, Trzonów do granicy 
województwa małopolskiego i dalej w kierunku południowo wschodnim, 
(granicą województwa) do szosy Słaboszów - Działoszyce. Stąd granica 
biegnie szosą na północny zachód, przez Buszków do Słaboszowa, a stąd na 
zachód, dalej szosą przez Dzieduszyce, Zbigały, Janowice, Śladów do drogi 
na Wysiółek (przed wsią Kalina Wielka). Drogą tą do Wysiółka, gdzie (na 
końcu wsi) granica skręca na zachód polną drogą i po ok. 300m skręca na 
północny wschód i dochodzi do Giebułtowa. Stąd lokalną drogą w kierunku 
północno zachodnim, przez wieś Małoszów do szosy Kraków - Kielce i szosą 
tą na północ do punktu początkowego w Książu Wielkim. 
 

6 
 

6 
 

 Przybysławice 
 

 6964 
 

    Od północy granica obwodu biegnie szosą z Kozłowa na południowy 
wschód, przez Brydzyń do Książa Wielkiego i szosy Kraków - Kielce, którą na 
południowy zachód, przez Cisią Wolę i Antolkę do skrzyżowania z drogami do 
Zapustki i do Widnicy. Stąd na północny zachód do Widnicy i dalej przez 
Rozpierzchów do szosy Tunel - Miechów, którą w kierunku Miechowa ok. 
100m i dalej drogą na zachód do toru kolejowego Miechów - Sędziszów, 
pomiędzy wsiami Dziadówki i Pstroszyce Pierwsze Kolonia. Torami na 
północ, w kierunku Sędziszowa, przez Tunel, granica obwodu dochodzi do 
Kozłowa i drogi do Książa Wielkiego. 
 

7 
 

 7 
 

 Racławice 
 

 7129 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie w kierunku wschodnim 
szosą Kalina Wielka - Śladów - Janowice - Dzieduszyce - Słaboszów - 
Buszków - do granicy województwa małopolskiego i dalej granicą 
województwa w ogólnym kierunku południowo zachodnim do szosy Miechów 
- Skalbmierz. Szosą tą granica biegnie w kierunku zachodnim przez 
Racławice i Klonów do wsi Tartak, za wsią skręcając w polną drogę biegnącą 
najpierw na północny wschód, a po około 800m na północny zachód do 
zachodniego skraju wsi Feflówka i dalej drogą na wschód, przez Feflówkę do 
skrzyżowania z drogą biegnącą do wsi Kalina Wielka. Drogą tą na północ, 
przez wąwóz do punktu początkowego we wsi Kalina Wielka. 
 

8 
 

 8 
 

 Antolka 
 

 4880 
 

    Od północy granica obwodu biegnie lokalną drogą na południowy wschód, 
od szosy Kraków - Kielce, przez Małoszów do Giebułtowa, skąd na południe 
polną drogą do wsi Wysiółek i szosy Miechów - Słaboszów. Dalej szosą tą na 
południowy zachód do skrzyżowania z drogą do wsi Rędziny Borek i drogą tą 
na południe ok. 0,9km, poczym granica skręca na drogę prowadzącą przez 
wąwóz na południowy zachód. W górnej części wąwozu granica skręca na 
południowy wschód i polną drogą dochodzi do wschodniego skraju wsi 
Feflówka, dalej idąc w kierunku zachodnim, przez Feflówkę do zachodniego 
jej skraju, w pobliżu osiedla Lisiny. Tu przechodzi na polną drogę i biegnie na 
południowy wschód, około 150 m przed lasem skręcając na południowy 
zachód, dochodzi do szosy Miechów - Skalbmierz w miejscowości Kalina Las. 
Szosą tą biegnie na zachód, przez Kalinę Rędziny, Bukowską Wolę do 
skrzyżowania z szosą Kraków - Kielce w Miechowie i dalej do rynku 
w Miechowie. z rynku granica obwodu biegnie początkowo starą szosą 
warszawską, a następnie od połączenia się jej z obwodnicą, szosą Kraków - 
Warszawa na północ i północny wschód, przez Antolkę, Cisią Wolę do 
skrzyżowania z drogą do Małoszowa i punktu początkowego. 
 

9 
 

9  
 

 Miechów 
 

 4269 
 

    Od północy granica obwodu biegnie torem kolejowym Tunel - Miechów na 
południe, od rozjazdu na Wolbrom do drogi biegnącej w kierunku wschodnim 
(pomiędzy miejscowościami Dziadówki i Pstroszyce Pierwsze Kolonia) i drogą 
tą do szosy Tunel - Miechów, którą na północ (około 100m), do drogi na 
Widnicę. Stąd na północny wschód, przez Rozpierzchów do Widnicy i dalej 
drogą asfaltową do szosy Kraków - Kielce, którą na południe do początku 
obwodnicy miechowskiej. Następnie granica obwodu biegnie starą szosą 
warszawską do rynku w Miechowie, skąd szosą Miechów - Wolbrom 
w kierunku zachodnim, do skrzyżowania z szosą do Charsznicy (około 250m 
przed skrzyżowaniem z szosą do Gołczy). Tu granica skręca północ i biegnie 



szosą przez Witowice do Charsznicy i toru kolejowego Wolbrom - Tunel. 
Następnie torem tym w kierunku Tunelu do punktu początkowego tj do 
połączenia się z torem biegnącym z Miechowa. 
 

10 
 

 10 
 

 Tczyca 
 

 3445 
 

    Od północy granica obwodu biegnie szosą w kierunku południowo 
wschodnim, z miejscowości Tczyca do Charsznicy i szosy na Witowice (za 
torem kolejowym), skąd szosą tą na południowy zachód, przez Witowice 
Dwór i Witowice dochodzi do szosy Miechów - Wolbrom (około 250m na 
wschód od skrzyżowania z szosą do Gołczy). Następnie szosą Miechów - 
Wolbrom granica obwodu biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania 
z drogą do Szreniawy, którą na północ do drogi Przybysławice - Adamowice 
w Szreniawie. Drogą przez Szreniawę granica biegnie ok. 800m w kierunku 
zachodnim i skręca w asfaltową drogę biegnącą na północ, następnie na 
północny zachód do południowo wschodniego skraju wsi Podlesice Drugie. 
Stąd drogą gruntową na północny wschód dochodzi do toru kolejowego we 
wsi Podlesice Pierwsze i dalej droga asfaltową, na rozwidleniu dróg skręcając 
w lewo, granica biegnie na północny zachód, następnie na północ (już drogą 
utwardzoną) do szosy Augustynów - Drzewie. Szosą tą biegnie na zachód 
około 150m, po czym skręca na północ i drogą asfaltową biegnie około 200m. 
Gdy droga asfaltowa skręca na wschód, granica obwodu przechodzi na drogę 
gruntową i biegnie nią na zachód. Po około 250m skręca na północ i biegnie 
nie używaną polną drogą, będącą jednocześnie granicą powiatów: 
miechowskiego i olkuskiego. Drogą tą dochodzi do wschodniego skraju wsi 
Jeżówka i dalej granicą powiatów i polną drogą na północ do szosy Boża 
Wola - Tczyca, skąd granica obwodu biegnie w kierunku wschodnim do 
punktu początkowego w Tczycy. 
 

11 
 

 11 
 

 Wierzchowisko 
 

 6385 
 

    Granica obwodu biegnie od szosy Tczyca - Boża Wola na południe, polną 
drogą i jednocześnie granicą powiatów: olkuskiego i miechowskiegow do 
wschodniego skraju wsi Jeżówka. Stąd polną (nie używaną) drogą, 
początkowo na wschód, następnie na południe i znowu na wschód dochodzi 
do drogi asfaltowej, którą na południe do szosy Augustynów - Drzewie. Szosą 
tą biegnie około 150m na wschód, po czym skręca na drogę gruntową 
prowadzącą do wsi Podlesice Pierwsze. Następnie granica dochodzi do 
przejazdu kolejowego, skąd drogą gruntową w kierunku południowo 
zachodnim dochodzi do drogi asfaltowej w południowo wschodnim krańcu wsi 
Podlesice Drugie. Stąd granica biegnie drogą asfaltową, najpierw w kierunku 
południowo wschodnim, następnie na południe, do drogi Adamowice - 
Szreniawa w zachodnim krańcu wsi Szreniawa i drogą tą na wschód do drogi 
łączącej Szreniawę z szosą Miechów - Wolbrom i stąd drogą tą na południe 
do w/w szosy. Następnie szosą tą na zachód do Lgoty, skąd w kierunku 
południowym drogą przez Kawkazy, Budzyń granica dochodzi do Glanowa. 
Dalej w kierunku północno zachodnim granica obwodu biegnie szosą 
Wysocie - Wolbrom przez miejscowości Sucha, skąd dalej na północ przez 
Zasępiec do Wolbromia, następnie szosą Wolbrom - Tczyca, przez Łobzów, 
Bożą Wolę do przecięcia się z granicą powiatów i punktu początkowego. 
 

12 
 

12 
 

 Udórz 
 

 3994 
 

    Granica obwodu biegnie od szosy Żarnowiec - Pilica w miejscowości 
Pohulanka na południe drogą przez Udórz, Porębę Dzierżnę do szosy 
Charsznica - Wolbrom w miejscowości Stara Wieś. Wymienioną szosą 
w kierunku południowo zachodnim, przez Łobzów do szosy Wolbrom - Pilica 
w Wolbromiu. Stąd granica obwodu biegnie tą szosą w kierunku północno 
zachodnim przez Dłużec do miejscowości Strzegowa Kolonia, skąd drogą 
lokalną w kierunku północnym, przez Kąpiołki do drogi biegnącej przez wieś 
Cisowa. Drogą tą w kierunku wschodnim przez wieś Cisową do wschodniego 
skraju wsi i dalej na północ do szosy Żarnowiec - Pilica w Sławniowie. Stąd 
dalej wymienioną szosą w kierunku wschodnim przez Kleszczową do punktu 
początkowego w Pohulance. 
 

13 
 

13 
 

 Zarzecze 
 

 3810 
 

    Granica obwodu biegnie z Wolbromia szosą Wolbrom - Olkusz przez 
Zarzecze i Chrząstowice (centrum wsi) do przecięcia się z torem kolejowym 
Wolbrom - Olkusz za Chrząstowicami. Następnie torem tym w kierunku 
Olkusza do stacji PKP Jaroszowiec Olkuski, skąd torem prowadzącym do 
zakładów w Kluczach, na północ do przecięcia się z szosą Jaroszowiec - 
Bydlin. Dalej granica obwodu biegnie w/w szosą na północny wschód, przez 
Kolbark do Bydlina, następnie w kierunku północnym drogą przez Bydlin 
(skręcając na północny wschód, obok cmentarza w Bydlinie), dalej na wschód 
przez Załężę do skrzyżowania z drogą do Domaniewic. Drogą tą ok. 150m na 
północny zachód do następnej drogi biegnącej na północ i stąd granica 
biegnie w kierunku północnym drogą przez miejscowość Iły do końca 
kompleksu leśnego i drogi polnej w kierunku Kąpieli Wielkich. Następnie 
drogą tą w kierunku południowo wschodnim do szosy Pilica - Wolbrom (ok. 



0,5km na północ od skrzyżowania z drogą do wsi Dłużec), i szosą tą do 
Wolbromia i punktu początkowego. 
 

14 
 

14 
 

 Rodaki 
 

 7786 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie ze wsi Śrubarnia drogą 
lokalną w kierunku południowo wschodnim przez Żelazko, Hucisko 
Ryczówczańskie, Hucisko Kwaśniowskie do szosy Pilica - Klucze. Dalej w/w 
szosą na północny wschód do miejscowości Złożeniec - Szustry i polnej drogi 
w kierunku wsi Dłużec. Drogą tą granica biegnie na południowy wschód do 
skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Iły, a następnie 
w kierunku południowym przez miejscowość Iły do drogi biegnącej 
z Domaniewic do szosy Dłużec - Bydlin i drogą tą do w/w szosy. Stąd granica 
obwodu biegnie szosą w kierunku zachodnim przez Załęże, następnie na 
południe(koło cmentarza w Bydlinie)przez Bydlin, Kolbark do przecięcia się 
z torem do zakładów w Kluczach i torem tym do stacji kolejowej Jaroszowiec 
Olkuski. Stąd granica obwodu biegnie szosą w kierunku zachodnim przez 
Jaroszowiec, Chrystówki do miejscowości Klucze. Następnie szosą Klucze - 
Ogrodzieniec biegnie na północ do skrzyżowania z drogą do Chechła, stąd 
przez Pustkowie, Chechło, w kierunku zachodnim do rzeki Centuria i rzeką tą 
na północ przez Młyny do drogi do miejscowości Hutki Kanki, w pobliżu 
osiedla Centuria. Stąd w kierunku południowo wschodnim, granica biegnie do 
miejscowości Hutki Kanki, a następnie drogą Hutki Kanki - Rodaki (w tym 
samym kierunku) do drogi i linii energetycznej biegnącej w kierunku północno 
wschodnim granicą województwa i tą drogą do szosy Ogrodzieniec - Klucze. 
W/w szosą w kierunku południowo wschodnim do drogi biegnącej w kierunku 
Śrubarni i drogą tą na wschód granica biegnie ok. 400m, po czym skręca na 
północ i dochodzi do wsi Śrubarnia i punktu początkowego. 
 

15 
 

15 
 

 Pałecznica 
 

 5204 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Miechów - Skalbmierz w kierunku 
wschodnim, z Racławic do przecięcia się z granicą województwa 
małopolskiego. Dalej biegnie granicą województwa w kierunku ogólnym 
południowo wschodnim, następnie południowym, do polnej drogi biegnącej 
z Czuszowa w kierunku północno zachodnim, przez północny skraj wsi 
Nadzów do skrzyżowania szosy Pałecznica - Nadzów z szosą do Sudołka 
i drogą tą do w/w skrzyżowania w Kolonii Nadzowskiej. Stąd szosą na 
zachód, przez Sudołek do Gruszowa i szosy Pałecznica - Imbramowice, którą 
około 350m w kierunku Imbramowic, a następnie polną drogą na zachód do 
północnego skraju Woli Gruszowskiej. Stąd przez Wolę Gruszowską do 
wschodniego krańca wsi Radziemice i dalej na północ drogą lokalną przez 
Łopatkę w kierunku wsi Podgórze, przechodząc obok starego SKR, drogą 
kamienistą na prawy brzeg potoku Ścieklec i do szosy Radziemice - 
Racławice. Stąd w/w szosą na północ, przez Przemęczanki do osiedla 
Kaczowice, skąd na zachód do wschodniego skraju wsi Smoniowice i dalej 
drogą na północny zachód, wzdłuż potoku Ścieklec do wsi Dziemierzyce, 
gdzie granica skręca na północny wschód i drogą lokalną dochodzi do do wsi 
Janowiczki i szosy Imbramowice - Wrocimowice. Szosą tą granica obwodu 
biegnie na północ do Racławic i punktu początkowego. 
 

16 
 

16 
 

 Nasiechowice 
 

 4847 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie szosą Miechów -
Skalbmierz, od miejscowości Kalina Rędziny, przez Klonów do Racławic, 
gdzie skręca na południe i szosą dochodzi do wsi Janowiczki. Stąd lokalną 
drogą na południowy zachód, przez Dziemierzyce do północnego krańca wsi 
Zielenice i dalej szosą w tym samym kierunku, przez Janikowice do 
skrzyżowania z drogą biegnącą przez wieś Muniakowice. Drogą tą na 
północny zachód do końca Muniakowic i dalej na północ około 0,5km. 
Skręcając ponownie na północny zachód granica dochodzi do wsi Sosnówka 
i przez Sosnówkę Iły, w kierunku zachodnim dochodzi do drogi Wężerów 
Górny - Pojałowice, którą na północ do Pojałowic. z Pojałowic granica 
obwodu biegnie na północ, przez Zarogów do punktu początkowego we wsi 
Kalina Rędziny. 
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17 
 

 Gawroniec 
 

 4503 
 

    Północna granica obwodu biegnie z Miechowa na wschód, szosą 
w kierunku Skalbmierza do wsi Kalina Rędziny. Stąd szosą na południe, 
przez Zarogów do Pojałowic, skąd dalej na południe w kierunku Prandocina 
do skrzyżowania z drogą asfaltową biegnącą do południowego skraju wsi 
Glinica. Drogą tą granica biegnie na zachód około 300m, następnie na północ 
około 200m do skrzyżowania z nową drogą asfaltową. Stąd drogą tą 
w kierunku zachodnim (po północnej stronie wsi Parcela) i południowo 
zachodnim, granica biegnie do wsi Orłów. Tu przechodzi na szosę Kraków - 
Kielce i po ok. 0,5 km (w kierunku północno zachodnim) skręca drogą 
w pobliżu potoku Piotrówka na zachód do toru kolejowego Kraków - 
Warszawa, którym na północ do Miechowa i szosy Wolbrom - Miechów. 
Szosą tą na wschód do punktu początkowego w centrum Miechowa. 
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18 
 

 Gołcza 
 

 4562 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Wolbrom - Miechów 
z miejscowości Maków - Kresy i skrzyżowania z drogą na Gołczę, przez 
Falniów do wiaduktu kolejowego w Miechowie. Stąd torem kolejowym 
Warszawa - Kraków na południe do drogi Szczepanowice - Wysocice i drogą 
tą na zachód przez Czaple Wielkie, Czaple Małe, osiedle Wiktorka do 
miejscowości Wysocice. Następnie granica skręca na północ i drogą lokalną 
przez Żarnowicę, Gołczę, Cieplice prowadzi do punktu początkowego 
w Makowie - Kresach. 
 

19 
 

 19 
 

 Chobędza 
 

 4618 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od szosy Miechów - Wolbrom 
w miejscowości Maków - Kresy, na południe drogą przez Gołczę i Żarnowicę 
do szosy Wysocice - Imbramowice. Szosą tą w kierunku północno 
zachodnim, przez Ściborzyce, Małyszyce Dolne prowadzi do Glanowa. Tu 
granica skręca na północ i drogą polną przez wschodni kraniec wsi Budzyń, 
osiedle Kawkazy, Lgotę Wielką biegnie do szosy Miechów - Wolbrom, którą 
na wschód przez osiedle Zbychów prowadzi do drogi na Gołczę w Makowie - 
Kresach. 
 

20 
 

20 
 

 Trzyciąż 
 

 4570 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie w Wolbromia na południe, drogą przez 
Wolbrom - Nowe Miasto, Szwajcary, Zasępiec i dalej na południowy wschód, 
przez miejscowość Sucha do drogi Porąbka - Trzyciąż i drogą tą do 
Trzyciąża. Tu granica skręca na zachód i szosą przez Jangrot i Michałówkę 
prowadzi do zachodniego krańca wsi Michałówka, gdzie skręca na drogę 
wiejską na północ prowadząc do szosy i toru kolejowego Olkusz - Wolbrom 
w Chrząstowicach, a następnie szosą tą do Wolbromia (odnogą biegnącą 
przez Chrząstowice) 
 

21 
 

 21 
 

 Rabsztyn 
 

 4633 
 

    Granica obwodu biegnie z miejscowości Klucze na wschód szosą przez 
Jaroszowiec, gdzie obok stacji kolejowej Jaroszowiec Olkuski przechodzi na 
tor kolejowy i torem tym biegnie do przecięcia się szosą Olkusz - Wolbrom. 
Ok. 200m dalej granica przechodzi na drogę biegnącą w kierunku 
południowym i drogą tą biegnie do Braciejówki, skąd na zachód szosą przez 
miejscowość Troks, do toru kolejowego Wolbrom - Olkusz obok skrzyżowania 
z szosą Olkusz - Wolbrom. Torem tym na południe a następnie na zachód 
przez Olkusz do drogi w kierunku Pomorzan. Następnie granica obwodu 
biegnie przez Pomorzany do szosy Olkusz - Klucze i szosą tą na północ do 
punktu wyjściowego. 
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 22 
 

 Pomorzany 
 

 4408 
 

    Granica obwodu biegnie od przecięcia drogi Skałbania - Chechło z rzecą 
Centuria, w kierunku wschodnim drogą przez Chechło i Pustkowie do szosy 
Ogrodzieniec - Olkusz. Stąd na południe szosą tą, przez Klucze do drogi 
biegnącej w kierunku Pomorzan. Drogą tą przez Pomorzany do Starego 
Olkusza, gdzie granica skręca na północny zachód, na drogę leśną i drogą tą 
wzdłuż potoku Sztolnia Ponikowska dochodzi do wsi Hutki. Tu przechodzi na 
potok Sztolnia Ponikowska i w dół jego biegu prowadzi do ujścia do rzeki 
Biała w miejscowości Laski i do mostu koło zalewu. Stąd granica obwodu 
biegnie drogą leśną w kierunku północnym do mostu na Białej Przemszy i tą 
rzeką w kierunku północno wschodnim do ujścia rzeki Centuria i stąd rzeką tą 
w górę jej biegu do punktu wyjściowego. 
 

23 
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 Kowary 
 

 3923 
 

    Od północy granica obwodu prowadzi z miejscowości Radziemice, drogą 
na północny wschód do Woli Gruszowskiej, gdzie skręca na północ, a po 
około 450 m skręca drogą na wschód do wsi Gruszów. z północnej części 
Gruszowa granica obwodu biegnie drogą w kierunku wschodnim przez 
Sudołek i Kolonię Nadzowską, gdzie przecina szosę Pałecznica - Nadzów. Tu 
granica skręca na południowy wschód i biegnie drogą wiejską przez Nadzów 
do granicy województwa małopolskiego i granicą tą na południowy wschód do 
drogi wiejskiej z osiedla Jaźwiny do Kadzic. Dalej drogą tą na zachód do 
Kadzic i szosy Kazimierza Wielka - Proszowice, którą przez Kresy biegnie do 
Klimontowa. Tu skręca na drogę lokalną biegnącą na zachód i przez 
Wielopole i Opatkowice biegnie do drogi Gruszów - Makocice. Drogą tą na 
południe prowadzi do Makocic (osiedle Stara Kolonia), gdzie przechodzi na 
potok Ścieklec i w górę jego biegu granica obwodu dochodzi do Rzędowic. 
Stąd drogą lokalną na południowy zachód biegnie około 1,5 km w kierunku 
Przesławic, a następnie skręca na północ na drogę w kierunku Radziemic, 
którą przez Bykowiec, Dalewice, Błogocice prowadzi do punktu 
początkowego w Radziemicach. 
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24 
 

 Łętkowice 
 

 4643 
 

    Od północy granica obwodu biegnie z miejscowości Dziemierzyce na 
południowy wschód drogą biegnącą w dolinie potoku Ścieklec do Smoniowic. 
Tu przechodzi na drogę z Janikowic i drogą tą w kierunku wschodnim 



dochodzi w Kaczowicach do szosy Racławice - Radziemice. Następnie szosą 
tą biegnie na południe w kierunku Radziemic i drogą kamienistą przechodzi 
przez potok Ścieklec obok starego SKR w kierunku osiedla Podgórze. 
Następnie skręca na południe i drogą biegnie przez Łopatkę do wschodniego 
krańca Radziemic. Tu skręca początkowo na zachód, a w zachodnim krańcu 
Radziemic na południe i prowadzi drogą do zachodniego krańca wsi 
Błogocice, skąd dalej na południe przez Dalewice, gdzie na moście 
przechodzi na drugą stronę potoku Ścieklec i przez Bykowiec prowadzi do 
drogi Rzędowice - Przesławice i drogą tą na południowy zachód do 
Przesławic. Tu skręca na północny zachód i rzeką Szreniawą granica obwodu 
biegnie do Niegardowa, gdzie przechodzi na szosę i biegnie przez Czechy do 
Waganowic. Następnie drogą w kierunku północnym, następnie wschodnim, 
potem północnym przez Obrażejowice i od północnej części Obrażejowic 
drogą polną idącą na północny wschód, do wschodniego krańca wsi 
Muniakowice i dalej drogą biegnącą na zachód przez Muniakowice dochodzi 
do linii energetycznej. Stąd granica biegnie na północ linią energetyczną do 
przecięcia się jej z szosą Prandocin - Zielenice (około 350m na zachód od 
pierwszych zabudowań wsi Janikowice). Stąd biegnie przez Janikowice do 
Zielenic, a od Zielenic na północny wschód drogą lokalną zmierza do punktu 
początkowego w Dziemierzycach. 
 

25 
 

25 
 

 Prandocin 
 

 3478 
 

    Poczynając od północnego wschodu granica obwodu biegnie wzdłuż linii 
energetycznej przecinającej szosę Prandocin - Zielenice (około 350m przed 
pierwszymi zabudowaniami wsi Janikowice) na południe do drogi biegnącej 
przez Muniakowice i dalej do wschodniego krańca wsi. Stąd biegnie na 
południe drogą polną, następnie na południowy zachód, dochodząc do drogi 
asfaltowej w północej części wsi Obrażejowice. Stąd na południe szosą tą 
(prowadzącą w kierunku Waganowic), przez Obrażejowice, przecinając 
osiedle Radocha dochodzi do drogi polnej (około 600 m na południe od wsi 
Radocha). Dalej granica biegnie tą drogą w kierunku zachodnim (równolegle 
do drogi Wierzbica - Granów), następnie w Januszowicach przecina szosę 
Kraków - Warszawa i przez Kolonię Kacice prowadzi do toru kolejowego 
Kraków - Warszawa, na północ od stacji kolejowej Słomniki. Torem tym 
biegnie na północ do drogi na Szczepanowice w pobliżu potoku Piotrówka. Tu 
skręca na drogę prowadzącą do szosy Kraków - Warszawa, i szosą tą 
granica obwodu biegnie na południowy wschód i po około 700 m skręca na 
wzgórzu na wschód na drogę asfaltową ze wsi Orłów do miejscowości 
Parcela. Drogą tą na północny wschód, następnie za Parcelą w kierunku 
wschodnim granica biegnie do południowego krańca wsi Glinica i drogi 
asfaltowej łączącej Glinicę z szosą Pojałowice - Wężerów Górny. Drogą tą 
granica dochodzi do w/w szosy i szosą tą na południe około 500m, po czym 
granica skręca na drogę biegnącą w kierunku wschodnim i przez Sosnówkę 
Iły, Sosnówkę dociera do wsi Muniakowice. W Muniakowicach przechodzi na 
szosę Prandocin - Janikowice i szosą tą w kierunku wschodnim granica 
dochodzi do punktu początkowego w pobliżu wsi Janikowice. 
 

26 
 

26 
 

 Sieciechowice 
 

 6570 
 

    Wschodnią granicę obwodu stanowi tor kolejowy Warszawa - Kraków od 
drogi na Szczepanowice (w pobliżu potoku Piotrówka) do drogi Kolonia 
Kacice - Sieciechowice na północ od stacji kolejowej Słomniki. Tu skręca na 
zachód i drogą tą granica obwodu dochodzi do zachodniego skraju wsi 
Kacice. Tu skręca na południe i przez Bazary biegnie do północnego krańca 
wsi Przestawko, gdzie znów zmienia kierunek na zachodni i przez Folwark 
dochodzi do Sieciechowic. Stąd na południe szosą przez Biskupice do 
Iwanowic Włościańskich, a następnie na zachód szosą na Skałę do 
miejscowości Nowa Wieś. Dalej drogą lokalną na północny wschód przez 
Minogę, Gołyszyn do Wysocic, skąd dalej drogą przez Wiktorkę, Czaple Małe, 
Czaple Wielkie do toru kolejowego Warszawa - Kraków i drogi do 
Szczepanowic. 
 

27 
 

27 
 

 Imbramowice 
 

 5364 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Wolbrom - Wysocice 
z miejscowości Glanów na południowy wschód przez Małyszyce Dolne, 
Ściborzyce do Wysocic i drogi na Gołyszyn. Drogą tą skręca na południowy 
zachód i przez Gołyszyn, Minogę prowadzi do Nowej Wsi i szosy Iwanowice - 
Skała i dalej szosą tą w kierunku zachodnim do Skały, skąd dalej szosą na 
zachód w kierunku Doliny Prądnika. Po około 1,3 km granica przechodzi na 
drogę biegnącą na północny zachód do Grodziska i biegnie tą drogą około 
550m do polnej drogi biegnącej na północ i tą drogą około 800m. Następnie 
granica skręca na zachód, w kolejną drogę polną i po około 300m z tej drogi 
skręca na drogę biegnącą z Grodziska w kierunku północno wschodnim, 
w stronę szosy Skała - Trzyciąż. Ok. 250m przed szosą granica ponownie 
skręca na północny zachód, w kolejną drogę, którą biegnie ok. 500m do drogi 
polnej prowadzącej do szosy Skała - Wolbrom. Tą drogą granica obwodu 



dochodzi do w/w szosy i stąd szosą na północny zachód do Wielmoży. 
W Wielmoży granica skręca na zachód szosą w stronę Pieskowej Skały, ale 
po ok. 700m skręca na północ i szosą przez Kolonię Poprzeczną dochodzi 
ponownie do szosy Skała - Wolbrom i biegnie nią do skrzyżowania dróg we 
wsi Zadroże. Stąd na południowy wschód drogą w kierunku Tarnawy po ok. 
650m granica skręca na północny wschód na drogę lokalną, którą przez 
Zagórową dochodzi do punktu początkowego w Glanowie. 
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28 
 

 Zadroże 
 

 3130 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od szosy Wolbrom - Wysocice 
w miejscowości Glanów, drogą lokalną na południowy zachód, przez 
Zagórową do wschodniego krańca wsi Zadroże. Tu skręca na północny 
zachód i dochodzi do szosy Trzyciąż - Skała i szosą tą na południowy wschód 
do skrzyżowania z drogą do Pieskowej Skały. Dalej granica biegnie 
w kierunku Pieskowej Skały, przez Kolonię Poprzeczną, Kolonię Krótką do 
Kolonii Podzamcze, skąd dalej w kierunku zachodnim przez wieś do polnej 
drogi biegnącej na północ i drogą tą ok. 150m do kolejnej biegnącej na 
zachód. Po ok. 600m granica skręca w stronę wąwozu opadającego na 
południe do Doliny Prądnika i wąwozem tym dochodzi do szosy Ojców - 
Sułoszowa. W/w szosą na północny zachód przez Sułoszową do drogi 
lokalnej w stronę Trzyciąża i dalej granica obwodu biegnie tą drogą (tzw Białą 
Drogą), obok osiedla Domiarki, osiedla Wygoda, przez wschodni skraj wsi 
Jangrot do Trzyciąża i szosy Skała - Wolbrom. Stąd w kierunku Wolbromia 
ok.700m, a następnie drogą na północny wschód do szosy Wolbrom - 
Wysocice (w południowo wschodnim krańcu wsi Sucha) i szosą tą do drogi 
w kierunku Zadroża w Glanowie. 
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 Jangrot 
 

 4126 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie drogą lokalną ze wschodniego krańca 
wsi Jangrot, na południe obok osiedla Wygoda i osiedla Domiarki do wsi 
Sułoszowa i (Białą Drogą) i szosy Ojców - Olkusz. Tu skręca na północny 
zachód i szosą tą przez Sułoszową II, Sułoszową III, Kosmołów, Sieniczno, 
prowadzi do toru kolejowego Olkusz - Wolbrom. Torem tym na północ do 
przecięcia się z szosą Olkusz - Wolbrom, skąd na północny wschód do 
skrzyżowania z szosą do Trzyciąża. Szosą tą w kierunku wschodnim przez 
Troks, Braciejówkę, Michałówkę granica obwodu biegnie do wschodniego 
krańca wsi Jangrot. 
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 Bolesław 
 

 5248 
 

    Granica obwodu biegnie z Olkusza torem kolejowym Wolbrom - Katowice 
w kierunku zachodnim przez Bukowno do mostu na rzece Biała Przemsza, 
skąd dalej w kierunku północnym Białą Przemszą do Nowej Kuźniczki.Tu 
granica skręca na wschód i biegnie przez Nową Kuźniczkę do drogi 
Krzykawka - Okradzionów. Następnie drogą tą na północny wschód ok. 
250m, i dalej na północny zachód do drogi biegnącej do mostu na rzece 
Biała. Rzeką tą w górę jej biegu do ujścia potoku Sztolnia Ponikowska i dalej 
sztolnią Ponikowską, granica obwodu biegnie w kierunku południowo 
wschodnim, przez Cegielnię do wsi Hutki.Tu przechodzi na drogę leśną 
biegnącą wzdłuż Sztolni Ponikowskiej i dochodzi do Pomorzan skąd szosą na 
południowy wschód do punktu wyjściowego w Olkuszu. 
 

31 
 

31 
 

 Kościelec 
 

 4531 
 

    Od północy granica obwodu biegnie drogą wiejską w kierunku wschodnim 
od szosy Proszowice - Skalbmierz w Kadzicach, przez Gzichów do przecięcia 
się z granicą województwa małopolskiego w osiedlu Jaźwiny. Stąd granicą 
województwa w ogólnym kierunku południowo wschodnim skrajem 
miejscowości: Kolonia Gunów - Wilków, Boronice, Sieradzice, Góry 
Sieradzkie, Zakąty, Ksawerówka aż do Lekszyc. Stąd na zachód drogą do 
skrzyżowania dróg we wschodniej części Kościelca, skąd dalej na południe 
do szosy Ciborowice - Mysławczyce. Szosą tą na zachód do wsi Piekary, 
gdzie skręca na południowy zachód na drogę z Kościelca do Mniszowa 
i drogą tą prowadzi do mostu na Szreniawie. Następnie przechodzi na 
Szreniawę i rzeką tą w górę jej biegu, w kierunku zachodnim prowadzi do 
prawego dopływu rzeki i dopływem tym do miejscowości Kowala. Dalej drogą 
lokalną przez Parszywiec do Żębocina, skąd na północny zachód drogą obok 
cegielni do szosy Kraków - Proszowice w południowo zachodniej części 
Proszowic. z Proszowic granica obwodu biegnie szosą Proszowice - 
Skalbmierz, przez Klimontów do punktu początkowego w Kadzicach. 
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 Proszowice 
 

 3734 
 

    Od wschodu granica obwodu prowadzi z Klimontowa w kierunku 
południowo zachodnim szosą do Proszowic. W Proszowicach na zachód 
szosą w kierunku Nowej Huty i w południowo zachodniej części Proszowic 
skręca na południowy wschód prowadząc drogą obok cegielni do Żębocina 
i dalej na południe oraz na zachód, drogą Kowala - Dalechów przez Starą 
Wieś do szosy Proszowice - Wawrzeńczyce.Tą szosą na południe około 
750m. Następnie granica obwodu skręca na zachód i drogą wiejską przez 



osiedle Słotwiny do szosy Wierzbno - Niegardów w miejscowości Rogozie.Tu 
skręca na północny zachód i przez Posądzę, Koniuszę biegnie do Przesławic. 
Stąd drogą lokalną na północny wschód, przez osiedle Kępa do Rzędowic, 
gdzie przechodzi na potok Ścieklec i w dół jego biegu prowadzi do osiedla 
Stara Kolonia. Stąd na północ, przez Makocice granica biegnie około 1,5 km 
do drogi wiejskiej w kierunku osiedla Kresy, którą przez Kresy, Opatkowice, 
Wielopole prowadzi do punktu początkowego w Klimontowie. 
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 Biórków Wielki 
 

 3957 
 

    Od północy granica obwodu biegnie z miejscowości Czechy drogą do Nie-
gardowa i do rzeki Szreniawy. Rzeką tą prowadzi w dół jej biegu do 
Przesławic, gdzie skręca na południe i dochodzi do wsi Koniusza. Stąd na 
południowy wschód biegnie do szosy Proszowice - Kocmyrzów w Posądzy. 
Szosą tą w kierunku Krakowa przez Biórków Mały, Zieloną prowadzi do drogi 
w kierunku Woli Luborzyckiej i drogą tą na północny zachód granica biegnie 
do szosy Lubrzyca - Czechy. Drogą tą na północ przez Goszyce, 
Skrzeszowice, granica biegnie do punktu początkowego w miejscowości 
Czechy. 
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 Polanowice 
 

 5379 
 

    Północna granica obwodu biegnie od toru kolejowego Kraków - Warszawa 
na wschód drogą przez Kolonię Kacice, południowy kraniec wsi Prandocin - 
Wysiółek i dalej do szosy Obrażejowice - Czechy. Tu skręca na południe 
i prowadzi szosą do Waganowic i szosy Słomniki - Proszowice, którą przez 
Czechy, w kierunku wschodnim dochodzi do skrzyżowania z szosą Czechy - 
Luborzyca.Tu skręca na południe i przez Skrzeszowice, Goszyce biegnie do 
Woli Luborzyckiej, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do szosy 
Proszowice - Kraków w pobliżu wsi Piotrowiec. Szosą tą w kierunku Krakowa, 
do Luborzycy i tu granica skręca na północny zachód i biegnie do Wysiółka 
Luborzyckiego. W Wysiółku Luborzyckim (około 150 metrów przed 
rozwidleniem dróg prowadzących do Słomnik i Waganowic) skręca na zachód 
na drogę do Baranówki i prowadzi nią do toru kolejowego. Zachodnią granicę 
stanowi tor kolejowy od Baranówki do Kolonii Kacice (na północ od stacji 
kolejowej Słomniki). 
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 Widoma 
 

 4811 
 

    Wschodnią granicę obwodu stanowi tor kolejowy Warszawa - Kraków od 
Kolonii Kacice i drogi na Sieciechowice do drogi Goszcza - Wola Więcławska. 
Drogą tą na zachód przez Kolonię Kielnik, Zagórzyce Dworskie osiedle 
Słowik, biegnie do Woli Więcławskiej.Tu skręca na południowy zachód i drogą 
wzdłuż lasu, obok osiedla Pod Lasem prowadzi do szosy Kraków - Miechów 
w Zerwanej. Następnie biegnie na północ szosą Michałowice - Iwanowice 
przez Wilczkowice, Maszłów do Iwanowic Włościańskich. Stąd dalej na 
północ szosą przez Biskupice do Sieciechowic, gdzie granica obwodu skręca 
na wschód i drogą lokalną przez osiedle Nowy Folwark biegnie do 
północnego krańca wsi Przestańsko, następnie na północ, przez Bazary do 
drogi biegnącej przez wieś Kacice. Stąd w kierunku wschodnim, przez Kacice 
do toru kolejowego Kraków - Warszawa w miejscowości Kolonia Kacice. 
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 Przybysławice 
 

 11153 
 

    Północna granica obwodu biegnie z miejscowości Skała w kierunku 
wschodnim, szosą Skała - Iwanowice, przez Nową Wieś do Iwanowic 
Włościańskich. Następnie na południe szosą Iwanowice - Michałowie, przez 
Wilczkowie do szosy Warszawa - Kraków w Zerwanej. Szosą tą przez 
Michałowice, Węgrzce do drogi na Tonie. Drogą tą w kierunku zachodnim 
przez Witkowie, południowy skraj wsi Zielonki, przez Tonie do szosy Kraków - 
Olkusz. Następnie granica obwodu biegnie na północ przez Modlnicę (w 
Modlnicy starą szosą) do wsi Szyce. Tu skręca na północny wschód i biegnie 
w kierunku Prądnika Korzkiewskiego. W Wesołej skręca na północ i idzie 
przez Swawolę, a następnie po około 1,2 km przechodzi na przeciwną stronę 
doliny Prądnika i prowadzi na północ do miejscowości Maszyce i dalej przez 
Smardzowice, osiedle Miotełka prowadzi do punktu początkowego w Skale. 
z obszaru obwodu wyłączone są enklawy Ojcowskiego Parku Narodowego. 
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 Jerzmanowice 
 

