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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1

Z m. Niemirów nurtem rzeki Bug aż do granicy wsi Stare Buczyce ze wsią Bubel Granna i następnie 

strumieniem do drogi Bubel - Łukowiska – Janów Podlaski i tą drogą do m. Janów Podlaski, dalej 

drogą przez m. Pawłów Nowy, Konstantynów, Zakalinki do granicy województwa przy m. Raczki i tą 

granicą, a następnie drogą i ponownie granicą województwa do rzeki Bug i jej nurtem do m. Niemirów.

6411 206 6205 2175 1587 588 35,05% polny słaby

2 2
Z m. Pratulin rzeką Bug do nurtu rzeki Krzna i jej nurtem do m. Malowa Góra, dalej drogą przez m. 

Berezówka, Kołczyn do m. Olszyn, skąd drogą przez m. Zaczopki do rzeki Bug w m. Pratulin.
5480 136 5344 1540 627 913 28,82% polny średni

3 3

Z m. Pratulin drogą przez m. Zaczopki, Olszyn do m. Lodów, dalej południowm skrajem lasu wsi 

Olszyn drogą "Rondowa droga" do m. Lipnica, Rokitno, Hołodnica, Cieleśnica. Błonie, Ostrów do rzeki 

Bug i rzeką Bug do m. Pratulin.

7551 165 7386 1647 689 958 22,30% polny słaby

4 4

Z m. Błonie drogą przez m. Cieleśnica do m. Hołodnica, dalej drogą przez m. Klonownica Duża do m. 

Janów Podlaski, skąd strumieniem i następnie drogą do m. Bubel Granna dalej strumieniem w 

kierunku wschodnim do rzeki Bug i rzeką Bug do drogi biegnącej do m. Ostrów, dalej drogą koło m. 

Ostrów do drogi Janów Podlaski – Błonie i tą drogą do m. Błonie.

7023 430 6593 2262 1169 1093 34,31% polny średni

5 5

Z m. Janów Podlaski drogą przez m. Nowinki do drogi utwardzonej biegnącej do m. Ossówka i tą 

drogą do m. Ossówka, dalej drogą przez m. Pasieka do m. Mariampol, dalej drogą Mariampol – 

Bukowice do drogi Leśna Podlaska – Konstantynów i tą drogą obok m. Nosów do granicy 

województwa, dalej granicą województwa do m. Raczki, skąd drogą koło m. Zakalinki do m. 

Konstantynów, dalej drogą przez m. Pawłów Nowy do m. Janów Podlaski, następnie strumieniem do 

drogi Janów Podlaski – Nowinki.

9627 300 9327 1520 553 967 16,30% polny
bardzo 

słaby

6 6

Od ujścia rzeki Krzna, rzeką Bug do granicy administracyjnej m. Terespol i tą granicą do m. Błotków 

Duży a następniedrogą do m. Polatycze - Kolonia, skąd drogą przez m. Polatycze do toru kolejowego i 

torem, a następnie drogą do m. Małaszewicze Duże, dalej drogą do wschodniego krańca m. Wólka 

Dobryńska, następnie drogą do m. Kol. Dobryń, skąd drogą przez m. Kol. Dobryń do nurtu rzeki Krzna 

i jej nurtem do rzeki Bug.

7829 462 7367 1582 903 679 21,47% polny średni

7 7

Z m. Olszyn drogą przez m. Kołczyn, Berezówka do nurtu rzeki Krzna w m. Malowa Góra i jej nurtem, 

a następnie nurtem rzeki Pomaranka do południowego skraju m. Lipnica. Dalej drogą przez m. Lipnica 

do drogi "Rondowa droga" biegnącej do południowej granicy lasu wsi Olszyn i tą drogą w kierunku 

wschodnim, a następnie północnym do m. Olszyn.

3961 98 3863 350 62 288 9,06% polny
bardzo 

słaby

8 8

Z m. Rokitno drogą Rokitno - Biała Podlaska do m. Julków, dalej drogą przez m. Julków, Kol. 

Roskosz, Roskosz, do drogi Biała Podlaska – Janów Podlaski i tą drogą do drogi biegnącej do m. 

Klonownica Duża, dalej tą drogą do drogi biegnącej w kierunku m. Hołodnica i tą drogą do m. Kol. 

Hołodnica, skąd drogą do m. Rokitno.

5882 128 5754 3691 3139 552 64,15% leśny
bardzo 

dobry

9 9

Z m. Hrud drogą przez m. Roskosz, Kol. Roskosz do m. Kozula. Z m. Kozula granicą administracyjną 

m. Biała Podlaska w kier. zach. do drogi E30 i tą drogą do m. Nowy Sławacinek, nastepnie drogą w 

kierunku północnym przez m. Kol. Nowy Sławacinek, Sitnik, Łukowce, Zaberbecze, Witulin, 

Mariampol, Ossówka do m. Hrud.

6488 371 6117 707 228 479 11,56% polny
bardzo 

słaby
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10 10

Z m. Witulin drogą przez m. Zaberbecze, Worgule do granicy gminy koło m. Cełujki i tą granicą do 

drogi Konstantynów – Leśna Podlaska i tą drogą do drogi Bukowice – Mariampol, dalej drogą przez 

m. Mariampol do m. Witulin.

6590 339 6251 1103 692 411 17,65% polny
bardzo 

słaby

11 11

Od przejścia granicznego w m. Terespol rzeką Bug do m. Kodeń, skąd drogą przez m. Zahacie, Kol. 

Kopytów, Kożanówka, Zastawek do toru kolejowego, dalej torem kolejowym w kierunku wschodnim do 

drogi biegnącej do m. Polatycze i tą drogą przez m. Polatycze do drogi Lebiedziew – Terespol, dalej 

drogą do przejścia granicznego w m. Terespol.

8529 228 8301 1771 669 1102 21,33% polny średni

12 12

Z m. Kożanówka drogą przez m. Kol. Kopytów, Zahacie, Kodeń, Zachorów do m. Połoski, dalej drogą 

przez m. Dobrynka do toru kolejowego i tym torem, a następnie drogą Kobylany-Zastawek przez m. 

Zastawek do m. Kożanówka.

9034 303 8731 4608 2853 1755 52,78% leśny
bardzo 

dobry

13 13

Od nurtu rzeki Krzna w m. Kol. Dobryń drogą przez Kol. Dobryń do drogi biegnącej do m. Wólka 

Dobryńska i tą drogą do drogi Biała Podlaska – Terespol, dalej drogą przez m. Małaszewicze Duże do 

toru kolejowego i torem do m. Chotyłów, skąd drogą przez m. Zalesie do nurtu rzeki Krzna w m. 

Kijowiec i jej nurtem do m. Kol. Dobryń.

7049 383 6666 4001 2906 1095 60,02% leśny
bardzo 

dobry

14 14

Z m. Zalesie drogą przez m. Chotyłów do nurtu rzeki Lutnia i jej nurtem do drogi Piszczac – Ortel 

Królewski Nowy, dalej drogą do nurtu rzeki Zielawa w m. Ortel Królewski Nowy, dalej nurtem rzeki 

Zielawa i następnie rzeki Krzna do m. Kijowiec, skąd drogą do m. Zalesie.

4956 179 4777 2131 1599 532 44,61% leśny
bardzo 

dobry

15 15

Z m. Lipnica nurtem rzeki Pomaranka do nurtu rzeki Krzna, dalej nurtem rzeki Krzna i następnie 

nurtem rzeki Zielawa do toru kolejowego w m. Perkowice. Z m. Perkowice torem kolejowym do 

granicy administracyjnej m. Biała Podlaska i tą granicą w kierunku północnym a następnie przy m. 

Hola zachodnim brzegiem lasu do drogi krajowej nr 2. Dalej tą drogą w kierunku zachodnim około 500 

m, a następnie drogą w kierunku północnym do brzegu lasu  po czym granica skręca na zachód 

wzdłuż lasu i biegnie do granicy administracyjnej m. Biała Podlaska i tą granicą w kierunku zachodnim 

do m. Kozula. Dalej drogą do m. Wilczyn, skąd drogą przez m. Julków do drogi Biała Podlaska – 

Rokitno i tą drogą do m. Rokitno, dalej drogą przez m. Lipnica. Po czym skręca w kierunku do nurtu 

rzeki Pomaranka.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Biała 

Podlaska zgodnie z wyrysem graficznym.

8786 340 8446 2909 1048 1861 34,44% polny
bardzo 

dobry

16 16

Z m. Ortel Królewski drogą przez m. Studzianka do nurtu rzeki Zielawa i jej nurtem do m. Łomazy. 

Dalej drogą przez m. Dubów, Wólka Plebańska do granicy miasta Biała Podlaska. Następnie tą 

granicą do toru kolejowego i torem w kierunku wschodnim do nurtu rzeki Zielawa i jej nurtem, a 

następnie drogą do m. Ortel Królewski.

7228 249 6979 2239 1134 1105 32,08% polny słaby

17 17

Z m. Dubów drogą przez m. Wola Dubowska, Michałówka do nurtu rzeki Rudka w m. Młyniec. Dalej 

granicą gminy w kierunku płn.-zach. koło Ur. Hulanka do drogi Smolarnia – Jaźwiny i tą drogą, a 

następnie strumieniem i ponownie drogą przez m. Jaźwiny – do granicy gminy i tą granicą do toru 

kolejowego. Dalej torem i następnie drogą do mostu na rzece Krzna w m. Styrzyniec, dalej nurtem 

rzeki do m. Porosiuki. Z m. Porosiuki drogą w kierunku północnym do m. Nowy Sławacinek. Z m.  

Nowy Sławacinek drogą E30 w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej m. Biała Podlask i tą 

granicą do drogi Biała Podlaska - Dubów. Dalej tą drogą do m. Dubów.

5404 185 5219 3163 2141 1022 60,61% leśny słaby

18 18

Z m. Sitnik drogą do nurtu rzeki Krzna w m. Porosiuki, dalej nurtem tej rzeki do granicy gminy i tą 

granicą do drogi E-30. Dalej drogą do m. Rogoźneczka, skąd drogą do granicy gminy i tą granicą do 

m. Celujki, a następnie drogą koło m. Swory przez m. Worgule, Łukowce do m. Sitnik.

7550 278 7272 1960 1177 783 26,95% polny słaby

19 19

Z m. Rogoźneczka drogą do granicy miasta Miedzyrzec Podlaski następnie granicą miasta i drogą-

obwodnicą miasta Międzyrzec Podlaski, po czym drogą w kierunku Łukowisko do granicy gminy i 

województwa dalej tą granicą do rzeki Złota Krzywula, następnie rzeką Złotat Krzywula i granicą gminy 

do miejscowości Kolonia Rogoźnicadalej drogą do m. Rogoźneczka.

7011 229 6782 1665 466 1199 24,55% polny słaby

20 20

Z m. Łukowisko drogą przez m. Tłuściec, Krzewica do granicy województwa i tą granicą do drogi 

prowadzącej z m. Krzesk Nowy do m. Próchenki następnie wciąż granicą województwa poprzez 

miejscowości Łuby, Kożuszki do miejscowości  Kolonia Łukowiska i dalej drogą do m. Łukowiska. 

