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Opis tekstowy granicy otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 

 
Przebieg granicy otuliny Parku opisano począwszy od północnego skraju półwyspu 

odgradzającego port rzeczny w Puławach od koryta Wisły. Stąd granica biegnie na południe, 
do mostu na Wiśle, skręca na wschód, pozostawiając teren portu poza obszarem otuliny. 
Prowadzi kolejno ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Księżnej Izabelli, Chrystiana Piotra 
Aignera, Stanisława Moniuszki, Księżnej Izabelli i Ludwika Waryńskiego do ulicy 
Czartoryskich. Podąża tą ulicą na południowy-wschód, a następnie ulicą Głęboką i Parkową, 
obejmując Park Czartoryskich. Dalej biegnie na południowy-wschód ulicą Kazimierską 
i Włostowicką. Za Cmentarzem Włostowickim opuszcza drogę i prowadzi drogą gruntową, 
omijając od zachodu zabudowania położone wzdłuż ul. Włostowickiej. Następnie przechodzi 
na ulicę Powiśle i wzdłuż niej podąża na południowy-wschód. Po około 750 m dochodzi do 
ulicy Włostowickiej. Ulicą tą zmierza na południowy-wschód, po czym skręca pod kątem 
ostrym na północny-wschód. Prowadzi ulicą Jana Klińskiego, a następnie skręca na wschód 
i podąża ulicą Piasecznica. Dalej biegnie drogą przez tereny rolno-leśne do Skowieszyna, 
pokrywając się na tym odcinku z granicą Parku. Przed pierwszymi zabudowaniami 
Skowieszyna granica otuliny skręca na północ, prowadząc początkowo drogą gruntową, 
a następnie granicą działek ewidencyjnych. Po przebyciu 550 m dochodzi do drogi gruntowej 
i wzdłuż niej podąża na wschód. Po około 1,1 km skręca na północny-zachód i drogą 
gruntową zmierza w kierunku wiaduktu kolejowego. Przed wiaduktem skręca na południowy-
wschód i prowadzi drogą gruntową, biegnącą równolegle do toru kolejowego Dęblin-Lublin. 
Wzdłuż tego traktu biegnie przez Nowy Pożóg, Klementowice do wsi Łopatki. W Łopatkach 
przed stacją kolejową granica otuliny odchodzi od torowiska i skręca wzdłuż drogi na 
południe, dochodzi do drogi Łopatki – Drzewce, podąża nią na wschód, po czym powraca do 
linii kolejowej Lublin – Dęblin. Dalej wzdłuż linii zmierza w kierunku południowo-wschodnim 
przez Drzewce-Kolonię, Czesławice do stacji kolejowej w Sadurkach. Tu granica skręca na 
południowy-zachód i biednie wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 860. Na skrzyżowaniu dróg 
skręca na zachód, a po 580 m na południe, kierując się drogami gruntowymi, omijając od 
północy i zachodu zabudowania wsi Sadurki. Dochodzi do skrzyżowania dróg wojewódzkich 
Nr 860, 830 i 827, skąd biegnie drogą Nr 827 na południowy-zachód do Wojciechowa-Kolonii 
Piątej. Stąd skręca na północny-zachód biegnąc drogą gruntową do drogi Stary Gaj – 
Wojciechów-Kolonia Pierwsza i dalej tą drogą zmierza na północny-zachód, przechodząc 
przez most na rzece Czerka. Biegnie wzdłuż drogi przez wieś Stary Gaj. Dociera do granicy 
gminy Wąwolnica i wzdłuż niej zmierza w kierunku południowym, a następnie południowo-
zachodnim i zachodnim. W rejonie wsi Huta dochodzi do granicy gminy Karczmiska i podąża 
nią na południe. Po 580 m opuszcza granicę gmin i dalej zmierza na południe prowadząc 
wzdłuż drogi gruntowej. Dociera do drogi powiatowej Kazimierz Dolny – Niezabitów i biegnie 
nią około 70 m na północny-zachód. Następnie skręca na południowy-zachód i biegnie drogą 
prowadzącą wzdłuż lasu położonego w miejscowości Noworąblów. Otacza las od zachodu 
i południa, po czym dociera do drogi powiatowej Noworąblów – Karczmiska. Drogą tą kieruje 
się na południowy-zachód przez około 1,7 km. Następnie skręca na północny-zachód 
i biegnie początkowo granicą działek ewidencyjnych, a następnie wzdłuż drogi polnej. 
Przecina południowy skraj wsi Słotwiny i dalej zmierza drogą gruntową przez około 1,3 km. 
Następnie skręca na południe prowadząc drogą gruntową, po czym na rozwidleniu dróg 
skręca na wschód. Biegnie drogą przez 250 m, po czym skręca na południe, prowadząc 
granicą działek ewidencyjnych w kierunku wsi Karczmiska Drugie. Przed zabudowaniami tej 
wsi skręca na południowy-zachód i podąża wzdłuż drogi gruntowej na dystansie około 
600 m. Następnie skręca na południe i dochodzi do ulicy Wesołej. Wzdłuż niej kieruje się na 
zachód i dociera do drogi wojewódzkiej Nr 824. Drogą tą zmierza na północ przez 110 m, 
a następnie skręca na zachód i prowadzi drogą gruntową. Na skrzyżowaniu dróg granica 
skręca na południe, biegnie drogą gruntową otaczającą od wschodu i południa duży 
kompleks leśny. Przed boiskiem opuszcza drogę i dalej podąża na zachód przez las granicą 