 9522 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Sieniczno - Ojców, z miejscowości 
Sieniczno na wschód i północny wschód, przez Kosmołów i Sułoszową. 
W południowo wschodnim krańcu tej wsi skręca w prawo przez Pieskowe 
Doły do drogi polnej prowadzącej do Bukowca. Tą drogą biegnie na 
południowy wschód, obok lasku Koło, do Bukowca, gdzie skręca w prawo 
prowadząc drogą przez Skotnicę do szosy Kraków - Olkusz. Szosą tą biegnie 
w kierunku Krakowa do skrzyżowania z drogą na Bębło i stąd na południowy 
zachód przez Bębło, Kawiory do drogi Będkowice - Łazy. Drogą tą dochodzi 
do potoku Będkówka i prowadzi potokiem na południe do mostku w Łączkach 
Kobylańskich, skąd biegnie na zachód południową granicą lasu państwowego 
N-ctwa Krzeszowice - początkowo przez las, następnie skrajem lasu i dalej na 
północ, skrajem lasu Kobylańskiego, skąd wiedzie na zachód i gruntową 



drogą dochodzi do remizy i dalej północnym skrajem tej remizy do szosy 
Szklary - Dubie w południowej części wsi Szklary. Stąd granica obwodu 
biegnie na północ przez wieś Szklary do cmentarza i dalej na północny 
zachód, wąwozem i drogą prowadzi do Racławice. Tu skręca na południe 
w kierunku Paczółtowic i na moście w południowym krańcu wsi Racławice 
granica przechodzi na ścieżkę turystyczną, biegnącą na północny zachód 
w kierunku Groty Racławickiej i dalej biegnie drogą gruntową po linii lasu, a 
następnie skręca na południowy zachód drogą leśną do szosy Czatkowice - 
Gorenice. Szosą tą biegnie na północ do Gorenic i na skrzyżowaniu dróg 
skręca na drogę przez Zawadę, Zimnodół do szosy Olkusz - Kraków, gdzie 
skręca na zachód do punktu wyjściowego w miejscowości Sieniczno. 
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 Witeradów 
 

 3741 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie torem kolejowym Olkusz - 
Wolbrom od skrzyżowania z szosą Lgota - Olkusz na południowy wschód do 
szosy Olkusz - Kraków i szosą tą w kierunku Krakowa, przez Sieniczno (starą 
drogą) do drogi gruntowej (odchodzącej przy parkingu leśnym)w kierunku na 
Zimnodół. Stąd granica biegnie tą drogą do wschodniego skraju wsi 
Zimnodół, a dalej na południe drogą asfaltową przez Zawadę do szosy 
Czerna - Gorenice. Natępnie wymienioną drogą w kierunku zachodnim do 
Gorenic, do skrzyżowania Ul. Krakowskiej z Ul. Kochmańską.Tu granica 
skręca w prawo i biegnie ul. Kochmańską ok. 40m do posesji nr 22, a 
następnie za w/w posesją skręca w lewo i biegnie na zachód ok. 500m 
kamienistą drogą. Następnie skręca w lewo (na południe) biegnąc drogą 
w kierunku góry Sołtyska i skręca w prawo (na zachód) pomiędzy górą 
Sołtyska a "Borami" i biegnie drogą kamienistą w kierunku szosy Krzeszowice 
- Olkusz pomiędzy Ostrężnicą i Lgotą i dochodzi do w/w szosy ok. 1,1 km na 
północ od Ostrężnicy. Stąd granica obwodu biegnie w kierunku północnym 
przez Lgotę, Niesułowice, Żuradę do punktu wyjściowego w Olkuszu. 
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 Starczynów 
 

 5118 
 

    Granica obwodu biegnie z Olkusza od toru kolejowego Szczakowa - 
Wolbrom na południe szosą Olkusz - Trzebinia, przez Żuradę (Kolonia 
Pierwsza), Niesułowice do Lgoty. Dalej w kierunku zachodnim, szosą do wsi 
Płoki, skąd w kierunku północno wschodnim, utwardzoną drogą gminną 
(prowadzącą ze wsi Płoki do Żurady - Kolonii Trzeciej), do przecięcia się 
z drogą leśną biegnącą z osiedla Zadole w kierunku zachodnim. Odtąd 
granica obwodu biegnie drogą leśną w kierunku zachodnim, jednocześnie 
granicą nadleśnictw: Olkusz i Chrzanów i granicą powiatu olkuskiego 
i chrzanowskiego do szosy Czyżówka - Podlesie i ok. 500m dalej do potoku 
Jaworznik. Następnie potokiem Jaworznik w dół jego biegu do drogi Siersza - 
Bór Biskupi i drogą tą na północ przez Bór Biskupi do toru kolejowego 
Szczakowa - Wolbrom w miejscowości Bukowno - Osiedle. Dalej granica 
biegnie torem kolejowym do Olkusza i punktu początkowego. 
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 Dąbrowica 
 

 7637 
 

    Północna granica obwodu biegnie rzeką Wisła, od przecięcia się z drogą 
krajową Tarnów - Kielce do miejsca, gdzie granica województwa 
małopolskiego odchodzi od Wisły na południe. Granica wschodnia biegnie 
granicą administracyjną województwa małopolskiego, od Wisły, w kierunku 
południowym, przez zachodni skraj Nowej Wsi, przecina szosę Szczucin - 
Jaślany i przez zachodni skraj wsi Słupiec dochodzi do drogi biegnącej przez 
przysiółek Kasale. Drogą tą w kierunku południowym dochodzi do styku 
z drogą Zabrnie - Wampierzów i dalej drogą Zabrnie - Wampierzów do mostu 
na rzecze Breń. Stąd granica obwodu biegnie w górę rzeki Breń, do ujścia 
potoku Upust i dalej potokiem Upust, w górę jego biegu do ujścia potoku Łoś, 
następnie w górę potoku Łoś do ujścia bezimiennego lewobrzeżnego dopływu 
do potoku Łoś i dalej dopływem tym do przecięcia się z drogą Radgoszcz - 
Szczucin. Granica południowo zachodnia biegnie drogą Radgoszcz - 
Szczucin, od przecięcia się z bezimiennym lewobrzeżnym dopływem potoku 
Łoś (około 0,7km na północny zachód od skrzyżowania z drogą do wsi Jamy), 
do Szczucina i dalej drogą krajową Tarnów - Kielce do Wisły i punktu 
początkowego. 
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 Skrzynka 
 

 6116 
 

    Północną granicę obwodu stanowi rzeka Wisła, od styku z drogą biegnącą 
do Wisły (w kierunku północnym) pomiędzy miejscowościami Kupienin 
i Odmęt do przecięcia się z drogą krajową Tarnów - Kielce. Granica 
wschodnia obwodu biegnie od Wisły w kierunku południowym drogą krajową 
do Szczucina, a stąd drogą Szczucin - Małec do przecięcia się z rzeką Breń 
w przysiółku Machówka. Granica południowa biegnie rzeką Breń w górę jej 
biegu od przecięcia się z drogą Szczucin - Małec, a następnie potokiem 
Żabnica do przecięcia się z torem kolejowym Tarnów - Szczucin 
w miejscowości Wólka Grądzka. Granica zachodnia biegnie torem kolejowym 
Tarnów - Szczucin od potoku Żabnica w miejscowości Wólka Grądzka, do 
Wójciny, gdzie przechodzi na drogę Wójcina - Kupienin i drogą tą na północny 



zachód, przecinając drogę Odmęt - Kupienin, biegnie na północ do Wisły 
i punktu początkowego. 
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 Mędrzechów 
 

 5228 
 

    Granicę północną obwodu stanowi rzeka Wisła, od drogi biegnącej przez 
przysiółek Łęka Wiślana w Samocicach do styku z drogą biegnącą w kierunku 
południowym między miejscowościami Kupienin i Odmęt. Granica wschodnia 
biegnie od Wisły drogą pomiędzy miejscowościami Kupienin i Odmęt do styku 
z torem kolejowym Szczucin - Tarnów w pobliżu wsi Wójcina, a następnie 
torem tym na zachód, dalej południe do przecięcia się z potokiem Żabnica 
w miejscowości Wólka Grądzka. Granica południowa biegnie w górę potoku 
Żabnica, od toru kolejowego Szczucin - Tarnów, do przecięcia się z drogą 
Olesno - Podlipie w Ćwikowie. Tu skręca na północny zachód i szosą przez 
miejscowości Kuzie i Podlipie dochodzi do szosy Borusowa - Bolesław i jako 
zachodnia granica, biegnie tą szosą na północny wschód, przez Samocice do 
drogi biegnącej przez przysiółek Łęka Wiślana w Samocicach. Tu skręca na 
północny zachód i drogą przez przysiółek Łęka Wiślana dociera do Wisły 
i punktu początkowego. 
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 Gręboszów 
 

 3310 
 

    Od północnego zachodu i północy granicę obwodu stanowi rzeka Wisła, od 
ujścia Dunajca do styku z drogą biegnącą przez przysiółek Nowa Wieś 
w miejscowości Samocice. Wschodnia granica obwodu biegnie drogą 
w kierunku południowo wschodnim, przez przysiółek Nowa Wieś, od Wisły do 
szosy Bolesław - Borusowa i biegnie nią do skrzyżowania z szosą biegnącą 
do Otfinowa. Tu granica obwodu skręca na południe i szosą Borusowa - 
Otfinów dochodzi do skrzyżowania z drogą Wola Żelichowska - Gręboszów. 
Granica południowa obwodu biegnie drogą Wola Żelichowska - Gręboszów, 
od szosy Borusowa - Otfinów do styku z drogą przysiółek Miłocin - Lubiczko. 
Tu skręca na południowy zachód i drogą z przysiółka Miłocin, przez 
miejscowości Lubiczko, Okręg dochodzi do Dunajca i jako granica zachodnia 
obwodu biegnie rzeką Dunajec do Wisły. 
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 Radgoszcz 
 

 6395 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie rzeką Breń, od przecięcia 
się z drogą Smęgorzów - Szczucin do przecięcia się z drogą Szczucin - 
Małec. Stąd drogą tą biegnie na południowy wschód do Małca i do przecięcia 
się z lewobrzeżnym dopływem potoku Łoś. Wzdłuż tego dopływu (rowu) 
dochodzi do potoku Łoś. Tu skręca na południowy wschód i w górę potoku 
Łoś dochodzi do styku z granicą województwa małopolskiego (jednocześnie 
północną granicą gminy Radomyśl Wielki). Granicą tą w kierunku wschodnim 
biegnie do miejsca, gdzie granica województwa odchodzi w kierunku 
północno zachodnim i dalej granicą gminy Radomyśl Wielki dochodzi do drogi 
przysiółek Załuże - przysiółek Koniec i drogą tą na południowy wschód do 
przecięcia się z potokiem Jamnica. Stąd granica obwodu biegnie w górę 
potoku Jamnica do przecięcia się z szosą Radomyśl Wielki - Dąbrowa 
Tarnowska. Dalej jako południowa granica, biegnie szosą Radomyśl Wielki - 
Dąbrowa Tarnowska, w kierunku zachodnim od potoku Jamnica, przez 
Radgoszcz do styku z drogą Nieczajna Górna - Sutków. Zachodnia granica 
obwodu biegnie drogą Nieczajna Górna - Sutków do skrzyżowania z drogą 
biegnącą przez Gruszów Wielki. Drogą tą biegnie ok. 200 m na zachód, po 
czym skręca na północ i drogą przez zachodni skraj wsi Sutków, skręcając 
następnie na północny zachód i przez Podradwanie dochodzi do szosy 
Dąbrowa Tarnowska - Szczucin. Stąd szosą tą w kierunku północno 
wschodnim granica obwodu dochodzi do mostu na rzece Breń i punktu 
początkowego. 
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 Smęgorzów 
 

 6902 
 

    Północna granica obwodu biegnie potokiem Żabnica w dół jego biegu od 
przecięcia się z drogą Olesno - Świebodzin w Ćwikowie, do jego ujścia do 
rzeki Breń a następnie rzeką Breń do przecięcia się, w miejscowości Radwan 
z drogą Szczucin - Dąbrowa Tarnowska. Wschodnia granica obwodu biegnie 
drogą Szczucin - DąbrowaTarnowska, od mostu na rzece Breń 
w miejscowości Radwan do styku z drogą wiejską przysiółek Podradwanie - 
Sutków. Stąd drogą tą biegnie na południowy wschód, następnie na południe 
do drogi biegnącej przez Gruszów Wielki. Drogą tą biegnie około 200 m. na 
wschód, do skrzyżowania z drogą do Nieczajnej Dolnej, po czym skręca na 
południe i drogą przez Nieczajną Dolną dochodzi do szosy Radomyśl Wielki - 
Dąbrowa Tarnowska. Dalej jako granica południowa obwodu biegnie drogą 
Radomyśl Wielki - Dąbrowa Tarnowska, do Dąbrowy Tarnowskiej i do 
przecięcia się z torem kolejowym Tarnów - Szczucin (z szosą w kierunku 
Odporyszowa). Zachodnia granica obwodu biegnie najpierw torem kolejowym 
Tarnów - Szczucin, od przecięcia się z drogą Dąbrowa Tarnowska - 
Odporyszów do przecięcia się z drogą Dąbrowa Tarnowska - Olesno, a 
następnie na zachód do centrum Olesna, a stąd drogą Olesno - Ćwików, 
w kierunku północnym granica obwodu biegnie do przecięcia się z potokiem 



Żabnica w miejscowości Ćwików. 
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 Ćwików 
 

 3456 
 

    Od północy granica obwodu biegnie drogą Gręboszów - Bolesław, od 
skrzyżowania z drogą Otfinów - Borusowa do styku z drogą Samocice - 
Olesno, a następnie drogą Samocice - Olesno, w kierunku południowo 
wschodnim, przez Ćwików do Olesna, do skrzyżowania z drogą Olesno - 
Adamierz. Południowa granica obwodu biegnie drogą Olesno - Adamierz, na 
wschód do Adamierza i we wschodnim krańcu wsi, po przekroczeniu potoku 
Wielopolka skręca na południowy zachód i drogą lokalną biegnie do styku 
z drogą Gorzyce - Niwki w Gorzycach. Tu skręca na północ i drogą przez 
Dąbrówkę Gorzycką dochodzi do drogi Olesno - Żelichów w Niwkach. Stąd 
drogą tą dochodzi w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą Otfinów - 
Borusowa w Żelichowie. Zachodnia granica obwodu biegnie z Żelichowa 
w kierunku północnym drogą Otfinów - Borusowa, do skrzyżowania z drogą 
Gręboszów - Bolesław i punktu początkowego. 
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 Otfinów 
 

 9308 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą lokalną od Dunajca w południowej 
części wsi Okręg, w kierunku północno wschodnim, przez miejscowość 
Lubiczko do szosy Gręboszów - Wola Żelichowska. Szosą tą na południowy 
wschód dochodzi do szosy Borusowa - Otfinów w Woli Żelichowskiej, a 
następnie skręca nią w kierunku południowym i dochodzi do Żelichowa. 
z Żelichowa granica biegnie w kierunku wschodnim, szosą Żelichów - Olesno 
do skrzyżowania z drogą Niwki - Gorzyce. Dalej granica obwodu biegnie 
drogą Niwki - Gorzyce, w kierunku południowym, przez Dąbrówkę Gorzycką 
do skrzyżowania z drogą lokalną do Adamierza (w północnym skraju wsi 
Gorzyce). Stąd drogą tą w kierunku północno wschodnim do Adamierza, skąd 
na wschód do Olesna, do przecięcia się z torem kolejowym Szczucin - 
Tarnów. Dalej granica obwodu biegnie torem kolejowym Szczucin - Tarnów, 
na południowy wschód do przecięcia się z drogą Dąbrowa Tarnowska - 
Żabno w Dąbrowie Tarnowskiej. Granica południowa obwodu biegnie drogą 
Dąbrowa Tarnowska - Morzychna - Żabno - Chałupki Biskupickie, do styku 
z rzeką Dunajec. Granicę zachodnią obwodu stanowi rzeka Dunajec, od wsi 
Chałupki Biskupickie, w dół jego biegu, do styku z drogą Okręg - Lubiczko 
i punktu początkowego. 
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Wietrzychowice 

 

 5711 
 

    Północno zachodnią granicę obwodu stanowi Wisła, od styku z granicą 
administracyjną między gminami Szczurowa i Wietrzychowice do ujścia rzeki 
Dunajec. Granicę północno wschodnią obwodu stanowi rzeka Dunajec, od 
ujścia do Wisły, do przecięcia się z drogą Otfinów - Przybysławice. Granica 
południowa obwodu biegnie drogą Otfinów - Przybysławice, w kierunku 
południowo zachodnim, do Przybysławic i do skrzyżowania z drogą 
Marcinkowice - Miechowice Małe, po czym drogą tą skręcając na północny 
zachód biegnie do Miechowic Małych. Tu granica skręca na południe i przez 
wieś Miechowice Małe, następnie drogą polną dochodzi do rzeki Kisielina, po 
czym wzdłuż rzeki około 300m do mostu i stąd na zachód, drogą polną 
dociera do szosy Wał Ruda - Jadowniki Mokre, którą w kierunku północno 
zachodnim dochodzi do skrzyżowania z szosą do Zaborowa. Stąd szosą tą 
w kierunku zachodnim dociera do skrzyżowania z drogą Szczurowa - Wola 
Przemykowska w Zaborowie. Zachodnia granica obwodu biegnie drogą 
Szczurowa - Wola Rogowska, od skrzyżowania w Zaborowie do przecięcia 
się z granicą administracyjną między gminami Szczurowa i Wietrzychowice, a 
następnie skręcając na zachód, granicą tą dociera do Wisły i punktu 
początkowego. 
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 Przemyków 
 

 3438 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie w kierunku wschodnim, 
drogą Dobiesławice - Bończyce do rzeki Nidzica i stąd w dół jej biegu do 
ujścia do Wisły, a następnie Wisłą w górę jej biegu do rejonu wsi Kępa 
Sokołowska. Tu granica przechodzi na drogę biegnącą na północny zachód 
do Sokołowic i szosy Przemyków - Koszyce i szosą tą dochodzi do Koszyc. 
z Koszyc biegnie na północ, szosą przez Przedmieście Koszyckie, Podgaje 
Sędziszowickie, Sędziszowice do punktu początkowego w Dobiesławicach. 
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 Jaksice 
 

 3327 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie w kierunku wschodnim, 
szosą Proszowice - Koszyce, od przecięcia się z zachodnią granicą gminy 
Koszyce, przez Biskupice do drogi lokalnej biegnącej w kierunku północno 
wschodnim do wsi Łapszów. Drogą tą przez południowy skraj wsi Łapszów do 
wsi Podgaje Sędziszowickie i szosy Dobiesławice - Koszyce, którą w kierunku 
południowym dochodzi do Koszyc. z Koszyc granica obwodu biegnie na 
wschód do Sokołowic i stąd szosą na południowy wschód do Kępy 
Sokołowskiej i Wisły, którą w górę jej biegu dochodzi do styku z granicą gmin: 
Koszyce i Nowe Brzesko w rejonie wsi Sierosławice. Stąd granicą w/w gmin 
na północ, przez osiedle Chełmy, zachodni skraj wsi Modrzany do szosy 



Proszowice - Koszyce i punktu początkowego. z obszaru obwodu wyłączone 
są enklawy Ojcowskiego Parku Narodowego. 
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 Bobin 
 

 4153 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie szosą w kierunku 
wschodnim od skrzyżowania dróg we wschodniej części Kościelca do 
Lekszyc, a stąd dalej na wschód drogą utwardzoną w kierunku wsi Nadział do 
przecięcia się z ciekiem wodnym (około 1,5 km za Lekszycami). Dalej tym 
ciekiem na południowy wschód do drogi biegnącej przez wieś Kobiele i drogą 
tą w kierunku wschodnim do zachodniego skraju kompleksu leśnego. 
Następnie granica obwodu biegnie zachodnim, północnym i w końcu 
wschodnim skrajem lasu do drogi polnej biegnącej na wschód, w kierunku wsi 
Folwark. Drogą tą na wschód do przecięcia się z polną drogą Leginiec - 
Czajęczyce, a stąd w prostej linii do skrzyżowania dróg we wsi Folwark i dalej 
drogą na wschód do drogi asfaltowej Dalechowice - Zysławice. Stąd w/w 
drogą na wschód do skrzyżowania z drogą biegnącą do wsi Biskupice. Odtąd 
granica obwodu biegnie zachodnią granicą gminy Koszyce, przez Modrzany 
i wschodni skraj wsi Śmiłowice do Wisły. Dalej rzeką Wisłą w górę jej biegu 
do cegielni w Starym Brzesku. Tu przechodzi na drogę prowadzącą do 
cegielni i drogą tą do Hebdowa. W Hebdowie granica skręca na zachód 
i biegnie drogą w kierunku Nowego Brzeska, a na zachodnim krańcu wsi 
Hebdów skręca drogą na północ prowadząc do osiedla Mniszów-Chełma, po 
czym drogą wiejską na północny wschód biegnie do Pławowic. z Pławowic 
drogą na zachód przez Kolonię Mniszów do drogi na Kościelec. Drogą tą 
granica obwodu biegnie na północny wschód, prowadząc przez Piekary do 
drogi Ciborowice - Mysławczyce. Drogą tą około 1 km na wschód w kierunku 
Mysławczyc i przed Mysławczycami granica skręca na północ na drogę 
w kierunku Kościelca i drogą tą prowadzi do skrzyżowania dróg we 
wschodniej części wsi Kościelec i punktu początkowego. 
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 Nowe Brzesko 
 

 3958 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie z miejscowości Pławowice drogą 
wiejską na południowy zachód i dalej na południe przez Mniszów do drogi 
Nowe Brzesko - Hebdów. Drogą tą skręca na wschód do Hebdowa i 
w Hebdowie skręca na południe drogą obok cegielni i dalej do Wisły. Rzeką 
Wisłą w górę jej biegu do ujścia potoku Rudnik i potokiem tym do 
miejscowości Rudno Dolne.Tu przechodzi na drogę w kierunku Rudna 
Górnego, którą przez Dobranowice prowadzi do Rudna Górnego i szosy 
Wawrzeńczyce - Proszowice. Tu granica obwodu skręca na północ i w/w 
szosą biegnie do wsi Dalechów, skąd drogą lokalną na wschód, przez Starą 
Wieś, następnie na północ dochodzi do Żębocina. Stąd drogą lokalną, 
w kierunku wschodnim przez Parszywiec do miejscowości Kowala, a stąd 
dopływem Szreniawy na północ do rzeki Szreniawa. Rzeką Szreniawą 
granica biegnie na wschód do drogi Piekary - Mniszów. Następnie przechodzi 
na tę drogę biegnąc na południowy zachód prowadzi do drogi Kowala - 
Pławowice i drogą tą na wschód do punktu początkowego w Pławowicach. 
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 Wawrzeńczyce 
 

 5336 
 

    Północna granica obwodu biegnie od szosy Niegardów - Igołomia, drogą 
z miejscowości Rogozie w kierunku wschodnim przez Kolonię - Słotwiny, 
Górkę Jaklińską do drogi Proszowice - Wawrzeńczyce. Tu skręca na południe 
do Rudna Górnego, a dalej na południowy wschód do Rudna Dolnego gdzie 
przechodzi na potok Rudnik i potokiem tym, przecinając szosę Igołomia - 
Nowe Brzesko, prowadzi do Wisły. Rzeką Wisłą w górę jej biegu do drogi na 
Igołomię w miejscowości Koźlica Igołomska. Tu skręca na północ na drogę 
między wałami prowadząc do Koźlicy Igołomskiej, gdzie skręca na wschód, a  
następnie na północ dochodząc do szosy Kraków - Sandomierz w Igołomii. 
Szosą tą biegnie około 100m na wschód a następnie skręca na północ i przez 
Glew, Glewiec, Wierzbno prowadzi do miejscowości Rogozie i punktu 
początkowego. 
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 Pobiednik 
 

 7995 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie szosą Niegardów - Igołomia 
z miejscowości Posądza na południe przez Wierzbno, Glewiec, Igołomię do 
miejscowości Koźlica Igołomska a następnie drogą między wałami dochodzi 
do Wisły. Rzeką Wisłą prowadzi w górę jej biegu do ujścia potoku 
Kościelnickiego i granicy miasta Krakowa. Potokiem tym biegnie na północ do 
miejscowości Cło i szosy Nowe Brzesko - Kraków. Szosą tą na zachód do 
miejscowości Wyciąże, gdzie skręca na północny zachód i drogą przez 
Ruszczę, Wadów, Dojazdów prowadzi do szosy Kraków - Proszowice, którą 
przez Luborzycę, Zieloną, Biórków Mały biegnie do Posądzy i szosy 
Niegardów - Igołomia. 
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 Raciborowice 
 

 6361 
 

    Północna granica obwodu biegnie od szosy Kraków - Miechów 
w miejscowości Zerwana, drogą wiejską na północny wschód, wzdłuż lasu do 
południowego krańca wsi Wola Więcławska, gdzie skręca na wschód i drogą 



gminną przez osiedle Słowik, wieś Zagórzyce Dworskie, Kolonię Kielnik, 
prowadzi do toru kolejowego Warszawa - Kraków w miejscowości Goszcza. 
Torem tym prowadzi na południowy wschód do miejscowości Baranówka, 
gdzie przechodzi na drogę lokalną i biegnie nią na wschód dochodząc do 
szosy Słomniki - Kocmyrzów w Luborzycy (pomiędzy rozwidleniem dróg do 
Słomnik i Waganowic, a Kocmyrzowem). Następnie szosą tą na południe do 
szosy Kraków - Proszowice, którą z kolei na południowy zachód do 
miejscowości Prusy, a dalej drogą lokalną na północny zachód do toru 
kolejowego Warszawa - Kraków w Zastowie.Torem tym granica obwodu 
biegnie na południowy zachód do przecięcia się z Ul. Węgrzecką, którą 
następnie na północny zachód dochodzi do szosy Kraków - Miechów 
w miejscu przecięcia się z drogą do Toń. Stąd szosą Kraków - Miechów do 
punktu początkowego w Zerwanej. 
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 Bolechowice 
 

 5732 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie z miejscowości Prądnik Korzkiewski 
drogą lokalną na południowy wschód, a po ok. 700m przechodzi na drugą 
stronę doliny Prądnika i dalej w tym samym kierunku prowadzi do Wesołej 
i dalej na zachód do szosy Olkusz - Kraków w Wielkiej Wsi. Następnie szosą 
tą przez Modlnicę (starą drogą) prowadzi do osiedla Folwark, gdzie skręca na 
zachód i drogą lokalną przez Budzyń i Trzcie dochodzi do szosy Kraków - 
Krzeszowice. Tu granica obwodu skręca na zachód i biegnie do wiaduktu 
i toru kolejowego Kraków - Katowice przez Zabierzowem i torem tym do 
przecięcia się z potokiem Będkówka. Potokiem Będkówka prowadzi na 
północ w górę jego biegu do drogi Łazy - Będkowice i drogą tą na południowy 
wschód do szosy Kawiory - Będkowice, którą na północny wschód przez 
Kawiory, Kolonię Zachodnią i Bębło do szosy Olkusz - Kraków. Szosą tą na 
południowy wschód do Białego Kościoła, skąd granica biegnie drogą lokalną 
na wschód do punktu początkowego w Prądniku Korzkiewskim. 
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 Czatkowice 
 

 5155 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą utwardzoną,odchodzącą od szosy 
Krzeszowice - Lgota (1,1 km na północ od skrzyżowania dróg w Ostrężnicy), 
w kierunku wschodnim, pomiędzy górą Sołtyska a "Borami". Wychodząc 
z lasu granica zmienia kierunek na północno wschodni i dochodzi do polnej 
drogi będącej granica powiatów: olkuskiego i chrzanowskiego. Drogą tą ok. 
200m na północny zachód, po czym skręca w kamienistą drogę i dochodzi nią 
do ulicy Kochmańskiej w Gorenicach (posesja nr 22), a stąd do skrzyżowania 
ul. Krakowskiej z ul. Kochmańską. Stąd granica obwodu biegnie w kierunku 
wschodnim, przez Gorenice i dalej na południowy wschód w kierunku 
Czernej. Około 1,5 km za skrzyżowaniem z drogą na Zawadę granica skręca 
w drogę leśną na północny wschód, biegnącą do pól i biegnie brzegiem lasu 
na południowy wschód, dalej ścieżką turystyczną w kierunku Groty 
Racławickiej i ścieżką tą dochodzi do mostu w południowym krańcu wsi 
Racławice.Tu skręca na północ prowadząc przez Racławice wzdłuż potoku 
Racławka. Po około 1 km skręca na wschód na polną drogę i obok Babiej 
Góry, skręcając po ok. 1,5 km na południowy wschód, drogą obok cmentarza, 
dochodzi do wsi Szklary. W Szklarach skręca na południe i szosą Szklary - 
Dubie prowadzi do Dubia i stąd na południe do skrzyżowania z drogą do 
Krzeszowic. Dalej w kierunku zachodnim przez Siedlec, Żbik granica obwodu 
biegnie do Krzeszowic, gdzie w rynku przechodzi na szosę w kierunku 
Olkusza. Szosą tą biegnie przez Miękinię, Ostrężnicę do punktu 
początkowego. 
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 Młoszowa 
 

 3949 
 

    Granica obwodu biegnie z miejscowości Lgota na południowy wschód 
szosą Olkusz - Krzeszowice przez Ostrężnicę do Nowej Góry i skrzyżowania 
z szosą do Filipowic. Stąd na zachód drogą tą do wsi Stawiska, skąd już na 
południe, przez Filipowice granica biegnie drogą do Woli Filipowskiej i szosy 
Chrzanów - Krzeszowice. Dalej szosą tą do Trzebini i skrzyżowania z drogą 
do Myślachowic. Drogą tą w kierunku północnym przez Myślachowice do wsi 
Płoki, skąd na wschód drogą do wsi Lgota do punktu wyjściowego. 
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 Myślachowice 
 

 4039 
 

    Granica obwodu biegnie od drogi Bór Biskupi - Siersza potokiem 
Jaworznik, a następnie drogą leśną (będącą granicą obrębów leśnych 
Szczakowa i Trzebinia Nctwa Chrzanów, a w dalszym przebiegu będącą 
granicą nadleśnictw Chrzanów i Olkusz) w kierunku wschodnim do przecięcia 
się z utwardzoną drogą gminną prowadzącą z Żurady (Kolonii Trzeciej) do 
wsi Płoki. Tu granica obwodu przechodzi na w/w drogę i dochodzi nią 
w kierunku południowo zachodnim do wsi Płoki. Dalej biegnie szosą 
w kierunku południowo zachodnim przez Myślachowice do szosy Chrzanów - 
Krzeszowice w Trzebini. Szosą tą do toru kolejowego Kraków - Katowice 
w Trzebini. z Trzebini granica biegnie torem kolejowym na północny zachód 
w kierunku Sierszy do drogi "Trzebinia - Ciężkowice i dalej tą drogą do 
miejscowości Góry Luszowskie. Odtąd zmienia kierunek na północny i biegnie 



drogą przez os. Misiury i dalej drogą dojazdową do piaskowni. Gdy droga ta 
zmienia kierunek na północno wschodni granica przechodzi na ścieżkę leśną 
przechodzącą kolejno przez oddziały 128, 129 i 104 obrębu leśnego 
Szczakowa i dalej biegnie drogą w kierunku wsi Bór Biskupi do punktu 
wyjściowego. 
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 Luszowice 
 

 7340 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl 
Wielki, od skrzyżowania z drogą do Nieczajnej Górnej, w kierunku północno 
wschodnim, przez Radgoszcz. Około 1.550m za skrzyżowaniem z szosą do 
Szczucina granica obwodu skręca na drogę utwardzoną i biegnie nią (jako 
wschodnia granica) w kierunku południowym około 700m, następnie skręca 
w kierunku wschodnim i biegnie około 500m, po czym ponownie skręca 
w kierunku południowym i przecina potok Dęba, dochodząc do przysiółka 
Poręby. z przysiółka Poręby biegnie w kierunku wschodnim do ponownego 
przecięcia się z potokiem Dęba (w przysiółku Dębowiec), dalej biegnąc 
potokiem Dęba w górę jego biegu do przecięcia się z szosą Mielec - Lisia 
Góra. Granica południowa obwodu biegnie szosą Mielec - Lisia Góra, od 
przecięcia się z potokiem Dęba, na południowy zachód do skrzyżowania 
z drogą do przysiółka Marek i z drogą do wsi Lipiny (w Żukowicach Nowych). 
Drogą lokalną w kierunku wsi Lipiny, około 300m, następnie północną granicą 
administracyjną gminy Lisia Góra i po ok. 1.500 m, znów tą samą drogą 
dochodzi do szosy Lipiny - Luszowice. Stąd, jako granica zachodnia obwodu, 
biegnie drogą Lipiny - Luszowice, przez Luszowice do przysiółka 
Podkościele.Tu skręca na północny zachód i drogą przez Nieczajną Górną 
dociera do szosy Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki i punktu 
początkowego. 
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 Szarwark 
 

 4630 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl 
Wielki, od Dąbrowy Tarnowskiej do skrzyżowania z drogą do Nieczajnej 
Górnej. Stąd jako wschodnia granica obwodu biegnie drogą w kierunku 
południowo wschodnim, przez Nieczajną Górną do przysiółka Podkościelne 
i do skrzyżowania z drogą Luszowice - Lipiny. Tu skręca na południowy 
zachód i drogą przez Luszowice dochodzi do styku z drogą przysiółek 
Zagrody - Nowe Żukowice (przysiółek Marek), po czym skręca na południowy 
wschód i drogą tą biegnie około 900m do styku z granicą administracyjną 
pomiędzy gminą Lisia Góra a gminą Dąbrowa Tarnowska. Dalej jako granica 
południowa obwodu, biegnie na zachód granicą administracyjną pomiędzy 
gminą Lisia Góra a gminą Dąbrowa Tarnowska, dochodząc do drogi łączącej 
Lipiny z szosą Tarnów - Dąbrowa Tarnowska. Drogą tą w kierunku północnym 
około 550m, po czym granica obwodu skręca na zachód i biegnie dalej 
granicą gminy Lisia Góra, następnie na północny zachód i zachód, dochodząc 
do szosy Tarnów - Dąbrowa Tarnowska. Stąd jako zachodnia granica obwodu 
biegnie szosą Tarnów - Dąbrowa Tarnowska do Dąbrowy Tarnowskiej i do 
punktu początkowego. 
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 Chorążec 
 

 5757 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie drogą od styku z rzeką 
Dunajec w Chałupkach Biskupickich, do Żabna. Stąd drogą Żabno - Dąbrowa 
Tarnowska, przez Odporyszów, Morzychnę dochodzi do skrzyżowania 
z szosą Szczucin - Tarnów w Dąbrowie Tarnowskiej. Wschodnia granica 
obwodu biegnie drogą Szczucin - Tarnów, od skrzyżowania z szosą Żabno - 
Dąbrowa Tarnowska do skrzyżowania z drogą Lisia Góra - Łukowa. Granica 
południowa obwodu biegnie drogą Lisia Góra - Łukowa, do Łukowej, po czym 
skręca na północ i drogą przez Łukową biegnie około 900m, następnie skręca 
na zachód w polną drogę prowadzącą do przysiółka Zaszkole. Dalej przez 
przysiółek Zaszkole dochodzido do przystanku kolejowego Łęg Tarnowski, 
skąd w kierunku zachodnim, przez Ilkowice dochodzi do rzeki Dunajec. 
Granica zachodnia obwodu biegnie w dół rzeki Dunajec, od Ilkowic do styku 
z drogą Chałupki Biskupickie - Żabno i punktu początkowego. 
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 Wał Ruda 
 

 6010 
 

    Granica północno zachodnia biegnie od drogi Jadowniki Mokre - Wał Ruda 
utwardzoną drogą polną, w kierunku wschodnim do mostu na rzece Kisielina, 
następnie w dół biegu Kisieliny około 300 m do styku z granicą 
i administracyjną między gminami Radłów i Wietrzychowice. Stąd biegnie 
drogą wzdłuż granicy gmin ok. 700 m, po czym skręca na północ i drogą 
polną dochodzi do Miechowic Małych i do drogi Jadowniki Mokre - 
Przybysławice. Drogą tą dochodzi do Przybysławic, a następnie w kierunku 
północno wschodnim, drogą przez Pasiekę Otfinowską, do przewozu 
promowego na rzece Dunajec, skąd jako wschodnia granica obwodu biegnie 
w górę rzeki Dunajec do przewozu promowego Bobrowniki Wielkie - 
Bobrowniki Małe. Granica południowo wschodnia obwodu biegnie drogą na 
południowy zachód, od promu na Dunajcu, przez Bobrowniki Małe i Rudkę do 
skrzyżowania z szosą Wierzchosławice - Radłów, skąd w/w szosą na północ 



do Radłowa. Dalej granica obwodu biegnie szosą Radłów - Jadowniki Mokre, 
do styku w pobliżu przysiółka Stary Folwark z polną drogą do Miechowic 
Małych (ok. 700 m przed skrzyżowaniem z szosą do Zaborowa). 
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 Dołęga 
 

 3559 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą z Zaborowa w kierunku 
wschodnim, przez przysiółek Pojawie do przysiółka Stary Folwark 
i skrzyżowania z szosą Jadowniki Mokre - Radłów. Wschodnia granica 
biegnie szosą Jadowniki Mokre - Radłów z przysiółka Stary Folwark do 
skrzyżowania z drogą Wał Ruda - Szczurowi w miejscowości Wał Ruda. 
Południowa granica obwodu biegnie szosą Wał Ruda - Szczurowa, 
w kierunku zachodnim, od skrzyżowania z szosą Jadowniki Mokre - Radłów 
do skrzyżowania z drogą Szczurowa - Zaborów w zachodniej części 
miejscowości Szczurowa. Granica zachodnia obwodu biegnie drogą 
Szczurowa - Zaborów, przez Włoszyn do skrzyżowania z szosą Zaborów - 
Pojawie w miejscowości Zaborów. 
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 Borzęcin 
 

 4479 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie szosą Szczurowa - Wał 
Ruda, od skrzyżowania szosą Brzesko - Szczurowa, przez Borzęcin Dolny do 
mostku na potoku Borowa Struga. Stąd jako granica wschodnia obwodu 
biegnie w górę potoku Borowa Struga do przecięcia się z drogą Waryś - 
Borzęcin Górny. Drogą tą na zachód około 250m do drogi Bielcza - Zaborów, 
którą około 300m na południe, gdzie granica obwodu skręca na zachód 
i biegnie przez południową część Borzęcina Górnego (Granice), przecinając 
rzekę Uszwicę, dociera do szosy Przyborów - Borzęcin. Szosą tą biegnie 
w kierunku południowo zachodnim do skrzyżowania z szosą Łęki - Przyborów 
w Przyborowie.Tu granica obwodu skręca na północny zachód i szosą Łęki - 
Przyborów dochodzi do szosy Brzesko - Szczurowa. Zachodnia granica 
obwodu biegnie drogą Brzesko - Szczurowa, od skrzyżowania z szosą 
z Przyborowa do skrzyżowania z szosą Szczurowa - Wał Ruda w Szczurowej. 
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 Strzelce 
Wielkie 

 

 6622 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie w kierunku południowo 
wschodnim granicą administracyjną między gminami Szczurowa 
i Wietrzychowice, od Wisły do przecięcia się z drogą Wola Rogowska - 
Zaborów. Tu skręca na południe i drogą Wola Rogowska - Zaborów - 
Szczurowa biegnie do drogi Wał Ruda - Uście Solne we wschodniej części 
Szczurowej. Dalej na zachód, do skrzyżowania z szosą Szczurowa - Brzesko. 
Tu skręca na południe i drogą Szczurowa - Brzesko, przez Niedzieliska 
dochodzi do drogi lokalnej, prowadzącej do przysiółka Wygoda. Stąd granica 
obwodu biegnie drogą w kierunku południowo zachodnim do mostu na potoku 
Uszewka, a następnie w dół biegu potoku do przecięcia się z drogą 
Niedzieliska - Strzelce Wielkie. Drogą tą na zachód dochodzi do drogi 
Strzelce Wielkie - Strzelce Małe, którą biegnie najpierw ok. 300 m na 
południe, a następnie na zachód, przez Podlas do styku z kanałem 
melioracyjnym (prawobrzeżnym dopływem rzeki Gróbka). Stąd jako 
zachodnia granica obwodu kanałem melioracyjnym dochodzi do przecięcia 
się z drogą Wrzępia - Strzelce Wielkie. Drogą tą biegnie 150 m w kierunku 
Wrzępi, a następnie drogą polną w kierunku północno zachodnim do 
przysiółka Michala, gdzie skręca na pótnoc i kanałem melioracyjnym biegnie 
do szosy Uście Solne - Szczurowa. Po przecięciu tej szosy biegnie drogą 
polną w kierunku północno wschodnim i po ok. 800 m dochodzi do styku 
z bezimiennym kanałem melioracyjnym pomiędzy Barczkowem a Dąbrówką 
Morską i kanałem tym dociera do Wisły. Północną granicę obwodu stanowi 
rzeka Wisła, od ujścia bezimiennego kanału płynącego pomiędzy 
Barczkowem a dąbrówką Morską do styku z granicą gmin: Szczurowa 
i Wietrzychowice. 
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 Niedary 
 