3786 128 3658 806 433 373 22,03% polny słaby



21 21
Z m. Kodeń rzeką Bug do m. Zelewsze, skąd drogą przez m. Zabłocie, Wólka Zabłocka, Tuczna, 

Dąbrowica Duża, Połoski, Zahorów do m. Kodeń.
9869 236 9633 4200 2268 1932 43,60% leśny średni

22 22

Z m. Dobrynka drogą przez m. Połoski, Dąbrowica Duża, do m. Tuczna, dalej drogą przez m. Kol. 

Tuczna, Bokinia Królewska oraz Ur. Piachy do strumienia, dalej strumieniem i następnie nurtem rzeki 

Lutnia do toru kolejowego w m. Chotyłów. Dalej torem kolejowym i następnie drogą do m. Dobrynka.

7499 342 7157 1768 688 1080 24,70% polny średni

23 23

Z m. Koszoły drogą przez m. Kol. Huszcza II do nurtu rzeki Lutnia i jej nurtem do drogi leśnej 

biegnącej przy wschodniej granicy Lasu Państwowego Leśnictwa Zaścianek (oddz. 268 i 269), dalej tą 

drogą i następnie granicą kompleksu leśnego do drogi Huszcza – Łomazy i tą drogą do strumienia 

(rowu) biegnącego w kierunku rzeki Grabanka i nurtem tej rzeki do granicy gminy. Dalej granicą gminy 

do drogi Curyn-Łomazy, a następnie tą drogą przez m. Szymanowo do nurtu rzeki Zielawa w m. 

Łomazy i jej nurtem, a następnie drogą przez m. Studzianka do m. Ortel Królewski I, skąd drogą przez 

m. Zagościniec do nurtu rzeki Lutnia i jej nurtem, a następnie strumieniem do drogi biegnącej w 

kierunku m. Puchary. Dalej tą drogą do granicy gminy i granicą gminy oraz drogą przez Ur. 

Zaścianeczki i Ur. Piereciele do m. Koszoły.

7460 150 7310 2289 677 1612 31,31% polny słaby

24 24
Z m. Łomazy drogą przez m. Szymanowo do granicy gminy, dalej tą granicą do drogi Wisznice – 

Rossosz, dalej drogą przez m. Rossosz do m. Kozły, skąd drogą do m. Łomazy.
4398 146 4252 1604 66 1538 37,72% polny słaby

25 25
Z m. Dubów drogą przez m. Łomazy, Kozły, Wólka Korczowska do nurtu rzeki Rudka i jej nurtem do 

ur. Młyniec, a następnie drogą przez m. Michałówka, Wola Dubowska do m. Dubów.
5003 117 4886 1395 168 1227 28,55% polny słaby

26 26

Od toru kolejowego granicą gminy i drogą do m. Jaźwiny, dalej drogą i następnie strumieniem do drogi 

przy ur. Karacze biegnącej na południe przez las i tą drogą ponownie do granicy gminy, dalej granicą 

gminy obok ur. Hulanka do nurtu rzeki Rudka w ur. Młyniec i jej nurtem do m. Zaglinki, a następnie 

drogą przez m. Witoroż, Strzyżówka, Żerocin do nurtu Kanału Drelowskiego i jego nurtem przez m. 

Szachy, Dołha do nurtu rzeki Krzna. Dalej nurtem tej rzeki do mostu w m. Styrzyniec, skąd drogą w 

kierunku południowym do toru kolejowego i torem w kierunku zachodnim do granicy gminy.

8257 113 8144 5448 4543 905 66,90% leśny
bardzo 

dobry

27 27

Z m. Żerocin nurtem Kanału Drelowskiego do drogi Drelów-Zahajki, a następnie drogą przez m. 

Zahajki do granicy m. Międzyrzec Podlaski dalej tą granicą do drogi Miedzyrzec Podlaski-

Rogożniczka, dalej drogą przez m. Rogożniczka do granicy gminy i tą granicą do nurtu rzeki Krzna, 

dalej nurtem rzeki Krzna i nurtem Kanału Drelowskiego przez m. Dołha. Szachy do m Żerocin.

6507 298 6209 3526 2715 811 56,79% leśny
bardzo 

dobry

28 28

Z m. Międzyrzec Podlaski drogą przez m. Jelnica, Strzakły do granicy gminy Międzyrzec P. i tą 

granicą a następnie granicą województwa do drogi Zbuczyn-Miedzyrzec P. i dalej drogą przez m. 

Krzewica do m. Tłuściec, następnie w tej miejscowości granica skręca na północny wschód i biegnie 

drogą do m. Hałasy dalej drogą do drogi Łukowisko – Międzyrzec Podlaski i tą drogą do m. 

Międzyrzec Podlaski.

5790 231 5559 1480 179 1301 26,62% polny słaby

29 29

Od m. Krzymosze granica biegnie w kierunku południowym granicą gminy i jednocześnienurtem rzeki 

Krzymosza, rzeki Krzna Pólnocna i drogi do m.Kol. Strzakły, od m. Kol Strzakły wciąż granicą gminy i 

jednocześnie Powiatu Łukowskiego do drogi Trzebieszów -Brzozowica następnie po tej drodze i 

granicy obrębu Trzebieszów do drogi Strzakły -Trzebieszów, następnie po tej drodze do Trzebieszowa 

i dalej przez Trzebieszów do rzeki Krzna Północna, następnie jej nurtem do m. Rogale, skąd drogą 

Trzebieszów-Popławy przez m. Celiny, Gołowierzchy, Mikłusy, Zaolszynie do granicy gminy 

Trzebieszów i tą granicą do m. Krzymosze.

6381 334 6047 852 27 825 14,09% polny
bardzo 

słaby

30 30

Od m. Celiny drogą przez Nurzynę, Dębowicę, dalej szosą przez Zapowiednik do m. Łukowa. Z m. 

Łukowa torem kolejowym  Łuków – Siedlce, którym do granicy gminy Zbuczyn Poduchowny i tą 

granicą do m. Wólka Kamienna, skąd drogą przez Zaolszynie, Mikłusy, Gołowierzchy do m. Celiny. 

Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Łuków zgodnie z 

wyrysem graficznym.

6752 415 6337 1331 288 1043 21,00% polny
bardzo 

słaby

31 31

Od m. Krynka torem kolejowym do m. Łuków. Z m. Łuków szosą Łuków-Stoczek Łukowski do m. 

Dąbie, skąd drogą przez Klimki, Gręzówkę, Nową Gręzówkę do granicy gmin Łuków i Wiśniew, dalej 

tą granicą do m. Krynka.

5587 363 5224 1778 1357 421 34,04% polny słaby



32 32

Od m. Gręzówka drogą przez Klimki do m. Dąbie, skąd szosą do m. Chrusty, dalej drogą przez 

Aleksandrówkę, Róża Podgórna do granicy gminy Stoczek Łukowski, którą do granicy gminy Łuków, 

dalej granicą gminy Łuków, a następnie drogą do m. Gręzówka.

10547 1346 9201 7307 6230 1077 79,42% leśny
bardzo 

dobry

33 33
Z m. Róża Podgórna przez m Aleksandrówka do m. Pustki, skąd szosą do m. Stoczek Łukowski do 

granicy miasta i gminy Stoczek Łukowski, granicą tą do m. Róża Podgórna.
6031 219 5812 1897 246 1651 32,64% polny

bardzo 

słaby

34 34

Z m. Zalewsze rzeką Bug do przejścia granicznego w m. Sławatycze, dalej drogą przez m. 

Krzywowólka, Międzyleś, Kol. Wólka Zabłocka, Wólka Zabłocka, Zabłocie do rzeki Bug w m. 

Zalewsze.

7836 222 7614 1098 309 789 14,42% polny słaby

35 35

Z m. Krzywowólka drogą do drogi Wisznice – Sławatycze i tą drogą w kierunku zachodnim do drogi 

biegnącej do m. Przechód, dalej drogą przez m. Bokinka Pańska, Tuczna, Kol. Tuczna, Międzyleś do 

m. Krzywowólka.

8165 193 7972 2833 1574 1259 35,54% polny słaby

36 36

Z m. Tuczna drogą przez m. Bokinka Pańska, Stasiówka, Kopytnik do drogi Huszcza – Łomazy i tą 

drogą w kierunku wschodnim do granicy kompleksu leśnego i tą granicą, a następnie drogą leśną 

biegnącą przy wschodniej granicy Lasu Państwowego Leśnictwa Zaścianek (oddz. 268 i 269) do nurtu 

rzeki Lutnia, dalej nurtem rzeki do drogi i tą drogą przez m. Kol. Huszcza II do m. Koszoły. Dalej drogą 

przez m. Koszoły, Ur. Piereciele i Ur. Zaścianeczki do granicy gminy i tą granicą, a następnie drogą 

obok m. Puchary do strumienia w m. Wólka Kościeniewicka. Dalej drogą przez m. Ur. Piachy, Bokinka 

Królewska, Kol. Tuczna do m. Tuczna.

7776 165 7611 2920 590 2330 38,37% polny słaby

37 37

Z m. Zeszczynka drogą przez m. Lisica, Rozwadówka-Folwark  Wisznice, Dubica Górna, Dubica 

Dolna do granicy gminy i tą granicą do nurtu rzeki Grabarka i jej nurtem, a następnie strumieniem 

(rowem) do drogi Łomazy – Kopytnik i tą drogą przez m. Kopytnik, Stasiówka, Żuławy do m. 

Zeszczynka.

7344 224 7120 2512 521 1991 35,28% polny średni

38 38

Z m. Rossosz drogą Rossosz – Wisznice do granicy gminy i tą granicą w kierunku zachodnim, a 

następnie północnym do drogi Kolembrody – Kozły i tą drogą do m. Kozły, dalej drogą do m. Ostrówek 

przez m. Musiejówka do m. Rossosz.

5400 143 5257 1606 202 1404 30,55% polny
bardzo 

słaby

39 39

Z m. Wólka Korczowska drogą do m. Kozły, skąd drogą do granicy gminy, dalej tą granicą przez m. 

Aleksandrówka do m. Woroniec, następnie od granicy gminy drogą w kierunku zachodnim przez 

Elizin, Wiski, Komarówka Podlaska, Żulinki, Żelizna do nurtu rzeki Rudka i jej nurtem do drogi Witoroż 

– Wólka Korczowska i tą drogą do m. Wólka Korczowska.

7258 199 7059 2776 1897 879 39,33% polny dobry

40 40

Z m. Witoroż drogą do nurtu rzeki Rudka i jej nurtem do drogi Kwasówka – Żelizna, dalej drogą do 

Kanału Wieprz-Krzna i jego nurtem do strumienia (rowu) i rowem do nurtu Kanału Drelowskiego, dalej 

nurtem tego Kanału do m. Żerocin, skąd drogą przez m. Strzyżówka do m. Witoroż.

5059 153 4906 1406 1037 369 28,66% polny dobry

41 41

Z m. Zahajki drogą w kierunku Drelowa, a następnie przed m. Drelów strumieniem (rowem) w 

kierunku południowym do nurtu Kanału Wieprz-Krzna, dalej nurtem Kanału Wieprz-Krzna do drogi 

obok m. Wygnanka i drogą przez m. Rudnik, Kąkolewnica Wschodnia, Rzeczyca do granicy 

administracyjnej m. Międzyrzec Podlaski i tą granicą do drogi Międzyrzec-Zahajki a następnie droga 

do m. Zahajki.

