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Opis tekstowy granicy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 

 

Opis przebiegu granicy Parku rozpoczęto od wału przeciwpowodziowego na północ od 
Wyspy Włostowickiej. Stąd granica prowadzi wałem w kierunku południowo-wschodnim 
i południowym. W pobliżu południowego skraju miejscowości Parchatka skręca na wschód 
prowadząc drogą gruntową w kierunku drogi krajowej Nr 824 Kazimierz – Puławy. Przecina 
tą drogę, po czym skręca na północ i biegnie granicą działek ewidencyjnych omijając od 
wschodu zabudowania Parchatki. Następnie podążając cały czas na północ biegnie granicą 
lasu, przecina granice gminy Puławy i dalej prowadzi granicą działek ewidencyjnych na 
północ, omijając od wschodu zabudowania osiedla Włostowice w Puławach. Dociera do 
drogi biegnącej z Puław do Skowieszyna i wzdłuż niej podąża do Skowieszyna. 
W Skowieszynie granica opuszcza skręcającą ku północnemu-wschodowi drogę i skręca na 
południe omijając od zachodu i południa teren kościoła. Dochodzi do cieku wodnego 
(odwadniającego wąwóz Białocin) i podąża nim na południowy-wschód przez około 200 m. 
Następnie granica skręca na wschód i przecinając grunty orne biegnie do wsi Stary Pożóg. 
Dociera do drogi prowadzącej ze stacji kolejowej Pożóg i zmierza nią na południe, docierając 
do lasu Nowy Świat. Następnie granica skręca na wschód, omija od północy las Nowy Świat 
i Pustki wraz z przyległymi bezpośrednio do nich gruntami. Dociera do drogi powiatowej 
Końskowola – Celejów i zmierza nią na południe przez około 470 m, po czym skręca na 
zachód i biegnie drogą polną przez ok. 1,15 km. Następnie skręca na południe i drogą 
gruntową podąża przez około 900 m, skręca na północny-wschód i po niecałych 200 m 
skręca na południe. Dalej biegnie drogą gruntową na południowy-wschód, omijając od 
południa zabudowania miejscowości Zażuk. Dociera do drogi Las Stocki – Zakierzki, a nią do 
drogi Końskowola – Celejów. Drogą powiatową zmierza 125 m na północ, po czym skręca na 
wschód biegnąc drogą do miejscowości Zakierzki. Po przebyciu ok. 1 km granica skręca na 
południe, dochodzi do drogi gruntowej i wzdłuż niej zmierza początkowo na południowy-
zachód, a następnie na południowy-wschód. Dociera do wsi Stok, skąd granica skręca drogą 
na północny-wschód i biegnie przez 350 m drogą przez tę miejscowość. Dalej skręca na 
południowy-wschód, dociera do wschodniego skraju zalesionego wąwozu, skąd biegnie 
drogą na zachód i po 150 m skręca na południe. Biegnie początkowo granicą działek, 
a następnie drogą gruntową prowadzącą po zachodniej stronie zabudowań Karmanowic. 
Przy rozwidleniu dróg opuszcza drogę i prowadzi dalej granicą działek do drogi wojewódzkiej 
Nr 830 Bochotnica – Lublin. Drogą tą zmierza na wschód przez około 230 m, po czym skręca 
na południe, biegnąc dalej drogą na wschód. Dociera do drogi Nr 830, podąża nią na północ, 
po czym skręca na wschód i biegnie drogą gruntową wzdłuż północnego skraju Lasu 
Karmanowskiego. Następnie prowadzi na południe drogą gruntową, początkowo wzdłuż 
wschodniego skraju lasu. Podążając wzdłuż tej drogi zmienia kierunek na południowo-
zachodni i dociera do drogi biegnącej przez wieś Łopatki. Drogą tą podąża na wschód przez 
około 1 km po czym opuszcza drogę i kieruje się na południowy-wschód. Dochodzi do cieku 
wodnego i wzdłuż niego podąża na północny-wschód przez około 150 m. Następnie granica 
kieruje się na wschód biegnąc początkowo granicą działek ewidencyjnych, a następnie drogą 
prowadzącą przez Drzewce-Kolonię. Dalej podąża drogą gruntową do Rudkowego Cieku. 
Wzdłuż cieku biegnie około 80 m na południowy-zachód, po czym skręca na południe 
i biegnie granicą działek ewidencyjnych do drogi powiatowej Kurów – Wąwolnica. Drogą tą 
podąża na południowy-zachód, po czym skręca na zachód i prowadzi wzdłuż nasypu kolejki 
wąskotorowej Nałęczów-Opole Lubelskie, którą zmierza do Wąwolnicy. Przed cmentarzem 
w Wąwolnicy granica opuszcza linię kolejki wąskotorowej i skręca na zachód podążając 
drogą powiatową Wąwolnica - Rzeczyca przez wieś Stanisławka. Za lasem Kępa opuszcza 
drogę i skręca na północ, dochodzi do drogi prowadzącej przez wieś Grabówka i podąża nią 
na zachód, a następnie drogą na północ. Na rozwidleniu dróg skręca na południowy-zachód 
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i biegnie drogą przez około 580 m. Na skrzyżowaniu dróg skręca na zachód i biegnie granicą 
działek ewidencyjnych. Dociera do drogi prowadzącej z Rzeczyc i podąża nią na południe. 