 4310 
 

    Północną granicę obwodu stanowi rzeka Wisła od miejscowości Świniary 
do kanału uchodzącego do Wisły pomiędzy Barczkowem, a Dąbrówką 
Morską. Kanałem tym granica obwodu biegnie na południe do drogi lokalnej 
i dalej tą drogą w kierunku południowo zachodnim do szosy Szczurowa - 
Uście Solne. Następnie przekracza tę szosę i kanałem biegnie na południowy 
zachód, następnie południe do potoku Gróbka i dalej w tym samym kierunku 
wzdłuż rowu biegnie drogą do miejscowości Michala. Tu skręca na drogę 
w kierunku południowo wschodnim prowadząc nią do szosy Wrzępia - 
Strzelce Wielkie. Szosą tą na zachód, przez Wrzępię i Cerekiew biegnie do 
Wyżyc przekraczając rzekę Rabę. ZWyżyc prowadzi drogą na Mikluszowice 
około 3/4 km na południowy zachód i z niej skręca na utwardzoną drogę 
gminną przez uroczysko Okrążak do Dziewina. z Dziewina biegnie na północ 
szosą Bochnia - Świniary przez Zieloną do rzeki Wisły, do punktu 
początkowego w Świniarach. 
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  Niepołomicka 
 

 Wisły z miejscowości Świniary - Grobla w kierunku Bochni przez Zieloną, 
Dziewin, Gawłówek, Baczków do skrzyżowania dróg w pobliżu Raby 
w Proszówkach.Tu granica skręca na zachód i szosą asfaltową przez 
Damienice i dalej, przekraczając tor kolejowy - prowadzi przez Stanisławice, 
Kłaj, następnie przez osiedle Gęsiarnia, północną część Szarowa, Dąbrowę 
do Staniątek Górnych i dalej przez osiedle Błonie, potok Samica przechodzi 
na zachód i północ przez Staniątki Środkowe, Staniątki Dolne, skręcając na 
północny zachód do toru kolejowego i szosy niepołomickiej w Podłężu.Tu 
skręca na północny wschód i szosą Podłęże - Niepołomice prowadzi przez 
Niepołomice do stacji PKP Niepołomice oraz dalej do mostu na rzece Wiśle. 
Rzeką Wisłą w dół jej biegu do punktu początkowego, tj do miejscowości 
Świniary - Grobla. 
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 Nowa Huta 
 

 8266 
 

    Północno wschodnia granica obwodu biegnie z miejscowości Sulechów 
drogą lokalną przez Dojazdów, Łuczanowice, Wadów, Ruszczę do szosy 
Kraków - Nowe Brzesko w miejscowości Wyciąże. z Wyciąża szosą na 
wschód do miejscowości Cło, skąd skręca na południe wzdłuż potoku 
Kościelnickiego do Wisły. Granicę południową obwodu stanowi rzeka Wisła 
od ujścia potoku Kościelnickiego do mostu na Wiśle przy ul. Nowohuckiej. 
Granicę zachodnią stanowią od mostu na Wiśle: ul. Nowohucka, Al. Pokoju, 
ul. Bieńczycka, ul. Kocmyrzowska, ul. Fatimska, ul. Mistrzejowicka, ul. 
Gustawa Morcinka, do toru kolejowego Batowice - Nowa Huta.Torem tym 
granica biegnie na północny zachód do rozwidlenia torów kolejowych 
w kierunku Warszawy. Granice północną stanowi tor kolejowy od opisanego 
rozwidlenia do stacji kolejowej Zastów, następnie droga lokalna z Zastowa do 
szosy Kraków - Kocmyrzów i szosa ta na odcinku Prusy - Sulechów. 
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 Kraków 
 

 24132 
 

    Od strony wschodniej granicą obwodu biegnie szosą od mostu drogowego 
na Wiśle w Niepołomicach, koło stacji PKP Niepołomice, przez rynek 
w Niepołomicach, następnie przez Podłęże, Zabawę do Wieliczki i starej 
szosy Bochnia - Kraków. Następnie szosą tą (stara szosa) przez Wieliczkę 
biegnie w kierunku Krakowa do skrzyżowania z obwodnicą autostrady 
w Rżące, a następnie obwodnicą na południowy zachód i zachód następnie 
na północny zachód i północ do stopnia wodnego na Wiśle. Przez stopień 
wodny na Wiśle do rozjazdu autostrady w kierunku Katowic. Tu skręca na 
północny zachód i dalej autostradą prowadzi do jej skrzyżowania z szosą 
Kraków - Trzebinia. Szosą tą biegnie około 300 m na zachód, a następnie 
skręca na drogę lokalną biegnącą na północny wschód przez Trzcie, Budzyń 
do szosy Kraków - Olkusz w miejscowości Folwark. Szosą tą granica obwodu 
biegnie na południowy wschód do drogi biegnącej na wschód i drogą tą 
prowadzi przez Tonie,Witkowice do szosy Kraków - Warszawa, którą przecina 
i biegnie dalej na południowy wschód ulicą Węgrzecką, do toru kolejowego 
Kraków - Warszawa i torem tym do Batowic. Granica północno wschodnia 
obwodu biegnie od rozwidlenia torów kolejowych w Batowicach, torem na 
południowy wschód do ul. Gustawa Morcinka. Następnie ulicami: 
Mistrzejowicką, Fatimską, Kocmyrzowską, Bieńczycką, Al. Pokoju, 
Nowohucką do mostu na Wiśle. Następnie Wisłą na wschód do punktu 
początkowego na moście w Niepołomicach. 
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 Balice 
 

 3574 
 

    Granica północna obwodu biegnie torem kolejowym Kraków - Katowice, 
w kierunku wschodnim od miejscowości Rudawa do przecięcia toru z szosą 
Kraków - Trzebinia w miejscowości Zabierzów, gdzie przechodzi na tę szosę 
i prowadzi nią na wschód do wjazdu na autostradę. Tu skręca na południowy 
zachód i biegnie autostradą w kierunku Katowic do wiaduktu nad drogą 
lokalną prowadzącą do Brzoskiwini (około 3/4 km za miejscowością 
Krzemionki). Tu granica skręca na północny wschód na tę drogę i prowadzi 
nią przez Brzoskiwinię do skrzyżowania z drogą Nielepice - Morawica. 
i skręca na nią w kierunku północno zachodnim biegnąc przez Nielepice do 
skrzyżowania z szosą Kraków - Trzebinia w Werbowni. Stąd początkowo na 
wschód tą szosą, a następnie po ok. 700 m, skręcając na północ, drogą 
gminną dochodzi do toru i punktu początkowego w Rudawie. 
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 Rudawa 
 

 3884 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie potokiem Będkówka w dół jego biegu, 
od mostku we wsi Łączki Kobylańskie do toru kolejowego Kraków - 
Katowice.Torem tym skręca na zachód do miejscowości Rudawa. Następnie 
na południe drogą Rudawa - Werbownia do Werbowni i szosy Kraków - 
Katowice. Szosą tą granica biegnie na zachód i po około 700 m skręca na 
południe na drogę, która przez Nielepice biegnie do Brzoskiwni, skąd na 
południowy zachód drogą lokalną w kierunku wsi Krzemionki. Drogą tą 
dochodzi do autostrady około 3/4 km na północny zachód od wsi Krzemionki, 
a następnie autostradą w kierunku zachodnim do szosy Chrosna - 
Tenczynek. z autostrady przechodzi na tę szosę i szosą tą na północny 



zachód, przez Tenczynek - Rzeczki, obok stacji kolejowej Krzeszowice do 
rynku w Krzeszowicach, przecinając szosę Katowice - Kraków. Tu skręca na 
północny wschód i prowadzi drogą lokalną przez osiedle Nowy Świat, Omany, 
następnie przez Żbik i Siedlec do szosy Pisary - Dubie. Następnie skręca tą 
szosą na północ i dochodzi do Dubia. Dalej granica obwodu biegnie szosą 
w kierunku północno wschodnim, do południowego skraju wsi Szklary.Tu 
skręca na południowy wschód i północnym skrajem remizy, a następnie drogą 
gruntową na wschód prowadzi do Lasu Kobylańskiego i skrajem tego lasu na 
południe i następnie na wschód (południowym skrajem lasu), dalej 
południową granicą lasu państwowego (początkowo trzymając się grzbietu) 
dochodzi do punktu początkowego na mostku w Łączkach Kobylańskich. 
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 Tenczynek 
 

 4209 
 

    Poczynając od północy granica obwodu biegnie szosą Olkusz - 
Krzeszowice na południowy wschód przez Miękinię do Krzeszowic, obok 
stacji kolejowej, dalej szosą w kierunku na Chrosnę przez Rzeczki do 
autostrady w miejscowości Kopce.Tu przechodzi na autostradę Kraków - 
Katowice i biegnie nią w kierunku zachodnim do wiaduktu z drogą Grojec - 
Rudno. Następnie skręca na tę drogę i w kierunku północno wschodnim 
i północnym prowadzi przez Rudno w kierunku Tenczynka. Około 250m za 
skrzyżowaniem z Drogą Krakowską granica skręca na północ i biegnie do 
Woli Filipowskiej i szosy Krzeszowice - Trzebinia, którą w stronę Trzebinii ok. 
300m, do drogi na Filipowice. Stąd granica biegnie szosą na północ przez 
Filipowice i Stawiska, skręcając następnie na wschód, dochodzi do szosy 
Olkusz - Krzeszowice w punkcie początkowym między Nową Górą 
i Ostrężnicą. 
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 Dulowa 
 

 3340 
 

    Granica obwodu biegnie z Trzebini, od dworca PKP szosą Chrzanów - 
Kraków na wschód, przez Młoszową i Dulową do Woli Filipowskiej, skąd na 
południe drogą przez Borek, Skałki do szosy Tenczynek - Nieporaz i dalej na 
południowy zachód tą szosą przez Rudno, do przecięcia się z autostradą 
Kraków - Katowice. Stąd granica obwodu biegnie autostradą w kierunku 
północno zachodnim do przecięcia się z torem kolejowym Chrzanów - 
Trzebinia i dalej torem tym w kierunku północno wschodnim do linii kolejowej 
Kraków - Katowice i punktu początkowego przy dworcu PKP w Trzebini. 
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 Libiąż 
 

 4933 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie szosą Jeleń - Ogiernia, 
z miejscowości Jaworzno - Jeleń, w kierunku południowo wschodnim do 
przecięcia się z autostradą Katowice - Kraków. Dalej autostradą na wschód 
do przecięcia się jej z torem kolejowym Trzebinia - Chrzanów. Stąd biegnie 
w/w torem w kierunku południowo zachodnim przez Chrzanów do przecięcia 
się z szosą Chrzanów - Libiąż. Szosą tą do Libiąża Wielkiego, stąd ulicą 
Spokojną, następnie lokalną drogą na północny zachód do przecięcia się 
z torem kolejowym Chrzanów - Oświęcim na przejściu Kosówki, dalej tym 
torem na południowy zachód do szosy Libiąż - Chełmek w Chełmku i tą szosą 
na zachód do rzeki Przemszy, następnie rzeką Przemszą w kierunku 
północnym do mostu w miejscowości Jaworzno - Jeleń i punktu wyjściowego. 
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 Kryspinów 
 

 3949 
 

    Północna granica obwodu biegnie autostradą od przecięcia się z drogą 
Aleksandrowice - Mników w Morawicy do rozwidlenia autostrady w Balicach, 
następnie skręca autostradą na południe i prowadzi do stopnia wodnego na 
Wiśle, przechodzi na rzekę Wisłę prowadząc w górę jej biegu do ujścia 
potoku Rączna pod Ściejowicami i potokiem tym w górę jego biegu do 
Ściejowic i dalej do Rącznej. W Rącznej na moście przechodzi na drogę, 
którą w kierunku zachodnim prowadzi północnym skrajem wsi. W zachodnim 
krańcu wsi Rączna skręca na drogę Wołowice - Liszki i biegnie na północ 
około 500 m, a następnie skręca na zachód na drogę wiejską, którą prowadzi 
do szosy Liszki - Czernichów. Na szosie tej skręca na południowy zachód i po 
około 300 m skręca na północ na drogę lokalną do Kaszowa i szosy Kraków - 
Alwernia. Szosą tą biegnie przez Kaszów na wschód i we wschodniej części 
Kaszowa skręca na północ i drogą lokalną dochodzi do wschodniego skraju 
wsi Mników i drogi Kryspinów - Czułów. Tu skręca na północny wschód 
i drogą przez os. Dziady prowadzi do Morawicy i dalej do punktu 
początkowego na autostradzie. 
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 Rybna 
 

 3876 
 

    Północna granica obwodu biegnie w kierunku wschodnim autostradą 
Kraków - Katowice, od przecięcia się z drogą Zalas - Krzeszowice, do 
przecięcia się z szosą Aleksandrowice - Mników w Morawicy. Stąd biegnie na 
południowy zachód i przez Morawicę, osiedle Dziady biegnie do wschodniego 
skraju wsi Mników i szosy Kryspinów - Czułów, którą ok. 100m na wschód i tu 
granica skręca na południowy wschód, a następnie w kierunku południowym, 
biegnie do zachodniego skraju wsi Kaszów i szosy Kraków - Alwernia. Szosą 
tą biegnie na zachód przez Zagórze i dalej w kierunku osiedla Murowana. 



Około 0,5km przed tym osiedlem granica skręca na północ i szosą przez wieś 
Rybna dochodzi do szosy Czułów - Sanka, którą przez Sankę i Zalas biegnie 
w kierunku Krzeszowic do autostrady i punktu początkowego. 
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 Alwernia 
 

 6088 
 

    Północną granicę obwodu stanowi autostrada Kraków - Katowice od 
wiaduktu w Oblaszkach do wiaduktu z drogą Krzeszowice - Zalas. Na 
wiadukcie granica skręca na południowy wschód i prowadząc szosą 
w kierunku Czułowa przez Zalas i Sankę dochodzi do skrzyżowania z droga 
do Rybnej. Stąd na południowy zachód przez Rybną dochodzi do szosy 
Kraków - Alwernia pomiędzy miejscowościami Zagórze i Murowana.Tu skręca 
na zachód i szosą tą biegnie do miejscowości Brodła, gdzie skręca na 
południowy zachód i przez miejscowości: Mirów i Podłęże dochodzi do 
przeprawy promowej na Wiśle. Następnie rzeką Wisłą prowadzi w górę jej 
biegu do toru kolejowego Spytkowice - Trzebinia i torem tym na północ do 
szosy Kraków - Chełmek. Tu granica obwodu przechodzi na drogę Alwernia - 
Spalona - Regulice - Bolęcin i biegnie nią do punktu początkowego na 
wiadukcie z autostradą w miejscowości Oblaszki. 
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 Płaza 
 

 8607 
 

    Od północy granica obwodu biegnie na południowy wschód autostradą 
Katowice - Kraków, od przecięcia się z torem kolejowym Trzebinia - 
Chrzanów do wiaduktu nad autostradą i drogi łączącej Puszczę Dulowską 
z osadą leśną na Oblaszkach zwaną "u Siejki".Tu przechodzi na szosę 
Bolęcin - Alwernia i w/w szosą prowadzi na południowy wschód, przez 
Regulice, następnie na południe do przystanku PKP w Alwerni.Tu granica 
przechodzi na tor Trzebinia - Spytkowice i torem tym biegnie na południe do 
Wisły. Rzeką Wisłą za zachód (czynnym korytem) do ujścia potoku Płazianka. 
Na północ tym potokiem do szosy Żarki - Wygiełzów (na odcinku od oddz. 
175 N-ctwa Chrzanów obręb leśny Trzebinia, do oddz. 117 granica biegnie 
starym korytem potoku Płazianka). Szosą na wschód do Wygiełzowa. Tu 
granica skręca na północ i północny zachód i przez Starzyny, Pogorzyce 
biegnie do Chrzanowa. z Chrzanowa dalej torem kolejowym Chrzanów - 
Trzebinia do przecięcia się z autostradą i punktu początkowego. 
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 Żarki 
 
 

 6621 
 
 

    Granica obwodu biegnie z Chrzanowa na południe drogą przez Pogorzyce, 
Starzyny do Wygiełzowa, stąd na zachód szosą Babice - Żarki do potoku 
Płazianka. Stąd na południe potokiem do rzeki Wisły (od południowo 
zachodniego narożnika oddz.117 N-ctwa Chrzanów obręb leśny Trzebinia 
starym korytem Płazianki do miejsca połączenia się z nowym korytem przy 
oddz. 175) Dalej na zachód rzeką Wisłą do miejscowości Gromiec. Stąd 
granica biegnie dalej na północ drogą przez Moczydło do szosy Chełmek - 
Żarki. Szosą tą na wschód ok. 1 km i dalej na północ lokalną drogą do szosy 
Libiąż - Chrzanów, okrążając tere n kopalni Janina od wschodu. Następnie 
szosą Libiąż - Chrzanów w kierunku Chrzanowa do przecięcia się z torem 
kolejowym Oświęcim - Chrzanów i dalej tym torem do punktu początkowego 
w Chrzanowie. 
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 Chełmek 
 
 

 3629 
 
 

    Od zachodu granica obwodu biegnie z miejscowości Chełmek na wschód 
szosą Chełmek - Żarki do toru kolejowego Chrzanów - Oświęcim. Torem tym 
prowadzi na północny - wschód do drogi Dąb - Libiąż, którą następnie biegnie 
w kierunku południowo wschodnim do ulicy Spokojnej w Lubiążu, którą na 
południe do szosy Libiąż - Chrzanów. Tu skręca na północny wschód i w/w 
szosą biegnie do drogi Libiąż - Gromiec. Dalej drogą tą na południe 
i południowy zachód (obchodząc kopalnię Janina od strony wschodniej) do 
szosy Żarki - Chełmek. Szosą tą na zachód ok. 800m do skrzyżowania 
z drogą do miejscowości Gromiec, skąd na południowy zachód przez 
Moczydło, Gromiec do Wisły. Rzeką Wisłą do ujścia Przemszy, skąd dalej 
rzeką Przemsza do punktu wyjściowego tj. szosy Chełmek - Żarki 
w miejscowości Chełmek. 
 

82 
 
 

82 
 
 
 

 Żukowice 
 
 

 10403 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie drogą Nowa Jastrząbka - 
Stara Jastrząbka, od styku z drogą Lisia Góra - Radomyśl Wielki do 
zachodniej granicy gminy Czarna i jednocześnie granicy województwa 
małopolskiego.Tu skręca na południe i wzdłuż granicy województwa dochodzi 
do przecięcia się z linią kolejową Kraków - Przemyśl w pobliżu wsi Jodłówka - 
Wałki. Granicę południową obwodu stanowi tor kolejowy Kraków - Przemyśl, 
od przecięcia się z granicą województwa do przecięcia się w Tarnowie 
z drogą Tuchów - Tarnów. Zachodnia granica obwodu biegnie drogą Tarnów - 
Dąbrowa Tarnowska, od przecięcia się z torem kolejowym Kraków - Przemyśl 
do przecięcia się z północną granicą gminy Lisia Góra. Granica północna 
obwodu biegnie północną granicą administracyjną gminy Lisia Góra, od szosy 
Tarnów - Dąbrowa Tarnowska do przecięcia się z szosą Radomyśl Wielki - 
Lisia Góra. Stąd w/w szosą na północny wschód do skrzyżowania z drogą 



Nowa Jastrząbka - Stara Jastrząbka i punktu początkowego. 
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 Szynwałd 
 
 

 11711 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie torem kolejowym Kraków 
- Przemyśl od skrzyżowania z drogą Tarnów - Skrzyszów do przecięcia się ze 
wschodnią granicą województwa małopolskiego i drogą Jodłówka - Wałki - 
Pogórska Wola. Granica wschodnia obwodu biegnie w/w drogą, a gdy 
dochodzi do skraju lasu, biegnie dalej południowo zachodnim skrajem 
kompleksu leśnego (jednocześnie granicą województwa) do drogi Pogórska 
Wola - Żdżary, a stąd na południowy zachód i południe, granicą województwa 
do przecięcia się z szosą Łęki Górne - Tarnów. Następnie szosą tą na 
południowy wschód do wsi Łęki Górne, do drogi Łęki Górne - Świniogóra 
i drogą tą w kierunku południowym do przysiółka Świniogóra. Stąd granica 
biegnie na wschód polną drogą i dochodzi do drogi Łęki Górne - Wola 
Lubecka i drogą tą na południe, przez Zwiernik dochodzi do granicy 
województwa małopolskiego. Dalej jako południowa granica obwodu biegnie 
w kierunku zachodnim, granicą województwa małopolskiego do przecięcia się 
z drogą Łęki Górne - Zalasowa i drogą tą do szosy Tuchów - Lubcza, 
następnie szosą tą na wschód, przez Zalasową, Podlesie do Przedmieścia 
Górnego w Tuchowie i skrzyżowania z szosą Tuchów - Tarnów. Stąd jako 
zachodnia granica biegnie szosą Tuchów -Tarnów, na północ do 
skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Trzemesna i dalej drogą 
tą, przez miejscowość Karwodrza do przecięcia się z drogą biegnącą 
z Zalasowej na północny zachód (na północnym skraju kompleksu leśnego). 
Drogą tą granica obwodu biegnie około 1,3km na zachód, następnie drogą 
grzbietową około 1 km na północ, po czym na wzgórzu oznaczonym na mapie 
jako 346,0 skręca na północny wschód i dochodzi do drogi Trzemesna - 
Łękawica, którą w kierunku północno zachodnim dociera do szosy Łękawka - 
Skrzyszów w Łękawicy. Następnie szosą tą na północ do skrzyżowania 
z szosą Tarnów - Skrzyszów w Skrzyszowie i stąd granica obwodu biegnie 
w kierunku Tarnowa do przecięcia się z linią kolejową Kraków - Przemyśl 
i punktu początkowego. 
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 Krzyż 
 
 

 6297 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie drogą w kierunku 
wschodnim, z miejscowości Ilkowice, od styku z rzeką Dunajec do przystanku 
kolejowego Łęg Tarnowski. Tu skręca na północ, następnie na wschód i przez 
przysiółek Zaszkole dochodzi lokalną drogą do Łukowej. Stąd drogą Łukowa - 
Lisia Góra dochodzi do skrzyżowania z szosą Dąbrowa Tarnowska - Tarnów 
w Lisiej Górze. Granica wschodnia obwodu biegnie szosą Dąbrowa 
Tarnowska - Tarnów, przez Krzyż do Tarnowa, do skrzyżowania z ulicą 
Lwowską. Granica południowa biegnie ulicami: Lwowską, Rynek, Krakowską, 
Mościckiego do rzeki Biała i dalej jako zachodnia granica obwodu biegnie 
rzeką Biała do ujścia do Dunajca, którym w dół jego biegu dochodzi do punktu 
początkowego przy miejscowości Ilkowice. 
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 Zbylitowska 
Góra 

 
 

 8345 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie w górę rzeki Dunajec, od promu 
w Bobrownikach do ujścia rzeki Biała. Następnie biegnąc w górę rzeki Biała 
dochodzi do ul. Mościckiego w Tarnowie. Dalej biegnie ulicą Mościckiego, 
w kierunku wschodnim, do styku z ulicą Krakowską i ulicą Krakowską na 
południowy zachód do mostu na rzece Biała. Stąd w górę rzeki Biała dociera 
do ujścia lewobrzeżnego dopływu Białej - potoku Pleśniawka, wypływającego 
spod przysiółka Gondówka we wsi Rzuchowa. Stąd jako granica południowa 
obwodu biegnie w górę potoku Pleśnianka,do przecięcia się z drogą Pleśna - 
Rzuchowa i drogą tą dochodzi w kierunku północnym do skrzyżowania 
z szosą Tarnów - Janowice we wsi Rzuchowa. Następnie szosą Tarnów - 
Janowice biegnie w kierunku południowo zachodnim do skrzyżowania z drogą 
Szczepanowice - Zagłobice. Drogą tą biegnie około 1.000 m na północny 
zachód, po czym skręca na zachód w drogę, którą dociera do drogi 
Szczepanowice - Dąbrówka Szczepanowska. Drogą Szczepanowice - 
Dąbrówka Szczepanowska dochodzi do styku z rzeką Dunajec, na zakręcie 
tej drogi w Szczepanowicach. Stąd biegnie w dół rzeki Dunajec do przecięcia 
się z szosą Kraków - Tarnów i szosą tą w kierunku zachodnim dochodzi do 
drogi lokalnej przysiółek. Topolina - Zakrzów i dalej tą drogą przez Zakrzów 
do szosy Wojnicz -Wierzchosławice w miejscowości Dębina Zakrzewska. 
Granica zachodnia obwodu biegnie drogą Wojnicz - Radłów, w kierunku 
północnym, od Dębiny Zakrzewskiej, przez Łętowice do skrzyżowania z drogą 
prowadzącą do przysiółka Szujec we wsi Wierzchosławice. Dalej biegnie 
drogą na zachód, przez przysiółek Szujec, następnie w kierunku północnym 
przez przysiółkiTrzydniaki i Dwudniaki (od przysiółka Dwudniaki polną 
drogą)do granicy między gminami Wierzchosławice i Radłów. Stąd jako 
północna granica obwodu, biegnie drogą wzdłuż granicy gmin na wschód do 
szosy Wojnicz - Radłów. Szosą tą podąża na północ około 300 m, poczym 



skręca na północny wschód i drogą przez Rudkę i Bobrowniki Małe dochodzi 
do promu na Dunajcu i punktu początkowego. 
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Wierzchosławic

e 
 
 

 10075 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Szczurowa - Wał Ruda, 
w kierunku wschodnim, od przecięcia się z potokiem Borowa Struga do 
skrzyżowania z szosą Zaborów - Radłów w miejscowości Wał Ruda. Stąd 
jako wschodnia granica obwodu biegnie w/w szosą do Radłowa, a następnie 
w kierunku południowym, szosą Radłów - Wierzchosławice, przez Niwkę do 
przecięcia się z granicą administracyjną między gminami Radłów 
i Wierzchosławice (około 300m za skrzyżowaniem z drogą do wsi Rudka).Tu 
skręca na północny zachód i drogą wzdłuż granicy gmin dochodzi do drogi 
prowadzącej na południe do przysiółka Trzydnia d. Stąd drogą przez 
przysiółki Dwudniaki i Trzydniaki granica dochodzi do drogi przysiółek Szujec 
- Wierzchostawice, a następnie skręca na wschód i biegnie drogą tą do 
skrzyżowania z szosą Wierzchosławice -Wojnicz.Tu skręca na południe 
i szosą Wierzchosławice - Wojnicz dochodzi do skrzyżowania z szosą Kraków 
- Tarnów w Wojniczu. Południowa granica obwodu biegnie szosą Kraków - 
Tarnów, z Wojnicza do styku z lokalną drogą biegnącą do Bielczy (około 1,1 
km od skrzyżowania w Wojniczu). Południowo zachodnia granica obwodu 
biegnie tą drogą w kierunku północno zachodnim, przez przysiółek Podlesie 
do linii kolejowej Kraków - Tarnów w miejscu przecięcia się jej z potokiem 
Kisielina. Po przekroczeniu linii kolejowej i potoku granica obwodu biegnie 
jeszcze około 250m na północny zachód, po czym skręca na północny 
wschód i drogą lokalną dochodzi do drogi biegnącej przez przysiółek Biedacz 
do Bielczy. Drogą tą granica dochodzi w kierunku północno zachodnim do 
drogi prowadzącej do lasu Sukmanek. Drogą tą, zachodnia granica obwodu 
biegnie na północ, zachodnim skrajem lasu Sukmanek, skręcając następnie 
na północny zachód dochodzi do szosy Bielcza - Waryś. Sosą tą na północny 
wschód, do skrzyżowania z drogą do Borzęcina w Marysiu, a stąd na zachód 
w/w drogą granica dochodzi do przecięcia się z potokiem Borowa Struga. 
Biegnąc w dół tego potoku dociera do przecięcia się z szosą Szczurowa - Wał 
Ruda i punktu początkowego. 
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 Biadoliny-
Radłowskie 

 
 

 4232 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą w kierunku wschodnim, od 
przecięcia się z rzeką Uszwica w południowej części Borzęcina Górnego do 
szosy Zaborów - Bielcza. Stąd szosą tą na północ około 300m, do drogi 
biegnącej w kierunku wschodnim doWarysia. Drogą tą granica dochodzi do 
skrzyżowania z szosą Bielcza - Radłów, w Warysiu, skąd jako wschodnia 
granica biegnie tą szosą na południowy zachód około 2.000 m, po czym 
skręca na południowy wschód wdrogę lokalną, którą dochodzi do 
zachodniego skraju lasu Sukmanek. Zachodnim skrajem lasu Sukmanek 
i dalej w kierunku południowym dochodzi do drogi biegnącej z Bielczy do 
przysiółka Biedacz. Drogątą na południowy wschód, przez przysiółek Biedacz 
biegnie ok. 1.800 m, po czym skręca na południowy zachód i drogą lokalną 
dochodzi do drogi biegnącej z Bielczy w kierunku Wojnicza. Tu granica 
obwodu skręca na południowy wschód i przecina linię kolejową Kraków -
Tarnóww miejscu przecięcia się jej z potokiem Kisielina i biegnie dalej na 
południowy wschód, przez przysiółek Podlesie do szosy Kraków -Tarnów 
(około 1 km na zachód od centrum Wojnicza). Granica południowa obwodu 
biegnie szosą Kraków -Tarnów, w kierunku zachodnim, od styku z drogą 
Bielcza -Wojnicz do mostu na potoku Niedźwiedź w miejscowości Dębno. 
Granica zachodnia obwodu biegnie potokiem Niedźwiedź, w dót jego biegu 
do ujścia do Uszwicy i dalej w dół Uszwicy do punktu początkowego 
w południowej części Borzęcina Górnego. 
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 Szczepanów 
 
 

 4905 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie z Przyborowa w kierunku północno 
wschodnim, szosą Przyborów - Borzęcin i przed przysiółkiem Borek skręca na 
wschód, polną drogą dochodząc do południowego skraju wsi Borzęcin Górny 
(osiedle Granice) i rzeki Uszwica. Dalej jako wschodnia granica obwodu 
biegnie w górę rzeki Uszwica do ujścia potoku Niedźwiedź, a następnie 
w górę potoku Niedźwiedź do przecięcia się z szosą Kraków - Tarnów. 
Południowa granica obwodu biegnie szosą Kraków -Tarnów od przecięcia się 
z potokiem Niedźwiedź w miejscowości Dębno do skrzyżowania z szosą 
Brzesko - Szczurowa w Brzesku. Granica zachodnia biegnie szosą Brzesko - 
Szczurowa, w kierunku północnym, przez Mokrzyska do skrzyżowania 
z szosą do Przyborowa, następnie szosą tą na południowy wschód do 
Przyborowa i punktu początkowego. 
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 Bratucice 
 
 

 4352 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą Cerekiew - Wrzępia - Strzelce 
Wielkie, od skrzyżowania z drogą Dąbrówka - Cerekiew do przepustu na 
kanale melioracyjnym (dopływie rzeki Gróbka) przy granicy pomiędzy wsiami 
Strzelce Wielkie i Wrzępia. Kanałem tym w kierunku południowym dochodzi 



do drogi prowadzącej do wsi Podlas i dalej drogą tą na wschód, przez Podlas, 
następnie na północ do zakrętu szosy Strzelce Wielkie - Niedzieliska. Szosą 
w kierunku wsi Niedzieliska granica obwodu dochodzi do mostu na potoku 
Uszewka, a następnie w górę jego biegu do przysiółka Wygoda i drogi 
Bochnia -Niedzieliska, którą na północny wschód dochodzi do szosy 
Szczurowa - Brzesko. Stąd granica biegnie szosą Szczurowa - Brzesko, 
w kierunku południowym przez Rudy Rysie do lokalnej drogi biegnącej do 
przysiółka Bucze. Dalej granica obwodu biegnie drogą na południowy zachód 
do przysiółka Bucze i do przecięcia się z potokiem Uszewka, a następnie 
potokiem Oszewka w górę jego biegu do przecięcia się z drogą Bucze - 
Okulice.Tu granica skręca na północny zachód i drogą Bucze - Okulice 
dochodzi do drogi Bochnia - Niedzieliska w przysiółku Zalesie, po czym 
skręca na południowy zachód i drogą tą dochodzi do skrzyżowania z drogą 
Dąbrówka - Cerekiew. Stąd granica obwodu biegnie drogą Dąbrówka - 
Cerekiew, przez Okulice do przecięcia się z drogą Cerekiew - Wrzępia 
i punktu początkowego. 
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 Bucze 
 
 

 4512 
 
 

    Północno zachodnia granica obwodu biegnie z miejscowości Borek 
w kierunku północno wschodnim, przez Dąbrówkę Wieś do styku z drogą 
Okulice - Bucze w przysiółku Zalesie. Tu skręca na południowy wschód 
i drogą Okulice - Bucze dochodzi do przecięcia się z potokiem Uszewka, 
którym w dół jego biegu do przecięcia się z polną drogą z drogą przysiółek 
Zagrody - Rudy Rysie, następnie drogą przysiółek Zagrody - Rudy Rysie, 
w kierunku północno wschodnim dociera do szosy Szczurowa -Brzesko. Stąd 
jako wschodnia granica biegnie szosą Szczurowa - Brzesko, na południe 
przez Mokrzyska do szosy Kraków - Tarnów w Brzesku. Południowa granica 
obwodu biegnie szosą Kraków -Tarnów od styku z drogą Szczurowa - 
Brzesko do przysiółka Bugaj i polnej drogi biegnącej na północ do Jodłówki. 
Zachodnia granica obwodu biegnie drogą z przysiółka Bugaj, na północ do 
drogi Jodłówka - Rzezawa w Jodłówce. Tu skręca na zachód i po około 300m 
skręca na polną drogę prowadzącą do wsi Borek, a następnie drogą tą 
dochodzi do szosy Krzeczów - Dąbrówka we wsi Borek i punktu 
początkowego. 
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 Majkowice 
 
 

 8223 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą gruntową przez Dziewin, od 
skrzyżowania z szosą Bochnia - Zielona, drogą gruntową przez uroczysko 
Okrążak najpierw na wschód, następnie ok.500 m na północny wschód 
i około 1.000 m na wschód, docierając do drogi asfaltowej Mikluszowice - 
Wyżyce. Tu skręca na północny wschód i drogą Mikluszowice - Wyżyce 
dochodzi do skrzyżowania z drogą Wyżyce - Besów w Wyżycach, a następnie 
skręcając na wschód, drogą tą po przecięciu rzeki Raby dochodzi do szosy 
Bochnia - Uście Solne.Tu granica skręca na północ i szosą Bochnia - Uście 
Solne biegnie do skrzyżowania z drogą Cerekiew - Wrzępia, po czym skręca 
na wschód i drogą Cerkiew - Wrzępia dochodzi do skrzyżowania z drogą 
Uście Solne - Dąbrówka. Granica wschodnia obwodu biegnie drogą Uście 
Solne -Dąbrówka, od skrzyżowania z drogą Cerekiew - Wrzępia do 
skrzyżowania z drogą Dąbrówka - Borek w miejscowości Dąbrówka.Tu 
granica skręca na południowy zachód i drogą Dąbrówka - Borek dochodzi do 
miejscowości Borek. Stąd granica obwodu biegnie polną drogą w kierunku 
południowym do Jodłówki, następnie drogą biegnącą przez Jodłówkę, na 
wschód około 500m, po czym skręca na południe i polną drogą, przecinając 
linię kolejową Kraków - Tarnów, dochodzi do szosy Kraków - Tarnów 
w przysiółku Bugaj. Dalej jako granica południowa obwodu biegnie na zachód 
szosą Kraków - Tarnów i w Bochni przechodzi na szosę Bochnia - Zielona. 
Granica zachodnia obwodu biegnie szosą Bochnia - Zielona, z Bochni 
w kierunku północnym do Dziewina i punktu początkowego. 
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 Cikowice 
 
 

 6961 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie w kierunku południowym 
szosą Proszówki - Bochnia do Bochni. z Bochni na zachód, szosą Bochnia - 
Kraków biegnie na zachód do Łapczycy, skąd szosą w kierunku Gdowa 
dochodzi do wsi Książnice. z Książnic granica biegnie na zachód szosą przez 
Cichawę do szosy Brzezie - Niegowić i szosą tą w kierunku Niegowici do 
skrzyżowania z drogą na Wiatowice. Stąd biegnie w kierunku Wiatowic i po 
około 800m skręca na północ w polną drogę i dochodzi do drogi 
Krakuszowice - Zborczyce. Drogą tą na północny zachód do Zborczyc, 
następnie w kierunku północno wschodnim i północnym, przez zachodni skraj 
wsi Czyżów do szosy Kraków - Tarnów i dalej na północ, a po około 600m 
w kierunku wschodnim dochodzi do wsi Brzezie. z Brzezia granica biegnie na 
północ przez wieś Gruszki dochodzi do drogi Staniątki - Kłaj, którą biegnie 
w kierunku wschodnim, a po około 300m skręca w boczną drogę na północ 
i przez Dąbrowę, Szarów dochodzi do skrzyżowania z drogą do Targowiska, 
w Kłaju. Stąd granica obwodu biegnie dalej na wschód przez Podlas, 



Stanisławice, Damienice do Proszówek i punktu początkowego na szosie 
Proszówki - Bochnia. 
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 Trąbki 
 
 

 5579 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie od szosy Wieliczka - 
Niepołomice w miejscowości Podłęże, drogą lokalną na południowy wschód, 
przez Staniątki Dolne, osiedle Pustki, Staniątki Górne i dalej drogą wiejską na 
wschód wzdłuż lasu do osiedla Cudów. Tu skręca na południe i przez 
wschodni kraniec wsi Gruszki prowadzi do Brzezia, skąd drogą wiejską na 
zachód i południe do szosy Kraków - Bochnia i dalej na południe, przez 
zachodni skraj wsi Czyżów, pod koniec skręcając na zachód dociera do wsi 
Zborczyce. Stąd granica biegnie drogą na południowy wschód w kierunku 
Krakuszowic. Około 900m przed Krakuszowicami skręca na południe i biegnie 
polną drogą do szosy Wiatowice - Niegowić i dalej tą szosą do Niegowici, 
skąd na południe do szosy Łapczyca - Gdów, którą dociera do Gdowa.Tu 
przechodzi na szosę Gdów -Wieliczka i prowadzi nią przez Łazany i Trąbki do 
Biskupic i drogi do Słomianej. Drogą tą w kierunku Słomianej około 600m, po 
czym granica obwodu skręca na północ i biegnie drogą lokalną przez osiedle 
Zapanki do szosy Kraków - Tarnów, którą ok. 1 km na wschód do 
skrzyżowania z drogą do Bodzanowa. Stąd przez Bodzanów i Ochmanów 
dochodzi do szosy Wieliczka - Niepołomice, którą na północny wschód do 
Podłęża i punktu początkowego. 
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 Chorągwica 
 
 

 6378 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie drogą lokalną od szosy Wieliczka -
Niepołomice na południowy wschód przez Ochmanów, Bodzanów do szosy 
Kraków - Bochnia. Szosą tą biegnie około 1 km w kierunku zachodnim i z niej 
skręca na południe drogą lokalną przez os Zapanki do Słomianej.Tu skręca 
na zachód i dochodzi do szosy Wieliczka - Gdów, którą na południowy 
wschód przez Trąbki, Łazany prowadzi do Bilczyc, gdzie skręca na zachód 
i drogą lokalną przez Brzozową, Niżowę dociera do Huciska. Stąd na 
południowy zachód, drogą lokalną przez las, prowadzi do szosy 
Dziekanowice - Wieliczka w Rudniku. Szosą tą na północny zachód przez 
Jankówkę do szosy Raciborsko - Pod-gorzków w osiedlu Lipowa, skąd na 
zachód i południowy zachód do Podgorz-kowa i szosy na Wieliczkę. Szosą tą 
na północ przez osiedle Spławy, Koźmice Wielkie, Sierczę do Wieliczki, gdzie 
przechodzi na szosę Wieliczka - Niepołomice i prowadzi nią do punktu 
początkowego w Zakrzowie. 
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 Rzeszotary 
 
 

