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Opis tekstowy granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”  

Przebieg granicy opisano od mostu kolejowego na Wieprzu. Stąd granica Obszaru 
biegnie w kierunku północno-wschodnim przecinając rzekę Wieprz i dochodzi do wału 
przeciwpowodziowego biegnącego wzdłuż prawego brzegu rzeki. Wzdłuż wału granica 
podąża w kierunku wschodnim do końca wału przeciwpowodziowego i dalej w tym samym 
kierunku podąża przez około 70 m i dociera do drogi polnej, którą biegnie na wschód 
omijając od południa tereny lotniska wojskowego w Dęblinie. Dociera do ul. Wiatracznej  
w Bobrownikach i dalej biegnie ulicami: Puławską, Rynek, Dęblińską i Kleszczowską. 
Następnie wzdłuż ul. Kleszczowskiej biegnie na północny zachód do wsi Kleszczówka, skąd 
kieruje się na zachód ul. Jana Skotnickiego do drogi krajowej Nr 48. Stąd biegnie tą drogą  
w kierunku północno-wschodnim i przed skrzyżowaniem dróg krajowych w Moszczance 
skręca na południowy wschód, podążając drogą wiodącą przez Moszczankę i Nowy Dęblin,  
a następnie drogą gruntową do drogi krajowej Nr 17. Wzdłuż drogi krajowej biegnie na 
południowy wschód przez około 800 m, po czym na skrzyżowaniu dróg w miejscowości 
Sarny skręca na wschód i wiedzie drogą do Korzeniowa. Dalej podąża wzdłuż tej drogi przez 
Białki Dolne, Białki Górne, Żabiankę do Ułęża. Za cmentarzem przed Sobieszynem granica 
skręca na północ i biegnie drogą wzdłuż granicy lasu, przecinając drogę krajową Nr 48. Dalej 
biegnie na północ w kierunku Zosina, początkowo drogą, a następnie granicą działek 
ewidencyjnych, prowadząc wzdłuż zachodniej granicy lasu. Dociera do granicy gminy Ułęż i 
Nowodwór i wzdłuż niej podążą na północ, omijając od wschodu tereny wsi Grabowce Dolne 
i Przestrzeń. Od północnego skraju lasu granica opuszcza granicę administracyjną i skręca 
na wschód biegnąc początkowo granicą działek ewidencyjnych, a następnie drogą gruntową 
i podąża wzdłuż północnego skraju lasu w kierunku wsi Lendo Ruskie. Dociera do 
południowego skraju tej miejscowości, gdzie przecina drogę prowadzącą przez tę 
miejscowość i dalej zmierza na wschód północnym skrajem lasu. Przecina rzekę Świnkę i 
zmierza dalej na wschód przez około 170 m, po czym skręca na południe biegnąc granicą 
działek ewidencyjnych. Dociera do rzeki Świnki i wzdłuż niej biegnie na południe do drogi 
prowadzącej do wsi Podlodówka. Dalej zmierza tą drogą na południe przez Podlodówkę, a 
następnie po około 350 m od południowego skraju zabudowań opuszcza drogę i kieruje się 
na wschód. Dochodzi do drogi gruntowej prowadzącej skrajem lasu. Wzdłuż niej biegnie na 
południowy wschód, a następnie na północny wschód i dalej wiedzie w kierunku południowo-
wschodnim. Opuszcza granicę lasu i dalej biegnie drogą gruntową wśród pól. Na 
skrzyżowaniu dróg polnych skręca na północny wschód i biegnie przez około 330 m, po 
czym skręca wzdłuż drogi polnej na południowy wschód, a po około 700 m skręca ponownie 
w kierunku północno-wschodnim. Biegnie w tym kierunku około 200 m po czym skręca na 
południowy wschód i dociera do granicy lasu „Góra Dębowa”. Dalej prowadzi w kierunku 
południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy lasu. Dociera do granicy gminy Ułęż i 
Jeziorzany. Wzdłuż niej biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim, przecina drogę 
krajową Nr 48 i biegnie skrajem lasu w kierunku wsi Wola Blizocka. Przed zabudowaniami tej 
miejscowości granica opuszcza granice administracyjną i dalej zmierza na wschód w 
kierunku zabudowań tej wsi. Następnie granica skręca na południe, omija od zachodu, 
południa,a następnie od wschodu zabudowania Woli Blizockiej. W odległości około 460 m od 
drogi krajowej Nr 48 granica Obszaru skręca na wschód prowadząc początkowo granicą 