5654 250 5404 1639 746 893 30,33% polny średni

42 42

Z m. Międzyrzec Podlaski drogą przez m. Rzeczyca, m. Kąkolewnica Wschodnia, Polskowola do nurtu 

rzeki Krzna Południowa i jej nurtem do m. Sokule, a następnie granicą gminy do m. Strzakły, skąd 

drogą przez m. Jelnica do granicy m. Międzyrzec Podlaski.

6257 303 5954 1612 860 752 27,07% polny słaby

43 43

Od m. Trzebieszów drogą przez m. Kol. Trzebieszów do granicy gminy Trzebieszów, którą do m. 

Lipniaki, skąd drogą przez m. Kownatki, do toru kolejowego, którym do granicy m. Łuków następnie tą 

granicą w kierunku północnym do szoszy Łuków -Trzebieszów. Z m. Łuków szosą Łuków-Trzebieszów 

do m. Dębowicy, skąd drogą przez m. Nurzyn, Celiny, Popławy do m. Rogale i dalej nurtem rzeki 

Krzna Północna do m. Trzebieszów. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów 

administracyjnych miasta Łuków zgodnie z wyrysem graficznym.

8195 446 7749 1792 570 1222 23,13% polny
bardzo 

słaby

44 44

Od granicy administracyjnej m. Łuków szosą Łuków – Wojcieszków do m. Świderki, skąd rzeką 

Bystrzycą do m. Zawodzie, dalej drogą w kierunku Tuchowicz do cieku (rowu) biegnacego do m. 

Celiny dalej drogą do m. Wólka Zastawska, z której szosą przez m. Dąbie do granicy m. 

Łuków.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Łuków zgodnie z 

wyrysem graficznym.

7027 532 6495 866 114 752 13,33% polny
bardzo 

słaby



45 45

Od m. Celiny ciekiem (rowem) w kierunku południowym do szosy Tuchowicz-Wandów, którą do Osin 

dalej drogą przez Wnętrzne, Aleksandrów, Szyszki do Kol. Jamielnik, skąd szosą przez Jedlankę, 

Zastawie, Wólkę Zastawską do drogi biegnącej do m. Celiny i drogą tą do m. Celiny.

7023 321 6702 966 59 907 14,41% polny
bardzo 

słaby

46 46

Od m. Szyszki drogą przez Aleksandrów, Wnętrzne do m. Osiny, skąd szosą do m. Kamień, dalej 

drogą przez Ksawerynów, Mysłów, Dychawicę, Lisikierz do m. Ciechomin. Z tej miejscowości szosą 

przez m. Kisielski do granic administracyjnych m. Stoczek Łukowski a nastepnie tą granicą do 

skrzyżowania z szosą Stoczek Łukowski-Łuków, którą do m. Kol. Jamielnik; skąd drogą do m. Szyszki.

7911 322 7589 1602 78 1524 21,11% polny
bardzo 

słaby

47 47

Od m. Stoczek Łukowski szosą przez m. Wola Kisielska do m. Ciechomin, skąd drogą przez m. 

Świder, Ludwinów do granicy województwa i gminy Stoczek Łukowski, następnie tą granicą do drogi 

Kołodziąż – Stoczek Łukowski i dalej drogą tą do granicy administracyjnej m. Stoczek Łukowski i tą 

granicą w kierunku południowo-zachodnim do drogi przez m. Wola Kisielska.

5189 243 4946 1076 278 798 21,75% polny
bardzo 

słaby

48 48

Od przejścia granicznego w m. Sławatycze rzeką Bug do m. Kużawka, dalej drogą przez m. Hanna, 

Dańce, Romanów, Wygnanka, Lipinki do drogi Wisznice – Sławatycze i tą drogą do przejścia 

granicznego w m. Sławatycze.

6345 227 6118 2378 1382 996 38,87% polny średni

49 49
Z m. Wygnanka drogą przez m. Romanów, Czeputka, Motwica, Rozwadówka,  Lisica, Zeszczynka, 

Żuławy do m. Stasiówka, i dalej drogą przez m. Bokinka Pańska, Przechód, Lipinki do m. Wygnanka.
7218 175 7043 2584 1136 1448 36,69% polny dobry

50 50

Z m. Rozwadówka drogą w kierunku płd. przez m. Kol. Ratajewicze, Grabówka, Bojary, Opole, 

Podedwórze następnie drogą w kierunku m. Jabłoń do granicy gminy i tą granicą do zbiornika 

retencyjnego “Opole”. Dalej prostą trasą przez zbiornik do strumienia (rowu) przy Wodomistrzówce 

Paszenki i dalejtym strumieniem do drogi Parczew – Wisznice. Dalej drogą przez m. Wisznice, 

Rozwadówka – Folwark, Lisica do m. Rozwadówka.

8278 312 7966 1593 226 1367 20,00% polny słaby

51 51
Z m. Wisznice drogą w kierunku m. Parczew do granicy gminy, dalej granicą gminy koło m. Woroniec, 

Romaszki i Kaczy Kąt do drogi Rossosz – Wisznice i tą drogą do m. Wisznice.
7377 202 7175 1050 142 908 14,63% polny słaby

52 52

Z m. Dawidy drogą przez m. Łubno, Gęś do m. Rudzieniec, skąd strumieniem do m. Rudno, dalej 

drogą przez m. Zieleniec do toru kolejowego i torem, a następnie drogą przez m. Planta do drogi 

Radzyń Podlaski – Wisznice i tą drogą w kierunku wschodnim do drogi biegnącej do m. Komarówka 

Podlaska. Dalej drogą do m. Komarówka Podlaska, skąd przez m. Wiski, Elizin, Woroniec do granicy 

gminy. Dalej granicą gminy, a następnie strumieniem do m. Dawidy. 

8155 248 7907 1543 1102 441 19,51% polny słaby

53 53

Z m. Komarówka Podlaska drogą do drogi Radzyń Podlaski – Sławatycze i tą drogą w kierunku 

zachodnim do drogi biegnącej do m. Ostrówki, dalej tą drogą przez m. Ossowa do nurtu rzeki Białka i 

jej nurtem w kierunku północno-wschodnim do granicy gminy, dalej granicą gminy a następnie granicą 

zbiornika wodnego do nurtu Kanału Wieprz-Krzna i jego nurtem do drogi w m. Żelizna, dalej drogą 

przez m. Żelizna, Żulinki do m. Komarówka Podlaska.

6959 252 6707 1253 435 818 18,68% polny słaby

54 54

Z m. Żelizna wschodnią granicą zbiornika wodnego a dalej gminy do nurtu rzeki Białka i jej nurtem do 

drogi biegnącej do m. Ostrówki, dalej tą drogą w kierunku północnym, a następnie zachodnim przez 

m. Aleksandrówka, Sosnowiec, Turów, Kąkolewnica Wschodnia, Rudnik do nurtu kanału Wieprz – 

Krzna obok m. Wygnanka, dalej nurtem Kanału Wieprz-Krzna do wschodniej granicy zbiornika 

wodnego w m. Żelizna.

10603 325 10278 1020 342 678 9,92% polny słaby

55 55

Z m. Kąkolewnica Wschodnia drogą przez m. Turów do m. Białka, dalej strumieniem w kierunku płn.-

zach. przez Kol. Brzostowiec do granicy gminy Radzyń Podlaski i tą granicą do granicy gminy 

Kąkolewnica i dalej tą granicą do nurtu rzeki Krzna Południowa i jej nurtem, a następnie drogą przez 

m. Polskowola do m. Kąkolewnica Wschodnia.

9527 328 9199 4045 2983 1062 43,97% leśny słaby

56 56

Z m. Lipniaki granicą gminy Łuków do granicy gminy Ulan Majorat, dalej granicą tej gminy przez m. 

Kol. Zakrzew, Kol. Bedlno do drogi Bedlno-Olszewnica i tą drogą do granicy gminy Ulan Majorat i tą 

granicą do drogi Wola Chomejowa – Zarzecz Ulański, dalej drogą przez m. Kol. Zarzecz Ulański, Kol. 

Sobole, Sobole, Sętki do drogi Łuków – Radzyń Podlaski i tą drogą do m. Kłębów, dalej drogą przez 

m. Skrzyszew, Kępki, Kol. Kępki, Suchocin, Leopoldzin, Kownatki do granicy gminy Łuków w m. 

Lipniaki.

8335 401 7934 1500 620 880 18,91% polny
bardzo 

słaby



57 57

Od m. Suchocin, Kol. Kępki, Kępki, Skrzyszew do szosy w m. Kłębów, którą do drogi do m. Sobole i 

dalej tą drogą do m. Sobole, skąd rzeką Bystrzyca do m. Świderki, z m. Świderki szosą do granicy 

administracyjnej m. Łuków i tą granicą w kierunku wschodnio - północnym do toru kolejowego Łuków-

Lublin, którym do drogi i drogą tą do m. Suchocin. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów 

administracyjnych miasta Łuków zgodnie z wyrysem graficznym.

8644 411 8233 1046 106 940 12,70% polny
bardzo 

słaby

58 58

Od m. Sobole drogą do granicy gminy Borki, skąd drogą przez Dąbrowę do m. Oszczepalin A, skąd 

rz. Mała Bystrzyca do m. Bystrzyca, dalej drogą przez Siedliska do toru kolejowego, którym do rzeki 

Bystrzyca i tą rzeką do m. Sobole.

6092 266 5826 908 298 610 15,59% polny
bardzo 

słaby

59 59

Od m. Szczygły Dolne torem kolejowym do st. Krzywda, skąd drogą przez Krzywdę, Radoryż 

Kościelny, Patok Stary, Fiukówkę do Osin, dalej szosą przez m. Kosuty,Stanin następnie skręca na 

wschód w m. Zabrodzie Tuchowickie gdzie strumieniem (rowem)  a następnie szosą i rowem biegnie 

do w  rz. Bystrzyca i tą rzeką do torów kolejowych w m. Szczygły Dolne.

8690 372 8318 1784 908 876 21,45% polny
bardzo 

słaby

60 60

Od m. Osiny drogą przez Fiukówkę do drogi Huta Dąbrowa – Radoryż, Smolany, którą do Kol. 

Rozłąki, skąd drogą w kierunku południowym do granicy powiatu Łuków i Ryki następnie tą granicą w 

kierunku zachodnim aż do granicy województwa dalej tą granicą do szosy Żelechów-Jarczew, którą 

przez m. Jarczew, Kamień, Wandów do m. Osiny.

5676 206 5470 1298 210 1088 23,73% polny
bardzo 

słaby

61 61
Od m. Kamień szosą przez Jarczew do granicy Gminy Wola Mysłowska, którą do Ludwinowa, skąd 

drogą przez Ludwinów, Świder, Ciechomin, Lisikierz, Mysłów, Ksawerynów do m. Kamień.
5341 230 5111 1087 545 542 21,27% polny

bardzo 

słaby

62 62

Z m. Kużawka rzeką Bug do m. Stawki, dalej drogą przez m. Konstantyn do m. Krasówka, skąd drogą 

i następnie strumieniem do nurtu rzeki Hanna i jej nurtem do drogi biegnącej do m. Dańce, dalej drogą 

przez m. Dańce, Kol. Hanna, Hanna do rzeki Bug w m. Kużawka.