 9053 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie szosą Kraków - 
Wieliczka z osiedla Rżąka do Wieliczki.Tu skręca na południowy zachód 
i szosą Wieliczka - Myślenice dochodzi do Sierczy i dalej, w kierunku 
południowym przez Koźmice Wielkie do Podgorzkowa i szosy Raciborsko - 
Świątniki Górne. Następnie szosą tą na zachód przez Zalas, Zatyczankę 
prowadzi do Świątni Górnych, gdzie skręca na południe w ulicę Św. 
Stanisława i dalej drogą przez osiedle Leńce prowadzi do Sieprawia.Tu 
skręca na zachód i drogą lokalną wzdłuż potoku Sieprawianka biegnie około 
2,3 km, po czym skręca na polną drogę biegnącą na zachód, następnie 
północny zachód i dociera do wsi Włosań, gdzie w pobliżu cmentarza 
przechodzi na drogę biegnącą przez osiedle Dział, osiedle Podlesie, do szosy 
Zakopane - Kraków na południe od osiedla Styr. Szosą tą na północ przez 
Mogilany, Gaj, Libertów, granica obwodu biegnie do przecięcia się 
z obwodnicą autostrady. Stąd obwodnicą w kierunku wschodnim dochodzi do 
osiedla Rżąka i punktu początkowego. 
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 Tyniec 
 
 

 3515 
 
 

    Wschodnią granicę obwodu stanowi szosa Kraków - Zakopane od wiaduktu 
na autostradzie w Opatkowicach do miejscowości Gaj. Około 200 m przed 
wjazdem do Mogilan granica skręca w prawo na ścieżkę w osiedlu Za Górą 
i biegnie nią na zachód, wzdłuż północnego skraju lasu, przecina potok 
Rzepnik i dochodzi do drogi lokalnej do Chorowic. W Chorowicach skręca na 
północ na drogę prowadzącą przez Korabniki Górne do Skawiny, a 
w Skawinie szosą na Spytkowice granica dochodzi do mostu na rzece 
Skawinka. Zachodnia granica biegnie ze Skawiny, rzeką Skawinką do Wisły 
i Wisłą do przecięcia się obwodnicą autostrady, którą w kierunku południowo 
wschodnim i wschodnim biegnie do punktu początkowego w Opatkowicach. 
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 Czernichów 
 
 

 3701 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od szosy Brodła - Kraków 
w miejscowości Kaszów, drogą lokalną na południe, do szosy Liszki - 
Czernichów. Szosą tą skręca na północny wschód i po około 300 m 
przechodzi w drogę wiejską do Rącznej i dochodzi do drogi Liszki - Wołowice. 
Drogą tą granica prowadzi na południe około 0,5km, po czym skręca na 
wschód na drogę prowadzącą w kierunku Ściejowic. Drogą tą (północnym 
skrajem wsi Rączna)na wschód do przecięcia się z potokiem Rączna i dalej 
w dół jego biegu do ujścia do Wisły. Rzeką Wisłą w górę jej biegu prowadzi 



do Czernichowa, gdzie przechodzi uliczką na wysokości kościółka w przerwie 
między wałami, następnie ulicami koło Banku Spółdzielczego do szosy Rybna 
- Czernichów. Szosą tą biegnie na północny zachód do miejscowości Bór, 
gdzie skręca na dopływ rzeki Rudno (pot. Jesionka) i dopływem tym, w górę 
jego biegu dochodzi do zachodniego krańca Nowej Wsi Szlacheckiej. Dalej 
drogą przez Nową Wieś Szlachecką do szosy Brodła - Kraków i szosą tą na 
wschód do punktu początkowego w Kaszowie (ok. 0,5 km.). 
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 Rusocice 
 
 

 4914 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Alwernia - Liszki z miejscowości 
Brodła przez Zagórze, Czułówek do Kaszowa.Tu skręca na południowy 
zachód i drogą lokalną prowadzi do Nowej Wsi Szlacheckiej, a na zachodnim 
jej krańcu do dopływu rzeki Rudno (potok Jesionka). Dopływem tym prowadzi 
w dół jego biegu do szosy Rybna - Czernichów w miejscowości Bór i szosą tą 
do Czernichowa. W Czernichowie ulicami koło Banku do Wisły i dalej Wisłą 
w górę jej biegu do promu w miejscowości Podłęże, gdzie przechodzi na 
drogę lokalną w kierunku północno wschodnim i przez Mirów prowadzi do 
punktu początkowego w miejscowości Brodła. 
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 Podolsze 
 
 

 3878 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie z miejscowości Las na 
wschód rzeką Wisłą w dół jej biegu (od miejscowości Smolice do 
miejscowości Miejsce aktualnym korytem Wisły) do punktu wpływu cieku 
wodnego "Bachówka" do rzeki Wisły, skąd na południe tym ciekiem przez 
środek "Wiśliska" pomiędzy przysiółkami Wiślicz i Brzestowa do toru 
kolejowego w Spytkowicach Dolnych. Stąd na południowy zachód szosą do 
centrum Spytkowic.Tu granica obwodu skręca na zachód i biegnąc szosą 
wzdłuż toru kolejowego Skawina - Oświęcim przez Zator prowadzi do 
skrzyżowania z drogą do Podlesia w Przeciszowie, skąd drogą lokalną na 
północ obok stacji PKP w Przeciszowie, a następnie przez Podlesie wpada do 
rzeki Wisły w punkcie wyjściowym w miejscowości Las. 
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 Przeciszów 
 
 

 5703 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie drogą lokalną od Wisły 
w miejscowości Las na południe przez Podlesie i dalej obok stacji kolejowej 
do skrzyżowania z szosą Oświęcim - Zator w Przeciszowie, którą biegnie ok. 
550m na południowy wschód do skrzyżowania z szosą do Gierałtowic. Stąd 
szosą Przeciszów - Gierałtowice, w kierunku południowym biegnie do 
Piotrowic. z Piotrowic (Osiedle Wolność) drogą lokalną w kierunku zachodnim 
do szosy Andychów - Oświęcim w Polance Wielkiej i szosą tą na północny 
zachód do Dalachowic.Tu granica obwodu skręca na południowy zachód 
i drogą przez Granicę Porębską dochodzi do drogi Łazy - Poręba, którą na 
północny wschód biegnie ponownie do szosy Andrychów - Polanka Wielka - 
Oświęcim i szosą tą w kierunku północno zachodnim do Oświęcimia.W 
osiedlu Wymiarek granica skręca na północ i biegnie ok.700m, następnie 
w kierunku zachodnim do rzeki Soły. Rzeką Sołą w dół jej biegu do rzeki 
Wisły i Wisłą do punktu początkowego w miejscowości Las. 
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 Oświęcim 
 
 

 5231 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie rzeką Sołą w górę jej 
biegu od rzeki Wisły do Oświęcimia.Tu przechodzi na szosę Oświęcim - Zator 
szosą tą biegnie na wschód. Dochodząc do Zakładów Chemicznych granica 
skręca na południe i dochodzi do szosy Oświęcim - Polanka Wielka i szosą tą 
w kierunku południowo wschodnim dochodzi do miejscowości Poręba Wielka. 
Stąd skręca na południowy - zachód i drogą lokalną prowadzi do 
miejscowości Łazy. Następnie potokiem, a dalej drogą biegnie na północny 
zachód do miejscowości Borowiec, skąd północną granicą stawów dochodzi 
do południowego krańca wsi Zaborze. Tu skręca na południe i biegnie groblą 
ok. 600m, po czym następną groblą najpierw na południowy zachód i dalej na 
południe dochodzi do drogi Skotnica - Grojec (ul. Marii Radziwiłł).Tu skręca 
na zachód i przecinając szosę Oświęcim - Kęty dociera do rzeki Soła starym 
korytem rzeki) przez potok Królewski, dalej między stawami "Buczaki" 
i "Strzelec" dochodzi do miejscowości Budy. Stąd drogą wiejską między 
stawami "Oszust" i "Granicznik" prowadzi do rzeki Wisły (ok. 350m przed 
Wisłą skręca groblą na północny zachód), w miejscowości Wola. Zachodnią 
i północną granicą obwodu stanowi rzeka Wisła (aktualne koryto z wyjątkiem 
zakola "Do Koła", gdzie granica obwodu biegnie starym korytem Wisły) do 
punktu początkowego przy ujściu rzeki Soła. 
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 Tarnowiec 
 
 

 8024 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie ulicą Krakowską 
w Tarnowie, od mostu, na rzece Biała do Rynku i dalej do ulicy 
Dąbrowskiego, którą na południe do linii kolejowej Kraków - Przemyśl. 
Następnie torem kolejowym na północny wschód do przecięcia się z szosą 
Tarnów - Skrzyszów i dalej szosą tą w kierunku Skrzyszowa do skrzyżowania 
z szosą Skrzyszów - Łękawka. Wschodnia granica obwodu biegnie szosą 
Skrzyszów - Łękawka w kierunku południowym, od styku z drogą Tarnów - 



Skrzyszów, do skrzyżowania z drogą Łękawica - Trzemesna. Stąd drogą 
Łękawica - Trzemesna biegnie na południowy wschód, skręcając w polną 
drogę ok. 50m przed granicą gmin: Skrzyszów i Tuchów. Drogą tą na 
południowy zachód do wzgórza oznaczonego na mapie 346,0, stąd na 
południe około 1 km, następnie około 1,3km na wschód, docierając do drogi 
Trzemesna - Karwodrza. Drogą Trzemesna - Karwodrza dochodzi do szosy 
Tuchów - Tarnów, którą w kierunku południowym biegnie do mostu na rzece 
Biała w Tuchowie. Granica południowo zachodnia i zachodnia obwodu 
biegnie rzeką Biała w dół jej biegu, od mostu w Tuchowie do przecięcia się 
z szosą Kraków - Tarnów (ul.Krakowską) w Tarnowie. 
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 Pleśna 
 
 

 4763 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie drogą od Dunajca na wschód, przez 
Szczepanowice (przez osiedla Gliniki i Zadziele) do styku z drogą Janowice - 
Rzuchowa. Stąd drogą Janowice - Rzuchowa, dochodzi do Rzuchowej i styku 
z szosą Rzuchowa - Pleśna i szosą tą w kierunku południowym do przecięcia 
się z potokiem wypływającym spod przysiółka Gondówka. Następnie w dół 
tego potoku do jego ujścia do rzeki Biała i dalej w górę rzeki Biała do mostu 
na drodze Łowczówek - Pleśna. Drogą tą na zachód dochodzi do toru 
kolejowego Tarnów - Stróże, torem kolejowym na północ do stacji w Pleśnej 
i drogą ze stacji, na zachód do szosy Rzuchowa - Rychwałd. Szosą tą granica 
obwodu biegnie na południe do skrzyżowania z drogą do Siemiechowa. Dalej 
biegnie w kierunku południowo zachodnim i w przysiółku Zagórze skręca na 
drogę prowadzącą do osiedla Bernatówka. Drogą tą na północny zachód do 
cmentarza wojskowego nr 189, skąd dalej biegnie wypływającym tam 
potokiem nr 296, w kierunku północno zachodnim, następnie południowo 
zachodnim, do miejsca styku z ciekiem wodnym płynącym z południa. Stąd 
ciekiem tym w górę jego biegu, w kierunku południowym granica dochodzi do 
drogi żwirowej i dalej w kierunku zachodnim ok. 170m dochodzi do drogi 
asfaltowej, biegnącej z osiedla Wielkie Góry do Wróblowic. Drogą tą na 
zachód granica obwodu dochodzi do szosy Zakliczynanowice i szosą tą 
biegnie w kierunku Janowic do przecięcia się z potokiem Lubinka, którym na 
południowy zachód dochodzi do Dunajca. Od ujścia potoku Lubinka do 
Dunajca w miejscowości Janowice, granica biegnie Dunajcem w dół jego 
biegu do styku z drogą do Szczepanowic. 
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 Łysa Góra 
 
 

 9858 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie szosą E-40 w kierunku Tarnowa, od 
skrzyżowania z szosą do Porąbki Uszewskiej w miejscowości Dębno do 
skrzyżowania z szosą do Wierzchosławic w Wojniczu.Tu skręca na północ 
i drogą Wojnicz - Wierzchosławice, dochodzi w Dębinie Zakrzowskiej do drogi 
Dębina Zakrzowska - przysiółek Topolina, po czym skręca na wschód i drogą 
tą, przez Zakrzów biegnie do przysiółka Topolina i szosy Kraków - Tarnów (E-
40), a następnie szosą tą dalej na wschód do mostu na Dunajcu. Stąd granica 
obwodu biegnie rzeką Dunajec w górę jego biegu. Na wysokości 
skrzyżowania dróg:Wojnicz - Jurków i Melsztyn - Dębno granica przechodzi 
na to skrzyżowanie i szosą Melsztyn - Dębno biegnie przez Gwoździec, 
Niedźwiedzę, Doły, Porąbkę Uszewską do punktu początkowego 
w miejscowości Dębno. 
 

105 
 
 

105 
 
 

 Biskupice 
Melsztyńskie 

 
 

 3795 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie w kierunku północno 
wschodnim, drogą Lewniowa - Biesiadki - Łoniowa, od szosy Biskupice 
Melsztyńskie - Gnojnik do skrzyżowania z drogą Dębno - Melsztyn. Stąd 
szosą Dębno - Melsztyn biegnie do styku z rzeką Dunajec w Melsztynie. Stąd 
granica biegnie rzeką Dunajec w górę jego biegu, od styku z drogą Dębno - 
Melsztyn, do ujścia potoku Tymówka. Dalej granica obwodu biegnie potokiem 
Tymówka, od ujścia do Dunajca do przecięcia się z drogą Czchów -Jurków 
i drogą tą do skrzyżowania dróg w Jurkowie. Stąd granica obwodu biegnie 
w kierunku północnym lokalną drogą (w kierunku wzgórza oznaczonego na 
mapie 295,2) do przecięcia się z linią energetyczną. Stąd biegnie inią en. 
W kierunku północno wschodnim do szosy Biskupice Melsztyńskie - Gnojnik. 
Tu skręca na północny zachód i szosą tą, przez Lewniową dochodzi do 
skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno wschodnim do 
miejscowości Biesiadki, będącego punktem początkowym. 
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 Okocim 
 
 

 10606 
 
 

 Północną granicę obwodu stanowi szosa Kraków - Tarnów od miejscowości 
Łazy, biegnąc przez Jasień, Brzesko i Jadowniki do skrzyżowania z drogą do 
Porąbki Uszewskiej w miejscowości Dębno. Wschodnia granica obwodu 
biegnie szosą w kierunku południowym przez Porąbkę Uszewską, Doły do 
miejscowości Łoniowa. Stąd jako granica południowa obwodu biegnie drogą 
Łoniowa - Biesiadki - Lewniowa do drogi Gnojnik - Biskupice Melsztyńskie 
i drogą tą w kierunku północno zachodnim do Gnojnika. Stąd granica obwodu 
biegnie drogą Gnojnik - Lipnica Murowana, w kierunku południowo 
zachodnim, przez Gosprzydową do styku z drogą Lipnica Dolna - Kobyle 



w Lipnicy Dolnej. Zachodnia granica obwodu biegnie na północ, drogą Lipnica 
Dolna - Kobyle, od skrzyżowania z drogą Gnojnik - Lipnica Murowana, przez 
przysiółek Krasna Góra i miejscowość Chronów do szosy Nowy Wiśnicz - 
Uszew. Szosą Nowy Wiśnicz- Uszew biegnie ok. 300 m na wschód, po czym 
skręca na północ w drogę polną, którą dochodzi na Górę Południową. Stąd 
biegnie drogą polną grzbietową do wschodniego skraju lasu państwowego 
(zachodni skraj wsi Poręba Spytkowska), a stąd w kierunku północnym do 
przysiółka Kiebło Łazowskie. Stąd granica obwodu w kierunku północno 
zachodnim dochodzi do punktu początkowego w miejscowości Łazy. 
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 Łazy 
 
 

 4307 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie z Bochni, drogą E-40, w kierunku 
wschodnim do miejscowości Łazy i drogi Łazy - przysiółek Kiebło Łazowskie. 
Wschodnia granica obwodu biegnie drogą Łazy - przysiółek Kiebło, a 
następnie polną drogą w kierunku południowym do zachodniego skraju wsi 
Poręba Spytkowska i wschodniego brzegu kompleksu leśnego. Stąd granica 
biegnie w kierunku południowo wschodnim, drogą grzbietową na Górę 
Południową i tu skręca na południe i drogą polną dociera do szosy Uszew - 
Nowy Wiśnicz (ok. 300 m na wschód od drogi do Chronowa). Stąd 
południowa granica obwodu biegnie szosą Uszew - Nowy Wiśnicz do Nowego 
Wiśnicza. Zachodnia granica obwodu biegnie szosą drogą Nowy Wiśnicz - 
Bochnia do Bochni i punktu początkowego. 
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 Łapczyca 
 
 

 4769 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą Gdów - Bochnia, od miejscowości 
Siedlec do skrzyżowania z szosą Bochnia - Nowy Wiśnicz w Bochni. 
Wschodnia granica obwodu biegnie szosą Bochnia - Nowy Wiśnicz, od 
Bochni do Nowego Wiśnicza skrzyżowania z szosą Nowy Wiśnicz - 
Chrostowa. Granica południowa obwodu biegnie szosą Nowy Wiśnicz - 
Chrostowa, przez Olchawę, Zawadę, Sobolów, Chrustową do skrzyżowania 
z drogą do Nieznanowic i Gdowa. Granica zachodnia obwodu biegnie szosą 
w kierunku północnym od skrzyżowania z szosą do Gdowa do szosy Gdów- 
Bochnia w miejscowości Siedlec. 
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 Marszowice 
 
 

 5746 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od szosy asfaltowej Łapczyca - Gdów 
w miejscowości Siedlec, drogą na południe przez wieś Nieszkowice, 
Stradomka, Dąbrowica do skrzyżowania dróg w osiedlu Pod Górą.Tu skręca 
na południe i drogą wzdłuż rzeki Stradomka, przez wieś Kamyk, wieś Wola 
Wieruszycka, Wieruszyce, most na rzece Stradomka, prowadzi do 
skrzyżowania z szosą Gdów-Muchówka w miejscowości Rogatka. Następnie 
skręca na zachód i szosą tą przez Łapanów, Wymysłów, Zagórzany, 
Podolany biegnie do Gdowa. Stąd na północny wschód szosą Gdów - 
Łapczyca prowadzi do miejscowości Marszowice i skrzyżowania z drogą do 
Niegowici.Tu skręca na północ i szosą przez Dąbrowy, Niegowić dochodzi do 
parku wiejskiego w Cichawie.Tu skręca na wschód i drogą przez Cichawę 
biegnie do szosy Gdów -Łapczyca we wsi Książnice i szosą tą biegnie na 
wschód do miejscowości Siedlec i punktu początkowego. 
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 Gdów 
 
 

 5901 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie szosą Wieliczka - Łapanów z Bilczyc 
przez Gdów do Zagórzan, skąd drogą lokalną na południowy wschód biegnie 
do Lubomierza. Następnie na zachód, drogą przez północny Gruszów, 
osiedle Burdaki i Krzyworzekę prowadzi do szosy Wiśniowa - Dobczyce. 
Szosą tą biegnie na północ do Dobczyc i dalej do szosy Myślenice - Gdów 
w miejscowości Węgielnica. Stąd na północny wschód do Dziekanowic, gdzie 
przechodzi na szosę do Wieliczki i biegnie nią do miejscowości Rudnik. Tu 
skręca na północny wschód i drogą lokalną prowadzi do wsi Huciska.Tu 
granica obwodu zmienia kierunek na południowo wschodni (biegnąc drogą 
w kierunku wsi Kunice), by po około 700m skręcić na północny wschód i dojść 
do wsi Niżowa i do drogi na Sławkowice. Stąd przez Sławkowice, początkowo 
na południowy wschód, następnie na wschód granica dociera do punktu 
początkowego w Bilczycach. 
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 Sieraków 
 
 

 4001 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie z Raciborska szosą 
Wieliczka - Dobczyce na południowy wschód przez Dziekanowice do szosy 
Gdów - Myślenice.Tu skręca na południowy zachód i szosą tą przez 
Węgielnicę, a następnie starą drogą obok Jałowcowej Góry dochodzi do 
ogrodzenia zbiornika Dobczyckiego, następnie północnym brzegiem zbiornika 
dochodzi do końca cofki na Rabie. Dalej wchodzi na starą drogę do Myślenic 
i na skraju Myślenic przechodzi na drogę biegnącą na północny wschód do 
Wieliczki i przez Borzęta, Działy, Kawęciny biegnie do Gorzkowa.Tu skręca 
na wschód na drogę w kierunku Raciborska i drogą tą biegnie do punktu 
początkowego w Raciborsku. 
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z Gorzkowa na południe i południowy zachód przez Gorzków, Kawęcin, 
Borzęta do Myślenic - Dolnego Przedmieścia. Dalej szosą Dobczyce - 
Myślenice do Rynku i szosy Myślenice - Kraków, którą na północ przez 
Krzyszkowice, Głogoczów prowadzi do osiedla Styr.Tu skręca na południowy 
wschód i przez osiedla: Podlesie, Dział dochodzi do wsi Włosań.Tu skręca na 
północny wschód, by po około 100m, przed cmentarzem skręcić na 
południowy wschód i początkowo drogą grzbietową, skręcając później na 
wschód, dochodzi do drogi biegnącej wzdłuż potoku Sieprawianka. Drogą tą 
granica biegnie na wschód do Sieprawia, a stąd w kierunku północnym, drogą 
lokalną przez osiedla Leńce, Kosterka biegnie ulicą Św. Stanisława do 
Świątnik Górnych, skąd dalej szosą w kierunku wschodnim do punktu 
początkowego w Gorzkowie i do szosy Wieliczka - Myślenice. 
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 Radziszów 
 
 

 5156 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie szosą Kraków - Zakopane 
z miejscowości Gaj do skrzyżowania z szosą prowadzącą do Wadowic 
w osiedlu Stradom, skąd szosą tą w kierunku południowo zachodnim przez 
Krzywaczkę do Biertowic. Około 700m za skrzyżowaniem dróg 
w Biertowicach skręca na północny zachód na drogę do miejscowości 
Zarzyce Małe.Tu przechodzi na tor kolejowy Skawina - Kalwaria i torem tym 
przez Wolę Radziszowską, Radziszów i Rzozów biegnie do Skawiny. 
W Skawinie przechodzi na drogę biegnącą na wschód, następnie południowy 
wschód przez Korabniki Górne do Chorowic. W południowym krańcu wsi 
Chorowice granica obwodu skręca na wschód i prowadzi początkowo drogą, 
następnie ścieżką przecinając potok Rzepnik i wzdłuż północnego skraju lasu 
dochodzi do szosy Kraków - Zakopane i punktu początkowego 
w miejscowości Gaj. 
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 Polanka Haller 
 
 

 5407 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od rzeki Wisły, rzeką Skawinką w górę 
jej biegu do Skawiny i przecięcia się z torem kolejowym Kraków - Zakopane. 
Torem tym przez Rzozów, Radziszów, Wolę Radziszowską prowadzi do 
przecięcia się z potokiem Czerwony Potok (Czerwieniec), skąd w górę jego 
biegu do źródeł i drogi do osiedla Na Klinach. Drogą tą granica biegnie dalej 
na zachód. Ok. 150m przed drogą biegnącą z Leńcz na północny zachód (nie 
dochodząc do tej drogi) granica skręca na północny wschód i przez osiedle 
Na Pagórku i Wierzbanówkę dochodzi do szosy Skawina - Kalwaria we 
wschodniej części miejscowości Grabie. Szosą tą około 2,5km na południowy 
zachód do skrzyżowania z drogą biegnącą z Leńcz. Tu granica skręca na 
północ i przez osiedle Stawki, w kierunku północnym biegnie do szosy 
Skawina -Zator (omijając od zachodu wieś Sosnowice). Szosą tą na wschód 
około 0,8km do drogi na Facimiech i Wołowice, skąd drogą tą na północ, 
przez Facimiech do Wisły i rzeką Wisłą w dół jej biegu do ujścia Skawinki 
i punktu początkowego. 
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 Brzeźnica 
 
 

 5617 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od rzeki Wisły drogą Wołowiec - 
Wielkie Drogi, na południe przez Facimiech do szosy Skawina - Spytkowice 
w osiedlu Na Piaskach. Szosą tą na zachód do drogi prowadzącej ze stacji 
kolejowej Wielkie Drogi do Sosnowic i tą drogą na południe do osiedla 
Prześnica Stąd drogą lokalną na zachód i skręcając na południe biegnie 
przez Przydworze, osiedle Stawki, obok osiedla Owczarnia do szosy Skawina 
- Przytkowice. Stąd szosą tą przez Przytkowice, Draboż Paszkowski, 
Stanisław Górny prowadzi do szosy Brzeźnica - Kalwaria w osiedlu Górzany. 
Następnie szosą tą na północ przez osiedle Piecowisko (około 1,5km) do 
drogi lokalnej w kierunku góry Niedźwiedź.Tu granica skręca na zachód 
i północny zachód i przez górę Niedźwiedź osiedle Trawna Góra drogą 
lokalną przez zachodnią część wsi Bachorowice biegnie do drogi Tłuczań -
Witanowice. Dalej drogą tą na północ do szosy Wadowice - Brzeźnica, którą 
na północny wschód granica biegnie przez Nowe Dwory do skrzyżowania 
z szosą Spytkowice - Wielkie Drogi. Stąd na północ drogą lokalną przez tor 
kolejowy do rzeki Wisły na wschodnim krańcu wsi Chrząstowice. Północną 
granicę obwodu od tego punktu aż do drogi Facimiech -Wołowice stanowi 
rzeka Wisła. 
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 Ryczów 
 
 

 5967 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie rzeką Wisła od ujścia cieku wodnego 
Bachówka do Wisły nad przysiółkami Wiślicz i Brzostowa w dół jej biegu aż 
do drogi biegnącej ze wschodniego krańca wsi Chrząstowice, skąd drogą tą 
na południe przez tor kolejowy do skrzyżowania z drogą Spytkowice -Wielkie 
Drogi. Drogą tą na południe i południowy zachód, przez Nowe Dwory 
prowadzi do Tłuczani i drogi Tłuczań -Witanowice, skąd dalej przez Lgotę do 
wschodniego krańca wsi Witanowice w miejscu skrzyżowania się z drogą na 
Babice.Tu skręca na północ i drogą lokalną, przecinając szosę Brzeźnica -
Wadowice, a dalej na zachód między osiedlami Byk i Pęczki do miejscowości 
Woźniki. Stąd ok. 350m w kierunku Zygowic do skrzyżowania z drogą do 



Spytkowic. Stąd lokalną drogą na północ przez Bachowice. Spytkowice Górne 
do Spytkowic Dolnych, skąd na północ ciekiem wodnym Bachówka przez 
środek "Wiśliska" między przysiółkami Wiślicz i Brzostowa wpada do rzeki 
Wisła w punkcie wyjściowym. 
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 Zator 
 
 

 5542 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Oświecim- Skawina 
z miejscowości Przeciszów, w kierunku wschodnim przez Zator do Spytkowic 
Dol-nych.Tu skręca na południe i przez Spytkowice Górne, Bachowice, 
Woźniki dochodzi do rzeki Skawa. Rzeką Skawa w dół jej biegu prowadzi do 
drogi wiejskiej do osiedle Widów i drogą tą do szosy Wadowice - Zator, którą 
na północny zachód prowadzi do Graboszyc.Tu skręca na południowy zachód 
i drogą lokalną biegnie do miejscowości Przybradz Górna, skąd dalej na 
zachód i północny zachód przez osiedle Sikora (tu przecinając szosę 
Gierałtowice - Zator), północny kraniec miejscowości Zbójecka do szosy 
Gierałtowice - Przeciszów, którą przez Piotrowice prowadzi do Przeciszowa 
i szosy Oświęcim - Skawina tj. do punktu początkowego. 
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 Polanka-
Wielka 

 
 

 4982 
 
 

    Od wschodu granica obwodu biegnie szosą Przeciszów - Gierarłtowice 
z miejscowości Piotrowice (z osiedla Wolność), na południowy wschód do 
drogi Gierałtowiczki - Głębowice. Drogą tą na zachód przez osiedle Kleparz, 
obok PGR Gierałtowiczki i dalej przez Głębowice, starą drogą przez Osiek 
Górny, Osiek Średni i Dolny, dalej drogą na północny zachód między 
stawami, przecinając szosę Kęty - Oświęcim (os.Tarniówka) a następnie 
potokiem Macocha prowadzi do rzeki Soła i dalej w dół jej biegu do drogi 
śródpolnej na Wilcze Doły. Tu skręca na wschód i przecinając szosę Kęty - 
Oświęcim, ul. Marii Radziwiłł, prowadzi ok. 800m do grobli i dalej groblą na 
północ i wschód do następnej grobli i drogi na Zaborze Drogą tą na północ do 
południowego krańca wsi Zaborze skąd dalej drogą wiejską na wschód do 
miejscowości Borowiec. Następnie początkowo drogą, a dalej potokiem na 
południowy- wschód do miejscowości Łazy. Tu skręca na północny wschód 
i drogą lokalną przez Granicę Porębską biegnie do szosy Oświęcim - 
Andrychów w Dalachowicach. Szosą tą na południowy wschód do Polanki 
Wielkiej, skąd drogą lokalną do punktu początkowego w Piotrowicach 
w osiedlu Wolność. 
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 Brzeszcze 
 
 

 3407 
 
 

    Granica obwodu biegnie od rzeki Wisły na południowy wschód drogą 
wiejską (biegnącą groblą przy stawie "Oszust")między stawami "Oszust" 
i "Granicznik", przez przysiółki Bór i Budy (przecinając tam linię kolejową 
Oświęcim - Brzeszcze i szosę Oświęcim - Brzeszcze) i dalej między stawami 
"Buczaki" i "Strzelce", dalej potokiem "Królewski" na południe. Nie dochodząc 
(ok. 180m przed) do stawu "Wilczkowickiego" skręca na wschód granicą 
gmin: Oświęcim i Brzeszcze do rzeki Soły. Rzeką tą na południe do 
miejscowości Bielany, skąd na zachód drogą lokalną obok stawów "Wrotnów" 
i "Bielany Zasolę" do drogi wiejskiej (koło Gajówki). Stąd drogą Przeczna 
w kierunku północnym i dalej drogą na północny wschód po zachodniej 
stronie kompleksu leśnego do drogi Łęskie Zasole - Jawiszowice. Drogą tą na 
zachód, a następnie za osiedlem Podlesie Jawiszowickie, na północ do 
kopalni Jawiszowice (szyb A III/IV), skąd na zachód przez nowe osiedle 
Kolonia oraz Zarudzie do rzeki Wisły i dalej rzeką Wisłą na północ (aktualnym 
korytem) do punktu wyjściowego. 
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 Bęczarka 
 
 

 3352 
 
 

    Wschodnią granicę obwodu stanowi szosa Kraków - Myślenice od 
skrzyżowania z szosą do Wadowic w osiedlu Stradom, przez Głogoczów, 
Krzyszkowice do szosy na Sułkowice. Szosą tą na zachód przez Jawornik, 
Rudnik do szosy Sułkowice - Biertowice w Sułkowicach-Zielonej.Tu granica 
skręca na północ i prowadzi szosą do skrzyżowania w Biertowicach, skąd 
szosą Wadowice - Kraków na północny wschód, przez wieś Krzywaczka 
biegnie do punktu początkowego w osiedlu Stradom. 
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 Przytkowice 
 
 

 5102 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie od szosy Brzeźnica - Kalwaria w osiedlu 
Górzany drogą lokalną na wschód przez Draboż Paszkowski do Przytkowic 
i dalej szosą Przytkowice - Skawina przez Podgrabie do miejscowości Grabie 
i drogi w kierunku osiedla Pod Działem. Drogą tą na południe przez osiedle 
Pod Działem, następnie polną drogą na południowy zachód granica obwodu 
biegnie do źródeł potoku Czerwieniec obok osiedla Na Klinach Dalej potokiem 
Czerwienieć na wschód i południe do toru kolejowego Skawina - Kalwaria 
i torem w kierunku południowo zachodnim do miejscowości Zarzyce Małe.Tu 
przechodzi na drogą wiejską, którą na południowy wschód przez osiedle 
Skotnica prowadzi do szosy Kraków - Wadowice we wschodnim krańcu wsi 
Izdebnik. Następnie szosą tą przez Brody, Kalwarię Zebrzydowską biegnie do 
szosy Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica, którą dalej na północny zachód, 
przez Bieńkowice, osiedla: Mrowica i Fireczkówka do punktu początkowego 



w osiedlu Górzany. 
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 Barwałd 
 
 

 6340 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie od drogi Lgota - Tłuczań drogą lokalną 
na południowy wschód przez zachodnią część wsi Bachorowice, osiedle 
Trawna Góra, górę Niedźwiedź do szosy Brzeźnica -Kalwana (ok. 0,5 km na 
północ od osiedla Nowa Wieś) i szosą tą przez Stanisław Górny i Bieńkowice 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu skręca na południe i drogą obok Klasztoru 
biegnie do miejscowości Bugaj (osiedle Godałówka). Stąd na południowy 
zachód drogą lokalną przez osiedla: Chmielarzówka, Gębalówka biegnie do 
szosy Stryszów - Barwałd Górny, z której (gdy szosa skręca na północ) 
w pobliżu osiedla Jamrozówka przechodzi na drogę polną i w kierunku 
północno zachodnim biegnie nią do osiedla Chlewna i drogi Barwałd Średni - 
Łękawica. Drogą tą na południowy zachód przez osiedle Sośniny prowadzi do 
Łękawicy i szosy do Kleczy Górnej. Następnie szosą przez Kleczę Górną, 
Kleczę Dolną, Babicę granica obwodu biegnie do szosy Witanowice - Lgota, 
którą na północny wschód, przez Lgotę do punktu wyjściowego. 
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 Wadowice 
 
 

 5428 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie z miejscowości Przybradz Górna 
drogą lokalną na wschód i północny wschód do Graboszyc. Stąd szosą Zator 
- Wadowice, w kierunku południowo wschodnim do osiedla Widów, skąd 
drogą wiejską na północny wschód do rzeki Skawa. Rzeką Skawa w górę jej 
biegu do miejscowości Woźniki i szosą w kierunku Zygowic do drogi lokalnej 
na osiedle Byk. Drogą tą na wschód przez osiedla Byk, Pęczki do szosy 
Tłuczań - Witanowice, skąd nieco na południowy wschód, a następnie na 
południe do szosy Witanowice - Lgota i dalej drogą lokalną na południe do 
północnego krańca wsi Babica, gdzie granica obwodu skręca na południowy 
zachód i szosą przez Raków, w Kleczy Dolnej dochodzi do szosy Kraków - 
Kęty. Szosą tą na zachód przez Wadowice, Chocznię biegnie do osiedla 
Lewkówka (za potokiem Stawki). Tu skręca na północny zachód i północ 
drogą lokalną przez osiedla Baranciak, Księży Las, Wielki Dwór biegnie do 
szosy Wieprz -Wadowice. Stąd szosą tą na wschód do skrzyżowania dróg 
w osiedlu Rzyczki.Tu granica obwodu skręca na północ i dochodzi do 
skrzyżowania z drogą do Tomic, skąd w kierunku północno zachodnim (szosą 
Wadowice - Przybradz), przez osiedla Gościniec, Ochacz biegnie w kierunku 
wsi Przybradz i w pobliżu osiedla Kanada skręca na zachód drogą wiejską 
przez osiedle Michałowszczyna prowadzi do szosy Przybradz Górna - 
Frydrychowice i dalej na północ drogą do punktu wyjściowego w miejscowości 
Przybradz Górna. 
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 Frydrychowice 
 
 

 7925 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie z miejscowości Głębowice od szosy 
Polanka Wielka - Nidek drogą na wschód przez Głębowice, obok PGR 
Gierałtowiczki i dalej przez osiedle Kleparz do szosy Przeciszów - 
Gierałtowice. Szosą tą na południowy wschód (ok. 250m) do północnego 
krańca miejscowości Zbójecka, skąd drogą w kierunku wschodnim dochodzi 
do szosy Gierałtowice - Zator (wieś Sikora) i dalej drogą na południowy 
wschód do szosy Przybradz Górna - Frydrychowice. Następnie szosą tą na 
południe do osiedla Michałowszczyzna gdzie skręca na wschód i drogą 
wiejską prowadzi do szosy Przybradz - Wadowice w pobliżu osiedla Kanada. 
Dalej szosą tą na południowy wschód przez osiedla Ochacz, Gościniec do 
skrzyżowania dróg Wieprz -Wadowice w osiedlu Rzyczki.Tu skręca na 
zachód i szosą Wieprz - Wadowice biegnie do skrzyżowania się z drogą 
wiejską prowadzącą do osiedla Lewkówka. Dalej tą drogą na południe przez 
przysiółek Wielki Dwór, Księży Las, osiedle Baranciak do skrzyżowania 
z szosą Wadowice - Kęty w osiedlu Lewkówka. Szosą tą przez Inwałd, 
Andrychów biegnie do skrzyżowania z drogą na Nidek i Głębowice, skąd 
w kierunku północnym przez Białą Drogę, Podlesie Nideckie, Nidek, osiedle 
Nowy Świat, Prebenda, Kliny biegnie do punktu początkowego 
w Głębowicach. 
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 Osiek 
 
 

 4594 
 
 

    Od wschodu granica obwodu biegnie z miejscowości Głębowice na 
południe szosą przez osiedla Kliny, Prebenda, Nowy Świat i prowadzi do 
miejscowości Nidek. Tu skręca na zachód i przez Witkowice Górne, 
przysiółek Warmuzowizna i dalej w linii prostej na zachód, drogą polną do 
osiedla Kłuskowizna. Stąd na północny zachód drogą lokalną, a od 
zachodniego skraju lasu w kierunku zachodnim, przez Nową Wieś dochodzi 
do rzeki Soła, w przysiółku na Kamieńcu. Rzeką Soła prowadzi w dół jej biegu 
na wysokość ujścia do niej potoku Macocha. Potokiem tym do Tarniówki, a 
następnie przecinając szosę Oświęcim - Kęty, starą drogą przez Osiek Dolny, 
Średni i Górny i dalej w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego 
w miejscowości Głębowice. 
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z miejscowości Nidek na południe, przez Podlesie Nideckie, Białą Drogę do 
szosy Wadowice - Kęty, którą następnie na północny zachód do Bulowic 
(osiedle Górny Gościniec).Tu skręca na południowy zachód i drogą lokalną 
przez osiedle Morga Druga prowadzi do miejscowości Czaniec Górny. Stąd 
szosą w kierunku Bielska przez Czaniec Dolny biegnie do mostu na rzece 
Sole w Kobiernicach Górnych i stąd granica obwodu biegnie rzeką Sołą w dół 
jej biegu do miejscowości Na Kamieńcu i drogi biegnącej na wschód do 
Nowej Wsi. Dalej przez Nową Wieś, Kłuskowiznę i w prostej linii na wschód 
drogą polną do przysiółka Warmuzowizna, skąd przez Witkowice Górne do 
punktu początkowego w miejscowości Nidek. 
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 Lubcza 
 
 

 3530 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie w kierunku wschodnim północną granicą 
gminy Ryglice (jednocześnie granicą województwa małopolskiego), od 
przecięcia się z drogą przysiółek Świniogóra - Zwiernik do miejsca, gdzie 
granica zmienia kierunek na południowy (w pobliżu osiedla Przygórze). Stąd 
jako wschodnia granica obwodu biegnie na południe wzdłuż wschodniej 
granicy administracyjnej gminy Ryglice do przysiółka Czarna Wieś.Tu skręca 
na południowy wschód i biegnie drogą około 500m w kierunku wsi Jodłowa, 
po czym skręca na południowy zachód i drogą polną przez przysiółek 
Ptasznik i górę Uście dochodzi do drogi Jodłowa - Ryglice w przysiółku 
Dziady. Południowa granica obwodu biegnie drogą Jodłowa - Ryglice, od 
przysiółka Dziady do skrzyżowania z drogą Kowalowa- Lubcza. Dalej jako 
zachodnia granica obwodu biegnie ok. 1400 m drogą Kowalowa - Lubcza 
w kierunku północnym do styku z drogą prowadzącą do przysiółka Pusta 
Góra w Woli Lubeckiej. Drogą tą na północny zachód, w pobliżu przysiółka 
Pusta Góra, dochodzi do drogi Lubcza - Zalasowa i dalej drogą Lubcza - 
Zalasowa, w kierunku północno zachodnim dociera do styku z drogą 
przysiółek Świniogóra - Zwiernik.Tu skręca na północny wschód i drogą polną 
przysiółek Świniogóra - Zwiernik dochodzi do przecięcia się z granicą między 
gminami Ryglice i Pilzno. 
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 Tuchów 
 
 