działek ewidencyjnych, a następnie północną groblą stawów w Przytocznie. Dociera do drogi 
wojewódzkiej Nr 809 Lublin – Przytoczno, przecina ją i dalej podąża w kierunku północno-
wschodnim skrajem zabudowań Przytoczna, pozostawiając zabudowania dawnego PGR-u w 
Przytocznie poza granicami Obszaru. Następnie granica dociera do drogi krajowej Nr 48, 
którą dalej biegnie na wschód przez Krępą, Stoczek Kocki i Poizdów w kierunku Kocka. Na 
skrzyżowaniu drogi prowadzącej do wsi Białobrzegi granica skręca na południowy wschód 
prowadząc drogą, potem na wschód wiedzie do Kocka. Od mostu na rzece Czarnej biegnie 
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przez około 120 m na północ, po czym skręcą na wschód i wiedzie wzdłuż rowu 
melioracyjnego do ul. Ogrodowej. Dalej podążą ul. Tadeusza Kościuszki, Placem 
Jabłonowskiej  i dociera do ul. Lubartowskiej. Stąd granica zmierza na południe wzdłuż 
starego przebiegu drogi krajowej Nr 19, przecinając koryto rzeki Tyśmienicy. Dalej biegnie tą 
drogą przez Wolę Skromowską przecinając Wieprz i zmierza do Bykowszczyzny. Na 
wysokości węzła drogowego „Bykowszczyzna” granica przechodzi na drogę ekspresową S 
19 i dalej biegnie tą drogą na południowy wschód przez miejscowość Zagrody Łukowieckie 
do przedmieść Firleja. Opuszcza drogę ekspresową i skręca w kierunku południowo-
wschodnim wiodąc początkowo ul. Akacjową a potem ul. Kocką do centrum Firleja. Dalej 
granica Obszaru biegnie na wschód ul. Cmentarną, w kierunku Przypisówki, okalając Jezioro 
Firlej. Przed zabudowaniami tej miejscowości granica skręca na południowy zachód i wiedzie 
drogą polną w kierunku Lasu Firlejowskiego, następnie wzdłuż rowu melioracyjnego i dalej 
skrajem lasu do drogi ekspresowej S 19. Tu zmienia kierunek na północny zachód i podąża 
wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą Firlej-Kamionka. Stąd zmierza na południe tą drogą 
przez około 740 m, po czym skręca na zachód prowadząc początkowo wzdłuż drogi leśnej, a 
następnie wzdłuż działek ewidencyjnych. Po około 640 m granica skręca na północ i 
prowadzi drogą gruntową przez około 200 m i ponownie skręca na zachód, by po około 
240m skręcić na północ. Dalej prowadzi drogą leśną, która skręca w kierunku północno-
zachodnim, opuszcza drogę i dalej prowadzi na zachód przez 550 m skręca na północ. 
Dochodzi do drogi Firlej – Młyniska i wzdłuż niej prowadzi na zachód przez około 180 m po 
czym skręca na południe. Biegnie drogą prowadzącą do wsi Baran. Dociera do 
południowego skraju kompleksu leśnego niedaleko Sobolewa i wzdłuż niego podąża na 
zachód. Dalej prowadzi drogą gruntową wzdłuż zachodniej i południowej granicy kompleksu 
leśnego. Pozostawia poza granicami obszaru tereny wsi Majdan Sobolewski i Gawłówka. Od 
zachodniego skraju lasu zmierza drogą w kierunku wsi Młyniska. Wzdłuż tej drogi biegnie 
przez tą wieś, po czym za mostem na rzece Minina skręca w drogę prowadzącą na północny 
zachód. Dochodzi do drogi powiatowej Rudno – Krupy i dalej biegnie tą drogą na północ  
i północny zachód przez Rawę, Wólkę Michowską do Krup. W Krupach granica opuszcza 
drogę powiatową i skręca na zachód prowadząc drogą przez Ostrów, Węgielce, wzdłuż rzeki 
Minina i dociera do Drewnika. Stąd granica Obszaru dociera do drogi wojewódzkiej Nr 809  
i wzdłuż niej biegnie na południe przez 50 m po czym skręca w na południowy zachód 
prowadząc drogą przez około 570 m, po czym skręca na zachód, biegnie 380 m droga 
gruntową i następnie skręca na południe. Po 200 m skręca na zachód, biegnie 120 m w tym 
kierunku, a następnie skręca na południowy wschód. Po około 300 m dociera do drogi polnej 
prowadzącej do wsi Stawik i wzdłuż niej biegnie na południe, przecina las i na jego 
południowym skraju skręca na południowy zachód prowadząc drogą do wsi Meszno. 