8294 208 8086 1294 366 928 16,00% polny
bardzo 

słaby

63 63

Z m. Dańce drogą do nurtu rzeki Hanna i jej nurtem w kierunku płd.-zach. do drogi biegnącej do m. 

Dębów i tą drogą przez m. Dębów do m. Mosty. Dalej drogą przez m. Mosty, Piechy, Bojary, 

Grabówka, Kol. Ratajewicze do m. Motwica, skąd drogą przez m. Kol. Motwica, Czeputka, Romanów 

do m. Dańce. 

7393 189 7204 1210 530 680 16,80% polny słaby

64 64

Z m. Zahajki drogą przez m. Horostyta, Kol. Horostyta, Krzywowierzba skąd strumieniem Żylawa a 

nastęnie ponownie drogą do m. Wyhalew, Kaniuki, Zadębie do nurtu kanału Wieprz-Krzna i jego 

nurtem do m. Puchowa Góra, skąd drogą przez m. Podedwórze, Opole, Mosty, Kol. Zahajki do m. 

Zahajki.

9367 169 9198 1976 870 1106 21,48% polny słaby

65 65

Od drogi Parczew-Wisznice strumieniem (rowem) biegnącym obok m. Paszenki przez  

Wodomistrzówkę Paszenkido zbiornika retencyjnego “Opole”. Dalej prostą trasą przez zbiornik do 

granicy gminy i tą granicą, a następnie drogą do nurtu kanału Wieprz-Krzna w m. Puchowa Góra. 

Dalej nurtem kanału w kierunku południowym do drogi biegnącej do m. Kalinka i tą drogą przez m. 

Kalinka, Borek do m. Kolano. Dalej drogą przez m. Gęś, Łubno, Dawidy do nurtu kanału Wieprz-Krzna 

po czym w kierunku północno-zachodnim do strumienia (rowu C) i tym strumieniem do granicy gminy, 

dalej granicą gminy w kierunku poł-wsch do drogi Parczew-Wisznice.

7069 274 6795 1208 598 610 17,78% polny słaby

66 66

Z m. Gęś drogą przez m. Czeberaki, Kostry, Milanów, Cichostów do m. Okalew, skąd drogą w 

kierunku m. Wohyń do rowu melioracyjnego i dalej tym rowem przez tzw. „Wilczy Dół” do drogi 

biegnącej skrajem lasu niepaństwowego tzw. „Serwitutu” i tą drogą w kierunku północno-zachodnim 

do drogi biegnącej wschodnim skrajem lasu „Szpakowizna” w kierunku m. Kopina i tą drogą do rowu 

melioracyjnego, dalej tym rowem do granicy gminy, granicą gminy do drogi biegnącej przez Ur. 

Ogrody i tą drogą do drogi biegnącej w kierunku m. Wohyń, dalej drogą przez m. Wohyń, Bezwola do 

drogi Radzyń Podlaski – Wisznice i tą drogą do drogi biegnącej do m. Planta. Dalej drogą przez m. 

Planta do toru kolejowego i torem, a następnie drogą przez m. Zieleniec do m. Rudno, dalej 

strumieniem do m. Rudzieniec, skąd drogą do m. Gęś.

7656 274 7382 1607 1082 525 21,77% polny słaby



67 67

Z m. Okalew drogą przez m. Wólka Zdunkówka do m. Suchowola, dalej drogą przez m. Świerże do 

nurtu rzeki Tyśmienica i jej nurtem do nurtu rzeki Piwonia, której nurtem przez.m. Branica, Zbulitów 

Duży do rowu melioracyjnego (przed drogą Zbulitów Duży – Sachalin), tym rowem do drogi Radzyń 

Podlaski – Sławatycze i tą drogą do drogi biegnącej do m. Bezwola, dalej drogą przez m. Bezwola, 

Wohyń do drogi biegnącej przez Ur. Ogrody i tą drogą do granicy gminy, dalej granicą gminy do rowu 

melioracyjnego na skraju lasu wsi Wohyń, następnie tym rowem do drogi biegnącej z m. Kopina do 

skraju lasu „Szpakowizna”, tą drogą wzdłuż wschodniego skraju lasu „Szpakowizna” do drogi 

gruntowej biegnącej do lasu niepaństwowego, tzw. „Serwitutu” i tą drogą do rowu melioracyjnego, 

dalej tym rowem przez tzw. „Wilczy Dół” do drogi Wohyń – Okalew i tą drogą do m. Okalew.

6816 249 6567 1945 1082 863 29,62% polny słaby

68 68

Z m. Ostrówki drogą przez m. Ossowa do drogi Radzyń Podlaski – Sławatycze i tą drogą w kierunku 

zachodnim do drogi biegnącej do m. Białka, dalej drogą przez m. Ustrzesz do m. Białka, skąd drogą 

Radzyń Podlaski – Międzyrzec Podlski do m. Turów, dalej drogą przez m. Sosnowiec, Aleksandrówka, 

Dzieleńków do m. Ostrówki.

5343 182 5161 577 200 377 11,18% polny słaby

69 69

Z m. Ustrzesz drogą do drogi Radzyń Podlaski – Sławatycze i tą drogą w kierunku wschodnim do 

rowu melioracyjnego ( przed drogą Zbulitów Duży-Sachalin) i tym rowem do nurtu rzeki Piwonia i jej 

nurtem przez m. Zbulitów Duży, Branica do nurtu rzeki Tyśmienica i jej nurtem do m. Niewęgłosz. 

Dalej drogą przez m. Marynin do granicy administracyjnej m. Radzyń Podlaski i tą granicą w kierunku 

wschodnio - północno - zachodnim do m. Biała do drogi biegnącej do m. Ulan - Mały i tą drogą do 

drogi biegnącej do m. Nowe Pola  w kierunku pólnocnym i granicą gminy, następnie granicą po czym 

skręca w kierunku wschodnim do Kol. Brzostowiec biegnąc południowym skrajem kompleksu 

leśnegoa następnie strumieniem przez Kolonie Brzostowiec do m. Białka i dalej drogą do m. Ustrzesz.

6901 314 6587 741 339 402 11,25% polny
bardzo 

słaby

70 70

Od wschodu z m. Biała szosą Kock-Radzyń do m. Borki, dalej drogą przez m. Osowno, Wola 

Osowińska, Oszczepalin. Z m. Oszczepalin drogą przez m. Dąbrowa, Marianów, dalej w kierunku 

wschodnim drogą przez Kol. Zarzecz Ulański, Zarzecz Ulański do drogi biegnącej w kierunku m. 

Krasew i tą drogą w kierunku południowym do granicy gminy i dalej tą granicą do rzeki Bystrzyca, a 

następnie skrajem lasu do szosy Łuków-Radzyń Podlaski i tą szosą do m. Biała.

8185 349 7836 2751 1745 1006 35,11% polny
bardzo 

słaby

71 71

Od Woli Osowińskiej drogą przez Terebę, Talczyn, Nową Rudę, Starą Rudę, Czarną, Adamów, Wolę 

Burzecką, Wojcieszków do Bystrzycy, skąd rz. Mała Bystrzyca do Oszczepalina A, dalej drogą przez 

Oszczepalin A, Kol. Oszczepalin do Woli Osowińskiej.

8668 374 8294 1587 734 853 19,13% polny
bardzo 

słaby

72 72

Od Wojcieszkowa drogą przez Wolę Burzecką, Adamów, Czarną, Wolę Gułowską, Turzystwo B., 

Lipiny, Praga do granicy gminy, którą obok m. Grabów Szlachecki do toru kolejowego i torem do 

Borowiny, skąd drogą przez Siedliska, Bystrzycę do Wojcieszkowa.

9760 378 9382 3673 2493 1180 39,15% polny słaby

73 73
Od stacji Krzywda torem kolejowym do granicy gminy Krzywda, którą do m. Rozłąki i dalej przez 

Fiukówkę, Stary Potok, Radoryż Kościelny, Krzywdę do stacji Krzywda.
8091 364 7727 1930 603 1327 24,98% polny słaby

74 74

Od Kłoczewa szosą przez Zadybie Stare do Zadybia Nowego, skąd granicą gminy i drogą przez 

Wycinkę do Kotłówki, dalej granicą Gminy Kłoczew przez m. Kolonia Jarczew, Kokoszka, Bramka do 

drogi Padarz-Okrzeja, którą przez Padarz, Czernic do Kłoczewa.

6801 300 6501 1782 416 1366 27,41% polny
bardzo 

słaby

75 508 Maz

Od m. Kłoczew granica biegnie nurtem rzeki Okrzejka do granicy województwa przy m. Kozie Laski 

następnie tą granicą w kierunku północnym przez m . Kolonia Babice, Leonów do drogi łączącej m. 

Wycinka-Nowe Zadybie. Po czym tą drogą do szosy  Żelechów -Kłoczew, skąd szosą w kierunku 

południowym przez m. Stare Zadybie do m. Kłoczew.

3975 143 3832 991 246 745 25,86% polny
bardzo 

słaby

76 75

Od granicy administracyjnej miasta Włodawy szosą przez Kol. Korolówka do miejscowości Korolówki i 

dalej kanałem “Trzebież” w kierunku zachodnim do Wyryk – Adampola i na północ szosą przez Kol. 

Połud (PGR Korolówka), przez szosę z Włodawy do Żukowa i dalej na wschód do Kol. Różanka i na 

północ do Kol. Stawki, do skrzyżowania z drogą z Konstantyna do Stawek i tą drogą na wschód przez 

Kol. Stawki do Stawek i tą drogą do granicy Państwa. Granicą Państwa, a następnie granicą miasta 

Włodawy na południe do punktu wyjścia.

4751 272 4479 890 571 319 19,87% polny słaby



77 76

Z Konstantyna drogą na wschód do Kol. Stawki i na południe drogą do Kol. Różanki i z tej kolonii na 

zachód do skrzyżowania z szosą z Włodawy do Żukowa i do Kol. Połód i tą szosą przez Żuków do 

jego granicy administracyjnej i na północ tą granicą do Kol. Kaplanosy i dalej linią oddziałową do 

skrzyżowania z drogą do Krasówki i przez Krasówkę w kierunku Żukowa do skrzyżowania z drogą do 

Konstantyna i na wschód do Konstantyna.

3102 62 3040 1798 1274 524 59,14% leśny dobry

78 77

Z m. Krasówka drogą a następnie strumieniem w kierunku północnym do nurtu rz. Hanna i jej nurtem 

w kierunku zachodnim do drogi biegnącej z m. Dębów i dalej na północny zachód drogą przez Dębów 

do skrzyżowania z szosą do Mostów, a następnie tą szosą w kierunku południowo-zachodnim do m. 

Mosty i dalej na południowy wschód szosą wzdłuż brzegów zbiornika wodnego do skrzyżowania z 

drogą do Kol. Zahajki i dalej tą drogą w kierunku południowym przez tą kolonię i Zahajki do Lipówki. Z 

Lipówki szosą w kierunku wschodnim do Lubienia do skrzyżowania z szosą do Kaplonos i dalej w 

kierunku północnym przez Kaplonosy do skrzyżowania z szosą Mosty – Żuków i stąd w kierunku 

wschodnim do granicy administracyjnej Żukowa i dalej w kierunku północnym tą granicą do Kol. 