 8476 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie w kierunku wschodnim drogą Tuchów - 
Zalasowa, od styku z szosą Tuchów -Tarnów w przysiółku Przedmieście 
Górne, przez przysiółek Zamośniki do Zalasowej i szosy Tarnów - Ryglice 
i dalej drogą Zalasowa - Lubcza do drogi odchodzącej do osiedla Pusta Góra 
(przed Wolą Lubecką). Stąd drogą tą na południe i południowy wschód, przez 
przysiółek Lipie Małe do drogi Wola Lubecka -Kowalowa i dalej granica 
obwodu biegnie na południe do Kowalowej i szosy Ryglice - Jodłowa. Stąd 
granica obwodu biegnie na zachód drogą Jodłowa - Ryglice - Tuchów, od 
Kowalowej, przez Joniny, Ryglice do Uniszowej i styku z drogą do Jodłówki 
Tuchowskiej. Odtąd granica biegnie lokalną drogą na południe przez Górę 
Uniszowską, Ratówki do szosy Lubaczowa - Żurowa, we wschodnim skraju 
wsi Jodłówka Tuchowska. Tu granica skręca na południowy zachód i biegnie 
północną granicą gminy Rzepiennik Strzyżewski, następnie na północny 
zachód i skręciwszy jeszcze na północ dochodzi do osiedla Nosalowa. Stąd 
granica obwodu biegnie południowo wschodnią granicą gminy Gromnik, do 
szosy Golanka - Rzepiennik Strzyżewski i szosą tą w kierunku północno 
wschodnim przez Rzepiennik Marciszewski do mostu na rzece Biała. 
Zachodnia granica obwodu biegnie rzeką Biała, od styku z drogą Gromnik - 
Biecz w dół jej biegu do przecięcia się z drogą Tuchów -Tarnów, a następnie 
drogą Tuchów - Tarnów, w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą do 
Zalasowej i punktu początkowego. 
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 Dąbrówka 
Tuchowska 

 
 

 4067 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie w górę biegu rzeki Biała, 
od mostu w Pleśnej do styku z drogą prowadzącą w kierunku stacji PKP 
Siedliska. Stąd drogą obok stacji PKP Siedliska do szosy Tuchów - Gromnik 
i szosą tą na północny wschód do skrzyżowania z szosą Siedliska - 
Rychwałd. Tu granica obwodu skręca na północny zachód i dochodzi do 
miejscowości Lichwin i skrzyżowania z drogą do Siemiechowa. Stąd biegnie 
na północ, przez Rychwałdo Pleśnej i drogi do stacji PKP Pleśna. Drogą tą do 
stacji PKP Pleśna, po czym torem kolejowym w kierunku południowym 
dochodzi do styku z drogą Pleśna - Łowczówek i drogą tą na wschód do 
mostu na rzece Biała i punktu początkowego. 
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 Lichwin 
 
 

 4526 
 
 

    Granica północna obwodu biegnie potokiem Lubinka, od jego ujścia do 
Dunajca do przecięcia się z szosą Janowice - Zakliczyn i dalej drogą 
Janowice - Zakliczyn w kierunku południowo wschodnim do skrzyżowania 
z drogą do wsi Wielkie Góry. Drogą tą w kierunku wschodnim do miejsca, 
gdzie skręca na południe, skąd granica obwodu biegnie dalej na wschód 
drogą gruntową ok. 170m do przecięcia się z ciekiem wodnym, będącym 
lewym dopływem potoku nr 296, dalej potokiem tym w górę jego biegu do 
źródła i drogi utwardzonej z przysiółka Bernatówka do przysiółka Zagórze, 



przy cmentarzu wojskowym nr 189, skąd w/w drogą w kierunku południowo 
wschodnim do przysiółka Zagórze i drogi Lichwin - Siemiechów i dalej 
w kierunku północno wschodnim do skrzyżowania z szosą Rychwałd - 
Siedliska. Szosą Rychwałd - Siedliska, w kierunku południowo wschodnim, 
granica dochodzi do miejscowości Siedliska do styku z drogą Tuchów - 
Ciężkowice. Drogą tą ok. 300 m biegnie na południowy zachód, po czym 
drogą lokalną obok stacji PKP Siedliska, przecinając tor kolejowy, dochodzi 
do rzeki Biała. Granica południowo wschodnia obwodu biegnie w górę rzeki 
Biała, od stacji PKP Siedliska do styku z drogą prowadzącą z przysiółka 
Berdechów do stacji PKP Gromnik i drogą tą mijając stację PKP dochodzi do 
skrzyżowania dróg Tuchów - Gromnik i Gromnik - Zakliczyn w centrum 
Gromnika. Południowa granica obwodu biegnie szosą Gromnik - Zakliczyn, 
przez Siemiechów do skrzyżowania z drogą do Wróblowic w zachodnim 
krańcu miejscowości Siemiechów. Tu skręca na północny zachód i drogą 
Siemiechów - Wróblowice dochodzi do szosy Janowice - Zakliczyn we 
Wróblowicach i stąd w/w szosą na zachód do styku z rzeką Dunajec. Stąd 
jako zachodnia, granica obwodu biegnie w dół rzeki Dunajec do ujścia potoku 
Lubinka w miejscowości Janowice. 
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 Zakliczyn 
 
 

 4901 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie w kierunku południowo 
wschodnim drogą Wróblowice - Siemiechów, od styku z Dunajcem, do 
skrzyżowania z szosą Gromnik - Zakliczyn. Stąd biegnie szosą Gromnik - 
Zakliczyn na zachód, do styku w miejscowości Faściszowa z drogą 
prowadzącą do Słonej.Tu granica skręca na południowy wschód i drogą 
biegnie ok. 300m do linii wys. napięcia. Następnie biegnie wzdłuż tej linii, 
w kierunku południowym do lokalnej drogi asfaltowej prowadzącej z osiedla 
Biała Góra do osiedla Bartnik i drogą tą w kierunku osiedla Bartnik, po czym 
granica po ok. 700m skręca na zachód i schodzi do szosy Słona - Zdonia 
w miejscowości Słona. Stąd dalej w kierunku zachodnim i szosą ze Słonej 
dochodzi do skrzyżowania z szosą Zakliczyn - Paleśnica. Stąd biegnie drogą 
Zakliczyn - Paleśnica, w kierunku południowym do styku z drogą Borowa - 
Filipowice. Południowo zachodnia granica obwodu biegnie drogą Borowa - 
Filipowice, od styku z drogą Zakliczyn - Paleśnica do skrzyżowania z szosą 
Zakliczyn - Filipowice. z Filipowic w kierunku zachodnim dociera do 
przeprawy promowej przez Dunajec we wsi Piaski Drużków, skąd Dunajcem 
w dół jego biegu do styku z drogą Wróblowice - Siemiechów, będącego 
punktem początkowym. 
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 Tymowa 
 
 

 5471 
 
 

    Północno zachodnią granicę obwodu stanowi droga Lipnica Dolna - 
Gnojnik, od styku z drogą Tymowa - Lipnica Murowana, do styku z drogą 
Tymowa - Brzesko.Tu skręca na północ i drogą Tymowa - Brzesko dociera do 
drogi Gnojnik - Biskupice Melsztyńskie. Północno wschodnia granica obwodu 
biegnie drogą Gnojnik - Biskupice Melsztyńskie, od miejscowości Gnojnik, 
przez wieś Lewniowa do przecięcia się z linią energetyczną (ok. 150m za 
skrzyżowaniem z drogą do wsi Złota). Stąd granica obwodu biegnie linią 
energet. do przecięcia się z polną drogą biegnącą ze wzgórza oznaczonego 
na mapie 295,2 do Jurkowa.Tu skręca na południe i drogą tą dochodzi do 
Jurkowa do przecięcia się z potokiem Tymówka, a następnie w dół biegu 
potoku Tymówka do jego ujścia do Dunajca. Granica południowo wschodnia 
obwodu biegnie w górę rzeki Dunajec, od ujścia potoku Tymówka do zapory 
Jeziora Czchowskiego, następnie przechodzi na szosę Czchów - Łososina 
Dolna i szosą tą dochodzi do drogi prowadzącej do wsi Wytrzyszczka. 
Południowo zachodnia granica obwodu biegnie drogą z Wytrzyszczki do 
przysiółka Kozieniec. Stąd granica obwodu biegnie drogami leśnymi 
w kierunku północno zachodnim, a od ur.Wierchowina na północ do potoku 
Zelina Jurkowska. Drogą wzdłuż potoku w kierunku wschodnim ok. 350m, po 
czym przechodzi na drogę biegnącą w kierunku zachodnim do osiedla 
Zalesie. Drogą tą granica dochodzi do Zalesia i szosy Iwkowa - Tymowa 
i dalej drogą Iwkowa -Tymowa biegnie na północny wschód do skrzyżowania 
z drogą Tymowa - Lipnica Murowana. Tu granica obwodu skręca na zachód 
i biegnie szosą Tymowa - Lipnica Murowana do skrzyżowania z drogą Lipnica 
Dolna - Gnojnik i punktu początkowego. 
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 Lipnica 
 
 

 3982 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą Muchówka - Tymowa, od styku 
z drogą Rajbrot - Lipnica Murowana do skrzyżowania z drogą Tymowa -
Porąbka Iwkowska w Tymowej.Wschodnia granica obwodu biegnie drogą 
Tymowa - Porąbka Iwkowska, z Tymowej do Porąbki Iwkowskiej i drogi 
Porąbka Iwkowska - Rajbrot. Południowa granica obwodu biegnie drogą 
Porąbka Iwkowska - Rajbrot, z Porąbki Iwkowskiej, przez Wojakową do 
Rajbrotu.Zachodnia granica obwodu biegnie drogą Rajbrot - Lipnica 
Murowana, od Rajbrotu do drogi Muchówka - Tymowa i punktu 
początkowego. 
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 Nowy Wiśnicz 
 
 

 4958 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą Nowy Wiśnicz - Uszew, od szosy 
Bochnia - Żegocina do styku z drogą prowadzącą do Chronowa ze 
wschodniego krańca miejscowości Kobyle. Wschodnia granica obwodu 
biegnie drogą Kobyle - Lipnica Dolna od szosy Nowy Wiśnicz - Uszew, przez 
Chronów, Studzienki, przysiółek Krasna Góra do szosy Tymowa - Muchówka. 
Dołudniowa granica obwodu biegnie drogą Tymowa - Muchówka, od styku 
z szosą z Chronowa, przez Lipnicę Murowaną do skrzyżowania z szosą 
Żegocina - Bochnia w Muchówce.Zachodnia granica obwodu biegnie drogą 
Żegocina - Bochnia, z Muchówki do Nowego Wiśnicza. 
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 Królówka 
 
 

 5548 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą Chrostowa - Nowy Wiśnicz, od 
styku z drogą Ubrzeż - Chrostowa do szosy Bochnia - Żegocina w Nowym 
Wiśniczu. Granica wschodnia obwodu biegnie szosą Bochnia - Żegocina, od 
Nowego Wiśnicza do skrzyżowania z drogą do Łapanowa w Muchówce. 
Granica południowa obwodu biegnie drogą Muchówka - Łapanów, od szosy 
Bochnia - Żegocina, w kierunku Łapanowa do skrzyżowania z szosą do 
Chrostowej i Sobolowa w miejscowości Ubrzeż. Zachodnia granica obwodu 
biegnie drogą Ubrzeż - Chrostowa od styku z drogą Muchówka - Łapanów do 
styku z drogą Chrostowa - Nowy Wiśnicz. 
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 Rajbrot 
 
 

 3975 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą Muchówka - Lipnica Murowana, 
od styku z drogą Żegocina - Nowy Wiśnicz do styku z drogą Lipnica 
Murowana - Rajbrot. Wschodnia granica obwodu biegnie drogą z Lipnicy 
Murowanej, przez Rajbrot, w kierunku Porąbki Iwkowskiej do przecięcia się 
z granicą powiatów: bocheńskiego i brzeskiego.Tu skręca na południowy 
zachód i granicą powiatów dociera do styku z północną granicą powiatu 
limanowskiego (na zachód od Kobylej Góry). Południowa granica obwodu 
biegnie drogą grzbietową (jednocześnie granicą powiatów), w kierunku 
zachodnim, przez Kobylą Górę do punktu wysokościowego oznaczonego na 
mapie 561,5.Tu granica odbija drogą od granicy powiatów w kierunku 
południowo zachodnim i po ok. 1.000 m dochodzi znów do granicy powiatów. 
Stąd biegnie w kierunku południowym granicą powiatów i w osiedlu Jurkówka 
zmienia kierunek na zachodni i drogą grzbietową dochodzi do szosy 
Limanowa - Muchówka na przełęczy Widoma. Zachodnia granica obwodu 
biegnie drogą Limanowa - Muchówka, od przełęczy Widoma do skrzyżowania 
z drogą Muchówka - Lipnica Murowana. 
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 Kamionna 
 
 

 4258 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą Łapanów - Muchówka, od styku 
z drogą Kamionna - Leszczyna do styku z drogą Bochnia - Limanowa. 
Wschodnia granica obwodu biegnie drogą Bochnia - Limanowa, od styku 
z drogą Łapanów - Muchówka do przecięcia się z południową granicą powiatu 
bocheńskiego na przełęczy Widoma. Południowa granica obwodu biegnie 
granicą powiatów: bocheńskiego i limanowskiego, drogą grzbietową 
w kierunku zachodnim do osiedla Patria pod górą Kamionną, następnie 
grzbietem przez Kamionna, Pasierbiecką Górę do osiedla pod Pasierbiecką 
Górą. Stąd granica biegnie w kierunku północnym granicą powiatów, przez 
osiedla Wojciechówka, Konty do drogi Stare Rybie - Rdzawa. Granica 
zachodnia obwodu biegnie drogą Stare Rybie - Rdzawa, od przecięcia się 
z granicą powiatów: limanowskiego i bocheńskiego do styku z drogą 
Kamionna - Leszczyna i dalej drogą Kamionna - Leszczyna w kierunku 
północnym do drogi Łapanów - Muchówka. 
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 Tarnawa 
 
 

 4727 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą Gdów - Muchówka, od styku 
w miejscowości Zagórzany z drogą Lubomierz - Zagórzany do styku 
w miejscowości Leszczyna z drogą Leszczyna - Kamionna. Wschodnia 
granica obwodu biegnie drogą Leszczyna - Kamionna, od styku z drogą 
Gdów - Muchówka do styku z drogą Rdzawa - Stare Rybie. Południowa 
granica obwodu biegnie drogą Rdzawa - Stare Rybie, od styku z drogą 
Leszczyna - Kamionna do styku z drogą Stare Rybie - Tarnawa.Tu skręca na 
północny- zachód i drogą Stare Rybie - Tarnawa dochodzi do przecięcia się 
z granicą powiatu bocheńskiego i limanowskiego. Dalej biegnie wzdłuż 
granicy powiatów, do styku z granicą powiatów:limanowskiego 
i myślenickiego, przy potoku będącym prawym dopływem rzeki Stradomka, 
w pobliżu wsi Żerosławice. Zachodnia granica obwodu biegnie granicą 
powiatu bocheńskiego i myślenickiego, początkowo w dół potoku, a następnie 
do szosy biegnącej z Żerosławic do doliny Stradomki. Szosą tą w kierunku 
północnym do szosy Łapanów - Raciecho-wice i stąd ok. 250m na zachód do 
drogi prowadzącej do wsi Folwark. Następnie drogą tą w kierunku północno 
wschodnim do Folwarku, a następnie drogą przez Dział, Lubomierz granica 
obwodu biegnie do szosy Gdów - Łapanów w Zagórzanach i punktu 
początkowego. 
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 Raciechowice 
 
 

 5351 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie lokalną drogą ze wsi 
Lubomierz, na południe, przez osiedle Dział do wsi Folwark, skąd polną drogą 
biegnącą w kierunku południowo zachodnim, przecinając rzekę Stradomkę 
dochodzi do szosy Raciechowice - Łapanów. Stąd na wschód do 
skrzyżowania z drogą do Żerosławic i drogą tą na południe ok. 0,7km do 
miejsca, gdzie granica powiatów: myślenickiego i bocheńskiego odchodzi do 
potoku (prawego dopływu Stradomki) i dalej potokiem tym w górę biegu do 
styku z granicą powiatu limanowskiego. Odtąd już granicą powiatów 
limanowskiego i myślenickiego, w kierunku południowo zachodnim, 
przecinając szosę Żerosławice - Mstów, przez północny skraj miejscowości 
Góra Świętego Jana dochodzi do szosy Raciechowice - Szczyrzyc. Dalej 
granica obwodu biegnie drogą i szlakiem turystycznym obok "Diablego 
Kamienia", na zachód do drogi grzbietowej i szlaku na Ciecień, a stąd w tym 
samym kierunku, polną drogą obok osiedla Kalisiówka do szosy Wiśniowa - 
Dobczyce (w północnej części Wiśniowej). Szosą tą na północ, granica 
biegnie przez Czasław do skrzyżowania z drogą do Lubomierza, a dalej 
szosą w kierunku wschodnim, przez Krzyworzekę, osiedle Burdoki, północną 
część Gruszowa do punktu początkowego w Lubomierzu. 
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 Kornatka 
 
 

 3968 
 
 

    Wschodnią granicę obwodu stanowi szosa Dobczyce - Wiśniowa od 
skrzyżowania w miejscowości Węgielnica przez Dobczyce i Czasław do 
skrzyżowania z drogą na Glichów. Stąd drogątą na południowy zachód przez 
Glichów do drogi Lipnik - Trzemeśnia i dalej tą drogą przez Zasań do 
Trzemeśni. z Trzemeśni granica obwodu skręca na północ i przez Łęki 
biegnie drogą do zbiornika Dobczyckiego i dalej na północny wschód 
brzegiem zbiornika do tamy w Dobczycach. Następnie wzdłuż tamy na 
zachód i dalej wzdłuż ogrodzenia do starej drogi Gdów - Myślenice. Drogą tą 
na północny wschód do punktu wyjściowego na skrzyżowaniu dróg 
w Węgielnicy. 
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 Zarabie 
 
 

 4068 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie z rynku w Myślenicach, drogą asfaltową 
w kierunku Dobczyc do osiedla Dolne Przedmieście i dalej starą drogą 
w kierunku lustra wody - cofki zbiornika dobczyckiego. Stąd południową 
granicą lustra wody do przecięcia się z drogą prowadzącą w kierunku 
Trzemeśni. Następnie drogą tą na południe przez Trzemeśnię do Poręby, do 
osiedla Kozakówka.Tu granica skręca na południowy zachód i lokalną drogą 
prowadzi do osiedla Tyrpułowa (na grzbiet droga dochodzi w kierunku 
północno zachodnim). Dalej granica biegnie na południowy zachód do potoku 
Zarąbki, którym w dół jego biegu dochodzi do Raby w pobliżu osiedla 
Wierciakówka, skąd drogą na południowy zachód do szosy Lubień - 
Myślenice i szosą tą przez Stróż granica dochodzi do punktu początkowego 
w rynku w Myślenicach. 
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 Jawornik 
 
 

 2872 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie szosą z Sułkowic-Zielonej 
przez Rudnik, Jawornik do szosy Kraków - Myślenice i szosą tą na 
południowy wschód do Myślenic.Tu skręca na zachód i drogą przez Bysinę, 
Jasienicę prowadzi do drogi przy potoku Gościbia. Drogą tą wzdłuż potoku 
Gościbia (ok.1 ,6 km), w kierunku osiedla o tej samej nazwie, granica 
dochodzi do drogi lokalnej w kierunku Sułkowic, którą na północny zachód 
dochodzi do południowego krańca Sułkowic. Stąd szosą Zembrzyce - 
Biertowice na północ do skrzyżowania dróg w miejscowości Sutkowice-
Zielona i punktu początkowego. 
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 Bysina 
 
 

 4614 
 
 

    Wschodnią granicę stanowi szosa Myślenice - Lubień, od rynku 
w Myślenicach do miejscowości Stróża i drogi Stróża - Bieńkówka. Drogą tą 
na zachód przez Trzebunię do Bieńkówki. Następnie z Bieńkówki na północ 
drogą gruntową do osiedla Lachówka i dalej drogą na północ w kierunku góry 
Babica, do szlaku turystycznego czerwonego. Następnie drogą biegnącą na 
zachód (i szlakiem) do przełęczy między wzniesieniami oznaczonymi na 
mapie jako 675,9 i 663,7, skąd granica zbiega na północ do potoku płynącego 
spod tej przełęczy i potokiem tym doprowadza do osiedla Chodników. Dalej 
drogą przez osiedle Kijówka dochodzi do szosy Zembrzyce - Sułkowice 
i szosą tą do osiedla Młynarzówka w Sułkowicach.Tu granica obwodu skręca 
na południowy wschód i drogą lokalną prowadzi do potoku Gościbia 
i następnie drogą wzdłuż tego potoku do drogi Sułkowice - Myślenice. Drogą 
tą przez Jasienicę, Bysinę dochodzi do punktu początkowego w rynku 
w Myślenicach. 
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 Lanckorona 
 
 

 4648 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie z miejscowości Biertowice szosą 
Biertowice - Zembrzyce przez Zieloną, Sułkowice, Harbutowice do 
miejscowości Palcza i skrzyżowania z drogą Palcza - Brody.Tu skręca na 



północ i szosą tą, przez Skawinki, Łaśnicę prowadzi do osiedla Cedrom 
i drogi na Bugaj, którą następnie na zachód, przecinając tor kolejowy Kalwaria 
Zebrzydowska - Skawce biegnie do osiedla Wronówka. Stąd drogą 
w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej, przez osiedle Godałówka, obok 
Klasztoru do szosy Wadowice - Kraków i szosą tą z Kalwarii na wschód przez 
Brody, Izdebnik do Bierutowic i punktu początkowego. 
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 Stryszów 
 
 

 5040 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie z miejscowości Bugaj w osiedlu 
Godałówka, drogą lokalną na południe do osiedla Wronówka, gdzie skręca na 
wschód i przecinając tor kolejowy Kalwaria Zebrzydowska - Skawce prowadzi 
do szosy Brody - Palcza. Szosą tą na południowy wschód przez Łaśnicę, 
Skawinki prowadzi do osiedla Głowicówka w miejscowości Palcza, gdzie 
skręca na zachód i drogą grzbietową przez górę Na Chełmie, górę Chełm, a 
następnie na południe i południowy zachód drogą grzbietową przez osiedle 
Odrowązie, Kramarówka, Zalesie, Za Potokiem do rzeki Skawa (obok stacji 
PKP Skawce). Rzeką Skawa w dół jej biegu do drogi biegnącej na północny 
wschód, w kierunku miejscowości Zagórze i drogą tą przez Zagórze, osiedle 
Zimna Woda do Łękawicy. Stąd drogą lokalną w kierunku północnym do 
osiedla Szczałba, gdzie skręca na północny wschód i przez osiedle U Sośliny 
dochodzi do osiedla Chlewna.Tu skręca na południowy wschód i drogą 
wiejską grzbietową biegnie do szosy Barwałd Górny - Stryszów w pobliżu 
osiedla Jamrozówka. Następnie szosą tą prowadzio koło 0,5 km na 
południowy wschód, następnie jeszcze około 0,5km na południe, gdzie od 
zakrętu przechodzi na drogę polną i w kierunku wschodnim, następnie 
północno wschodnim, przez osiedla Gębalówka i Chmielarzówka biegnie do 
punktu początkowego w Bugaju (osiedle. Godałówka). 
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 Mucharz 
 
 

 4880 
 
 

    Od wschodu granica obwodu biegnie z miejscowości Łękawica szosą do 
Zagórza osiedle Zimna Woda, następnie dalej w tym samym kierunku drogą 
do przecięcia się z rzeką Skawa. Stąd rzeką Skawą w górę jej biegu do ujścia 
potokuTarnawka i potokiem tym w górę, przez Tarnawę Dolną Tarnawę 
Górną do osiedla Putyrówka. Stąd drogą grzbietową w kierunku północno 
zachodnim, przez osiedle Mikołajki, Makową Górę do przecięcia się z drogą 
grzbietową: góra Królowa Wyżna - schronisko PTTK Magurka.Tu granica 
obwodu skręca na północny wschód i drogą grzbietową, przez górę Królowa 
Wyżna, górę Żar, miejscowość Skalnica, do przecięcia się z szosą Wadowice 
- Skawce w osiedlu Chobot. Szosą tą na południowy wschód do drogi 
biegnącej do osiedla Gołę-biówka. Stąd drogą gruntową przez osiedle 
Gołębiówka, drogi leśnej biegnącej w kierunku północno wschodnim do 
potoku. Potokiem tym w górę jego biegu do drogi (około 200 m) prowadzącej 
spod Jaroszowickiej Góry. Stąd drogą tą w kierunku południowo wschodnim 
do uroczyska "Święto Lasu". Następnie drogą grzbietową w kierunku 
wschodnim (przez rogatki), a dalej drogą wiejską do przecięcia się z szosą 
Klecza Dolna - Łękawica na wprost drogi prowadzącej do osiedla Szczalba. 
Stąd granica obwodu biegnie na południowy wschód do Łękawicy tj. do 
punktu wyjściowego. 
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 Ponikiew 
 
 

 5542 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Kęty - Wadowice - Kalwaria, od 
osiedla Lewkówka, przez Chocznię, Wadowice do Kleczy Dolnej i drogi 
Kleczą Dolna - Łękawica.Tu skręca na południowy wschód i drogą tą biegnie 
w kierunku Łękawicy do przecięcia się z drogą do osiedla Szczalba (obok 
kapliczki). Stąd w kierunku zachodnim drogą wiejską (przez rogatki), a 
następnie drogą grzbietową do uroczyska "Święto Lasu". Stąd na północny 
zachód drogą prowadzącą w kierunku Jaroszowskiej Góry, z której 
w kierunku południowo zachodnim schodzi do potoku (około 200 m). 
Potokiem tym w dół jego biegu do przecięcia się z drogą leśną. Dalej drogą 
leśną, na południowy zachód do osiedla Gołębiówka, skąd dalej drogą 
gruntową i asfaltową, przez nowy most drogowy na rzece Skawa dochodzi do 
szosy Skawce - Wadowice. Szosą tą biegnie na północny zachód do drogi 
wiejskiej na Koziniec, którą dalej na południowy zachód przez Chrobot, 
Skalnicę, górę Żar, górę Królowa Wyżna do schroniska "Pod Leskowcem".Tu 
granica obwodu skręca na północny zachód i biegnie drogą grzbietową do 
góry Gancarz-Krzyż, skąd na zachód szlakiem turystycznym około 100 m, a 
następnie na północ w prostej linii do potoku Choczynka przy budynku nr 44 
w Kaczynie. Dalej drogą lokalną do osiedla Bryndzówka - do skrzyżowania 
się z drogą lokalną z Frydrychowic. Stąd drogą tą, na północny zachód 
granica biegnie do przecięcia się z szosą Wadowice - Andrychów w osiedlu 
Lewkówka. 
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 Rzyki 
 
 

 4580 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Andrychów - Wadowice od 
przecięcia się z drogą na Biadaszów II, w kierunku Wadowic, przez Inwałd do 
osiedla Lewkówka, do przecięcia się z drogą lokalną z Frydrychowic.Tu 



skręca na południowy wschód i drogą tą biegnie (przecinając tor) do 
południowej części wsi Chocznia, między osiedlami Przy Białej Drodze 
i Graboniówka. Następnie granica obwodu biegnie szosą Chocznia - Kaczyna 
do Kaczyny i przy budynku nr 44 przechodzi na potok Choczynka. Dalej w linii 
prostej na południe do grzbietu, skąd na wschód około 100 metrów szlakiem 
turystycznym do góry Gancarz - Krzyż. Dalej na południowy wschód 
i południe, drogą grzbietową i szlakiem turystycznym do schroniska "Pod 
Leskowcem". Stąd na południe przez górę Leskowiec, następnie na 
południowy zachód do Madohory, skąd na północny zachód, dalej drogą 
grzbietową do góry Potrójna przy osiedlu Hatale. Dalej na północ, drogą 
grzbietową przez osiedle Czarny Groń do drogi na Bolęcinę w osiedlu 
Kamieniec. Drogą tą wzdłuż potoku Bolęcinianka granica dochodzi do szosy 
Andrychów - Rzyki. Szosą tą w kierunku Andrychowa do skrzyżowania 
z drogą do Zagórnika, skąd biegnie ok. 250m na wschód, do drogi na 
Biadaszów. Stąd prowadzi na północ przez Biadaszów II do szosy Andrychów 
- Wadowice w punkcie początkowym. 
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 Targanice 
 
 

 4837 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od szosy Kęty- Wadowice drogą 
lokalną przez Biadaszów II do drogi Andrychów -Zagórnik. Drogą tą na 
zachód do szosy Andrychów - Rzyki i stąd drogą tą na południowy wschód do 
skrzyżowania z drogą do Bolęciny. Stąd w kierunku południowym granica 
obwodu biegnie do miejscowości Bolęcina i dalej drogą lokalną wzdłuż potoku 
Bolęcinianka do osiedla Kamieniec. Stąd leśną drogą, początkowo na 
południowy wschód, następnie drogą grzbietową na południe biegnie przez 
Czarny Groń do góry Potrójna i osiedla Hatale.Tu skręca na południowy 
zachód i następnie na zachód drogą grzbietową dochodzi do Przełęczy 
Kocierskiej i do osiedla Korolówka. Stąd dalej drogą grzbietową na północny 
zachód i północ przez góry Cygańska. Kaprówka, Brzezinka Górna do osiedla 
"Pod Kaplicą". z osiedla drogą grzbietową do Porębskiego Gronia, skąd na 
północ ciekiem wodnym do skrzyżowania się z drogą leśną na wysokości 
warstwicy 440. Stąd dalej drogą leśną na północ obok polany "Walusiakowej" 
do potoku granicznego, obok osiedla Podlesie i dalej na północ przez osiedla 
Granica, Sosina do drogi Czaniec Górny - Bulowice (skręcając na zachód na 
wzgórzu oznaczonym na mapie 355,0). Drogą tą na północny wschód przez 
osiedle Morga Druga biegnie do Bulowic (osiedle Górny Gościniec) i szosy 
Kęty -Wadowice, którą przez Andrychów prowadzi do punktu początkowego. 
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 Ryglice 
 
 

 3165 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą Tuchów - Jodłowa, od 
miejscowości Niszowa, przez Ryglice, Joniny, Kowalową do przecięcia się ze 
wschodnią granicą województwa małopolskiego. Granica wschodnia obwodu 
biegnie wschodnią granicą administracyjną województwa małopolskiego 
w kierunku południowym do styku z granicą gmin: Ryglice i Szerzyny. 
Południowa granica obwodu biegnie na zachód południową granicą 
administracyjną gminy Ryglice, drogą grzbietową przez Górę Gilową, 
Krzyżową, Wielką Górę dochodząc do styku z granicą gminy Tuchów. 
Granicą gmin: Tuchów i Szerzyny, w kierunku południowym dochodzi do drogi 
Żurowa - osiedle Ratówki, a stąd w/w drogą, w kierunku zachodnim do 
osiedla Ratówki i jeszcze ok. 400 m dalej do drogi Jodłówka Tuchowska-
Uniszowa. Stąd granica zachodnia obwodu biegnie drogą w kierunku 
północnym do miejscowości Uniszowa, do szosy Tuchów - Jodłowa. 
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 Szerzyny 
 
 

 5584 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie północną granicą administracyjną gminy 
Szerzyny, od styku z granicą administracyjną gminy Rzepiennik Strzy-żewski 
do styku z drogą Swoszowa - Święcany. Północno wschodnia granica 
obwodu biegnie drogą Swoszowa - Święcany, przez Szerzyny do 
miejscowości Święcany i dalej tą szosą do szosy Biecz - Jasło w Siepietnicy 
(z wyłączeniem z tego obwodu obiektu stanowiącego własność Koła 
Łowieckiego "SZARAK" w Szerzynach wraz z drogą dojazdową do obiektu. 
Obiekt ten znajduje się w Swoszowej, po zachodniej stronie drogi Święcany - 
Swoszowa). Południowa granica obwodu biegnie szosą Jasło - Biecz, od 
drogi ze Święcan do Siepietnicy i dalej biegnie drogą Siepietnica - przysiółek 
Kurpiel - przysiółek Podlesie (wieś Szerzyny) do przecięcia się z południową 
granicą powiatu tarnowskiego.Tu skręca na zachód i granicą tą dochodzi do 
zachodniej granicy gminy Szerzyny. Zachodnia granica obwodu biegnie 
zachodnią granicą administracyjną gminy Szerzyny, od styku z południową 
granicą powiatu tarnowskiego do styku z granicą między gminami Rzepiennik 
Strzyżewski i Tuchów i dalej do styku z granicą między gminami Tuchów 
i Ryglice i punktu początkowego. 
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 Binarowa 
 
 

 8142 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie od przysiółka Czerwoniec polną drogą 
w kierunku południowo wschodnim, jednocześnie zachodnią granicą gminy 
Rzepiennik Strzyżewski do przecięcia się z szosą Olszyny - Szerzyny. Szosą 



tą ok. 300 na zachód a następnie w kierunku południowym polną drogą 
(granica gmin Rzepiennik Strzyżewski i Szerzyny) do drogi grzbietowej 
będącej granicą gmin: Szerzyny i Biecz. Drogą tą granica biegnie w kierunku 
wschodnim na górę Dział, a z niej na południowy wschód (od Działu granicą 
województwa małopolskiego) do szosy Biecz - Jasło w miejscowości 
Siepietnica. Stąd granica biegnie w kierunku południowo zachodnim szosą 
przez Biecz do skrzyżowania z szosą do Strzeszyna. Stąd w/w szosą przez 
Strzeszyn do Sietnicy i do drogi do Rzepiennika Suchego. Dalej na północ do 
Rzepiennika Suchego, a następnie szosą w kierunku miejscowości Olszyny. 
Gdy szosa skręca na północny wschód, granica obwodu biegnie dalej polną 
drogą grzbietową na północny zachód do przecięcia się z granicą gmin 
Rzepiennik Strzyżewski i Tuchów. Stąd granicą gmin na północny wschód do 
przecięcia się z szosą Jodłówka Tuchowska - Szerzyny, dalej na północ do 
przysiółka w północno wschodniej części wsi Ratówki, skąd na wschód do 
przysiółka Czerwoniec i punktu początkowego. 
 

153 
 
 

153 
 
 

 Rzepiennik 
 
 

 4887 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie północną granicą administracyjną gminy 
Rzepiennik Strzyżewski, od styku w miejscowości Tursko z granicą 
administracyjną gminy Ciężkowice do przecięcia się z drogą JodłówkaTu-
chowska - Rzepiennik Suchy. Wschodnia granica obwodu biegnie drogą Jo-
dłówka Tuchowska - Rzepiennik Suchy, od przecięcia się z północną granicą 
administracyjną gminy Rzepiennik Strzyżewski do skrzyżowania w Rzepien-
niku Suchym z drogą Rzepiennik Strzyżewski - Rożnowice.Tu skręca na 
południe i biegnie lokalną drogą do Sitnicy. z Sitnicy, lokalną drogą 
w kierunku południowo zachodnim dochodzi do drogi Moszczenica - 
Staszkówka. Granica południowa obwodu biegnie drogą Moszczenica - 
Staszkówka, w kierunku zachodnim do Staszkówki i drogi Staszkówka - 
Turza, skąd drogą tą na północny wschód do przecięcia się z granicą 
administracyjną powiatu tarnowskiego.Tu skręca na północ i zachodnią 
granicą administracyjną gminy Rzepiennik Strzyżewski dociera do styku 
z granicą gminy Gromnik. 
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 Ciężkowice 
 
 

 3657 
 
 

    Północno wschodnia i wschodnia granica obwodu biegnie drogą Golanka - 
Rzepiennik Strzyżewski, od mostu na rzece Biała do przecięcia się z granicą 
administracyjną gminy Rzepiennik Strzyżewski. Dalej biegnie w kierunku 
południowo zachodnim, następnie południowo wschodnim wzdłuż granicy 
administracyjnej gminy Rzepiennik Strzyżewski do przecięcia się z drogą 
Turza - Staszkówka. Granica południowa obwodu biegnie drogą Turza - 
Staszkówka, od przecięcia się z granicą powiatów: tarnowskiego i gorlickiego 
do Staszkówki. Dalej szosą Staszkówka - Ciężkowice do przecięcia się 
z południową granicą administracyjną powiatu tarnowskiego. Stąd granicą 
powiatu dociera do rzeki Biała. Zachodnia granica obwodu biegnie rzeką 
Biała, od południowej granicy powiatu tarnowskiego do przecięcia się z drogą 
Gromnik - Rzepiennik Strzyżewski. 
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 Gromnik 
 
 

 6104 
 
 

    Granica północna obwodu biegnie drogą Zakliczyn - Gromnik, od 
miejscowości Faściszowa do szosy Tarnów - Grybów w Gromniku, a 
następnie drogą po północnej stronie stacji PKP Gromnik do rzeki Biała. 
Granica wschodnia obwodu biegnie w górę rzeki Biała, od Gromnika do ujścia 
potoku Kąśnianka. Granica południowa biegnie w górę potoku Kąśnianka, od 
ujścia do rzeki Biała do przecięcia się z drogą prowadzącą do przysiółka 
Zawodzie, po czym skręca na północ i drogą tą przechodzi na drogę Kąśna 
Dolna - Słona.Tu skręca na zachód i drogą Kąśna Dolna - Słona dochodzi do 
zakrętu tej drogi w przysiółku Zbęk (wieś Jastrzębia). Zachodnia granica 
obwodu biegnie drogą Kąśna Dolna - Słona, od zakrętu w przysiółku Zbęk, 
w kierunku północnym do drogi prowadzącej do przysiółka Bartnik. Następnie 
drogą tą do przysiółka Bartnik i jeszcze ok. 300m na północ, gdzie granica 
obwodu skręca na zachód i polną drogą biegnie do wsi Słona. Stąd 
w kierunku Zakliczyna szosą ok. 300m do lokalnej drogi asfaltowej, i biegnie 
nią w kierunku wschodnim do grzbietowej drogi z przysiółka Bartnik do 
osiedla Biała Góra. Drogą tą na północ do przecięcia się z linią energetyczną. 
Dalej granica obwodu biegnie wzdłuż tej linii do przecięcia się z drogą 
biegnącą przez miejscowość Faściszowa i drogą tą na północny zachód 
dochodzi do szosy Zakliczyn - Gromnik i punktu początkowego. 
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 Bruśnik 
 
 

 5107 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie drogą przysiółek Podlesie (Olszowa) - 
Jastrzębia, od przecięcia się z zachodnią granicą administracyjną gminy 
Ciężkowice do drogi Słona - Kąśna Dolna. Stąd w/w drogą dochodzi do styku 
z drogą Kąśna Dolna - przysiółek Zawodzie. Drogą tą w kierunku 
południowym dochodzi do potoku Kąśnianka i dalej w dół jego biegu dociera 
do rzeki Biała. Granica wschodnia obwodu biegnie rzeką Biała, od ujścia 
potoku Kąśnianka do przecięcia się z południową granicą powiatu 



tarnowskiego. Granica południowa obwodu biegnie południową granicą 
administracyjną powiatu tarnowskiego, od przecięcia się z rzeką Biała do 
przecięcia się z drogą Bukowiec - Falkowa.Tu skręca na zachód i drogą tą do 
miejscowości Bukowiec i do drogi Bukowiec - Jamna.Tu granica skręca na 
północ i drogą tą dochodzi ponownie do granicy powiatu tarnowskiego 
w osiedlu Knajpówka. Dalej biegnie granicą powiatu, w kierunku zachodnim 
do drogi przysiółek Potoki -Jamna. Zachodnia granica obwodu biegnie 
w kierunku wschodnim drogą przysiółek Potoki - Jamna, od granicy powiatu 
tarnowskiego do styku z drogą Jamna - Olszowa.Tu skręca na północ i drogą 
Jamna - Olszowa, przez osiedle Kąty dochodzi do drogi przysiółek Podlesie 
(Olszowa) - Jastrzębia i punktu początkowego. 
 