Przecina drogę powiatową Meszno - Miastkówek i skręca na południe prowadząc drogą w 
kierunku wsi Łukawica. Biegnie drogą przez tą miejscowość, po czym na rozwidleniu dróg 
skręca na zachód i prowadzi do drogi Zagóźdź – Gródek. Dalej wzdłuż tej drogi zmierza na 
północ by po około 370 m skręcić na zachód prowadząc drogą gruntową do zachodniego 
skraju wsi Dębczyna. Z tego miejsca granica Obszaru kieruje się drogą przez las do 
Baranowa. Przez Baranów biegnie wzdłuż ulic: Zagrody, dalej Puławskiej. Następnie skręca 
w ul. Leśną i wzdłuż niej biegnie na południe. Dochodzi do północnej granicy lasu i wraz z 
nią biegnie na wschód. Następnie skręca na południe, biegnie początkowo drogą leśną, a 
następnie wzdłuż granicy lasu. Otacza las od wschodu i południa, po czym wzdłuż drogi 
gruntowej zmierza na południe w kierunku wsi Łysa Góra. Przed pierwszymi zabudowaniami 
tej miejscowości skręca na zachód i dochodzi do granicy gminy Żyrzyn i Baranów. Dalej 
wzdłuż niej podąża na południe przez około 400 m, a następnie skręca na zachód 
prowadząc południową granicą lasu. Dochodzi do drogi Nr 17 Ryki – Lublin i dalej biegnie tą 
drogą na północ. Po około 320 m granica skręca w kierunku zachodnim i podąża w pobliżu 
granicy lasu pozostawiając poza granicami obszaru tereny wsi Żerdź. Dochodzi do drogi S17 
w miejscu przecięcia drogi z rzeką Duży Pioter. Dalej biegnie wzdłuż tej drogi przez około 
860 m, po czym skręca na wschód i dochodzi do drogi Baranów – Żyrzyn i nią biegnie na 
południe w kierunku Żyrzyna. Przed stawami na rzece Duży Pioter skręca na północny 
zachód i biegnie pomiędzy zabudowaniami Żyrzyna, a granicą lasu docierając ponownie do 
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drogi S 17. Stąd kieruje się na południe wzdłuż tej drogi, dociera do skrzyżowania, gdzie 
skręca w drogę wojewódzką Nr 824 i wiedzie nią przez 180 m. Następnie skręca na zachód i 
biegnie wzdłuż granicy lasu. Stad skręca na południe a następnie na wschód i dociera do 
cieku wodnego, dalej biegnie wzdłuż niego na północ i dochodzi ponownie do drogi S 17. 
Wzdłuż niej prowadzi na południowy wschód przez około 1,2 km, po czym skręca na zachód 
i prowadzi drogą gruntową, a następnie granicą działek ewidencyjnych wzdłuż granicy lasu. 
Przecina drogę wojewódzką Nr 824 i dalej biegnie wzdłuż granicy lasu otaczającego Żyrzyn 
od południa, prowadząc drogą wiodącą do wsi Bałtów. Opuszcza tą drogę i zmierza na 
północ prowadząc granicą działek ewidencyjnych wzdłuż zachodniego skraju lasu. Dociera 
do drogi biegnącej wzdłuż wsi Borysów i biegnie nią na zachód przez tą miejscowość. Dalej 
podąża w tym kierunku wzdłuż drogi leśnej, po czym opuszcza tą drogę i wiedzie dalej w 
kierunku zachodnim granicą działek ewidencyjnych otaczając od północy łąki śródpolne. 
Następnie biegnie drogą gruntową przez „Lasy Gołębskie” do torów kolejowych Dęblin – 
Lublin i dociera do stacji kolejowej w Gołębiu. Dalej granica wiedzie wzdłuż torów w kierunku 
północno-zachodnim, po czym przed przejazdem kolejowym w Borowej skręca na wschód i 
prowadzi drogą przez wieś Skoki. Po około 260 m granica skręca drogą na północ a 
następnie na skrzyżowaniu dróg skręca na wschód i prowadzi drogą do wału 
przeciwpowodziowego położonego wzdłuż lewego brzegu rzeki Wieprz. Wzdłuż wału granica 
biegnie na północny zachód i dociera do punktu, z którego rozpoczęto opis granicy Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. 

Uwaga: Tekstowy opis granic Obszaru ma charakter poglądowy. Za prawidłowy przebieg 
granic uznać należy granicę wyznaczoną punktami współrzędnych zgodnie z załącznikiem 
Nr 3. 

 