Kaplonosy i linią oddziałową do skrzyżowania z drogą do Krasówki i tą drogą do punktu wyjścia.

5901 63 5838 3200 2396 804 54,81% leśny
bardzo 

dobry

79 78

Z m. Zahajki drogą w kierunku zachodnim przez Horostytę do m. Krzywowierzba i dalej w kierunku 

północno-zachodnim przez Wyhalew do Kaniuk. Z Kaniuk drogą na zachód przez Zadębie, a 

następnie na południowy zachód przez Kodeniec, Hanów, Uhnin do Sosnowicy. Z Sosnowicy w 

kierunku wschodnim drogą przez Pieszowolę do m. Wołoskowola, do skrzyżowania z drogą do Dębiny 

i dalej na północ przez Dębinę, a następnie na północny zachód, drogą do m. Hola i dalej szosą przez 

Holę do skrzyżowania z szosą do Zamołodycz i dalej przez Zamołodycze do Lipówki, a z Lipówki na 

północ szosą do Zahajek.

13002 252 12750 6400 4619 1781 50,20% leśny dobry

80 79

Z m. Kodeniec drogą przez m. Hanów, Nietiahy, Uhnin, Dębowa Kłoda, Żmiarki, Wola Przewłocka, 

Chmielów, Kolano, Borek. Dalej drogą przez m. Kalinka aż do skrzyżowania z drogą biegnącą z m. 

Sewerynówka. Nastęnie tą drogą w kierunku wschodnim do nurtu kanału Wieprz-Krzna i jego nurtem 

w kierunku południowym do drogi Zadębie – Kodeniec i tą drogą do m. Kodeniec.

7632 210 7422 927 297 630 12,49% polny
bardzo 

słaby

81 80

Z m. Kolano drogą do m. Chmielów, Kol. Chmielów do nurtu rzeki Piwonia i jej nurtem do m. 

Przewłoka. Dalej drogą do granicy administracyjnej m. Parczew, nastęnie tą granicą w kierunku 

pólnocno zachodnim do drogi biegnącej do m. Cichostów i tą drogą przez m. Cichostów, Kulik, 

Milanów, Kostry, Czeberaki, Gęś do m. Kolano.

7529 270 7259 1557 940 617 21,45% polny słaby

82 81

Z m. Okalew drogą do drogi Parczew – Lubartów i tą drogą do granicy gminy w m. Julipol, dalej w 

kierunku pólnocnoo zachodnim granicą gminy koło m. Amelin przez m. Łubka do nurtu rzeki 

Tyśmienica. Następnie w kierunku pólnocnym jej nurtem do m. Pszonka, skąd drogą do m. 

Suchowola. Dalej drogą przez m. Wólka Zdunkówka, do m. Okalew.

6364 219 6145 1218 352 866 19,82% polny
bardzo 

słaby

83 82

Z m. Niewęgłosz w kierunku południowo wschodnim nurtem rzeki Tyśmienica do granicy gminy, dalej 

w kierunku południowo zachodnim tą granicą przez m. Łubka, Amelin do m. Stójka, skąd drogą przez 

m. Kol. Czemierniki Płd, Wygnanów, Czemierniki, Bełcząc do granicy gminy w m. Tarkawka i tą 

granicą do nurtu rzeki Tyśmienica i jej nurtem do m. Niewęgłosz.

6282 234 6048 938 300 638 15,51% polny
bardzo 

słaby

84 83

Z m. Niewęgłosz nurtem rzeki Tyśmienica do nurtu rzeki Bystrzyca i jej nurtem do drogi Radzyń 

Podlaski – Kock, dalej drogą do m. Radzyń Podlaski, skąd drogą w kierunku wschodnim a następnie 

południowym obok  m. Marynin do nurtu rzeki Tyśmienica w m. Niewęgłosz.Włącza się do obwodu 

łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Radzyń Podlaski zgodnie z wyrysem graficznym.

4547 213 4334 776 186 590 17,90% polny
bardzo 

słaby

85 84

Od wschodu nurtem rz. Bystrzyca od szosy Kock – Radzyń Podl. koło m. Borki, dalej tą rzeką do nurtu 

rz. Tyśmienica i nurtem tej rzeki do ujścia rzeki Tyśmienicy do Wieprza; następnie w linii prostej do m. 

Ruska Wieś i drogą przez tą wieś do szosy Białobrzegi-Folwark w kierunku północnym do szosy Kock-

Moszczanka; dalej szosą do m. Kock. Z Kocka drogą przez m. Annopol-Kolonia do m. Talczyn i dalej 

przez m. Tereba, Wola Osowińska, Osowno, Borki do szosy i szosą w kierunku m. Radzyń do nurtu 

rzeki Bystrzyca.

8651 404 8247 2470 1327 1143 29,95% polny słaby



86 85

Od wschodu z m. Talczyn drogą przez m. Annopol Kolonia do m. Kock i dalej szosą Kock-

Moszczanka do drogi biegnącej do m. Ruska Wieś i tą drogą przez wieś Białobrzegi-Folwark i Ruską 

Wieś w linii prostej do nurtu rz. Wieprz, dalej rz. Wieprz do m. Zakalew. Drogą przez m. Zakalew, 

Poizdów do szosy Kock-Przytoczno i szosą tą w kierunku zachodnim do m. Kol. Krępa, następnie 

drogą do m. Charlejów. Z tej m. drogą przez m. Sąsiadka, Poznań do m. Serokomla. Z m. Serokomla 

przez m. Wólka, Stara Ruda, Nowa Ruda do m. Talczyn.

7316 285 7031 916 60 856 13,03% polny
bardzo 

słaby

87 86

Od Serokomli drogą przez Poznań, Charlejów do granicy gminy Serokomla i tą granicą, a następnie 

granicą gminy Adamów do Urszulina, skąd drogą przez Pragę, Lipiny, Turzystwo B., Wolę Gułowską, 

Konorzatkę, Czarną do Serokomli.

5885 202 5683 1243 48 1195 21,87% polny
bardzo 

słaby

88 87

Od wschodu z m. Urszulin granicą gminy do m. Niedźwiedź, z m. Niedźwiedź drogą przez m. Zawitała, 

Borki, Jakubówka, Brusów, Falentyn do m. Karczmiska, z m. Karczmiska drogą w kierunku północnym 

przez m. Kruków, Kol. Cernic - Dół do m. Czernic. Z m. Czernic drogą do m. Padorz, z m. Padarz 

drogą w kierunku m. Okrzeja do drogi biegnącej z m. Rzyczyna do m. Bramka i granicy gminy. 

Następnie tą granicą gminy w kierunku południowym, drogą obok lasu do m. Rzyczyna, dalej granicą 

gminy i drogą w kierunku północnym obok m. Wojciechówka, następnie drogą w kierunku południowo-

wschodnim do granicy gminy i tą granicą do m. Urszulin.

6738 241 6497 2358 173 2185 36,29% polny
bardzo 

słaby

89 88

Od wschodu z m. Czernic, Kol. Czernic, Karczmiska, Rososz do szosy Ryki-Kłoczew, dalej szosą tą 

do m. Ryki, a następnie szosą lubelską do granicy województwa w m. Niwa Babicak. Następnie tą 

granicą w kierunku wschodnim do m.Kozie Laski dalej nurtem rzeki Okrzejka do m. Kłoczew, dalej 

drogą do Czernic.

4835 321 4514 570 21 549 12,63% polny
bardzo 

słaby

90 89

Od granicy Państwa w Orchówku, starym nasypem kolejowym do skrzyżowania z szosą z Sobiboru i 

dalej szosą przez Orchówek na południe szosą do Tarasiuk, a stąd nurtem rzeki Tarasienka do Kol. 

Żłobek. Z Kol. Żłobek szosą na zachód do skrzyżowania jej z linią energetyczną i tą linią na południe 

do granicy gminy Włodawa i tą granicą do szosy Chełm – Włodawa. Tą szosą na północ do 

skrzyżowania z szosą do Luty i dalej szosą do skrzyżowania w Lucie z rzeką Krzemianką i nurtem tej 

rzeki na północ do rzeki Włodawka i dalej jej nurtem do m. Adamek. Z Adamek na północ drogą do 

granicy gminy. Następnie tą granicą i częściowo nurtem rzeki Włodawka w kierunku wschodnim do 

granicy Państwa i tą granicą do punktu wyjścia w m. Orchówek.

4354 286 4068 2948 2518 430 72,47% leśny średni

91 90

Z osady “Adamki” nurtem rzeki Włodawka w kierunku zachodnim obok Suchawy do ujścia rzeki 

Ulanówki i dalej nurtem Ulanówki obok Skorodnicy do skrzyżowania z szosą ze Starego Brusa do 

Lubienia i dalej tą szosą do Lubienia i przez Lubień do skrzyżowania z szosą z Lipówki do Wyryk i 

dalej w kierunku wschodnim przez Wyryki-Wola i Połód i dalej w kierunku północnym przez Wyryki – 

Adampol do kanału Trzebież tym kanałem w kierunku wschodnim do przecięcia z szosą do Włodawy 

w Korolówce i dalej na południe drogą do granicy gminy i tą granicą i drogą w kierunku południowo 

zachodnim do punktu wyjścia w Adamkach.

10086 104 9982 7702 6569 1133 77,16% leśny dobry

92 91

Z Wyryk – Adampola od skrzyżowania z Kanałem Trzebież na południe do skrzyżowania z szosą 

Włodawa – Wyryki i tą szosą przez Wyryki i Kol. Wyryki w kierunku zachodnim do Lubienia, do 

skrzyżowania z szosą do Kaplonos i dalej w kierunku północnym przez Koplonosy do skrzyżowania z 

szosą Mosty – Żuków i stąd w kierunku wschodnim przez Żuków do przecięcia z szosą do Kol. Połód 

(PGR Korolówka) i na południe szosą przez tą kolonię do Wyryk – Adampola do punktu wyjścia.

4095 107 3988 1753 1027 726 43,96% leśny dobry

93 92

Od skrzyżowania w Lubieniu z szosą do Lipówki, przez Lubień w kierunku Starego Brusa do 

skrzyżowania z rzeką Ulanówką i dalej nurtem tej rzeki obok Skorodnicy do skrzyżowania z szosą 

Urszulin – Włodawa i tą szosą na południowy zachód przez Kołacze do skrzyżowania z rzeką 

Włodawką i nurtem tej rzeki na zachód do granic Poleskiego Parku Narodowego i dalej granicą parku 

do skrzyżowania z szosą z Pieszowoli do Wołoskowoli i tą szosą w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą do Dębiny i dalej na północ przez Dębinę, a następnie na południowy zachód 

drogą do Holi i dalej szosą przez Holę do skrzyżowania z szosą do Zamołodycz i przez Zamołodycze, 

Lipówkę do skrzyżowania w Lubieniu.