157 
 
 

157 
 
 

 Paleśnica 
 
 

 4066 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie od promu na Dunajcu we wsi Piaski 
Drużków drogą w kierunku wschodnim do Filipowic, a stąd na południe, 
następnie na wschód, przez Budzyń do wsi Borowa i do styku z drogą 
Paleśnica - Zakliczyn.Tu skręca na północ i drogą Paleśnica - Zakliczyn 
dochodzi do drogi Zdonia - Jastrzębia. Drogą Zdonia - Jastrzębia biegnie ok. 
2.000 m do drogi Słona - przysiółek Bartnik, którą na wschód do przysiółka 
Bartnik. Wschodnia granica obwodu biegnie drogą z przysiółka Bartnik, na 
południe do drogi Zdonia - Jastrzębia. Dalej drogą Zdonia - Jastrzębia 
dochodzi do skrzyżowania z drogą Jastrzębia - Olszowa (przysiółek 
Podlesie).Tu granica obwodu skręca na zachód i w/w drogą dochodzi do 
przecięcia się ze wschodnią granicą administracyjną gminy Zakliczyn. Stąd 
granicą tą biegnie w kierunku południowym, drogą do osiedla Jamna i do 
drogi Jamna - przysiółek Potoki. Następnie drogą Jamna- przysiółek Potoki, 
w kierunku zachodnim dochodzi do granicy powiatów: tarnowskiego 
i nowosądeckiego i dalej drogą wzdłuż potoku Paleśnianka dochodzi do 
osiedla Potoki. Dalej granica obwodu biegnie wzdłuż granicy powiatów, od 
przysiółka Potoki, w ogólnym kierunku północno zachodnim, przecinając 
szosę Nowy Sącz - Zakliczyn, do drogi Dzierżaniny - piaski Drużków, a 
następnie drogą tą przez przysiółek Habalina dochodzi do Dunajca, ok. 500m 
poniżej zapory.Zachodnia granica obwodu biegnie w dół rzeki Dunajec, od 
styku z drogą prowadzącą z przysiółka Habalina, do miejscowości Piaski 
Drużków i punktu początkowego. 
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 Rożnów 
 
 

 6349 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie od granicy powiatu 
nowosąde-ckiego i tarnowskiego szosą Zakliczyn - Siedlce na południe przez 
Posadową, Przydonicę, Miłkową do miejscowości Krzywda. Tu skręca na 
zachód i drogą lokalną przez Krzywdę, Niwy, biegnie do szosy Dąbrowa - 
Jelna i szosą tą na północny - zachód do jeziora Rożnowskiego. Dalej 
środkiem jeziora do zapory i rzeki Dunajec. Dunajcem do jeziora 
Czchowskiego i środkiem tego jeziora do zapory i z powrotem do rzeki 
Dunajec w osiedlu Trąbki.Tu granica obwodu przechodzi na drogę wiejską 
w kierunku miejscowości Habalina i drogą tą biegnie w kierunku południowo 
wschodnim przez Habalinę, Kretówki do wschodniego skraju wsi Roztoka-
Brzeziny i do granicy powiatu nowosądeckiego. Dalej granicą powiatu 
nowosądeckiego do punktu początkowego, tj. do szosy Zakliczyn - Siedlce. 
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 Bilsko 
 
 

 3767 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie rzeką Dunajec od jego ujścia do 
jeziora Czchowskiego, w górę jego biegu do jeziora Rożnowskiego i dalej 
środkiem jeziora do szosy Nowy Sącz - Kraków w Tęgoborzy. Szosą tą na 
północ do Łososiny Dolnej, gdzie przechodzi na szosę Łososina Dolna - 
Iwkowa i przez Michalczową biegnie do skrzyżowania z drogą dowsi Łęki. Tu 
skręca na południowy wschód i drogą lokalną przez Łęki prowadzi 
z powrotem do szosy Nowy Sącz - Kraków, którą następnie przez Witowice 
Górne biegnie do punktu początkowego, tj. jeziora Czchowskiego i ujścia do 
niego rzeki Dunajec. 
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 Porąbka 
 
 

 3796 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie ok. 900 m drogą przysiółek Zalesie- 
przysiółek Zeliny, od drogi Porąbka Iwkowska - Tymowa w kierunku 
wschodnim, a następnie skręca na południowy zachód i dochodzi do drogi 
biegnącej w kierunku wschodnim do przysiółka pod Machulcem. Stąd drogą 
biegnie w kierunku południowo wschodnim do przysiółka Iwkowa- Kozieniec, 
a następnie w kierunku południowym, przez miejscowość Wytrzyszczka 
dochodzi do szosy Czchów - Nowy Sącz. Szosą tą, w kierunku Łososinę 
Dolnej dochodzi do drogi biegnącej do miejscowości Kąty. Drogą tą (jako 
południowa granica obwodu) biegnie w kierunku północno zachodnim przez 
wieś Łęki do drogi Kąty - Michalczowa i granicy powiatów: brzeskiego 
i nowosądeckiego, a stąd na południe drogą w kierunku Michalczowej do 
miejsca, gdzie granica powiatów odchodzi na południowy zachód.Tu granica 
obwodu skręca na południowy zachód i biegnie granicą powiatów do styku 
powiatów: brzeskiego, nowosądeckiego i limanowskiego. Dalej biegnąc 



granicą powiatów brzeskiego i limanowskiego w kierunku północno 
zachodnim, dociera do styku powiatów: limanowskiego, brzeskiego 
i bocheńskiego, skąd granicą powiatów: bocheńskiego i brzeskiego, 
w kierunku północno wschodnim dochodzi do szosy Rajbrot - Porąbka 
Iwkowska. Drogą tą biegnie na wschód do drogi Porąbka Iwkowska - 
Tymowa. Stąd granica obwodu, drogą Porąbka Iwkowska - Tymowa dociera 
do drogi przysiółek Zalesie - przysiółek Zeliny. 
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 Ujanowice 
 
 

 4194 
 
 

    Poczynając od północy granica obwodu biegnie drogą grzbietową od 
punktu wysokościowego oznaczonego na mapie 561,5 w kierunku wschodnim 
do Kobylej Góry. Stąd granicą powiatu limanowskiego i brzeskiego, 
w kierunku południowo wschodnim, drogą polną przez Podgłasznie do 
miejsca przecięcia się potoku Krosna z drogą Dobrociesz - Krosna i dalej 
w tym kierunku do miejscowości Kromolin, a stąd w kierunku południowo 
zachodnim granicą powiatu limanowskiego i nowosądeckiego do drogi 
biegnącej grzbietem Pasma Łososińskiego i szlaku turystycznego Sałasz - 
Jaworz. Drogą tą w kierunku zachodnim biegnie do miejscowości Kopciówka, 
gdzie skręca na północny wschód i drogą stokową dochodzi do polnej drogi 
prowadzącej do osiedla Padoły i w kierunku wschodnim, przez to osiedle 
granica obwodu dochodzi do południowej części wsi Jaworzna. Stąd na 
północ, przecinając szosę Laskowa - Ujanowice biegnie do Kamionki Małej. 
z przysiółka Klepaczówka polną drogą w kierunku północno zachodnim 
dochodzi do punktu początkowego. 
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 Pisarzowa 
 
 

 13761 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie od miejscowości Za Lasem północną 
granicą powiatu limanowskiego, grzbietem na wschód przez górę Pasierbiec, 
górę Kamionna, do szosy Bochnia - Limanowa. Stąd dalej w tym samym 
kierunku granicą powiatu do osiedla Jurkówka,a dalej na północ do cegielni 
w osiedlu Dwór.Tu opuszcza granicę powiatu i skręca drogą w kierunku 
Szczytu Głowaczyzna i prowadzi z powrotem do granicy powiatu 
limanowskiego, którą biegnie do punktu wysokościowego oznaczonego na 
mapie 561 ,5.Tu granica skręca na południe na drogę polną prowadzącą do 
Kamionki Małej (na wschód od przysiółka Klepaczówka) i przez Kamionkę 
Małą, dalej w kierunku południowym biegnie do miejscowości Jaworzną, 
przecinając szosę Laskowa - Łososina Dolna. Stąd dalej na południe, granica 
obwodu biegnie przez Jaworzna, skręcając następnie na zachód i prowadzi 
drogą do osiedla Padów i do drogi ze szlakiem turystycznym. Szlakiem 
turystycznym w kierunku południowym ok. 500m, a dalej drogą stokową do 
Kopciówki. Dalej granica biegnie grzbietem głównym Pasma Łososińskiego, 
w kierunku wschodnim, szlakiem turystycznym drogą grzbietową przez 
Sałasz, Jaworz, Babią Górę i dalej drogą grzbietową (opuszczając szlak 
turyst.) przez Chełm na górę oznaczoną na mapie 731,3. Stąd biegnie 
granicą powiatu limanowskiego w kierunku południowo zachodnim, a dalej 
południowym, polną drogą do szosy Limanowa - Męcina - Nowy Sącz.Tu 
skręca na zachód i szosą tą biegnie ok. 1,2km, następnie na południe, 
granicą powiatu dochodzi do szosy Limanowa -Wysokie - Nowy Sącz i szosą 
tą w kierunku Limanowej, przez Kaninę prowadzi do miejscowości Cieniawa, 
skąd na północny wschód drogą do szosy Limanowa - Męcina 
w miejscowości Mordarka.Tu skręca na zachód i dochodzi do Limanowej. 
z Limanowej granica obwodu biegnie w kierunku zachodnim do Słopnic, skąd 
na północ drogą do szosy Limanowa - Mszana Dolna w Zamieściu. Szosą tą 
w kierunku zachodnim ok. 1,5km i tu granica przechodzi na lokalną drogę 
biegnącą w kierunku północnym. Drogą tą do stacji PKP w Tymbarku, skąd 
torem kolejowym Tymbark - Limanowa do przystanku PKP Piekiełko, gdzie 
skręca na północ i drogą lokalną prowadzi do szosy Limanowa - Nowe Rybie. 
z szosy tej (po ok. 200m) przechodzi na drogę wiejską i przez Kisielówkę 
biegnie do granicy powiatu limanowskiego w miejscowości Za Lasem. 
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 Kostrza 
 
 

 6087 
 
 

 Poczynając od granicy powiatu limanowskiego w miejscowości Za Lasem 
(Na Końcu), granica obwodu biegnie drogą wiejską na południe przez 
Kokocki, Kisielówkę do szosy Nowe Rybie - Limanowa, skąd dalej przez most 
na rzece Łososina i drogą lokalną do przystanku PKP Piekiełko. Następnie 
torem kolejowym Limanowa - Mszana Dolna, przez Tymbark do wiaduktu 
kolejowego w Zawadce, a od wiaduktu na północny zachód szosą Tymbark - 
Lasocice przez Wilkowisko, Jodłownik, Mstów do skrzyżowania dróg na 
północ od Mstowa.Tu skręca na północny wschód i drogą przez Podczacze 
prowadzi do mostu na rzece Tarnawa, a dalej rzeką Tarnawa w dół jej biegu 
do granicy powiatu limanowskiego (Dalnia). Stąd granicą powiatu Diegnie na 
wschód do drogi Stare Rybie - Tarnawa i drogą tą do miejscowości Sosnówki, 
skąd na północny wschód utwardzoną drogą prowadzącą w kierunku wsi 
Rdzawa, obok lasu Połomia prowadzi na powrót do granicy powiatu. Dalej 
granicą powiatu limanowskiego, na południowy wschód południe, przez 



Konty, Bąkówkę, w Gościńcu, biegnie do punktu początkowego 
w miejscowości Za Lasem (Na Końcu). 
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 Szczyrzyc 
 
 

 4701 
 
 

    Od północy granica biegnie od zbiegu granic powiatów: myślenickiego, 
bocheńskiego i limanowskiego w kierunku wschodnim do południowo 
zachodniego skraju wsi Kępanów, skąd w kierunku południowo wschodnim do 
potoku Tarnawka i potokiem w górę jego biegu, przez osiedle Dalnia do drogi 
Dębina - Szyk i dalej drogą tą do Dębiny i szosy Krasne Lasocice - 
Wilkowisko. W/w szosą granica obwodu biegnie przez Jodłownik do 
zachodniego skraju wsi Wilkowisko i drogi do Skrzydlnej. Drogą tą kierunku 
zachodnim do Skrzydlnej i dalej szosą Skrzydlna - Wiśniowa, przez 
Przenoszę biegnie do zachodniej granicy powiatu limanowskiego drogi na 
Ciecień. Stąd drogą grzbietową przez Kadłuby górę Ciecień, Księżą Górę 
w kierunku północnym do węzła szlaków w Podgrodzisku. Stąd szlakiem 
i granicą powiatu na wschód do szosy Raciechowice - Szczyrzyc i dalej 
granicą powiatu, przez północny skraj miejscowości Góra Świętego Jana do 
potoku Sawka. Potokiem tym w dół ok. 1 km, następnie w kierunku północno 
wschodnim, granicą powiatu, północnym skrajem wsi Krasne Lasocice do 
punktu początkowego. 
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 Wiśniowa 
 
 

 4667 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie szosą Dobczyce - Wiśniowa, na 
południe i w osiedlu Krzysztorówka skręca drogą wiejską na południowy 
wschód i przez osiedle Kalisiówka,dalej w kierunku wschodnim prowadzi do 
drogi grzbietowej i szlaku turystycznego na Ciecień (jednocześnie granicy 
powiatów: myślenickiego i limanowskiego). Stąd drogą grzbietową (i granicą 
powiatów) biegnie na południe przez: Księżą Górę, Ciecień, osiedle Kadłuby 
do drogi Wierzbanowa - Skrzydlna, skąd na południowy zachód granicą 
powiatów do szosy Wiśniowa - Kasina Wielka i dalej na zachód, na 
Wierzbanowską Górę i do osiedla Hrasty. Następnie granica biegnie na 
południowy zachód do osiedla Wydry i potoku Kasińczanka, którym w dół jego 
biegu do osiedla Obajtki, skąd drogą grzbietową na północny zachód, przez 
Górę Bydłoniową do osiedla Draby. Dalej granica obwodu biegnie na północ, 
polną drogą przez Górę Patria, osiedle Weszkówka i dochodzi do potoku 
Niedźwiadek (górny bieg), którym w górę do źródeł i przełęczy między górą 
Trzy Kopce a Lubomirem. Stąd granica biegnie na północny wschód potokiem 
Lipnik, od źródeł i w dół jego biegu do drogi wiejskiej w Lipniku (naprzeciw 
szkoły). Następnie przez wieś Lipnik prowadzi do drogi lokalnej w kierunku 
Glichowa i dalej tą drogą przez Glichów do szosy Dobczyce - Wiśniowa 
w pobliżu ujścia potoku Lipnik do potoku Krzyworzeka i punktu 
początkowego. 
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 Pcim 
 
 

 6139 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie z Trzemeśni na południowy wschód 
szosą przez Zasań do Lipnika, skąd dalej drogą na południowy zachód, gdzie 
obok szkoły przechodzi na potok Lipnik i dalej w górę jego biegu do źródeł 
i przełęczy między górą Trzy Kopce i Lubomirem. Następnie do źródeł potoku 
Niedźwiadek i potokiem tym do osiedla Weszkówka, gdzie granica skręca na 
południe i drogą grzbietową przez szczyt Patria prowadzi do osiedla 
Sołwiówka, a następnie przez osiedle Draby do granicy powiatów: 
myślenickiego i limanowskiego. Stąd drogą na północny zachód (i granicą 
powiatów) biegnie do głównego grzbietu biegnącego od Lubomira do Kiczory 
i dalej grzbietem tym na południowy zachód. Nie dochodząc do Kiczory ok. 
800m wcześniej) granica skręca na zachód i dochodzi do góry Kamionka i tu 
przechodzi na drogę lokalną biegnącą na południowy wschód do szczytu góry 
Kiczora. Następnie drogą leśną na południe do roli Ksiki i dalej przez Rabę 
dochodzi do szosy Mszana Dolna - Lubień, którą prowadzi do Lubnia i szosy 
Zakopane - Kraków. Tu skręca na północ i szosą tą biegnie przez Pcim, 
schodząc z niej w pobliżu osiedla Słowikówka, gdzie skręca na drogę wiejską, 
następnie przecina Rabę w miejscu ujścia potoku Zarębka. Stąd potokiem 
tym w górę jego biegu do osiedla Tyrpułowa i dalej do grzbietu, za grzbietem 
skręcając na południowy wschód, następnie na północny wschód, granica 
dochodzi do osiedla Kozakówka w Porębie. Dalej w kierunku północnym 
przez Porębę i Trzemeśnię biegnie do skrzyżowania z drogą na Zasań 
w punkcie początkowym. 
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 Stróża 
 
 

 5047 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie szosą Myślenice - Lubień 
z miejscowości Stróża, na południe przez Pcim do skrzyżowania z drogą do 
Tokarni.Tu skręca na zachód i przez Krzczonów prowadzi do Tokarni, skąd 
dalej drogą lokalną przez Więcierzę, Więciórkę na północny zachód do szosy 
Bieńkówka - Stróża w Trzebuni. Następnie szosą tą przez Trzebunię na 
wschód do punktu początkowego w Stróży. 
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Bieńkówka - Stróża, z osiedla Francuzowa w Trzebuni, drogą w kierunku 
południowo wschodnim przez Więciórkę, Więcierzę do Tokarni.Tu skręca na 
południowy zachód i szosą na Łętownię biegnie do przecięcia się z granicą 
powiatów: myślenickiego i suskiego. Granicą tą na zachód, początkowo 
potokiem, następnie grzbietem biegnie przez Łysą Górę, Stołową 
Górę,osiedle Groń, górę Groń do wzniesienia oznaczonego na mapie 802,3. 
Stąd granica obwodu biegnie w kierunku północnym, przez osiedle 
Jabconiówka a następnie wzniesieniem Magura, dalej omijając od zachodu 
górę Syrkówkę, w kierunku Koskowej Góry i przez osiedle Koskówka do 
osiedla Łazy. Następnie granicą powiatów w kierunku północno wschodnim 
i północnym dochodzi do szosy Bieńkówka - Stróża i szosą tą na wschód do 
punktu początkowego w Trzebuni. 
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 Bieńkówka 
 
 

 6684 
 
 

    Granica obwodu biegnie od północnego wschodu z miejscowości 
Harbutowice (osiedle Celarówka) drogą lokalną na południowy zachód przez 
osiedle Kijówka, następnie drogą na południowy wschód w kierunku osiedla 
Jaworze do ostatniego potoku za osiedlem Chodników. Stąd na południe tym 
potokiem do drogi stokowej (po stronie południowej grzbietu) i szlaku 
turystycznego (czerwonego). Dalej tym szlakiem w kierunku wschodnim do 
góry Babica. z góry Babica drogą leśną w kierunku południowo wschodnim do 
szosy Trzebunia - Bieńkówka, którą na zachód do osiedla Ladzówka. 
z osiedla Ladzówka drogą leśną na południe popod górę Par-szywka (od 
strony północno zachodniej).Tu skręca w kierunku południowo zachodnim 
i przez osiedle Łazy dochodzi do osiedla Koskówka. Stąd w kierunku 
południowym dochodzi drogą leśną do osiedla "U Dyrdy". Następnie skręca 
drogą lokalną w kierunku zachodnim i biegnie do Żarnówki i dalej do rzeki 
Skawa. Rzeką Skawa prowadzi w dół jej biegu do drogi Grzechynia - Maków 
i drogą tą do Makowa Podhalańskiego. Stąd na północ drogą lokalną przez 
osiedle Makowska Góra, górę Działy do Budzowa, gdzie przechodzi na szosę 
Zembrzyce - Sułkowice i biegnie nią na północny wschód do osiedla 
Paszkówka i skrzyżowania dróg. Dalej szosą na północ, przez Zachełmnę do 
drogi biegnącej grzbietem góry Chełm i tą drogą w kierunku wschodnim do 
miejscowości Palcza (osiedle Głowicówka).Tu skręca na południe i szosą 
Kalwaria Zebrzydowska - Palcza dochodzi do szosy Zembrzyce - Sułkowice, 
skąd w kierunku wschodnim do punktu początkowego w Harbutowicach 
(osiedle Celarówka). 
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 Zembrzyce 
 
 

 4722 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie od rzeki Skawa obok stacji kolejowej 
Skawce drogą grzbietową w kierunku wschodnim przez osiedla Za Potokiem, 
Zalesie, Kramarówka, Odrowązie do góry Chełm, skąd dalej drogą grzbietową 
na wschód przez górę "Na Chełmie" do szosy Zachełm na - Stronie. 
Następnie granica biegnie na południe szosą przez Zachełmną do szosy 
Sułkowice - Zembrzyce w osiedlu Paszkówka. Szosą tą prowadzi na 
południowy zachód do Budzowa (osiedle Pieczarówka), skąd na południe 
drogą lokalną przez górę Działy, osiedle Makowska Góra do Makowa i dalej 
drogą na Grzechynię do przecięcia się z rzeką Skawa. Rzeką Skawa w dół jej 
biegu do punktu początkowego w Skawcach. 
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 Krzeszów 
 
 

 6489 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie drogą grzbietową z Góry Makowej 
w kierunku południowo wschodnim, przez osiedle Mikołajki do osiedla 
Putyrówka. Stąd potokiem Tarnawka w dół jego biegu do ujścia do rzeki 
Skawa. Dalej rzeką Skawą w górę jej biegu do przecięcia się z szosą Maków 
Podh. - Sucha Beskidzka. Stąd do Suchej Beskidzkiej i dalej na zachód szosą 
Sucha - Żywiec przez Kuków do drogi leśnej biegnącej na północ (pomiędzy 
przysiółkami Knopiakówka i Szwajcówka). Drogą tą biegnie w kierunku 
północno zachodnim na górę Kamienna i dalej na północ do osiedla 
Baryłówka i ponownie na północny zachód na Czarną Górę. Stąd granica 
obwodu biegnie na północ linią oddziałową pomiędzy oddziałami 76 i 77 
(będącą w północnej części potokiem) i dochodzi do potoku Sikorówka, 
którym w górę jego biegu, a następnie drogą zrywkową na północny zachód 
do dolnej granicy polany Kowalowa. Stąd w kierunku północno wschodnim 
drogą grzbietową przez Leskowiec, obok schroniska PTTK "Na Leskowcu" do 
Góry Makowej i punktu początkowego. 
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 Lipinki 
 
 

 8158 
 
 

    Wschodnią granicę obwodu stanowi granica województwa małopolskiego 
od przecięcia się z szosą Biecz - Jasło w pobliżu osiedla Siepietnica do szosy 
Gorlice - Nowy Żmigród i granicy Magurskiego Parku Narodowego. Stąd 
granica biegnie granicą Magurskiego PN w ogólnym kierunku zachodnim do 
przecięcia się z lokalną drogą biegnącą wzdłuż potoku Bednarka. Drogą tą na 
północ do szosy Nowy Żmigród - Gorlice. Szosą tą granica obwodu biegnie 
w kierunku Gorlic do skrzyżowania z drogą do wsi Kobylanka. Stąd na północ 
przez Kobylankę do skrzyżowania z szosą do miejscowości Zagórzany, skąd 



na zachód w kierunku Zagórzan do mostu na rzece Ropa. Dalej granica 
biegnie Ropą w dół jej biegu do mostu w północno wschodniej części wsi 
Libusza, skąd szosą Gorlice - Biecz, do Biecza i dalej tą szosą w kierunku 
Jasła do granicy województwa i punktu początkowego. 
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 Zagórzany 
 
 

 5709 
 
 

    Granica północno wschodnia biegnie drogą Sietnica - Biecz w kierunku 
południowo wschodnim od miejscowości Sietnica, przez miejscowości Bugaj 
i Strzeszyn, do skrzyżowania z szosą Biecz - Gorlice. Granica południowo 
wschodnia biegnie drogą Biecz - Gorlice od styku z drogą biegnącą do 
miejscowości Strzeszyn do przecięcia się z rzeką Ropa w północno 
wschodniej części wsi Libusza, po czym prawym brzegiem rzeki Ropa od 
przecięcia się z drogą Biecz - Gorlice do mostu w Gorlicach. Granica 
południowo zachodnia biegnie drogą Gorlice - Moszczenica od mostu na 
Ropie w Gorlicach do styku z drogą Moszczenica - Sietnica w Moszczenicy. 
Granica północno zachodnia biegnie drogą w kierunku północno wschodnim 
z Moszczenicy do Sietnicy i punktu początkowego. 
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 Łużna 
 
 

 4397 
 
 

    Granica północno- wschodnia biegnie drogą Ciężkowice - Staszkówka od 
granicy powiatów: tarnowskiego i gorlickiego do miejscowości Staszkówka 
idalej w kierunku południowo wschodnim szosą Staszkówka - Gorlice, przez 
Moszczenicę i Krzyżówkę do przecięcia się z torem kolejowym Zagórzany - 
Grybów. Granica południowa biegnie torem kolejowym Zagórzany - Grybów 
od przecięcia się z drogą Moszczenica - Gorlice do przecięcia się (w 
przysiółku Kozłówki) z drogą biegnącą przez miejscowość Szalowa i dalej 
drogą tą na południowy zachód, a po ok. 700m na północny zachód do drogi 
Szalowa -Łużna.Granica południowo zachodnia biegnie drogą Szalowa - 
Łużna od miejscowości Szalowa do miejscowości Łużna, po czym drogą 
Łużna - Zborowice w kierunku zachodnim, a od wsi Siedliska w kierunku 
północno zachodnim do przecięcia się z południową granicą powiatu 
tarnowskiego. Granica północno zachodnia biegnie granicą powiatów: 
tarnowskiego i gorlickiego od drogi Zborowice - Łużna do drogi Ciężkowice - 
Staszkówka. 
 

175 
 
 

175 
 
 

 Bobowa 
 
 

 6658 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie drogą Zborowice - Łużna od przecięcia 
się z północną granicą powiatu gorlickiego, przez wieś Siedliska do Łużnej 
i skrzyżowania z drogą do Szalowej. Stąd drogą tą w kierunku południowym 
do Szalowej i dalej drogą przez miejscowość Szalowa idącą w kierunku 
początkowo południowo wschodnim, następnie północno wschodnim do 
przecięcia się z torem kolejowym Zagórzany - Grybów. Stąd granica biegnie 
torem kolejowym Zagórzany - Grybów do miejscowości Stróże i szosy 
Szalowa - Stróże, którą dochodzi do skrzyżowania z szosą Grybów - Bobowa. 
Stąd granica biegnie w kierunku zachodnim (drogą prowadzącą do osiedla 
Zawodzie) do rzeki Biała. Stąd rzeką Biała w dół jej biegu do mostu 
w miejscowości Wilczyska.Tu granica obwodu przechodzi na szosę Wilczyska 
- Korzenna, biegnąc nią do Wojnarowej.Tu skręca w lokalną drogę asfaltową, 
biegnąc dalej na północ, następnie północny wschód do osiedla Rzeki.Tu 
granica skręca na północny zachód i przez os. Łężyska biegnie do 
południowej granicy powiatu tarnowskiego przy osiedlu Betlejem. Dalej 
granica obwodu biegnie południową granicą powiatu tarnowskiego, 
w ogólnym kierunku wschodnim do drogi Zborowice - Łużna i punktu 
początkowego. 
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 Lipnica Wielka 
 
 

 5026 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie granicą powiatu nowosądeckiego od 
szosy Nowy Sącz - Zakliczyn, na południowy wschód do drogi biegnącej 
wzdłuż potoku Paleśnianka. Drogą tą wzdłuż potoku ok. 1,5km, po czym 
granica obwodu skręca w kierunku wschodnim i prowadzi do osiedla 
Knajpówka.Tu skręca na drogę grzbietową w kierunku południowym i przez 
osiedle Kąty biegnie do wsi Bukowiec. Stąd drogą wiejską wzdłuż lasu 
prowadzi na południowy wschód do drogi lokalnej, biegnącej z miejscowości 
Zakościele i drogą tą dochodzi do drogi Bruśnik - Bukowiec. Następnie 
granicą powiatu nowosądeckiego na południe i wschód do granicy powiatu 
gorlickiego w pobliżu osiedla Betlejem. Stąd polną drogą w kierunku 
południowym (granicą powiatu gorlickiego), a następnie potokiem do osiedla 
Rzeki. Stąd asfaltową drogą lokalną na południowy zachód i południe do 
szosy Wilczyska - Korzenna w Wojnarowej i na zachód przez Wojnarową do 
miejscowości Niecew i do skrzyżowania z drogą do Jasiennej. Drogą tą 
biegnie w kierunku północno zachodnim wzdłuż potoku Jasienianka do 
Jasiennej i dalej do polnej drogi prowadzącej na górę Berdychów. Drogą tą na 
południe przez górę Berdychów, a następnie na południowy zachód do szosy 
Siedlce - Zakliczyn w Przydonicy. Szosą tą na północ przez Posadową 
prowadzi do granicy powiatu nowosądeckiego w punkcie początkowym. 
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 Korzenna 
 
 

 5098 
 
 

    Od północnego- zachodu granica obwodu biegnie od szosy Siedlce -
Zakliczyn z Przydonicy, drogą wiejską na północny wschód na górę 
Berdychów, a następnie na północ w kierunku osiedla Kępa do drogi 
Jasienna - Niecew. Drogą tą na południowy wschód przez Jasienną, Jasionki 
do szosy Korzenna - Wilczyska i szosą tą do wsi Niecew.Tu przechodzi na 
drogę wiejską w kierunku zachodniego skraju wsi Mosteczna i przez 
Mosteczną, a dalej przez wschodni kraniec wsi Posadowa, prowadzi na 
Przełęcz Wilczy Dół. Stąd skręca na północny zachód i drogą grzbietową 
i szlakiem turystycznym, przez osiedla Jodłowa Góra, Lipie, Porębówka 
dochodzi do osiedla Zalas. Stąd granica obwodu biegnie kierunku północnym 
drogą do osiedla Kretówki i dalej na północ dobiega do szosy Librantowa - 
Przydonica i szosą tą, przez Siedlce i Miłkową prowadzi do punktu 
wyjściowego Przydonicy, to jest drogi na Górę Berdychów (na przeciw osiedla 
Kobylnice). 
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 Wielogłowy 
 
 

 6183 
 
 

    Od wschodu granica obwodu biegnie szosą Przydonica - Librantowa 
z miejscowości Krzywda w kierunku południowym przez Siedlce, Łękę 
Siedlecką, wschodni kraniec wsi Librantowa do drogi w kierunku osiedla Łęg 
i drogą tą na południowy zachód przez Olchówki, Łęg Januszowski do osiedla 
Podgórek. Tu skręca na zachód i drogą wiejską przez uroczysko Bucze 
prowadzi do potoku będącego dopływem potoku Łubinka. Potokiem tym 
dociera do potoku Łubinka, którym następnie w górę jego biegu do szosy 
Grybów - Nowy Sącz i dalej szosą tą na zachód do Nowego Sącza i rzeki 
Dunajec. Dunajcem w dół jego biegu do jeziora Rożnowskiego i środkiem 
jeziora do ujścia potoku Jelnianka, gdzie przechodzi na drogę w kierunku 
Jelnej i drogą tą na południowy wschód, wzdłuż potoku Jelnianka biegnie do 
miejscowości Jelna, skąd dalej drogą lokalną w kierunku wschodnim, przez 
osiedle Niwy do punktu początkowego tj. do szosy Przydonica - Siedlce (w 
pobliżu osiedla Krzywda). 
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 Łososina 
 
 

 4407 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie od granicy powiatu brzeskiego 
i nowosądeckiego szosą Iwkowa - Łososina Dolna, na południe przez 
Michalczową do Łososiny Dolnej i szosy Brzesko - Nowy Sącz. Szosą tą 
prowadzi do Tęgoborzy, gdzie przechodzi na jezioro Rożnowskie i środkiem 
tego jeziora, a dalej Dunajcem biegnie do ujścia potoku wypływającego spod 
Białowodzkiej Góry. Stąd potokiem tym w górę jego biegu (północną granicą 
rezerwatu "Białowodzka Góra") do źródeł i wsi Zawadka. z Zawadki drogą 
grzbietową w kierunku północno zachodnim granica obwodu biegnie na górę 
oznaczona na mapie 731,3 i dalej drogą grzbietową (odtąd granicą powiatów: 
nowosądeckiego i limanowskiego), przez górę Chełm, 3abią Górę dochodzi 
do osiedla Na Kretówce pod górą Jaworz. Stąd na północny wschód granicą 
powiatów biegnie do miejsca, gdzie dochodzi granica powiatów: 
limanowskiego i brzeskiego. Stąd granicą powiatu brzeskiego 
i nowosądeckiego dochodzi na północny wschód do punktu początkowego tj 
szosy Iwkowa - Łososina Dolna. 
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 Klęczany 
 
 

 4130 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie rzeką Dunajec od ujścia 
potoku wypływającego spod Białowodzkiej Góry, w górę jego biegu do 
Nowego Sącza i szosy Nowy Sącz - Limanowa. Szosą tą przez Chelmiec, 
Trzetrzewinę prowadzi do granicy powiatu limanowskiego w miejscowości 
Wysokie (osiedle Kurkówka). Granicą powiatu na północ do szosy Męcina - 
Marcinkowice i szosą tą w kierunku Marcinkowic ok.1,2km, gdzie granica 
skręca ponownie na północ i przez osiedle Podchełmie biegnie na górę 
oznaczoną na mapie 731,3.Tu skręca na wschód i drogą wiejską grzbietową 
biegnie przez Zawadkę, Rozdziele, skąd potokiem stanowiącym północną 
granicę rezerwatu "Białowodzka Góra" prowadzi do Dunajca. 
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 Stara Wieś 
 
 

 5067 
 
 

    Granica obwodu biegnie z Limanowej szosą Limanowa - Męcina do 
miejscowości Szarysz. Tu skręca na południe i drogą lokalną prowadzi do 
miejscowości Mordarka i szosy Limanowa - Nowy Sącz. Następnie szosą tą 
w kierunku Nowego Sącza do miejscowości Raszówki i do drogi do 
Przyszowej. Stąd dalej szosą Raszówki - Przyszowa do osiedla Jonina. Stąd 
drogą wiejską na zachód do potoku Słomka i potokiem tym w górę jego biegu 
do szosy Limanowa - Siekierczyna. Stąd granica biegnie jeszcze ok. 300m 
w górę, a następnie jego lewym dopływem (jarem), w kierunku północno 
zachodnim dochodzi do osiedla Brzeg i drogi asfaltowej. Dalej drogą tą 
w kierunku południowo zachodnim biegnie do szosy Limanowa - Kamienica 
i szosą tą (w kierunku Kamienicy) do Zalesia.Tu przechodzi na drogę Zalesie 
- Zamieście i w kierunku północnym, przez osiedla Zalas, Piaski, Liszki 
prowadzi do Słopnic. Ze Słopnic granica biegnie w kierunku wschodnim drogą 
Słopnice - Limanowa, którą przez osiedla Ząbczykówka, Przylaski, Lipowe, 
ulicą Grunwaldzką i ulicą Marka biegnie do punktu początkowego 



w Limanowej. 
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 Podłopień 
 
 

 4016 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie drogą od stacji kolejowej w Tymbarku 
w kierunku południowym, przez Tymbark do szosy Limanowa - Mszana Dolna 
w Zamieściu. Szosą tą w kierunku Limanowej do skrzyżowania z szosą do 
Słopnic.Tu skręca na południe i drogą do Słopnic Królewskich prowadzi do 
przysiółka Sołtysówka. Następnie na zachód drogą lokalną przez osiedle 
Kaczory, Przełęcz Rydza-Śmigłego, osiedle Tokarzówka, wieś Chyszówki 
biegnie do szosy Półrzeczki - Dobra w Jurkowie. z Jurkowa granica biegnie 
na północ szosą do miejscowości Dobra - Krzyżowa i szosy Mszana Dolna - 
Limanowa. Stąd przez Dobrą - Rolę do miejscowości Podłopień, gdzie skręca 
na północ i drogą lokalną przez osiedle Kowalówka prowadzi do toru 
kolejowego Mszana Dolna - Limanowa i torem tym w kierunku wschodnim do 
stacji kolejowej w Tymbarku. 
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 Dobra 
 
 

 5903 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie od granicy powiatu limanowskiego drogą 
Wierzbanowa - Skrzydlna przez Przenoszę do Skrzydlnej i dalej na wschód 
przez Stróże do drogi Jodłownik - Tymbark. Drogą tą dalej na wschód, 
następnie na południowy wschód przez Wilkowisko i Zawadkę do toru 
kolejowego Mszana Dolna - Limanowa.Torem tym biegnie około 800 m, a 
następnie skręca na południe i przez rzekę Łososinę, drogą lokalną przez 
osiedle Kowalówka dochodzi do szosy Limanowa - Mszana Dolna. Następnie 
szosą tą w kierunku Mszany Dolnej, przez Dobrą, Gruszowiec do 
skrzyżowania z szosą do Wiśniowej, którą na północ przez Kasinę Wielką 
biegnie do granicy powiatu limanowskiego i dalej granicą powiatu na północny 
wschód do drogi Wierzbanowa - Skrzydlna. 
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 Jurków 
 
 

 4759 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Mszana Dolna - Limanowa od 
skrzyżo-wania z szosą do Lubomierza w Mszanie Dolnej przez wieś 
Gruszowiec do miejscowości Dobra Krzyżowa i drogi do Jurkowa.Tu skręca 
na południe i szosą przez Jurków prowadzi do Półrzeczek, skąd dalej na 
zachód przez Wilczyce, Łętowe do Mszany Górnej i szosy Lubomierz - 
Mszana Dolna. Następnie szosą Lubomierz - Mszana Dolna do skrzyżowania 
z szosą do Limanowej w Mszanie Dolnej. 
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185  Kasinka Mała 
 
 

 4591 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od granicy powiatu myślenickiego 
i limanowskiego szosą Wiśniowa - Kasina Wielka na południe do szosy 
Limanowa - Mszana Dolna.Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do 
Mszany Dolnej. Stąd szosą Mszana Dolna - Lubień przez Kasinkę Małą 
prowadzi do drogi w kierunku osiedla Ksiki. Stąd granica biegnie w kierunku 
północnym przez osiedle Ksiki, dalej drogą grzbietową na górę Kiczora i dalej 
grzbietem na górę Kamionka. Dalej drogą grzbietową na północny wschód do 
osiedla Draby, skąd drogą grzbietową w kierunku południowo wschodnim, 
przez górę Bydłoniowa do szosy Kasinka Mała - Węglówka w osiedlu Obajtki 
i potoku Kasińczańskiego. Potokiem tym w górę jego biegu do osiedla Wydry, 
skąd lokalną drogą do osiedla Jaśki i dalej w kierunku wschodnim przez 
Wierzbanowską Górę do punktu początkowego tj. szosy Wiśniowa - Kasina 
Wielka. 
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 Raba Niżna 
 
 

 3420 
 
 

    Północno wschodnia granica obwodu biegnie od granicy powiatów: 
myślenickiego i limanowskiego szosą Lubień - Limanowa do skrzyżowania 
z szosą do Rabki w Mszanie Dolnej. Następnie szosą tą na południowy 
zachód do miejscowości Raba Niżna, skąd granica biegnie drogą gminną na 
południe przez Olszówkę, osiedle Krauzy, osiedle Fudalejówka prowadzi do 
granicy gmin: Rabka i Mszana Dolna (i granicy Gorczańskiego Parku 
Narodowego). Stąd biegnie na północ, drogą grzbietową przez Szumiącą 
i dalej granicą gmin do rzeki Raba w miejscowości Rabka Zaryte. Dalej rzeką 
Rabą w dół do ujścia potoku Miedziany i potokiem tym w górę jego biegu 
(granicą gmin) na Luboń Wielki, skąd szlakiem turystycznym na Strzebel. 
Stąd drogą leśną na północ (granicą powiatu myślenickiego), przez Mały 
Strzebel do punktu początkowego tj. szosy Lubień - Mszana Dolna. 
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 Tenczyn 
 
 

 3330 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie z miejscowości Lubień szosą Lubień -
Mszana Dolna, w kierunku południowo wschodnim do granicy powiatu 
myślenickiego w osiedlu Gawrony.Tu skręca na południe i granicą powiatu, 
biegnie drogą przez szczyt Strzebel a następnie szlakiem turystycznym 
prowadzi do szczytu Luboń Wielki. Stąd na zachód drogą grzbietową przez 
Luboń Mały do szosy Kraków - Zakopane, i szosą tą przez Krzeczów, 
Tenczyn do punktu początkowego w Lubniu tj. skrzyżowania z szosą Lubień - 
Mszana Dolna. 
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skrzyżowania z szosą do Tokarni, przez Lubień, Tenczyn do Krzeczowa 
(osiedle Zagrody).Tu przechodzi na lokalną drogę w kierunku Łętowni i drogą 
tą, w kierunku północno zachodnim biegnie do Łętowni. Stąd na północ, 
szosą do Tokarni i dalej w kierunku wschodnim przez Krzczonów do szosy 
Kraków - Zakopane. 
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 Jordanów 
 
 