Dochodzi do drogi powiatowej Wąwolnica – Rzeczyca i wzdłuż niej biegnie na zachód przez 
Rzeczycę-Kolonię, Helenówkę, Jeziorszczyznę do ul. Czerniawy w Kazimierzu Dolnym. 
Następnie zmierza na zachód ul. Słoneczną, po czym skręca na południe i biegnie wzdłuż 
drogi prowadzącej do Dąbrówki. Na rozwidleniu dróg granica skręca w kierunku południowo-
zachodnim podążając drogą prowadzącą do Dobrego. Na skrzyżowaniu dróg polnych 
granica skręca na południowy-wschód i biegnie dalej drogą przez Dąbrówke. W Dąbrówce 
skręca na południe i dochodzi do drogi powiatowej Kazimierz Dolny – Dobre. Drogą tą 
podąża na południe przez około 950 m, po czym przechodzi na drogę gruntową i biegnie nią 
na południowy-wschód przez około 480 m. Następnie granica skręca na wschód prowadząc 
granicą działek. Dochodzi do drogi gruntowej i wzdłuż niej biegnie na północ, a następnie po 
około 430 m skręca na wschód kierując się drogą polną do wsi Zagajdzie. Przed 
zabudowaniami tej miejscowości granica skręca na południe, osiąga dno zalesionego 
wąwozu i biegnie nim na wschód, dalej zmierzając w kierunku wschodnim omija od południa 
zabudowania wsi Zagajdzie. Dochodzi do drogi prowadzącą przez wieś Jaworce i biegnąc 
wzdłuż niej osiąga drogę wojewódzką Nr 824. Drogą tą podąża na południe przez około 
420 m, a następnie skręca na zachód prowadząc drogą polną. Po około 530 m skręca na 
południe i biegnie dalej granicą działek ewidencyjnych. Dochodzi do drogi gruntowej i wraz 
z nią skręca na zachód, by po około 60 m skręcić na południe. Następnie na skrzyżowaniu 
dróg polnych skręca na wschód i kieruje się do drogi wojewódzkiej Nr 824. Drogą 
wojewódzką biegnie na południe, by po około 330 m skręcić na zachód. Dalej podąża drogą 
gruntową, by po około 840 m skręcić na południowy-zachód, prowadząc granicą działek. Po 
minięciu punktu wysokościowego 212,2 m granica skręca pod kątem ostrym w drogę 
gruntową prowadzącą w kierunku północno-zachodnim. Biegnie nią 520 m, po czym skręca 
w drogę gruntową prowadzącą na południowy-zachód. Dochodzi do skraju kompleksu 
leśnego tzw. Lasu na Hektarach, a następnie skręca na zachód i biegnie drogą wzdłuż 
kompleksu leśnego do wsi Rogów. Dochodzi do drogi Rogów – Polanówka i wraz z nią 
podąża na północny-wschód. Po około 150 m skręca na północny-zachód i biegnie drogą 
przez około 320 m. Na skrzyżowaniu dróg zmienia kierunek na południowo-zachodni 
i podąża drogą gruntową biegnącą obrzeżem doliny Jaworki. Po 740 m dociera do skraju 
lasu, gdzie na skrzyżowaniu dróg skręca na północny-zachód. Biegnąc w tym kierunku 
prowadzi drogami gruntowymi do głębocznicy przy przysiółku Małe Dobre. Biegnie nią na 
południowy-zachód przez około 220 m, po czym skręca na północny-zachód. Przecina drogę 
powiatową Kazimierz Dolny – Wilków i dalej biegnie w tym samym kierunku skrajem 
zalesionych wąwozów, pozostawiając poza obszarem Parku sady i zabudowę wsi Dobre. 
Przed ostatnimi zabudowaniami wsi Dobre granica skręca na południowy-zachód, przecina 
rzekę Chodelke, dociera do położonego na lewym brzegu Chodelki wału 
przeciwpowodziowego i wzdłuż niego podąża na północ. Po przecięciu drogi prowadzącej 
z Podgórza do Zastowa Polanowskiego skręca wraz z wałem początkowo ku zachodowi, 
a następnie w kierunku południowo-zachodnim. Od skrzyżowania dróg w pobliżu punktu 
wysokościowego 126,6 m granica prowadzi w kierunku zachodnim, przecina Wisłę i wydłuż 
lewego jej brzegu zmierza na południe. Po około 590 m skręca na zachód i dociera do wału 
przeciwpowodziowego w miejscowości Brześce-Kolonia. Dalej biegnie wałem na północ 
przez około 2,5 km, po czym opuszcza wał i kieruje się drogą gruntową na północny-zachód. 
Przed stawami w Janowicach skręca na południowy-zachód, prowadzi drogami gruntowymi 
i dochodzi do rowu melioracyjnego. Wzdłuż niego biegnie na południe po czym skręca 
w drogę gruntową i biegnie nią na północny-zachód i dociera do mostu na rzece Plewka. 
Następnie podąża wzdłuż rzeki na północny-wschód, po czym przed stawami skręca na 
północny-zachód, omija od południa zabudowania Janowic i dochodzi do drogi powiatowej 
Janowiec – Lucimia, którą prowadzi na północny-wschód w kierunku Janowca. Przed 
cmentarzem skręca na północ i biegnie skrajem lasu do drogi powiatowej Janowiec – 
Ławeczko Stare, przecina tą drogę i dalej podąża drogą prowadząca do wsi Oblasy. 
Przecina drogę powiatową Janowiec – Puławy i dalej drogą gruntową biegnie na wschód, 