8284 169 8115 4365 2937 1428 53,79% leśny
bardzo 

dobry



94 93

Z Sosnowicy, od kanału Wieprz-Krzna, szosą na wschód przez Pieszowolę do granicy Poleskiego 

Parku Narodowego i tą granicą w kierunku południowo-zachodnim obok Zbójna, Zienek, Jamnik i 

Łomnicy do Lejna. Z Lejna drogą na zachód przez Zamłyniec do Orzechowa Nowego i przez 

Orzechów Nowy na północ do skrzyżowania z kanałem Wieprz-Krzna i tym kanałem do Sosnowicy.

5670 171 5499 1782 1123 659 32,41% polny średni

95 94

Od wschodu z m. Sosnowica kanałem Wieprz-Krzna do m. Orzechów Nowy. Z m. Orzechów Nowy 

drogą biegnącą w kierunku m. Głębokie i dalej tą drogą do granicy administracyjnej m. Ostrów 

Lubelski a następnie drogą do m. Gościniec skąd rz. Bobrówka-Piwonia do drogi biegnącej do m. 

Jedlanka Stara i tą droga przez m. Jedlanka Stara, Walerianów do m. Sosnowica do kanału Wieprz-

Krzna. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Ostrów Lubelski 

zgodnie z wyrysem graficznym.

5839 281 5558 1748 1017 731 31,45% polny słaby

96 95

Z m. Uchnin Sosnowski drogą przez m. Zawady – Bór do m. Sosnowica, dalej drogą w kierunku 

zachodnim przez m. Walerianów, Jedlanka Podleśna, Jedlanka Stara do rz. Bobrówka-Piwonia i 

nurtem rzeki do m. Gościniec, dalej drogą w kierunku północnym do m. Makoszka, skąd drogą przez 

m. Plebania Wola, Dębowa Kłoda do m. Uchnin Sosnowski.

9109 301 8808 6570 5591 979 74,59% leśny średni

97 96

Z m. Przewłoka nurtem rzeki Piwonia do Kol. Chmielów, skąd drogą przez m. Wola Przewłocka, 

Żmiarki, Dębowa Kłoda, Plebania Wola, Makoszka do drogi Parczew – Gościniec i tą drogą do granicy 

administracyjnej m. Parczew i tą granicą do drogi Parczew - Przewłoka i drogą do m. Przewłoka.

4153 206 3947 672 216 456 17,03% polny słaby

98 329

Od granicy administracyjnej m. Parczew obok m. Laski drogą biegnącą obok m . Sowin przez m. 

Gościniec do granicy administracyjnej m. Ostrów Lubelski, następnie wzdłuż granicy administracyjnej 

m . Ostrów Lubelski w kierunku zachodnim do przecięcia się z  rzeką Tyśmienica, dalej nurtem rzeki 

Tyśmienica przez m. Bójki do toru kolejowego koło m. Piaseczne i tym torem do granicy 

administracyjnej m. Parczew. Następnie tą granicą w kierunku m. Laski do drogi biegnącej do m. 

Gościniec. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Ostrów 

Lubelski zgodnie z wyrysem graficznym.

4589 163 4426 2562 1981 581 57,89% leśny dobry

99 97

Od przecięcia się toru kolejowego z granicą administracyjną m. Parczew torem kolejowym do drogi 

biegnącej do Brzeźnicy Książęcej w m. Kol. Zabiele i tą drogą do granicy gminy obok m. Karczunek II, 

którą w kierunku zachodnim obok m. Julipol do drogi Lubartów - Parczew i tą drogą przez m.  Działyń, 

Siemień Kolonia do m. Parczew. Dalej granicą administracyjną m. Parczew w kierunku południowo 

zachodnim do toru kolejowego. 

7284 300 6984 1244 162 1082 17,81% polny słaby

100 98

Z m. Stójka drogą w kierunku południowym, a następnie granicą gminy  obok m. Antoniówka, 

Cegielnia, Dębica do m. Tarkawka, skąd drogą przez m. Bełcząc, Czemierniki, Wygnanów, Kolonia 

Czemierniki Płd. do m. Stójka.

3119 92 3027 1782 1638 144 58,87% leśny słaby

101 99

Od wschodu z m. Brzeźnica Leśna szosą Parczew-Lublin do drogi biegnącej z m. Niedźwiada do m. 

Leszkowice i tą drogą przez Kol. Leszkowice i m. Leszkowice do nurtu rz. Wieprz, dalej nurtem tej 

rzeki, a następnie nurtem rzeki Stare Wieprzysko do m. Górka Kocka. Od tej miejscowości nurtem rz. 

Tyśmienica do granicy gminy i tą granicą gminy przebiegającą obok stawów, m. Dębica, Cegielnia, 

Antoniówka do szosy Parczew-Lubartów i szosą tą do m. Brzeźnica Leśna.

9066 345 8721 2534 400 2134 29,06% polny
bardzo 

słaby

102 100

Od wschodu z m. Leszkowice nurtem rz. Wieprz, a następnie drogą przez m. Halendria, Brzeziny, 

Trójnia Nowa, Wola Lisowska do szosy Firlej-Lubartów i tą szosą w kierunku Lubartowa do m. 

Mieczysławka i dalej drogą przez m. Mieczysławka, Wólka Mieczysławska do drogi Kamionka -Firlej i 

tą drogą do m. Firlej szosą w kierunku m. Kock do nurtu rz. Wieprz i nurtem rzeki w kierunku 

zachodnim. A dalej nurtem rz. Tyśmienica do nurtu rz. Stare Wieprzysko przy m. Kol. Pożarów i tą 

rzeką, a następnie rzeką Wieprz do m. Leszkowice.

8140 387 7753 1934 519 1415 24,95% polny
bardzo 

słaby

103 101

Od wschodu z m. Firlej przez m. Czerwonka Poleśna do m. Sobolew i dalej drogą przez m. Gawłówka, 

Wilhelmówka, Młyniska do mostu na rz. Mininie i nurtem rz. Mininy przez Rawę,dalej rz. Dąbrówka 

przez m. Lipniak do nurtu rz. Wieprz w m. Kurpy. Następnie nurtem rz. Wieprz do szosy Firlej-Kock i 

szosą tą do m. Firlej.

8080 187 7893 4259 2326 1933 53,96% leśny średni



104 102

Od wschodu z m. Poizdów drogą przez m. Zakalew do nurtu rz. Wieprz i nurtem tej rzeki do rz. Świnka 

i nurtem tej rzeki do m. Podlodów, następnie drogą przez m. Borówka i Nowiny Przytockie do m. 

Charlejów. Z m. Charlejów drogą przez Kol. Krępa do szosy Przytoczno-Poizdów i tą szosą do m. 

Krępa, a następnie drogą do m. Poizdów.

5753 198 5555 1224 570 654 22,03% polny słaby

105 103

Od wschodu od granicy gminy Serokomla drogą przez m. Nowiny Przytockie, Borówka, Podlodów do 

nurtu rz. Świnka i nurtem tej rzeki do szosy Dęblin-Kock i tą szosą do m. Podsiarneckie, dalej drogą 

przez m. Bazanów Nowy, Brusów, Jakubówka, Borki, Zawitała i Niedźwiedź do granicy gminy 

Adamów i tą granicą a następnie granicą gminy Serokomla i dalej do drogi Nowiny Przytockie – 

Charlejów.

7467 450 7017 2430 1055 1375 34,63% polny
bardzo 

słaby

106 104

Od wschodu z m. Falentyn w kierunku południowym drogą przez kompleks leśny dom. Brusów, 

następnie przez m. Bazanów Nowy, Podsiarneckie do szosy Dęblin-Kock i tą szosą do szosy 

lubelskiej w m. Moszczanka i dalej szosą do m. Ryki. Od m. Ryki szosą przez m. Zalesie, Rososz do 

m. Falentyn.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Ryki zgodnie 

z wyrysem graficznym.

3827 1119 2708 304 4 300 11,23% polny
bardzo 

słaby

107 105

Od st. Kol. Ryki torem przez m. Stawy, Dęblin, Rokitnia Stara do m. Kletnia. Następnie drogą przez m 

Kletnia w kierunku zachodnim aż do granicy województwa. Dalej tą granicą obok m. Zielonka, 

Zapiszcze, Marianów do szosy warszawskiej w m. Niwa Babicka. Stamtąd szosą warszawską przez 

m. Ryki do st. Kol. Ryki. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta 

Ryki zgodnie z wyrysem graficznym.

6404 1397 5007 1512 302 1210 30,20% polny
bardzo 

słaby

108 106

Od rozwidlenia torów kolejowych w m. Nadwiślanka, tymi torami w kierunku stacji kolejowej Dęblin do 

granicy administracyjnej m. Dęblin i tą granicą (pokrywającą się dalej z drogą przez m. Michalinów) do 

rz. Wisła. Następnie nurtem tej rz. do m. Piotrowice dalej granicą województwa obok m. Tyrzyn 

Dworski, Paprotnia do drogi Podebłocie -Kletnia i dalej drogą przez m.  Kletnia do torów kolejowych. 

Następnie tymi torami w kierunku m. Dęblin do m. Nadwiślanka, do rozwidlenia torów kolejowych, do 

punktu wyjścia. 

8763 463 8300 2233 103 2130 26,90% polny słaby

109 107

Od granicy Państwa na Bugu w miejscu ujścia rzeki wpływającej do Bugu na wysokości Starego 

Stulna i nurtem tej rzeki do Starego Stulna a dalej drogą i szosą na zachód przez Stulno do toru 

kolejowego i torem kolejowym przez Stację Sobibór i Stację Włodawa i dalej nasypem starego toru 

kolejowego do granicy Państwa na Bugu i tą granicą do punktu wyjściowego.

7726 957 6769 5108 4285 823 75,46% leśny średni

110 108

Od stacji kolejowej Włodawa torem kolejowym na południe przez stację Sobibór do skrzyżowania z 

drogą biegnącą z Miejscownik do Kosynia i tą drogą na zachód do Kosynia do skrzyżowania z drogą 

do Osowy i tą drogą w kierunku północnym do Osowy, a następnie przez Osowę do szosy Chełm-

Włodawa i tą szosą na północ do skrzyżowania z drogą biegnącą przez uroczysko “Irkuck” i tą drogą 

(granicą gminy Włodawa) na wschód do skrzyżowania linią energetyczną i linią na północ do 

skrzyżowania z szosą biegnącą do Żłobka. Tą szosą na wschód do skrzyżowania z Tarasinką i nurtem 

rzeki Tarasinki na północ do Tarasiuk i z Tarasiuk drogą biegnącą z Okuninki na północ do Orchówka 

i do stacji kolejowej Włodawa.

5995 856 5139 4314 3809 505 83,95% leśny średni

111 109

Od rzeki Krzemianki w Lucie, w kierunku południowo-zachodnim drogą przez Kol. Dubeczno, 

Dubeczno i Gliniaki do Kol. Hańsk (“Kracie”) i dalej na północ szosą z Hańska w kierunku Kołacz do 

szosy na Kol. Lubowież i tą szosą na zachód przez Kol. Lubowież do Lubowieża i na północ drogą 

przecinającą Dominiczyn do skrzyżowania z szosą Urszulin-Włodawa i dalej tą szosą przez Kołacze do 

skrzyżowania z rzeką Ulanówką i nurtem tej rzeki do jej ujścia do rzeki Włodawki. Nurtem Włodawki 

do ujścia rzeki Krzemianki i tą rzeką do Luty.