 4963 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie granicą powiatu 
suskiego, z osiedla Groń drogą grzbietową na wschód przez Stołową Górę 
i Łysą Górę do szosy Tokarnia - Łętownia. Szosą tą na południe do Łętowni 
i skrzyżowania z drogą Łętownia - Naprawa i dalej w kierunku Naprawy do 
skrzyżowania z drogą osiedlową Czarnaty. Stąd na południowy wschód drogą 
wiejską przez rolę Pytlową do Krzeczowa i szosy Kraków - Zakopane. Szosą 
tą granica obwodu biegnie przez osiedla: Mirkówkę, Syberię do osiedla Luboń 
Mały i źródeł potoku Stachorówka (jednocześnie granicy powiatu suskiego). 
Stąd na południowy zachód tym potokiem (i granicą powiatu) do toru 
kolejowego Chabówka - Sucha Beskidzka.Torem tym biegnie na zachód do 
stacji kolejowej Jordanów i drogi do rynku w Jordanowie. z rynku 
w Jordanowie skręca na północny zachód i szosą Jordanów - Osielec, biegnie 
przez Mąkacz do miejsca, gdzie szosa skręca na zachód. Stąd granica 
obwodu biegnie drogą wiejską na północ, przez uroczysko "Pod Grapą", 
mijając z prawej strony osiedle Przykice na górę Grapa, skąd drogą 
grzbietową na wschód prowadzi do góry Przykrzec i dalej ponownie na północ 
drogą wiejską przez osiedle Szyszkówka, Grzybkówkę, Wielką Kącznię do 
granicy powiatu suskiego i punktu początkowego w osiedlu Groń. 
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 Osielec 
 
 

 4539 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie z osiedla "U Dyrdy", na 
południe drogami leśnymi i wiejskimi przez osiedle Jabconiówka do osiedla 
Groń. Stąd dalej na południe przez górę Grzybkówka, osiedle Szyszkówka, 
po wschodniej stronie "Lasu Lachowo" dochodzi do góry Przykrzec. z góry 
Przykrzec drogą wiejską przez uroczysko Góry Grapa, najpierw na zachód, 
następnie na południe prowadzi do szosy Osielec - Jordanów. Stąd 
w kierunku południowo wschodnim, szosą tą granica obwodu dochodzi do 
skrzyżowania z szosą Jordanów - Bystra, którą w kierunku Bystrej biegnie do 
przecięcia się z rzeką Skawa, a dalej rzeką Skawą w dół jej biegu do ujścia 
potoku Żarnowianka w osiedlu Barcikówka. Stąd drogą lokalną przez 
Żarnówkę w kierunku północno wschodnim, następnie wschodnim do osiedla 
"U Dyrdy" tj punktu początkowego. 
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 Grzechynia 
 
 

 4536 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie z Suchej Beskidzkiej (osiedle Wajdówka) 
rzeką Skawa w górę jej biegu do ujścia rzeki Skawica w miejscowości Białka. 
Rzeką tą na południowy zachód w górę jej biegu, przez Skawicę do Zawoi 
i ujścia potoku Kalina do rzeki Skawica. Potokiem tym na północ do osiedla 
Przysłop, skąd drogą wiejską przez Kobiele, osiedle Magurka do linii 
oddziałowej w kierunku przysiółka Pytel i linią do potoku Zasypnica. 
Następnie potokiem tym na północ do szosy Żywiec - Sucha Beskidzka 
i szosą tą przez Suchą Beskidzką w kierunku wschodnim do mostu i rzeki 
Skawa w osiedlu Wajdówka. 
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 Stryszawa 
 
 

 4255 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie od szosy Sucha 
Beskidzka - Żywiec potokiem Zasypnica w górę jego biegu do przysiółka 
Pytel. Stąd linią oddziałową, a dalej drogą wiejską w kierunku południowym, 
przez osiedla Magurka, Kobiece, Przysłop do potoku Kalina i potokiem tym 
w dół jego biegu do rzeki Skawica w Zawoji. Rzeką Skawica w górę jej biegu 
do drogi w kierunku Wełczy w osiedlu Gliśnica. Drogą tą przez osiedla 
Kudzie, Łabędzie do osiedla Mleczna. Stąd granica obwodu biegnie drogą 
grzbietową na północny zachód i zachód do góry Jałowiec. Stąd na północny 
zachód drogą grzbietową do osiedla Jałowiec i drogi wiejskiej w kierunku 
Stryszawy. Drogą tą na północny wschóc przez Roztoki, Stryszawę granica 
biegnie do szosy Żywiec - Sucha Beskidzka i szosą tą na wschód do 
przecięcia się z potokiem Zasypnica tj. do punktu początkowego. 
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 Lachowice 
 
 

 4841 
 
 

    Od północny granica obwodu biegnie z miejscowości Stryszawa od szosy 
Żywiec - Sucha Beskidzka na południe drogą przez Stryszawę, przysiółek 
Roztoki i dalej w kierunku południowo zachodnim do przełęczy Jałowiec i stąd 
na zachód drogą grzbietową będącą granicą Nadleśnictw Sucha i Jelenia, 
oraz granicą gmin Koszarawa i Stryszawa do przysiółka Koszarawa-Cicha 
Nitoń. Następnie przechodzi na drogę lokalną i biegnie nią na północ do stacji 
PKP Hucisko.Tu skręca na północny zachód i biegnie drogą lokalną koło 
kościoła w Hucisku do skrzyżowania z drogą Lachowice - Pewel Wielka. Stąd 
drogą tą na południowy zachód do przecięcia się z potokiem Obozówka, 
którym dalej na północny zachód do drogi grzbietowej w przysiółku Olszówka. 
Dalej granica obwodu biegnie na wschód drogą grzbietową do wzniesienia 



Baków Groń i na górę Gachowizna, a stąd na północny wschód do źródeł 
potoku Dupniarz.Tu granica skręca na wschód i potokiem tym biegnie do 
drogi lokalnej Kurów - Pewelka, skąd na północny wschód drogą tą do 
przecięcia się z potokiem Kurówka. Następnie na północ ciekiem potoku 
Kurówka, granica obwodu biegnie do drogi grzbietowej na górze Groń, skąd 
drogą tą na północny wschód na Wajdów Groń, a następnie w kierunku 
północnym przez Gronik do szosy Sucha - Żywiec pomiędzy przysiółkami 
Knopiakówka i Szwajcówka. Dalej na wschód szosą w kierunku Suchej 
Beskidzkiej, przez Kuków do punktu początkowego w Stryszawie. 
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 Sękowa 
 
 

 11654 
 
 

    Od północy granica biegnie od mostu na rzece Ropa w Zagórzanach szosą 
w kierunku wschodnim do szosy Libusza - Dominikowice, którą na południe 
do szosy Gorlice - Nowy Żmigród Żmigród miejscowości Dominikowice. Stąd 
w/w szosą, przez Kryg, Rozdziele do wsi Bednarka i drogi biegnącej na 
południe, wzdłuż potoku Bednarka. Drogą tą granica obwodu dochodzi do 
granicy Magurskiego Parku Narodowego. Stąd biegnie granicą Magurskiego 
PN do przełęczy Majdan. z Przełęczy granica biegnie drogą lokalną na 
zachód do miejscowości Bartne, skąd szosą przez Bodaki i Dragaszów do 
Ropicy Górnej skrzyżowania z szosą Małastów - Sękowa. Następnie granica 
biegnie drogą Sękowa - Małastów do północnej części Małasto-wa i do drogi 
z Małastowa do wsi Owczary. Stąd granica obwodu biegnie drogą lokalną 
przez przełęcz między górami Brusy i Ostry Dział do Owczar, a dalej drogą 
Owczary - Siary, przez miejscowość Owczary, do styku z drogą łączącą 
południowy skraj miejscowości Siary z miejscowością Bielanka. Następnie 
granica biegnie drogą łączącą południowy skraj miejscowości Siary 
z miejscowością Bielanka do miejscowości Bielanka, a następnie drogą 
Bielanka - Szymbark, w kierunku północnym do Szymbarku i szosy Grybów - 
Gorlice. Dalej granica szosą Grybów - Gorlice, od Szymbarku do mostu na 
rzece Ropa w Gorlicach i dalej rzeką w dół jej biegu do mostu w miejscowości 
Zagórzany i punktu początkowego. 
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 Szymbark 
 
 

 8866 
 
 

    Granica północno wschodnia biegnie szosą Moszczenica - Gorlice od 
przecięcia się z torem kolejowym Zagórzany - Grybów do Gorlic. z Gorlic 
granica biegnie szosą Gorlice - Grybów od Gorlic do granicy administracyjnej 
Grybowa i jednocześnie polnej drogi biegnącej na północ w kierunku wsi 
Brzezie. Następnie drogą tą na północ, przez zachodni skraj wsi Gródek do 
potoku płynącego przez osiedle Słopna (dopływu rzeki Biała). Następnie 
potokiem tym w dół jego biegu do toru kolejowego Stróże - Zagórzany. Stąd 
granica biegnie torem kolejowym Grybów -Zagórzany w kierunku Zagórzan 
do przecięcia się z drogą Moszczenica -Gorlice i punktu początkowego. 
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 Krużlowa 
 
 

 5230 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie rzeką Biała w górę jej biegu, od mostu 
w miejscowości Wilczyska do przecięcia się z drogą prowadzącą do osiedla 
Zawodzie w miejscowości Stróże. Drogą tą dochodzi do skrzyżowania szosy 
Grybów - Bobowa z szosą prowadzącą do Łużnej, a następnie szosą tą do 
torów kolejowych (około 200m), a stąd linią kolejową Stróże - Grybów biegnie 
na południe do potoku płynącego od osiedla Słopna i potokiem tym w górę 
jego biegu do wschodniej granicy wsi Stróże. Stąd na południowy zachód 
(przecinając drogę Biała Niżna - Gródek) do szosy Gorlice - Nowy Sącz. 
Szosą tą na zachód przez Grybów, do przecięcia się potokiem Strzyławka 
i dalej tym potokiem przez osiedle Strzylawki Starowiejskie do drogi Cieniawa 
- Stara Wieś. Stąd drogą wiejską w kierunku północno zachodnim prowadzi 
na górę Rosochatkę, a dalej drogą grzbietową na przełęcz Wilczy Dół.Tu 
skręca na północ i drogą wiejską przez wschodni kraniec wsi Posadowa, 
osiedle Karczemice, zachodni skraj miejscowości Mosteczna, następnie przez 
most na potoku Jasienianka, biegnie do szosy Korzenna -Wilczyska 
w miejscowości Niecew. Szosą tą na wschód do Wojnarowej, skąd drogą 
wiejską na północny wschód do przysiółka Rzeki i granicy powiatu 
nowosądeckiego w punkcie początkowym. 
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 Paszyn 
 
 

 4776 
 
 

    O północy granica obwodu biegnie drogą wiejską z osiedla Kretówki na 
południe do osiedla Zalas i dalej na południowy- wschód, drogą grzbietową 
przez osiedla Zalesie, Porębówka, Lipie dalej, przecinając potok Zarywka 
przez osiedle Jodłowa Góra do przełęczy Wilczy Dół. Stąd dalej drogą 
grzbietową przez górę Rosochatka do drogi Cieniawa - Stara Wieś, gdzie 
przechodzi na potok Strzylawka i w dół jego biegu, przez osiedle Strzylawki 
Starowiejskie biegnie do przecięcia się szosą Grybów - Nowy Sącz. Szosą tą 
na południowy- zachód do drogi lokalnej w kierunku Ptaszkowej, którą 
dochodzi do toru kolejowego Grybów - Nowy Sącz.Torem tym biegnie do 
stacji PKP Kamionka Wielka gdzie skręca na północ i drogą wiejską przez 
osiedla Dybówka, Paryja, Okrągłe, Zabrzezina, dochodzi do mostu na potoku 
Łubinka i szosy Grybów - Nowy Sącz. Szosą tą przez Piątkową (w kierunku 



Nowego Sącza) biegnie do przecięcia się z potokiem Łubinka, a dalej 
potokiem tym w dół jego biegu do drogi wiejskiej na osiedle Pagórek (przez 
uroczysko Bucze) i do drogi lokalnej Piątkowa - Kretówki. Stąd na północny 
wschód w/w drogą przez osiedla Łęg Januszowski, Olchówki prowadzi do 
punktu początkowego w osiedlu Kretówki. 
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 Brzezna 
 
 

 5101 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie szosą Limanowa - Nowy 
Sącz od miejscowości Wysokie przezTrzetrzewinę, Chełmiec do Nowego 
Sącza i rzeki Dunajec. Dunajcem prowadzi na południowy zachód (w górę 
jego biegu) do ujścia potoku Gładyszówka i potokiem tym w górę jego biegu 
do miejscowości Gostwica, gdzie na moście przechodzi na drogę gminną 
w kierunku Mokrej Wsi, a następnie drogą powiatową, przez Mokrą Wieś 
biegnie do granicy powiatu nowosądeckiego i limanowskiego w osiedlu Bania. 
Granicą powiatu, drogami polnymi, w kierunku północnym prowadzi przez 
Długołękę - Burdok do szosy Limanowa - Nowy Sącz w Wysokiem. 
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 Przyszowa 
 
 

 8923 
 
 

    Granica obwodu biegnie od miejscowości Raszówki szosą Limanowa -
Nowy Sącz przez Kaninę do granicy powiatu limanowskiego w miejscowości 
Wysokie i dalej granicą powiatu w kierunku południowym, pomiędzy wsiami 
Długołęka i Świerka, obok osiedla Golcówki biegnie do wsi Owieczka i szosy 
Przyszowa - Gołkowice.Tu skręca na zachód i polną drogą dochodzi do drogi 
Jastrzębie - Olszana. Dalej granica biegnie na zachód do miejsca styku gmin 
Łącko, Łukowica i Podegrodzie, skąd polną drogą na północny wschód 
dochodzi do wsi Jadamwola i potoku Jastrzębik, którym następnie na 
północny zachód do wsi Jastrzębie. Stąd granicą powiatu limanowskiego, 
obok góry Herby, przez Sikorze, dalej także drogą grzbietową przez górę 
Jasieńczyk na Modyń. Stąd na północ drogą polną dochodzi do szosy 
Kamienica - Limanowa. Szosą tą na północny wschód do ostrego zakrętu 
i asfaltowej drogi prowadzącej do osiedla Brzeg, którą dalej w tym samym 
kierunku granica prowadzi do osiedla Brzeg, a następnie prowadzi na 
południowy wschód jarem (dopływem potoku) do potoku Słomka. Stąd 
potokiem w dół jego biegu do szosy Przyszowa - Limanowa w osiedlu Jonina. 
Stąd szosą Przyszowa - Limanowa do punktu początkowego w miejscowości 
Raszówka. 
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 Kamienica 
 
 

 4291 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od szosy Limanowa - Zalesie drogą 
polną na południe do szczytu Modyń i granicy powiatu limanowskiego i dalej 
granicą powiatu do szosy Kamienica - Zabrzeż. Stąd na południowy zachód 
przez wieś Dybce do drogi grzbietowej biegnącej na północny zachód. Stąd 
granica obwodu biegnie przez górę Kopiec, osiedla Bukowina i Kloniny do 
przełęczy między górami Ostra i Bystra i źródeł potoku Ciepieliki. Potokiem 
tym w dół prowadzi do szosy Zabrzeż - Szczawa, którą następnie przez 
Szczawę na północny zachód do miejscowości Szczawa Bukówka.Tu skręca 
na północny wschód i drogą przez osiedle Buków, Gryblówkę, Wierchy 
prowadzi do drogi Słopnice - Kamienica i drogą tą kierunku południowym do 
szosy Zalesie - Limanowa. Szosą tą do punktu początkowego, tj. do drogi 
w kierunku szczytu Modyń. 
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 Słopnice 
 
 

 5167 
 
 

    Wschodnią granicę obwodu stanowi droga Stopnice - Zalesie od 
skrzyżowania z drogą do Stopnic Królewskich do przecięcia się z południową 
granicą gminy Stopnice. Stąd granica biegnie w kierunku zachodnim drogą 
leśną przez Halę, odchodząc drogą leśną nieco na północ od granicy gminy 
Stopnice, po czym po ok. 0,8km przechodzi na teren gminy Kamienica i dalej 
biegnie w kierunku południowo zachodnim przez osiedle Buków do osiedla 
Bukówka, obok szkoły nr 2 w miejscowości Szczawa Bukówka i do szosy 
Kamienica - Mszana Dolna. Stąd w/w szosą w kierunku Mszany Dolnej około 
3 km, przy osiedlu Szczawa Białe granica skręca na północny- zachód i drogą 
leśną stokową, następnie grzbietową, przez polanę Skalne, skąd na zachód 
przez szczyt Jasień, prowadzi do Półrzeczek i dalej na północ w kierunku 
Jurkowa do skrzyżowania z drogą na Chyszówki. Dalej drogą tą na wschód 
przez Chyszówki, osiedle Tokarzówka (Przeł. Rydza-Śmigłego), 
os.Sołtysówka biegnie do punktu początkowego w Słopnicach. 
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 Szczawa 
 
 

 3185 
 
 

    Poczynając od północy granica obwodu biegnie z miejscowości Szczawa 
Białe szosą Mszana Dolna - Kamienica w kierunku południowo wschodnim do 
mostu na potoku Ciepieliki. Potokiem tym prowadzi w górę jego biegu do 
granicy powiatu limanowskiego pod górą Bystra gdzie skręca na zachód 
i południową granicą powiatu limanowskiego, jednocześnie drogami 
grzbietowymi biegnie na Gorc i do granicy Gorczańskiego Parku 
Narodowego.Granicą Parku na północny zachód sprowadza do drogi leśnej 
w dolinie Kamienicy, którą w kierunku północno wschodnim biegnie do szosy 
Mszana Dolna - Kamienica i szosą tą do punktu wyjściowego w miejscowości 



Szczawa Białe. 
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 Wierzbienica 
 
 

 3336 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie szosą z Mszany Górnej przez Łętowe, 
Wilczyce do szosy Dobra - Półrzeczki.Tu skręca na południowy zachód 
i szosą dociera do wsi Półrzeczki, dalej drogą lokalną początkowo wzdłuż pot. 
Łososinka, następnie w kierunku południowo wschodnim przez szczyt Jasień, 
następnie przez polanę Skalne, skąd leśną drogą, początkowo grzbietową, 
dalej stokową, w kierunku południowo wschodnim sprowadza do osiedla 
Szczawa Białe i do szosy Mszana Dolna - Kamienica. Szosą tą na 
południowy zachód i południe, a dalej na północny zachód przez Przysłop, 
Lubomierz, biegnie do Mszany Górnej i skrzyżowania z szosą Mszana Górna 
- Łętowe. z obszaru obwodu wyłączone są enklawy Gorczańskiego Parku 
Narodowego. 
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 Podobin 
 
 

 3753 
 
 

    Północno wschodnią granicę obwodu stanowi szosa Mszana Dolna - 
Kamienica od Mszany Górnej przez Lubomierz do drogi w dolinie Kamienicy 
w miejscowości Rzeki.Tu granica skręca na południowy zachód i drogą 
lokalną prowadzi do mostu na Trusiówce i granicy Gorczańskiego Parku 
Narodowego. Dalej biegnie granicą Gorczańskiego PN do mostu na potoku 
Zapalacz i stąd drogą przez wieś Koninę, Niedźwiedź w kierunku Mszany 
Górnej do skrzyżowania dróg będącego punktem początkowym. z obszaru 
obwodu wyłączone są enklawy Gorczańskiego Parku Narodowego. 
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 Poręba Wielka 
 
 

 4554 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie szosą z Mszany Dolnej przez 
Niedźwiedź do Koniny i dalej drogą dolinową przez osiedle Halamy do granicy 
Gorczańskiego Parku Narodowego. Odtąd biegnie granicą Gorczańskiego PN 
do Starych Wierchów, a następnie w kierunku północnym drogą grzbietową 
w kierunku góry Szumiąca. Ok.0,6km przed Szumiącą granica schodzi 
lokalną drogą do osiedla Fudale i dalej przez wieś Olszówka biegnie do szosy 
Rabka -Mszana Dolna.Szosą tą do punktu początkowego w Mszanie Dolnej. 
z obszaru obwodu wyłączone są enklawy Gorczańskiego Parku Narodowego. 
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 Rabka 
 
 

 4590 
 
 

    Granicę wschodnią obwodu stanowi granica powiatu nowotarskiego od toru 
kolejowego w Rabce - Zaryte do uroczyska Stare Wierchy. Od górnej części 
os. Zarębki biegnie równocześnie drogą grzbietową przez górę Szumiącą 
i Jaworzynę Olszowską. W południowej części także biegnie granicą 
Gorczańskiego Parku Narodowego.Od Starych Wierchów skręca na 
południowy zachód i drogą grzbietową przez Jaworzynę, Skałkę dochodzi do 
szosy Chabówka - Nowy Targ (pomnik Rdzawka) i szosą tą bignie na północ 
do miejscowości Chabówka. Następnie na północny- wschód torem 
kolejowym biegnie do granicy powiatu nowotarskiego w miejscowości Rabka - 
Zaryte. 
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 Skawa 
 
 

 5464 
 
 

    Południowa granica obwodu biegnie od granicy powiatu nowotarskiego 
w Rabce Zaryte torem kolejowym we kierunku południowo zachodnim przez 
Chabówkę do Raby Wyżnej, gdzie skręca w kierunku północnym i lokalną 
drogą prowadzi do szosy Zabornia - Spytkowice. Szosą tą w kierunku 
Spytkowic do granicy powiatu nowotarskiego i potoku będącego granicą gmin 
Raba Wyżna i Spytkowice. Stąd biegnie granicą w/w gmin w kierunku 
północnym, a następnie granicą powiatów suskiego i nowotarskiego do rzeki 
Skawa i ujścia do niej potoku Stachorówka. Potokiem Stachorówka w górę 
jego biegu do źródeł i szosy Kraków - Zakopane, którą na północ ok. 0,5km 
do szlaku turystycznego biegnącego na Luboń Wlk. Stąd granica obwodu 
biegnie w kierunku wschodnim szlakiem turystycznym do szczytu Luboń 
Wielki. Stąd w kierunku południowym granicą powiatu nowotarskiego i drogą 
leśną prowadzi do toru kolejowego w miejscowości Rabka Zaryte. 
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 Spytkowice 
 
 

 6200 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie granicą powiatu suskiego od toru 
kolejowego Chabówka - Sucha na południe, następnie zachodnią granicą wsi 
Spytkowice do szosy Zabornia - Spytkowice w miejscu przecięcia się jej 
z potokiem Kosiczne II. Potokiem tym w górę jego biegu a następnie polną 
drogą doprowadza do drogi Raba Wyżna - Harkabuz. Drogą tą ok. 1,3km na 
południe do drogi leśnej wyprowadzającej na grzbiet i drogę ze szlakiem 
turystycznym z Żeleźnicy na przełęcz Beskidy. Stąd granica biegnie 
grzbietem do szosy Zabornia - Chyżne, przecina ją i dalej na północny 
zachód, następnie na północ do miejsca, gdzie grzbiet skręca na zachód. 
Stąd granica biegnie dalej na północ lokalną drogą do Sidzinki Małej (osiedle 
Kozinowa), gdzie skręca na wschód i potokiem Głaza w dół jego biegu 
dochodzi do drogi Sidzina -Toporzysko. Drogą tą prowadzi do stacji kolejowej 
Jordanów, skąd torem kolejowym Sucha - Chabówka biegnie do granicy 
powiatu suskiego w punkcie początkowym. 
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 Bystra 
 
 

 4472 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie rzeką Skawa w górę jej 
biegu od ujścia potoku Cadyńka w Kojszówce do ujścia potoku Jastrzębik 
i mostu w osiedlu Knapikowa. Stąd drogą lokalną w kierunku wschodnim do 
szosy Osielec - Jordanów i szosą tą do rynku w Jordanowie i dalej na 
południe do stacji PKP Jordanów. Następnie drogą lokalną na południowy 
zachód, przez wieś Toporzysko do potoku Głaza i potokiem tym w dół jego 
biegu do ujścia do potoku Sidzinka. Od ujścia potoku Głaza, granica obwodu 
biegnie drogą wiejską na północny zachód przez osiedle Talapkowa Górna, 
obok punktów oznaczonych na mapie 573,2 (po prawej stronie) i 567,5 (po 
lewej) do osiedla Jarominy. z osiedla Jarominy granica obwodu biegnie 
asfaltową drogą do osiedla Migasy, skąd drogą wiejską na północ do punktu 
zw."Boża Męka". Stąd potokiem Mostów w górę jego biegu, na północny 
zachód do Hali Malinowej (studnia), skąd dalej drogą na północny zachód do 
wschodniego krańca Polany Baranka (Juszczyńska) i ścieżki grzbietowej ze 
szlakiem turystycznym. Stąd granica obwodu biegnie ścieżką grzbietową 
w kierunku północno wschodnim i nie dochodząc do góry Drobny Wierch 
skręca na północny zachód i biegnie drogą leśną wzdłuż potoku do osiedla 
Frydlówka, skąd dalej drogą do osiedla Huta i potoku Cadyka, którym w dół 
jego biegu do rzeki Skawa w Koszówce i punktu początkowego. 
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 Sidzina 
 
 

 5484 
 
 

    Od północnego zachodu granica obwodu biegnie drogą grzbietową od góry 
Polica, w kierunku wschodnim do góry Okrąglica, skąd dalej drogą grzbietową 
na północny wschód przez górę Urwanica, górę Soska, Naroże do 
wschodniego krańca Polany Baranka(Juszczyńskiej). Stąd granica biegnie 
drogą na południowy wschód przez Halę Malinową (studnia) do źródeł potoku 
Mostów i potokiem tym w dół jego biegu do miejsca zw."Boża Męka".Dalej 
granica obwodu biegnie drogą wiejską w kierunku południowym do osiedla 
Migasy, a następnie drogą asfaltową do osiedla Jarominy. z osiedla Jarominy 
granica biegnie drogą wiejską na południowy wschód obok punktów 
oznaczonych na mapie 567,5 (po prawej stronie) i 573,2 (po lewej) do osiedla 
Talapkowa Górna w Sidzinie.Tu przechodzi na potok Głaza i w górę jego 
biegu prowadzi do Sidzinki Małej w osiedlu Kozinowa. Następnie skręca na 
południe i drogą wiejską biegnie do południowej granicy powiatu suskiego 
i drogi grzbietowej ze szlakiem turystycznym. Stąd granica obwodu biegnie 
grzbietem na zachód, przez górę Beskidy i dalej granicą powiatu w kierunku 
północno zachodnim (jednocześnie granicą Nadleśnictwa Myślenice), przez 
Przełęcz Zubrzycką, górę Czyrniec na Policę tj. do punktu początkowego. 
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 Skawica 
 
 

 4776 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie rzeką Skawą w górę jej biegu od ujścia 
rzeki Skawica do ujścia potoku Cadyńka. Następnie potokiem tym w górę 
jego biegu do osiedla Huta, a dalej na południowy wschód drogą wiejską do 
osiedla Frydlówka. Stąd biegnie między polanami Kulcocka drogą leśną 
(biegnącą obok potoku)w kierunku południowo wschodnim do drogi 
grzbietowej i szlaku czerwonego (nie wychodzi na górę Drobny Wierch). Stąd 
na południowy zachód szlakiem tym i drogą grzbietową przez górę Judaszka 
do pomnika na polanie Malinowa. Dalej drogą grzbietową przez górę Naroże, 
Soska, Urwanicę, Okrąglicę, polanę Jasna Góra, prowadzi do granicy powiatu 
suskiego i nowotarskiego na górze Polica. Granicą powiatów i grzbietem 
biegnie ok. 0,5 km na zachód do linii oddziałowej między oddziałami62 i 63, 
którą dalej granica obwodu biegnie na północ. Następnie linią między 
oddziałami 51 i 52, przechodząc przez drogę leśną dochodzi do potoku 
Skawica Górna. Potokiem tym w dół jego biegu około 250m do drogi leśnej, 
którą granica (w kierunku północno zachodnim) dochodzi do składu drewna. 
Stąd dalej drogą wiejską na północ przez środek osiedla Bubiakowa do drogi 
powiatowej (skrzyżowanie) i drogą tą na północ do potoku Skawica Górna 
w miejscu, gdzie wpada do niego potok Bubiakowy, a dalej granica obwodu 
biegnie potokiem Skawica Górna w dół jego biegu i dochodzi do rzeki 
Skawica w Zawoji. Stąd rzeką Skawica w dół jej biegu do ujścia do rzeki 
Skawa w Białce i punktu początkowego. 
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 Policzne 
 
 

 5566 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie od rzeki Skawica 
potokiem Skawica Górna w górę jego biegu do osiedla Bubiakowa, w miejscu 
dopływu potoku Bubiakowego tj. pod Gancarczykiem.Tu przechodzi na drogę 
powiatową i drogą tą biegnie ok. 300m na południowy wschód do 
skrzyżowania i tu skręca w lewo na starą drogę biegnącą przez środek 
osiedla Bubiakowa. Drogą tą dochodzi do składu drewna, biegnie przez jego 
środek i skręca na rozwidleniu w lewo w drogę leśną i drogą tą biegnie do 
przecięcia się z potokiem Skawica Górna idalej tym potokiem w górę jego 
biegu na południowy wschód. W miejscu rozwidlenia się potoku przechodzi 
dalej linią prostą przez drogę leśną i widoczną z tej drogi linię oddziałową 
między oddziałami 51 i 52 i dalej biegnie tą linią, prowadząc na południowy 
wschód między oddziałami 62 i 63, dochodzi do grzbietu około 0,5 km na 



zachód od szczytu Polica. Następnie drogą grzbie-tową przez Halę 
Śmietanową do polany Brożki i granicy Babiogórskiego Parku Narodowego. 
Stąd granica obwodu biegnie granicą BPN do granicy Państwa na Przełęczy 
Jałowieckiej. Dalej granicą Państwa na skraj Hali Mędralowej i stąd drogą 
grzbietową w kierunku północnym przez Halę Kamińskiego, Przełęcz 
Klekociny, Czerniawę Suchą na górę Jałowiec. Dalej drogą grzbietową na 
wschód prowadzi do osiedla Mleczna i drogi Wełcza - Zawoja, którą przez 
osiedla Łabędzie i Kudzie biegnie do Zawoji i w osiedlu Gliśnica dochodzi do 
rzeki Skawica i w dół jej biegu prowadzi do ujścia potoku Skawica Górna 
i punktu początkowego. 
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 Wierch 
 
 

 4873 
 
 

    Granica północna biegnie drogą łączącą miejscowość Bielanka 
z południowym skrajem miejscowości Siary od miejscowości Bielanka do 
drogi Siary - Owczary, po czym drogą Siary - Owczary w kierunku południowo 
wschodnim do miejscowości Owczary, a dalej drogą z Owczar do Małastowa 
przez przełęcz między górą Brusy a górą Ostry Dział, do szosy Małastów - 
Ropica Górna. W dalszym ciągu granica biegnie drogą Małastów - Ropica 
Górna, w kierunku północnym, do skrzyżowania z drogą do Dragaszowa, stąd 
drogą biegnącą przez miejscowości: Dragaszów, Bodaki do miejscowości 
Bartne. Dalej granica drogą leśną Bartne - Banica od miejscowości Bartne, 
przez przełęcz między górami: Magurycz Mały i Magurycz Duży do drogi 
Banica - Krzywa dalej do skrzyżowania z drogą do wsi Pętna. Stąd granica 
obwodu biegnie szosą w kierunku północno zachodnim przez Pętną do szosy 
Małastów - Konieczna i szosą tą w kierunku Koniecznej na Przełęcz 
Małastowską. z Przełęczy granica biegnie w kierunku północno zachodnim 
drogą grzbietem Magury Małastowskiej (szlakiem turystycznym), następnie 
na północ przez Sołtysią Górę do drogi Bielanka - Siary i punktu 
początkowego. 
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 Czerteż 
 
 

 5754 
 
 

    Granica północna biegnie drogą łączącą miejscowość Bielanka 
z południowym skrajem wsi Siary do skrzyżowania z drogą grzbietową 
prowadzącą na południowy wschód grzbietem Magury Małastowskiej. Drogą 
tą przez Magurę Małastowską do przełęczy Małastowskiej (cmentarz) i do 
szosy Gorlice - Konieczna. Dalej granica biegnie na południe szosą do 
skrzyżowania dróg w Gładyszowie, skąd przez Smerekowiec do Uścia 
Gorlickiego, a następnie przez Jezioro Klimkówka do ujścia do niego potoku 
Przysłup.Tu granica skręca na północny wschód i potokiem w góę jego biegu 
do drogi w kierunku Kunkowej. Drogą tą, przez Kunkową do wsi Leszczyny 
i drogi Leszczyny - Bielanka. Drogą tą na północny zachód do punktu 
początkowego w miejscowości Bielanka. 
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 Łosie 
 
 

 3396 
 
 

    Granica od północnego zachodu biegnie drogą Grybów - Gorlice od styku 
z drogą biegnącą przez miejscowość Ropa do styku z drogą Szymbark - 
Bielanka. Granica wschodnia biegnie drogą z Szymbarku do Bielanki, a 
następnie lokalną drogą do wsi Leszczyny. Stąd granica obwodu biegnie 
w kierunku południowo wschodnim drogą Leszczyny - Klimkówka, przez 
miejscowość Kunkowa, dalej potokiem Przysłup do środka Jeziora Klimkówka 
i następnie do zapory, gdzie poniżej przechodzi na drogę do Łosia. Szosą 
przez Łosie, Ropę granica biegnie do punktu początkowego na szosie 
Grybów- Gorlice. 
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 Brunary 
 
 

 5835 
 
 

    Granica północno- wschodnia biegnie drogą Grybów - Gorlice od 
zachodniej granicy powiatu gorlickiego do skrzyżowania dróg w miejscowości 
Ropa, a dalej drogą w kierunku południowo wschodnim przez miejscowości 
Ropa i Łosie do jeziora Klimkówka i przez jezioro do Uścia Gorlickiego. Tu 
granica skręca na południowy zachód drogą Uście Gorlickie - Hańczowa od 
Uścia Gorlickiego do styku z drogą idącą do miejscowości Czarna, po czym 
drogą tą do drogi Florynka - Śnietnica. Drogą tą na południe do Śnietnicy 
i dalej na południowy zachód w górę biegu potoku Czarnawka do zachodniej 
granicy powiatu gorlickiego. Stąd granicą powiatu przez Chłopski Wierch, 
Kiczerę Wielką, osiedle Podbrunary, osiedle Podwawrze górę Chełm do drogi 
Grybów - Gorlice. 
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 Ptaszkowa 
 
 

 4467 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie polną drogą (będącą 
jednocześnie granicą powiatu nowosądeckiego i gorlickiego) od szosy 
Grybów - Gorlice na południowy wschód na górę Chełm, a stąd na południe 
do miejscowości Podwawrze i drogi Ropa-Wawrzka. Drogą tą biegnie do 
północnego krańca wsi Wawrzka, gdzie skręca na północny zachód i drogą 
lokalną przez osiedle Kopce, Motykówka prowadzi do szosy Grybów - 
Florynka w Kąclowej (osiedle Durlakówka). Szosą tą biegnie w kierunku 
Grybowa i po ok. 0,5km skręca na drogę wiejską, którą biegnie na południowy 
zachód przez osiedle Pod Madynianką na górę Madynianka (zostawiając 



szczyt po północno wschodniej stronie) i z niej na północny zachód do szlaku 
turystycznego. Szlakiem granica biegnie do osiedla Pod Berlową, skąd drogą 
grzbietową przez Górę Jaworze, Postawne dochodzi do Wiśniowej Góry. Stąd 
nieco na północny zachód a następnie na północ, drogą wiejską dochodzi do 
Ptaszkowej (z lewej strony starego kościoła) i do głównej drogi biegnącej 
przez Ptaszkową. Stąd drogą na wschód do drogi łączącej Ptaszkową 
z szosą Grybów - Nowy Sącz i drogą tą przez tor kolejowy do szosy Nowy 
Sącz - Grybów. Dalej granica obwodu biegnie w/w szosą przez Grybów do 
granicy powiatów i punktu początkowego. 
 