6997 76 6921 5140 4616 524 74,27% leśny dobry



112 110

Z Luty, szosą do szosy Włodawa-Chełm i tą szosą na południe do Osowy i przez Osowę na wschód 

do skrzyżowania z drogą do Kosynia i tą drogą na południe do Kosynia i stąd na zachód szosą do 

Macoszyna Małego i na południe przez Macoszyn Mały do drogi granicznej wsi (i gminy) i tą drogą do 

szosy Włodawa-Chełm i dalej szosą na południe do skrzyżowania z granicą gminy Sawin i z tego 

punktu na zachód drogą w kierunku Bukowskiego Lasu, do skrzyżowania z granicą gminy i drogą 

graniczną na południe w kierunku Borowej i od skrzyżowania brzegiem lasu drogą do m. Rudka 

Łowiecką, następnie przez Konstantynówkę, od końca Konstantynówki na południowy zachód drogą 

przez Ostrowy Kulczyńskie do Starego Majdanu i do końca wsi na południe i dalej granicą wsi 

Petryłów do drogi z Petryłowa do Serniaw i tą szosą do Serniaw do skrzyżowania z drogą do 

Wojciechowa i tą drogą na północny zachód przez Wojciechów do granicy Poleskiego Parku 

Narodowego i tą granicą do Starego Kulczyna. Ze Starego Kulczyna szosą na wschód do Hańska i na 

północ przez Hańsk, Kol. Hańsk ("Kracie") do skrzyżowania z drogą na Dubeczno i tą drogą przez 

Glinianki i Dubeczno, Dubeczno - Kolonię do Luty.

8864 147 8717 5060 4055 1005 58,05% leśny dobry

113 111

Z Hańska szosą na zachód przez Kulczyn do granicy Poleskiego Parku Narodowego i tą granicą dalej 

na południe obok Zastawia, Sękowa do Wielkopola – do skrzyżowania z drogą z Sękowa do 

Przymiarek i tą drogą na południe do szosy z Tarnowa do Urszulina i tą szosą na północny zachód 

przez Wielkopole, Kalinówkę, Wereszczyn do Urszulina i szosą Cyców – Włodawa przez Urszulin, 

Michałów, Wytyczno do Dominiczyna i drogą przecinającą Dominiczyn przez Lubowierz do Kol. 

Lubowierz i na wschód szosą przez Kol. Lubowież do szosy z Kołacz do Hańska i tą szosą na 

południe do Hańska.

9002 232 8770 776 209 567 8,85% polny
bardzo 

słaby

114 112

Z Urszulina szosą na południe do Zabrodzia a z Zabrodzia na zachód szosą przez Dębowiec, Załucze 

Stare do Rozpłucia i z Rozpłucia na północ w kierunku Lejna do granicy Poleskiego Parku 

Narodowego i tą granicą na wschód obok Załucza Nowego, Zawadówki, Woli Wereszczyńskiej, 

Babska, Wólki Wytyckiej i Łowieszowa do Dominiczyna do skrzyżowania granicy z rzeką Włodawką i 

tą rzeką do szosy Włodawa – Urszulin i tą szosą do Urszulina.

4483 171 4312 1120 281 839 25,97% polny średni

115 113

Od wschodu z m. Kaniwola drogą przez m. Nadrybie Dwór do m. Puchaczów. Z m. Puchaczów szosą 

do m. Łęczna, skąd nurtem rzeki Wieprz do m. Kol. Podzamcze i dalej drogą przez m. Witaniów, 

Zezulin, Grądy do m. Godziembów. Z m. Godziembów drogą przez m. Krzczeń, Kol. Krzczeń, Kosów 

do szosy i tą szosą przez m. Rogóżno do m. Orzechów Nowy. Następnie drogą przez m. Zamłyniec, 

Lejno do granicy Poleskiego Parku Narodowego i dalej w kierunku południowym przez m. Jagodno, 

Rozpłucie-Garbów do m. Kaniwola.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów 

administracyjnych miasta Łęczna zgodnie z wyrysem graficznym.

11840 941 10899 2521 1405 1116 23,13% polny
bardzo 

słaby

116 114

Od wschodu z m. Orzechów Nowy drogą przez m. Orzechów Nowy, Kol. Orzechów, Rogóźno, 

Krzczeń i z tej miejscowości strumieniem w kierunku północnym do rz. Tyśmienicy i tą rzeką następnie 

strumieniem i drogą i ponownie rzękado granicu administracyjnej m. Ostrów Lubelski i tą granicą do 

drogi Ostrów Lubelskie- Orzechów Nowy. Dalej drogą przez m. Głębokie, Kol. Uścimów do m. 

Orzechów Nowy. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Ostrów 

Lubelski zgodnie z wyrysem graficznym.

7105 322 6783 1343 598 745 19,80% polny słaby

117 115

Z m. Ostrów Lubelski drogą w kierunku zachodnim do m. Kaznów, skąd drogą przez m. Brzeźnica 

Bychawska do stacji kolejowej w tej miejscowości, dalej torem kolejowym do nurtu rzeki Tyśmienica 

koło m. Piaseczne i jej nurtem przez m. Bójki do m. Ostrów Lubelski. Włącza się do obwodu 

łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Ostrów Lubelski zgodnie z wyrysem graficznym.

5556 173 5383 2135 649 1486 39,66% polny słaby

118 116

Od wschodu od st. kol. Brzeźnica Bychawska drogą przez tą miejscowość do m. Kaznów. Z m. 

Kaznów drogą przez m. Wólka Zabłocka, Wola Sernicka, Pałecznica do szosy Lubartów-Parczew i tą 

szosą w kierunku m. Parczew do granicy gminy. Dalej granicą gminy i pólnocnym brzegiem lasu do m. 

Juliopol, do drogi biegnącej w kierunku południowo-wschodnim koło m. Brzeźnica Książęca i tą drogą 

przez m. Zagrody, Kol. Zabiele do toru kolejowego Parczew-Lubartów skąd tym torem do st. kol. 

Brzeźnica Bychawska.   

7039 299 6740 1699 530 1169 25,21% polny słaby



119 117

Od wschodu m. Serniki drogą przez m. Łucka, Annobór,  Psia Górka, Nowodwór, Kozłówka, Siedliska, 

Kamionka, Skrobów, Ciemno, Kol. Sobolew i z tej miejscowości drogą przez m. Sobolew, Wólka 

Mieczysławska do szosy Firlej-Lubartów i tą szosą w kierunku m. Firlej do drogi biegnącej do m. Wola 

Lisowska i tą drogą przez m. Wola Lisowska, Trójnia, Brzeziny, do nurtu rz. Wieprz i tą rzeką do m. 

Leszkowice. Z m. Leszkowice drogą do szosy Parczew-Lubartów i tą szosą do rz. Wieprz w m. 

Szczekarków i tą rzęką do granicy administracyjnej m. Lubartówi tą granicą do rz. Wieprz i rzeką do 

m. Serniki.

9878 777 9101 1686 176 1510 18,53% polny
bardzo 

słaby

120 118

Od wschodu z m. Kamionka drogą do m. Siedliska, z tej miejscowości drogą przez m. Stara Wieś, 

Michałówka, Wypnicha do m. Rudzienko. Z m. Rudzienko przez Michów drogą Michów-Łukawka i 

dalej drogą polną pomiędzy m. Budki i Michów do drogi Michów-Baranów. Następnie do m. Nowiny i 

stąd drogą Meszno-Majznerzyn przez Żelków, Wólkę Michowską do m. Rawa. Dalej rzeką do m. 

Młyniska, a następnie drogą przy lesie do m. Gawłówka, Sobolew i dalej przez Ciemno do m. 

Kamionka.

10089 504 9585 1539 246 1293 16,06% polny
bardzo 

słaby

121 119

Od wschodu z m. Rawa i Młyniska drogą do m. Wólka Michowska. Z m. Wólka Michowska drogą do 

m. Składów skąd rowem melioracyjnym do nurtu rz. Wieprz  i dalej rz. Wieprz w kierunku wschodnim 

do nurtu rz. Dąbrówka i tą rzeką przez m. Lipniak do m. Rawa.

4147 102 4045 975 177 798 24,10% polny słaby

122 120
Od szosy Dęblin-Kock rzeką Świnką do rz. Wieprz, dalej rzeką Wieprz do szosy Ryki-Lublin i szosą tą 

do szosy Dęblin-Kock i dalej szosą w kierunku wschodnim do rz. Świnka.
5530 347 5183 856 208 648 16,52% polny

bardzo 

słaby

123
121,134,1

35

Od m. Moszczanka szosą Ryki-Lublin do rz. Wieprz dalej rz. Wieprz w kierunku wschodnim do drogi 

Drążgów – Baranów i tą drogą do m. Baranów. Z m. Baranów drogą przez m. Niwa i Kol. Czołna do 

drogi Śniadówka -. Łysa Góra.Tą drogą przez Łysą Górę,  brzegiem lasu do m. Zagrody. Następnie 

drogą przez m. Zagrody, Żyrzyn do szosy Warszawa – Lublin w m Żyrzyn. Z m. Żyrzyn w kierunku 

zachodnim drogą przez m. Borysów, następnie drogą leśną leżącą na granicy oddziałów leśnych nr 

70, 73, 76 do stacji kolejowej Gołąb i drogą polną do m. Gołąb. Z tej miejscowości szosą w kierunku 

południowym do nurtu rz. Wisła dalej tą rzeką (granicą województwa) do nurtu rz. Wieprz i 

jednocześnie granicy administracyjnej m. Dęblin. Dalej tą granicą w kierunku północnym do drogi 

Dęblin-Moszczanka następnie rowem melioracyjnym do rz. Irenka. Następnie rz. Irenka do szosy Ryki-

Dęblin i tą szosą w kierunku m. Dęblin do drogi gruntowej wzdłuż fortu i tą drogą do trakcji kolejowej 

jednotorowej. Dalej tym torem kolejowym w kierunku m. Dęblin do drogi gruntowej i tą drogą w 

kierunku zachodnim do rowu melioracyjnego. Następnie tym rowem i granicą obrębu do trakcji 

kolejowej dwutorowej Łuków-Dęblin. Dalej tym torem kolejowym do stacji kolejowej Ryki, a następnie 

szosą do m. Moszczanka. - Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, do terenów 

użytkowych obwodu Nr 123 zostaje włączony teren leżący w granicach administracyjnych miasta i 

gminy Dęblin, określony granicami według poniższego opisu: Od mostu nad rowem melioracyjnym na 

drodze Dęblin-Moszczanka, po granicy obwodu łowieckiego Nr 123, w kierunku zachodnim, a 

następnie północnym, aż do ogrodzenia jednostki wojskowej w m. Stawy. Dalej wzdłuż ogrodzenia tej 

jednostki wojskowej  w kierunku wschodnim do drogi Dęblin-Moszczanka i tą drogą w kierunku m. 

Dęblin do mostu nad rowem melioracyjnym na tej drodze. 