218 
 
 

218 
 
 

 Florynka 
 
 

 4784 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie granicą powiatów: nowosądeckiego 
i gorlickiego (od przecięcia się z drogą Wawrzka - Ropa) do szczytu góry 
Lubicz, gdzie drogą grzbietową skręca na południowy- zachód i prowadzi do 
północnego krańca wsi Polany w osiedlu Sołtystwo.Tu przechodzi na drogę 
lokalną w kierunku Kamiannej i wzdłuż potoku Kamianna biegnie nią 
Kamienna kierunku zachodnim do wsi Kamianna i drogi wiejskiej na górę 
Jaworzynka. Drogą tą wzdłuż dopływu potoku Kamianna prowadzi na 
południowy zachód do skrzyżowania dróg na Jaworzynce. Następnie skręca 
na północny zachód i drogą grzbietową przez Sołtysówkę, Kościelnik, górę 
Dział, górę Wojenna, biegnie do drogi Bogusza - Binczarowa w osiedlu Za 
Pereliskiem. Stąd drogą wiejską na północ do szczytu góry Jaworze, gdzie 
przechodzi na drogę grzbietową i przez górę Berlowa biegnie do osiedla Pod 
Berlową. Stąd drogą wiejską na północny wschód do osiedla Za Górą, gdzie 
skręca na południowy wschód i biegnie stokami góry Madynianka 
(zostawiając szczyt po północno wschodniej stronie) i przez osiedle Pod 
Madynianką (już w kierunku północno wschodnim), prowadzi do szosy 
Grybów - Florynka. Szosą tą na południowy wschód do drogi lokalnej do 
Wawrzki i przez osiedle Motykówka dochodzi do skrzyżowania z drogą do 
Ropy (w północnym krańcu wsi Wawrzka), skąd w/w drogą na północny 
wschód do granicy powiatów i punktu początkowego. 
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 Kamionka 
 
 

 3965 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie od przecięcia się toru kolejowego 
Nowy Sącz- Grybów z drogą łączącą Ptaszkową z szosą Nowy Sącz - 
Grybów na południe do skrzyżowania dróg w Ptaszkowej. Od skrzyżowania 
granica biegnie ok. 120m na zachód, następnie skręca w polną drogę 
biegnącą na południe, na górę Wiśniową. Stąd biegnie drogą grzbietową na 
południowy wschód przez Postawną na górę Jaworze i stąd na południe 
Binczarowa - Bogusza w osiedlu Za Pereliskiem. Następnie drogą wiejską na 
południe w kierunku góry Wojenna, a dalej drogą grzbietową do skrzyżowania 
dróg w uroczysku "Baniska".Tu skręca na zachód i drogą grzbietową przez 
szczyty górskie Czerszla, Tokarnia, Kozie Żebro, Sapalska Góra prowadzi do 
osiedla Groń. Stąd drogą wiejską w kierunku północnym wzdłuż dopływu rzeki 
Kamionka biegnie do toru kolejowego Nowy Sącz - Grybów (przed tunelem) 
i dalej torem w kierunku Grybowa do punktu początkowego w Ptaszkowej. 
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 Nawojowa 
 
 

 9595 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie od szosy Nowy Sącz - Łabowa lokalną 
szosą do przystanku PKP w Jamnicy.Tu przechodzi na tor kolejowy i torem 
na wschód do początku tunelu, gdzie przechodzi na drogę wiejską i 
w kierunku południowym prowadzi nią do osiedla Groń. Stąd drogą 
grzbietową i przez szczyty górskie Sapalska Góra, Jaworzyna,Tokarnia, 
Czerszla, dobiega do uroczyska Baniska. Stąd skręca na południe i dalej 
drogą grzbietową, przez górę Dział, uroczysko Kościelnik, Sołtysówka, górę 
Jaworzynka, górę Pasieczki biegnie do szosy Grybów - Krynica 
w miejscowości Pod Hutą i szosą tą do miejscowości Huta. Następnie na 
północny- zachód szosą Krynica - Nowy Sącz do drogi do Barnowca. Stąd 
granica biegnie potokiem przez wieś Barnowiec, w górę jego biegu, obok 
rezerwatu Barnowiec do drogi grzbietowej i szlaku turystycznego pomiędzy 
Halą Barnowską i Halą Pisana. Drogą grzbietową i szlakiem granica prowadzi 
na zachód, następnie północny zachód przez górę Zadnie Góry do węzła 
szlaków turystycznych i zbiegu granic gmin: Nawojowa, Piwniczna i Rytro. 
Stąd zielonym szlakiem turystycznym i granicą gmin Nawojowa i Rytro, 
w kierunku północno wschodnim do styku granic gmin: Stary Sącz, Nawojowa 
i Rytro. Dalej granica obwodu biegnie granicą gmin Nawojowa i Stary Sącz, 
początkowo w kierunku północnym, następnie na północny zachód, przez 
górę Wilcze Doły i Las Pod Garbem, w dalszym przebiegu znów na północ 
(cały czas granicą gmin Nawojowa i Stary Sącz) biegnie do drogi gminnej 
Żeleźnikowa Wielka - Myślec. Drogą tą granica obwodu biegnie przez Myślec 
(na północny zachód), do końca wsi, gdzie skręca na wschód na "Drogę 
Papieską" i biegnie dalej przez grzbiet i w dół do skrzyżowania dróg koło 
Domu Ludowego w Łazach Biegonickich. Stąd drogą powiatową granica 
biegnie w kierunku wschodnim, przez Łazy Biegonickie, Porębę Małą do 
szosy Nowy Sącz - Łabowa. Szosą tą w kierunku Nowego Sącza do punktu 



początkowego. 
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 Nowy Sącz 
 
 

 9159 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie od rzeki Dunajec w Nowym Sączu 
szosą Nowy Sącz- Grybów do miejscowości Obłazy. Następnie drogą lokalną 
na południe przez osiedla Zabrzezina, Okrągła, Paryja, Dybówka na 
południowy wschód i południe do stacji kolejowej Kamionka Wielka i toru 
kolejowego Nowy Sącz - Grybów.Torem tym biegnie na zachód do 
przystanku PKP Jamnica, gdzie przechodzi na szosę biegnącą w kierunku 
Nowego Sącza. W/w szosą dochodzi do szosy Nowy Sącz - Łabowa, którą 
następnie granica biegnie w kierunku południowo wschodnim do 
skrzyżowania z drogą lokalną w kierunku Poręby Małej.Tu skręca na zachód 
i drogą powiatową przez Porębę Małą, Łazy Biegonickie prowadzi do 
skrzyżowania dróg koło Domu Ludowego w Łazach Biegonickich. Tu granica 
obwodu przechodzi na "Drogę Papieską" biegnąc nią na zachód do północno 
zachodniego skraju wsi Myślec. Dalej biegnie na południowy wschód, przez 
Myślec, drogą Myślec - Żeleźnikowa Wielka do przecięcia się z granicą gmin 
Nawojowa i Stary Sącz. Stąd biegnie na południe granicą w/w gmin do drogi 
grzbietowej , którą następnie granica biegnie w kierunku zachodnim przez 
osiedle Maliniki,Wdżary do mostu na Popradzie w Barcicach Górnych. Stąd 
biegnie Popradem w górę jego biegu do ujścia potoku Przysietnicki. Potokiem 
tym prowadzi do zachodniego krańca wsi Przysietnica.Tu przechodzi na 
drogę wiejską i drogą tą na zachód i północny zachód biegnie do osiedla 
Kumorców w Skrudzinie. Następnie drogą lokalną na północ przez Skrudzinę 
do Gołkowic Górnych, a następnie do mostu na rzece Dunajec. Rzeką 
Dunajec w dół jego biegu do punktu początkowego w Nowym Sączu. 
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 Podegrodzie 
 
 

 5153 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie od osiedla Bania (granica powiatu 
nowosądeckiego) drogą powiatową na południowy wschód, następnie drogą 
gminną, przez Mokrą Wieś do Gostwicy, gdzie na moście przechodzi na 
potok Gładyszówka i potokiem tym do rzeki Dunajec.Dalej biegnie Dunajcem 
w górę jego biegu do miejscowości Maszkowice, gdzie skręca na północny 
wschód i drogą lokalną przez Maszkowice, Dołki, Szczereż dochodzi do 
zbiegu gmin Podegrodzie, Łukowica i Łącko.Tu granica zmienia kierunek na 
wschodni i południową granicą gminy Łukowica (jednocześnie granicą 
powiatu nowosądeckiego i limanowskiego) dochodzi do szosy Łukowica -
Naszczowice, skąd dalej polnymi drogami (granica powiatów) w kierunku 
północnym do punktu początkowego w osiedlu Bania. 
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 Łącko 
 
 

 5913 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie z góry Modyń w kierunku południowo 
wschodnim drogą grzbietową i granicą gmin Łącko i Łukowica do potoku 
Jastrzębik w południowo wschodnim krańcu wsi Jastrzębie. Potokiem tym 
w dół jego biegu do miejsca, gdzie granica gmin odchodzi w kierunku 
południowo zachodnim. Stąd polną drogą (dalej granicą gmin) do styku trzech 
gmin: Łącko, Łukowica i Podegrodzie (w pobliżu os. Wolica). Stąd granica 
obwodu biegnie drogą wiejską na południe do wsi Szczereż, skąd drogą 
lokalną w kierunku południowo zachodnim przez Dołki, Maszkowice do rzeki 
Dunajec i Dunajcem w górę jego biegu prowadzi do granicy powiatu 
nowosądeckiego w pobliżu os. Króle. Stąd granica obwodu biegnie 
w kierunku północno zachodnim drogą grzbietową przez Tylmanowską Górę, 
osiedle Buciory do drogi do os. Dybce. Przez Dybce biegnie dalej do szosy 
Zabrzeż - Kamienica. Pozostałą granicę tworzy granica powiatu 
nowosądeckiego i limanowskiego, aż do punktu początkowego na Modyni. 
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 Ochotnica-
Dolna 

 
 

 4810 
 
 

    Północną granicę obwodu stanowi granica powiatu nowotarskiego od 
granicy Gorczańskiego Parku Narodowego pod szczytem Gorc biegnąca 
drogami grzbietowymi do drogi Boczów- Ochotnica Dolna w osiedlu Buciory. 
Dalej drogą tą na zachód do osiedla Osobie. Stąd granica biegnie drogą 
utwardzoną na południowy wschód do osiedla Łukowie, a następnie drogą 
asfaltową schodzi do głównej szosy biegnącej przez Ochotnicę. Szosą tą ok. 
650m na zachód do osiedla Janczury w Ochotnicy Dolnej, gdzie granica 
skręca na południe i potokiem Bodzianowskim prowadzi do jego źródeł, a 
następnie linią oddziałową między oddziałami 165 i 166 Nctwa Krościenko 
biegnie do punktu zw. "Trzy Kopce", skąd grzbietem w kierunku zachodnim 
około 500m do szczytu Lubań. Dalej wzdłuż szlaku turystycznego drogą 
grzbietową dochodzi do źródeł potoku Jurkowskiego, którym w dół jego biegu 
prowadzi na północ do rzeki Ochotnica. Rzeką tą na wschód do ujścia potoku 
Skrodzieńskiego, a następnie potokiem Skrodzieńskim w górę jego biegu 
prowadzi do szczytu Babieniec, skąd drogą polną w kierunku północnym do 
szczytu Gorc i granicy Gorczańskiego Parku Narodowego. 
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 Ochotnica-
Górna 

 5102 
 

    Granica wschodnia obwodu biegnie od granicy Gorczańskiego Parku 
Narodowego na szczycie Gorc drogą polną przez szczyt Babieniec, a 



   
 

 następnie potokiem Skrodzieńskim w dół jego biegu do rzeki Ochotnica 
i rzeką tą na zachód do ujścia potoku Jurkowskiego. Dalej potokiem tym na 
południe do jego źródeł, a następnie drogą i szlakiem turystycznym Lubań - 
Runek - Kotelnica w kierunku zachodnim. Na górze Kotel-nica skręca na 
południe i biegnie drogą przez Hubę do rzeki Dunajec. Rzeką Dunajec w górę 
jego biegu w kierunku zachodnim do mostu w Knurowie, skąd na północ 
drogą przez wieś Knurów, przełęcz Knurowską, prowadzi do ujścia potoku 
Furcówka w Ochotnicy Górnej. Następnie potokiem tym prowadzi na 
północny- zachód i północ do granicy Gorczańskiego Parku Narodowego 
i granicą tą na północny wschód do szczytu Gorc. z obszaru obwodu 
wyłączone są enklawy Gorczańskiego Parku Narodowego. 
 

226 
 
 

226 
 
 

 Łopuszna 
 
 

 4267 
 
 

    Granica wschodnia obwodu biegnie od granicy Gorczańskiego Parku 
Narodowego potokiem Furcówka do drogi Ochotnica Górna - Knurów i drogą 
tą w kierunku południowym przez przełęcz Knurowską prowadzi do rzeki 
Dunajec w Knurowie. Następnie skręca na zachód i rzeką Dunajec w górę jej 
biegu do ujścia potoku Kowaniec w Nowym Targu. Dalej biegnie potokiem 
Kowaniec w górę jego biegu do granicy Gorczańskiego Parku Narodowego 
pod szczytem Turbacz. Stąd granicą Parku przez dolinę potoku Łopuszna do 
potoku Furcówka. 
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 Obidowa 
 
 

 5175 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od granicy Gorczańskiego Parku 
Narodowego na Turbaczu potokiem Kowaniec Wielki do rzeki Czarny 
Dunajec w Nowym Targu, gdzie skręca na północny zachód drogą Nowy Targ 
- Kraków do pomnika w miejscowości Rdzawka.Tu granica skręca na 
północny- wschód i drogą grzbietową przez Skałkę, Jaworzynę prowadzi na 
Stare Wierchy. Stąd dalej na wschód do granicy Gorczańskiego Parku N. 
Dalej granicę obwodu stanowi granica GPN. z obszaru obwodu wyłączone są 
enklawy Gorczańskiego Parku Narodowego. 
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 Raba Wyżna 
 
 

 10097 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie szosą Kraków - Zakopane od toru 
kolejowego z miejscowości Chabówka na południe do mostu na rzece Czarny 
Dunajec w Nowym Targu, gdzie skręca na zachód i rzeką Czarny Dunajec 
w górę jego biegu prowadzi do wsi Wróblówka.Tu skręca na północ i drogą 
przez Chracę, Pieniążkowice biegnie do południowej granicy gminy Raba 
Wyżna i drogi grzbietowej prowadzącej w kierunku zachodnim na Żeleźnicę. 
Drogą tą do drogi Bukowina Podszkle -Harkabuz. Stąd granica biegnie na 
północ do skrzyżowania z drogą do Raby Wyżnej. Drogą tą ok. 750m na 
wschód do drogi grzbietowej, którą następnie ok. 700m na północny zachód 
do drogi leśnej sprowadzającej z powrotem do szosy Harkabuz - Raba 
Wyżna. Stąd w/w szosą na północ ok1 ,1 km, następnie polną drogą 
i potokiem będącymi granicą wsi Raba Wyżna i Spytkowice do szosy Chyżne 
- Zabornia. Szosą tą ok. 1 ,5km w kierunku Zaborni, po czym granica skręca 
na południowy wschód i lokalną drogą prowadzi do toru kolejowego w Rabie 
Wyżnej (ok. 1km na północny wschód od przystanku PKP). Dalej torem 
kolejowym, na północny- wschód do wiaduktu kolejowego w Chabówce 
i punktu początkowego. 
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 Podsarnie 
 
 

 6364 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie granicą powiatu nowotarskiego od szosy 
Chyżne- Zabornia w kierunku wschodnim drogą grzbietową do drogi Raba 
Wyżna - Harkabuz. Stąd drogą tą na zachód do wsi Harkabuz Tu granica 
skręca na południe i drogą przez osiedle Bukowina, następnie na zachód 
dochodzi do miejscowości Bukowina Podszkle.Tu skręca na południe 
i południowy zachód i dochodzi do wsi Piekielnik i szosy Jabłonka - Nowy 
Targ. Szosą tą biegnie na zachód do Jabłonki, gdzie skręca na północ i szosą 
Chyżne - Podwilk - Zabornia prowadzi do granicy powiatu nowotarskiego 
i punktu początkowego. 
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 Podwilk 
 
 

 3170 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie północną granicą powiatu nowotarskiego 
od drogi Zubrzyca Górna - Sidzina (Rola Misińcówka) w kierunku południowo 
wschodnim, a następnie wschodnim drogą grzbietową przez górę Beskidy do 
drogi Zabornia - Chyżne na przełęczy Beskidy. Tu skręca na południowy- 
zachód i szosą Zabornia - Chyżne prowadzi do miejscowości Podwilk 
(Psiarnia). Następnie drogą polną, przez Rolę Romasową biegnie do wsi 
Zubrzyca Dolna, skąd na północ prowadzi do skrzyżowania z drogą do 
Sidziny w Zubrzycy Górnej.Stąd drogą w kierunku Sidziny prowadzi do 
granicy powiatu i punktu początkowego. 
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 Zubrzyca 
Górna 

 
 

 16634 
 
 

    Od północnego wschodu granica obwodu biegnie drogą leśną na 
południowy wschód (niebieski szlak) ze szczytu Policy przez Czyrniec do 
drogi Sidzina -Zubrzyca Górna. Drogą tą do skrzyżowania przy szkole 
w Zubrzycy Górnej, skąd dalej na południe do Zubrzycy Dolnej - przysiółek 



Hujasowa. Stąd drogą polną skręca na północny- wschód i przez Rolę 
Romasową biegnie do skrzyżowania z drogą Chyżne - Zabornia 
w miejscowości Podwilk (Psiarnia). Następnie na południe szosą tą przez 
Orawkę i Jabłonkę prowadzi do przejścia granicznego w Chyżnem. Odtąd 
granica obwodu biegnie granicą Państwa do styku z granicą Babiogórskiego 
Parku Narodowego. Dalej granicę obwodu stanowi granica BPN do przecięcia 
się ze szlakiem czerwonym około 0,5 km na północ od przełęczy Krowiarki. 
Odtąd granica biegnie drogą leśną (szlakiem czerwonym) na północ do hali 
Śmietanowej a następnie na wschód na szczyt Policy. 
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 Wołowiec 
 
 

 3812 
 
 

    Od północy granica biegnie drogą z miejscowości Bartne drogą w kierunku 
południowo wschodnim, następnie wschodnim na Przełęcz Majdan 
i jednocześnie do granicy Magurskiego Parku Narodowego. Stąd granica 
biegnie granicą Magurskiego PN w kierunku południowym do drogi Długie - 
Jasionka (koło kapliczki) a dalej drogą Długie - Jasionka, w kierunku północno 
zachodnim przez b. miejscowość Czarne do miejscowości Jasionka (również 
przez południowy skraj miejscowości Jasionka). Następnie drogą od 
miejscowości Jasionka przez Krzywą i dalej drogą Krzywa - Banica do 
skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Pętna. Stąd granica biegnie 
jeszcze ok. 250m w/w drogą do polnej drogi odchodzącej na północ 
w kierunku wsi Bartne (w pobliżu potoku). Stąd drogą do miejscowości Bartne 
i punktu początkowego. 
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 Czarna 
 
 

 6054 
 
 

    Granica od północy biegnie od skrzyżowania dróg w Małastowie, szosą 
przez Pętną do Banicy i dalej na południe do Krzywej. Stąd granica biegnie 
w kierunku południowo wschodnim lokalną drogą przez Jasionkę (również 
przez południowy skraj Jasionki), do granicy Magurskiego Parku Narodowego 
w dolinie Wisłoki i w północnej części b.wsi Czarne. Stąd biegnie granicą 
Magurskiego PN do granicy województwa małopolskiego i dalej granicą 
województwa biegnącą w kierunku południowym grzbietem górskim przez 
Dębi Wierch do granicy Państwa. Granica południowa biegnie granicą 
Państwa od styku z granicą województwa do drogowego przejścia 
granicznego w miejscowości Konieczna. Stąd granica biegnie drogą 
Konieczna - Gorlice przez Zdynię, Gładyszów, przełęcz Małastowską do 
skrzyżowania dróg w Małastowie. 
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 Regietów 
 
 

 7744 
 
 

    Granica północna biegnie drogą Uście Gorlickie - Gładyszów od 
miejscowości Uście Gorlickie, przez Kwiatoń i Smerekowiec, do miejscowości 
Gładyszów. Granica północno wschodnia biegnie drogą Gładyszów - 
Konieczna od miejscowości Gładyszów, przez miejscowość Zdynia 
i Konieczna, do granicy Państwa i przejścia granicznego.Granica południowo 
wschodnia biegnie granicą Państwa od przejścia granicznego w Koniecznej 
do drogi biegnącej z miejscowości Blechnarka. Granica południowo-
zachodnia biegnie drogą od granicy Państwa w kierunku północno zachodnim 
przez Blechnarkę do Wysowej. Stąd szosą Wysowa - Uście Gorlickie przez 
Hańczową do miejscowości Uście Gorlickie. 
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 Stawisza 
 
 

 7641 
 
 

    Granica biegnie drogą ze Śnietnicy w kierunku wschodnim przez wieś 
Czarna do styku z drogą Uście Gorlickie - Wysowa. Stąd biegnie drogą Uście 
Gorlickie -Wysowa przez Hańczową do Wysowej i dalej przez miejscowość 
Blechnarka do granicy Państwa. Granica południowa biegnie granicą 
Państwa od styku z drogą biegnącą z Blechnarki, do drogi (ok. 550m na 
południowy zachód od Ostrego Wierchu) biegnącej do Nielicznej w kierunku 
północno zachodnim. Granica biegnie dalej w/w drogą przez Bieliczną do wsi 
Izby. Ze wsi Izby granica biegnie w kierunku północno zachodnim drogą do 
wsi Banica i dalej do dopływu Banickiego potoku przy północnej granicy wsi 
Banica (u stóp Banickiej Góry). Dopływem tym na południowy zachód do 
granicy gmin Uście Gorlickie i Krynica. Granicą tą w kierunku północnym do 
przecięcia się z polną drogą Czyrna - Śnietnica. Stąd granica obwodu biegnie 
do Śnietnicy i stąd na północ do skrzyżowania z drogą do Czarnej i Ujścia 
Gorlickiego i punktu początkowego. 
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 Berest 
 
 

 3697 
 
 

    Od północnego- wschodu granica obwodu biegnie zachodnią granicą 
powiatu nowosądeckiego od góry Lubicz na południe, do drogi grzbietowej na 
górę Piorun. Następnie drogą tą na północny- zachód do drogi Czyrna -
Mochnaczka i drogą tą na południowy zachód na górę Piorun. Stąd na 
północny zachód drogą grzbietową granica biegnie na Harniaków Wierch, a 
następnie na zachód dalej drogą grzbietową prowadzi do skrzyżowania dróg 
w miejscowości Huta. Następnie drogą grzbietową na północny- zachód przez 
górę Pasieczki prowadzi do góry Jaworzynka. Stąd drogą wiejską wzdłuż 
dopływu potoku Kamianna do wschodniego krańca wsi Kamianna a dalej 
w kierunku wschodnim do wsi Polany w osiedlu Sołtystwo, gdzie przechodzi 



na drogę grzbietową i drogą tą na północny wschód prowadzi do granicy 
powiatu nowosądeckiego na górze Lubicz. 
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 Łabowa 
 
 

 7526 
 
 

    Północna granica obwodu biegnie szosą Nowy Sącz - Krynica od drogi na 
Barnowiec do skrzyżowania w miejscowości Huta. Stąd drogą wiejską na 
południowy- zachód przez uroczysko Żydówka i dalej przez górę Jaworzynka, 
górę Przysłop, drogą i szlakiem turystycznym, prowadzi do góry Runek.Tu 
skręca na północny zachód i drogą oraz szlakiem turystycznym przez polanę 
Juchówka, halę Łabowską, halę Barnowską prowadzi na szczyt (1065,9 na 
mapie) pomiędzy Halą Barnowską a Halą Pisaną.Tu skręca na północ do 
źródlisk potoku obok rezerwatu Barnowiec i dalej potokiem przez wieś 
Barnowiec prowadzi do punktu początkowego na szosie Nowy Sącz - 
Krynica. 
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 Lackowa 
 
 

 3045 
 
 

    Granica biegnie od góry Piorun na północny wschód drogą w kierunku 
Czyrnej, lecz po ok. 350m skręca na lokalną drogę grzbietową biegnącą na 
południowy wschód i dochodzi nią do granicy gmin Krynica i Uście Gorlickie. 
Granicą gmin w kierunku północno wschodnim dochodzi do potoku 
wypływającego z południowych stoków Banickiej Góry. Potokiem tym w dół 
do jego ujścia do potoku Biała i drogi Śnietnica - Izby. Drogą tą na południe 
przez Banicę do wsi Izby i ponownie do potoku Biała. Potokiem tym w górę do 
Bielicznej, skąd dalej ścieżką wspinającą się do granicy Państwa na 
południowy wschód i osiągającą granicę przy słupku nr 245/11. Dalej granica 
obwodu biegnie granicą Państwa na zachód i południe do słupka granicznego 
nr 257/3 na górze Beskid gdzie skręca na zachód do potoku Roztoka i polną 
drogą przy potoku dochodzi do Tylicza. z Tylicza drogą Tylicz - Huta 
w kierunku północnym biegnie do skrzyżowania z drogą do Czyrnej 
w Mochnaczce Niżnej, skąd dalej drogą tą na północny wschód na górę 
Piorun. 
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 Mochnaczka 
 
 

 2666 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie drogą lokalną od skrzyżowania dróg 
w miejscowości Huta, na północny wschód do uroczyska Czarny Las, skąd 
drogą grzbietową przez górę Rozdziele na górę Piorun i do drogi Czyrna - 
Mochnaczka. Drogą tą w kierunku południowo zachodnim do drogi Huta - 
Wylicz w Mochnaczce i drogą tą biegnie do Tylicza. Stąd dalej szosą Tylicz - 
Krynica do Krynicy i dalej szosą Krynica - Nowy Sącz początkowego kierunku 
północnym do punktu początkowego w Hucie. 
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 Krynica 
 
 

 9385 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie od skrzyżowania dróg w miejscowości 
Huta, szosą Nowy Sącz - Krynica na południe do Krynicy, gdzie przechodzi 
na szosę do Tylicza i prowadzi nią do Tylicza, skąd drogą wzdłuż potoku 
Roztoka do granicy Państwa na górze Beskid. Następnie granica obwodu 
biegnie granicą Państwa od góry Beskid na południowy- wschód następnie na 
południowy- zachód do drogi leśnej, grzbietowej w kierunku góry Dubne. 
Drogą tą na zachód przez górę Dubne, stąd dalej na północny zachód przez 
górę Przechyby, górę Garby, prowadzi do osiedla Tarnowskie i szosy 
Muszyna - Krynica w południowo zachodnim skraju wsi Powroźnik. Od tego 
miejsca drogą wiejską w kierunku góry Smereczyna na północ i przez tą górę, 
górę Niedźwiedzią i dalej na północny zachód przez Szczawną Górę, 
Palenicę, Bystry Wierch, Jaworzynę Krynicką, prowadzi do szczytu Runek. 
Stąd drogą i szlakiem turystycznym na wschód przez górę Przysłop, 
Jaworzynkę, uroczysko Żydówka, do skrzyżowania dróg w miejscowości 
Huta. 
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 Muszyna 
 
 

 7391 
 
 

    Od północnego- wschodu granica obwodu biegnie od szczytu Runek drogą 
i szlakiem turystycznym na południe przez Jaworzynę Krynicką i dalej na 
południowy wschód przez Bystry Wierch, Palenicę, Szczawną Górę, górę 
Niedźwiedzią, górę Smereczyna do szosy Krynica - Muszyna w Powroźniku. 
Stąd drogą leśną na południe przez górę Garby, górę Przehyby, górę Dubne 
(odtąd na wschód) do granicy Państwa. Następnie granicą Państwa do 
Popradu poniżej Muszyny i ujścia do niego potoku Milickiego. Drogą wzdłuż 
potoku Milickiego wyprowadzającą dalej na grzbiet na północ od góry 
Mikowa, stąd drogą grzbietową na północny- zachód między wsiami 
Szczawnik i Milik granica dochodzi do wsi Szczawnik. Stąd drogą lokalną 
wzdłuż potoku Szczawnik na północ do dopływu potoku Szczawnik 
wypływającego z góry Jaworzynka i dopływem tym do szlaku turystycznego 
Pusta Wielka - Runek i dalej szlakiem tym do góry Runek i punktu 
początkowego. 
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 Żegiestów 
 
 

 4239 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie od góry Jaworzynka dopływem potoku 
Szczawnik do drogi prowadzącej wzdłuż potoku Szczawnik do wsi Szczawnik, 
gdzie przechodzi na drogę wiejską grzbietową między wsiami Szczawnik 



i Milik. Drogą tą do przełęczy pod górą Mikową, a stąd na południowy zachód 
do potoku Milickiego, następnie wzdłuż tego potoku prowadzi do szosy 
Muszyna - Stary Sącz, a dalej do Popradu i granicy Państwa. Granicą 
Państwa biegnie Popradem zachód dół jego biegu do drogi (później 
grzbietowej) na górę Pusta Wielka i drogą tą przez Trzy Kopce, Zubrzy 
Wierch, prowadzi na górę Pusta Wielka. Stąd szlakiem turystycznym do góry 
Jaworzynka i dopływu potoku Szczawnik. 
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 Wierchomla 
 
 

 19894 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie od mostu na Popradzie w Barcicach 
Górnych do miejscowości Wdżary, skąd drogą grzbietową przez osiedle 
Maliniki do granicy gmin Nawojowa i Stary Sącz. Dalej granica biegnie 
w kierunku południowo wschodnim granicą w/w gmin i grzbietem przez 
uroczysko Las Pod Garbem, górę Wilcze Doły, następnie zmieniając kierunek 
na południowy dochodzi do węzła szlaków turystycznych i zbiegu granic gmin 
Nawojowa, Rytro i Piwniczna. Od tego miejsca granica obwodu biegnie 
grzbietem i czerwonym szlakiem turystycznym przez Pisaną Halę, Halę 
Barnowską, Wierch Nad Kamieniem, Halę Łabowską do góry Runek. 
Następnie szlakiem turystycznym w kierunku południowo zachodnim na halę 
Jaworzynka i do szczytu Pusta Wielka. Dalej drogą grzbietową przez Zubrzy 
Wierch i Trzy Kopce biegnie do Popradu i granicy Państwa. Granicą Państwa 
i Popradem, następnie przez górę Eliaszówkę prowadzi do przełęczy Obidza. 
Stąd granica biegnie na północ na górę Wielki Rogacz, a dalej na północny 
zachód przez Radziejową na Złomisty Wierch. Stąd dalej na północ i drogą 
grzbietową przez Jaworzynę do osiedla Kumorców. z osiedla Kumorców 
granica prowadzi drogą leśną na południowy wschód zachodniego krańca wsi 
Przysietnica, skąd potokiem Przysietnicki do jego ujścia do Popradu, skąd 
Popradem na północ do mostu w Barcicach Górnych. 
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 Gaboń 
 
 

 3991 
 
 

    Od północnego- wschodu granica obwodu biegnie od rzeki Dunajec 
w Gołcowicach Dolnych drogą na południe przez Gołkowice Górne, Skrudzinę 
do osiedla Kumorców. Stąd drogą wiejską grzbietową na Prehybę przez 
Złomisty Wierch. z Prehyby granica biegnie w kierunku zachodnim drogą 
grzbietową i szlakiem turystycznym przez górę Skałka do osiedla Przysłop.Tu 
skręca na północny zachód i drogą leśną biegnie do osiedla Mościska, skąd 
dalej drogą lokalną przez osiedle Buciarka, wieś Obidza, osiedle Błasiakówka 
do rzeki Dunajec w osiedlu Pasternik. Rzeką Dunajec, w dół jego biegu do 
punktu początkowego, tj. do mostu na drodze do Gołkowic. 
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 Brzyna 
 
 

 3409 
 
 

    Od wschodu granica obwodu biegnie drogą lokalną od rzeki Dunajec 
z osiedla Pasternik (przy ujściu potoku Obidza do Dunajca) na południe 
i południowy zachód przez osiedle Błasiówka, wieś Obidza, osiedle Buciarka 
do osiedla Mościska. Stąd drogą wiejską do granicy powiatu nowosądeckiego 
i osiedla Przysłop. Granicą powiatu i drogą grzbietową przez Dzwonkówkę, 
Suchy Groń i górę Sobel do rzeki Dunajec obok gajówki w uroczysku Sobel. 
Zachodnią i północną granicę stanowi od tego punktu rzeka Dunajec do 
osiedla Pasternik i drogi na Obidzę. 
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 Jaworki 
 
 

 4875 
 
 

    Północno- wschodnia granica obwodu biegnie ze szczytu Przehyba granicą 
powiatu nowotarskiego, drogami grzbietowymi przez Złomisty Wierch, 
Radziejową, Wielki Rogacz do granicy Państwa na przełęczy Obidza. Stąd 
granicą Państwa na południe i zachód, do miejsca zw.Cyrle nad źródliskami 
potoku, którym granica w kierunku północno wschodnim schodzi do potoku 
Grajcarek. Potokiem Grajcarek w górę jego biegu do ujścia potoku Sielskiego. 
Następnie potokiem Sielskim w górę jego biegu do szczytu Przehyba. 
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 Szczawnica 
 
 

 6570 
 
 

    Granicę wschodnią obwodu stanowi potok Sielski od szczytu Przehyba do 
potoku Grajcarek, i dalej w dół jego biegu ok. 500m do ujścia potoku 
spływającego z Góry Cyrhle w osiedlu Na Brzegu. Potokiem tym w górę (idąc 
prawą jego odnogą) do granicy Państwa na Górze Cyrhle. Następnie granicą 
Państwa do słupka granicznego nr II/91. Tu skręca na północny zachód 
i lokalną drogą sprowadza na dół do mostu na potoku Grajcarek w pobliżu 
jego ujścia do Dunajca. Stąd Dunajcem prowadzi w dół jego biegu przez 
Krościenko, Tylmanową do granicy powiatu w przysiółku Wietrznica. Dalej 
granica biegnie granicą powiatu nowotarskiego od przysiółka Wietrznica do 
szczytu Przehyba drogami grzbietowymi przez Suchy Groń, Dzwonkówkę, 
Skałkę do punktu początkowego. 
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 Grywałd 
 
 

 5500 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie od granicy powiatu nowotarskiego 
rzeką Dunajec na południe do Krościenka i dalej aż do przecięcia się z linią 
energetyczną w pobliżu osiedla Do Równi w południowo wschodniej części 
Krościenka. W/w linią granica biegnie do szosy Krościenko - Nowy Targ, a 
następnie szosą na zachód przez Grywałd do Krośnicy. Za wsią Krośnica 



przed przełęczą Snozka skręca na północ i szlakiem turystycznym niebieskim 
dochodzi do szczytu Lubań. z Lubania granica biegnie ok. 500m na wschóc 
do miejsca zw."Trzy Kopce", skąd linią oddziałową między oddziałami 165 
i 166 Nctwa Krościenko prowadzi do źródeł potoku Bodzianowskiego. 
Potokiem Bodzianowskiem biegnie na północ do Ochotnicy Dolnej, do 
głównej szosy, którą ok. 650m w dół doliny a następnie drogą asfaltową do 
siedla Łukowie. Stąd na północ drogą utwardzoną do osiedla Osobie, a 
następnie na wschód do osiedla Buciory i do granicy powiatu nowotarskiego. 
Stąd granicą powiatu drogą grzbietową na południowy wschód do rzeki 
Dunajec. 
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 Maniowy 
 
 

 3463 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie szlakiem turystycznym ze szczytu 
Lubań w kierunku południowym do szosy Krościenko - Czorsztyn, skąd dalej 
na zachód i południe przez Kluszkowce do Jeziora Czorsztyńskiego. Przez 
Jezioro biegnie nurtem Dunajca i jednocześnie granicą gminy Czorsztyn do 
mostu drogowego pod Hubą, gdzie przechodzi na drogę w kierunku góry 
Kotelnica i drogą tą przez wieś Huba biegnie do szlaku turystycznego 
Kotelnica - Lubań. Północna granica obwodu biegnie ze szczytu Kotelnica, 
szlakiem turystycznym na wschód przez Runek, Jaworzynę do szczytu 
Lubań. 
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 Harklowa 
 
 

 5788 
 
 

    Północna granica obwodu z Nowego Targu biegnie rzeką Dunajec przez 
Harklową, Dębno, następnie nurtem Dunajca i jednocześnie granicą gminy 
Czorsztyn przez Jezioro Czorsztyńskie. Na wysokości miejscowości Frydman 
skręca w kierunku południowo- zachodnim i przez Frydman i dalej drogą 
przez Krempachy biegnie w kierunku wsi Nowa Biała do rzeki Białka. Rzeką 
tą w górę jej biegu prowadzi do drogi Trybsz - Gronków, którą na zachód do 
wsi Gronków, i szosy Białka - Nowy Targ. Szosą tą na północny zachód do 
rzeki Dunajec w Nowym Targu. 
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 Odrowąż 
 
 

 14644 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie z Nowego Targu na południowy-
wschód drogą do miejscowości Gronków (skrzyżowanie). Tu skręca na 
zachód i drogą przez Bór - Leśnica, prowadzi do Szaflar. Następnie drogą 
z Szaflar do wsi Maruszyna, skąd na południowy zachód przez Maruszynę 
Górną prowadzi do osiedla Budz.Tu skręca na północny - zachód i drogą 
przez Międzyczerwienne biegnie do Miętustwa, skąd dalej na północ szosą 
przez Domański Wierch do Czarnego Dunajca. Tu skręca na północny 
zachód i drogą Nowy Targ - Jabłonka prowadzi do wsi Piekielnik 
(skrzyżowanie). z tego miejsca granica skręca na północny wschód i drogą 
przez Sołtystwo prowadzi do Bukowiny - Podszkla. z miejscowości tej skręca 
na wschód drogą do przysiółka Bukowina, skąd szczytami przez Żeleźnicę 
biegnie do drogi we wsi Bielanka. Dalej granica obwodu biegnie z Bielanki na 
południe drogą przez Pieniążkowice, Chracę do rzeki Czarny Dunajec we 
Wróblówce, stąd rzeką Czarny Dunajec w dół jego biegu do Nowego Targu 
i punktu początkowego. 
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 Chyżne 
 
 

 15120 
 
 

    Granica obwodu biegnie od skrzyżowania dróg w Jabłonce na wschód 
drogą Jabłonka- Czarny Dunajec, do miejscowości Czarny Dunajec. 
z Czarnego Dunajca drogą lokalną na południowy wschód do drogi 
Chochołów -Międzyczerwienne.Tu skręca na wschód i drogą tą przez 
Międzyczerwienne i dalej na południe przez osiedle Budz, osiedle Sabały 
prowadzi do drogi Ratułów - Nowe Bystre w osiedlu Tylki. Drogą tą na 
południe do Nowego Bystrego do drogi prowadzącej do miejscowości 
Ząb.Drogątą na wschód do Zębu, skąd granica prowadzi drogą grzbietową na 
Gubałówkę i dalej do osiedla Spyrkówka gdzie skręca na północ i polną drogą 
przez Gruszków Wierch prowadzi do miejscowości Ciche Górne i dalej do 
drogi na Chochołów w Środkowej części wsi Ciche. Stąd granica prowadzi do 
miejscowości Chochołów a następnie do przejścia granicznego 
w Chochołowie. Od przejścia granicznego granica obwodu biegnie granicą 
Państwa na północ, następnie na zachód do przejścia granicznego 
w Chyżnem.Tu skręca na północ i szosą Chyżne - Zabornia prowadzi do 
punktu początkowego (skrzyżowania dróg) w Jabłonce. 
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 Niedzica 
 
 

 9799 
 
 

    Od północy granica obwodu biegnie od wsi Frydman przez Zbiornik 
Czorsztyn-Niedzica nurtem Dunajca. Omija od zachodniej strony enklawę 
Pienińskiego Parku Narodowego: Zielone Skałki i odtąd południowo 
zachodnim brzegiem Zbiorników biegnie do zapory w Sromowcach i rzeką 
Dunajec do granicy Państwa. Granicą Państwa prowadzi w kierunku 
południowym i zachodnim do drogi granicznej między wsią Łapszanka 
i Rzepiska. Stąd drogą na północ ok. 0,9 km a następnie w kierunku 
wschodnim granica prowadzi do górnej części wsi Łapszanka (Wyżni Koniec). 
Stąd na północ przez wieś Łapszanka prowadzi do miejscowości Łasze 



Wyżne. Następnie od kościoła drogą lokalną (czerwony szlak) granica biegnie 
przez górę Grandeus do wsi Dursztyn, skąd od źródlisk potoku Przeczny na 
wschód do Dworku i dalej na północ pomiędzy Kozakowi Skałą a górą Żor, 
w dół jego biegu do przecięcia się z drogą Krempachy - Frydman. Drogą tą do 
wsi Frydman i punktu początkowego. 
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 Zakopane 
 
 

 21225 
 
 

    Wschodnia granica obwodu biegnie potokiem Przeczny w górę jego biegu 
między Kozakową Skałą i górą Żor, do Dworku, gdzie skręca na zachód do 
źródlisk we wsi Dursztyn. Stąd polną drogą (czerwonym szlakiem) w kierunku 
południowym do polnej drogi biegnącej przez górę Grandeus. Drogą tą na 
zachód na górę Grandeus (koło przekaźnika), a z niej polną drogą na 
południe granica prowadzi do kościoła w Łapszach Wyżnych i dalej na 
wschód do drogi prowadzącej do wsi Łapszanka. Drogą tą granica biegnie 
przez Łapszankę do jej południowego krańca (Wyżni Koniec), skąd dalej 
drogą w kierunku zachodnim, w kierunku przysiółka Grocholów Potok. Po ok. 
1 km skręca w kierunku południowym dochodząc polną drogą do granicy 
Państwa. Stąd granicą Państwa biegnie do granicy Tatrzańskiego Parku 
Narodowego (kierunek południowo zachodni). Odtąd granica obwodu 
pokrywa się z granicą TPN do wylotu Doliny Małej Łąki i osiedla Gronik. z os. 
Gronik granica biegnie szosą w stronę Zakopanego, do przystanku 
autobusowego Krzeptówki, skąd na północ drogą przez przysiółki Wojdyłówka 
i Karpielówka do grzbietowej drogi z Butorowego Wierchu na Gubałówkę. Od 
tego miejsca granica biegnie na północny wschód drogą grzbietową przez 
Gubałówkę do wsi Ząb, skąd na zachód przez Suche do rzeki Biały Dunajec 
w Poroninie. Rzeką Biały Dunajec biegnie na północ do wsi Szaflary, a 
następnie na wschód drogą przez Bór dochodzi do skrzyżowania 
w Gronkowie Od skrzyżowania dróg we wsi Gronków granica biegnie drogą 
wiodącą do wsi Trybsz, do mostu na rzece Białka. Następnie rzeką Białka 
w dół jej biegu do szosy Nowa Biała - Frydman. Stąd w/w szosą w kierunku 
wschodnim przez Krempachy do przecięcia się z potokiem Przeczny i punktu 
początkowego. z obszaru obwodu wyłączone są enklawy Tatrzańskiego 
Parku Narodowego. 
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 Bańska 
 
 

 5388 
 
 

    Od wschodu granica obwodu biegnie rzeką Biały Dunajec w górę jej biegu 
z miejscowości Szaflary do Poronina, gdzie przechodzi na drogę do 
miejscowości Ząb. Drogą tą w kierunku zachodnim prowadzi do wsi Ząb, a 
następnie dalej do wsi Nowe Bystre. Stąd na północ w kierunku Ratułowa do 
skrzyżowania z drogą do osiedla Sabały i drogą tą do osiedla Sabały, skąd 
drogą Ząb - Międzyczerwienne do osiedla Budz. Stąd dalej drogą lokalną na 
północny wschód do Maruszyny Górnej.Tu skręca na wschód i przez 
Maruszynę, Rolę Belinową prowadzi do rzeki Biały Dunajec w Szaflarach. 
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 Witów 
 
 

 6747 
 
 

    Granica biegnie od przejścia granicznego w Chochołowie drogą na wschód 
do Chochołowa. Stąd na północ do drogi do wsi Ciche. Drogą tą na wschód 
do wsi Ciche ,a następnie na południowy wschód przez Ciche Górne na 
Gruszków Wierch. Stąd polną drogą na południe (początkowo grzbietową) do 
przysiółka Blachówka i dalej przez osiedle Wojdyłówka do przystanku 
autobusowego Krzeptówki. Stąd na południowy zachód do przysiółka Gronik 
u wylotu Doliny Małej Łąki i granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Granicą TPN w kierunku zachodnim do granicy Państwa a stąd granicą 
Państwa na północ do punktu początkowego na przejściu granicznym 
w Chochołowie. z obszaru obwodu wyłączone są enklawy Tatrzańskiego 
Parku Narodowego. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