18748 1789 16959 6823 4062 2761 40,23% leśny średni

124 122

Od granicy państwa w Woli Uhruskiej na zachód szosą przez Józefów, Mszankę i Piaski do Łowczy i 

stąd szosą na północ do skrzyżowania z drogą granicząną gmin Wola Uhruska i Hańsk i tą drogą na 

wschód do Macoszyna Małego i na północ przez Macoszyn Mały szosą do skrzyżowania z szosą do 

Kosynia i tą szosą na wschód przez Kosyń i dalej drogą do torów kolejowych. Torem kolejowym na 

południe do Stulna i drogą na wschód przez Stulno do Starego Stulna i nurtem rzeki wpływającej do 

Bugu na wysokości Starego Stulna do granicy Państwa na rzece Bug i na południe do punktu wyjścia.

7038 193 6845 3567 2079 1488 52,11% leśny średni



125 123

Z Sawina, na północ szosą w kierunku Włodawy do skrzyżowania z granicą gminy Sawin i Wola 

Uhruska i z tego punktu na zachód drogą leśną w kierunku Bukowskiego Lasu, do skrzyżowania z 

granicą gminy Hańsk i drogą graniczną na południe w kierunku Borowej i od skrzyżowania brzegiem 

lasu drogą do m. Rudka Łowiecką, następnie przez Konstantynówkę i od końca Konstantynówki na 

południowy zachód drogą przez Ostrowy Kulczyńskie, Stary Majdan, Serniawy i na południe do Kol. 

Aleksandrówki i na wschód przez Chutcze do skrzyżowania z drogą z “Dziadowicy” i tą drogą przez 

Dziadowicę (w Kol. Bachus) na południe przez rzekę Lepietuchę do Podchylinia do łąk “Pomiary” i 

drogą na wschód przez Podchylinie do szosy i szosą do Sawina, do punktu wyjściowego.

6449 244 6205 3108 2375 733 50,09% leśny średni

126 124

Z Chutcza szosą w kierunku Sawina do skrzyżowania z drogą z “Dziadowicy” i tą drogą przez 

Dziadowicę (Kol. Bachus) na południe i rzeką Lepietuchą do granicy Chylina i drogą do wsi i szosą 

przez Chylin Wielki na południe do Wierzbicy i na zachód szosą przez Busówno do skrzyżowania z 

szosą na Syczyn i tą szosą na północ do Syczyna i przez Syczyn, Bachus Wandę i przez Wólkę 

Tarnowską obok d. PGR Wólka Tarnowska prosto drogą a dalej szosą do Wielkopola a w Wielkopolu 

drogą z Przymiarek do Sękowa, do granicy Poleskiego Parku Narodowego i tą granicą na wschód 

obok Sękowa, Karczunku, Aleksandrówki do Wojciechowa. Z Wojciechowa drogą na wschód przez 

Serniawy i południe przez Kol. Aleksandrówkę do skrzyżowania z szosą z Urszulina i tą szosą do 

punktu wyjścia do Chutcza.

5527 115 5412 1068 444 624 19,73% polny słaby

127 125

Z Cycowa szosą Lublin-Włodawa na północ przez Wólkę Cycowską, Kol. Świerszczów do Urszulina – 

do skrzyżowania z szosą z Wereszczyna i tą szosą na południowy wschód przez Wereszczyn do 

Wielkopola. Z Wielkopola na południe drogą do szosy z Małkowa do d. PGR Wólka Tarnowska i dalej 

przez Wólkę Tarnowską do skrzyżowania z drogą do Bachus – Wandy i tą drogą przez Bachus – 

Wandę i Syczyn do szosy z Cycowa (przed Ludwinowem) a następnie tą szosą przez Ludwinów, 

Stawek i Kol. Cyców II do Cycowa.

7204 239 6965 1566 1063 503 22,48% polny słaby

128 126

Z Cycowa na zachód szosą przez Janowicę, Nadrybie, Kaniwolę do Rozpłucia – Grabów do 

skrzyżowania z szosą do Załucza Starego i tą szosą przez Załucze Stare, Załucze Nowe, Dębowiec i 

Kozubatą do Zabrodzia. Z Zabrodzia szosą na południe do Cycowa.

7312 278 7034 1330 145 1185 18,91% polny
bardzo 

słaby

129 127

Od wschodu z m. Nadrybie Dwór drogą przez m. Janowica, Podgłębokie, Malinówka do drogi 

biegnącej do m. Ostrówek i tą drogą przez m. Jasieniec, Szpica, Ostrówek do nurtu rzeki Wieprz koło 

Łańcuchowa i tą rzeką do granic administracyjnych m. Łęczna, i tą granicą do szosy Łęczna-

Puchaczów i tą  szosą przez m. Stara Wieś, Puchaczów, Bogdankę, do m. Nadrybie Dwór.

6816 376 6440 1292 537 755 20,06% polny
bardzo 

słaby

130 128

Od wschodu z m. Zezulin drogą przez m. Witaniów, Kol. Podzamcze do nurtu rzeki Wieprz i tą rzeką 

do m. Zawieprzyce, dalej z m. Zawieprzyce drogą przez m. Kol. Zawieprzyce, Wólka Nowa, Radzic 

Nowy, Serbia, Wólka Zawieprzycka do drogi biegnącej z m. Brzostówka, w kierunku Rozkopaczew i tą 

drogą, a następnie strumieniem w kierunku wschodnim do strumienia płynącego koło rzeki Tyśmienica 

i tym strumieniem w kierunku południowym do m. Kol. Krzczeń, dalej drogą przez Godziembów, Grądy 

do m. Zezulin.

8786 325 8461 1314 418 896 15,53% polny
bardzo 

słaby

131 129

Od wschodu z m. Ostrów Lub. nurtem rz. Tyśmienica do strumienia i dalej strumieniem w kierunku 

zachodnim i południowo-zachodnim do drogi biegnącej do m. Brzostówka i tą drogą przez m. 

Brzostówka, Nowa Wola do m. Czerniejów. Z m. Czerniejów nurtem rz. Wieprz do szosy Parczew-

Lubartów w m. Szczekarków i dalej tą szosą do drogi biegnącej z m. Pałecznica do m. Wola Sernicka i 

tą drogą przez Kol. Pałecznica, Wola Sernicka, Wólka Zabłocka, Kaznów do m. Ostrów Lub.Włącza 

się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Ostrów Lubelski zgodnie z 

wyrysem graficznym.

9464 355 9109 2094 1310 784 22,99% polny słaby

132 130

Od wschodu z m. Brzostówka drogą przez m. Wólka Zawieprzycka, Serbia, Radzic Nowy, Kol. 

Zawieprzyce, Zawieprzyce do nurtu rz. Wieprz a nastepnie do ujscia rz. Bystrzyca i tą rzeką do drogi 

Spiczyn-Jawidz, dalej tą drogą przez m. Jawidz do m. Niemce. Z m. Niemce szosą w kierunku m. 

Lubartów do drogi biegnącej do m. Serniki i tą drogą do m. Serniki. W m. Serniki nurtem rz. Wieprz do 

m. Czerniejów i z tej miejscowości drogą przez Nową Wolę do m. Brzostówka.

7698 305 7393 2657 1384 1273 35,94% polny słaby



133 131

Od wschodu z m. Kol. Annobór drogą przez tory kolejowe do szosy Lubartów-Lublin w m. Łucka i 

szosą tą do m. Niemce, z m. Niemce drogą przez m. Wola Niemiecka, Rudka Kozłowiecka do m. 

Nasutów Lipki, z m. Nasutów Lipki w prawo drogą asfaltową w kierunku północnym, następnie tą 

drogą skręcającą w kierunku zachodnim do m. Nasutów, z m. Nasutów  drogą przez m. Stoczek, 

Krasienin, Kawka, Wólka Krasienińska, Biadaczka, dalej drogą koło m. Samoklęski do drogi 

Samoklęski-Kozłówka. następnie tą drogą przez m. Kozłówka, Nowodwór , Psia Górka do Kol. 

Annobór.

10757 473 10284 5887 4603 1284 57,24% leśny
bardzo 

dobry

134 132

Od wschodu z m. Michałówka drogą przez m. Syry, Amelin do granicy lasu, dalej strumieniem do 

drogi Abramów-Wola Przybysławska i tą drogą przez m. Orlicz do m. Wólka Kątna. Z m. Wólka Kątna 

strumieniem do drogi Kurów – Michów i tą drogą oraz skrajem lasu i granicą gmin Kurów i Abramów 

do m. Bronisławka. Z m. Bronisławka granicą gminy do cypla lasu w m. Kotliny, następnie drogą w 

kierunku wschodnim przez m. Dębiny, Kol. Dębiny do m. Michów, z m. Michów drogą przez m. 

Rudzienko i Stara Wieś do m. Michałówka.

10280 514 9766 1227 150 1077 12,56% polny słaby

135 133

Od wschodu z m. Meszno drogą przez   m. Kol. Budki, kol. Dębiny, Kol. Wielkolas do m. Dębiny. Dalej 

droga przez m. Śniadówka do skrzyżowania z drogą polną w m. Łysa Góra. Dalej w kierunku 

północnym drogą polną przez Kol. Czołna, Baranów i następnie szosą do nurtu rz. Wieprz. Nurtem tej 

rzeki do rowu melioracyjnego, którym do m. Składów skąd drogą do m. Meszno.

6273 264 6009 1371 197 1174 22,82% polny słaby

136 136

Przez Siedliszcze na zachód od Granicy Państwa drogą do torów kolejowych i torem na południe do 

Rudy - Opalin, do skrzyżowania z szosą z Rudki do Sawina i tą szosą na zachód przez Kol. Rudę i 

Iłowę do Sawina. Z Sawina szosą na północ do Łowczy i na wschód do granicy Państwa w Woli 

Uhruskiej przez Piaski, Mszankę i Józefów i tą granicą do punktu wyjściowego w Siedliszczu.

8932 253 8679 2273 1255 1018 26,19% polny słaby

137 137

Z Sawina szosą w kierunku Chełma do Wólki Czułczyckiej i dalej drogą polną pod “Łysą Górą” na 

zachód do szosy Krobonosz – Staw i tą szosą przez Staw do szosy Chełm – Wierzbica. Tą szosą na 

północny zachód, przez Ochożę do Ochoży Pniaki i drogą polną obok m. Kamienna Góra do Święcicy. 

Ze Święcicy na zachód do Pniówna i szosą przez Wierzbicę do Chylina Wielkiego i Chylina. Od 

granicy Chylina nurtem rzeki Lepietuchy do skrzyżowania z drogą z Podchylinia do Kol. Bachus 

(Dziadowicy) i tą drogą na południe do łąk “Pomiary”. Wzdłuż “Pomiarów” na wschód drogą przez 

Podchylinie, a następnie szosą do Sawina do punktu wyjścia

7779 231 7548 583 357 226 7,72% polny słaby

138 138

Z Wierzbicy na południe szosą do Pniówna i dalej na południowy zachód drogą przez Święcicę, 

“Złodziejówkę”, Bezek i Kol. Bezek do “Karczemki”. Następnie szosą Chełm – Lublin na zachód do 

skrzyżowania z szosą do Siedliszcza i tą szosą i drogą na północ przez Siedliszcze, Janowicę, 

Dobromyśl, Kulik do Stawek i na wschód przez Stawek, Ludwinów i Busówno do Wierzbicy.

7916 185 7731 358 107 251 4,63% polny
bardzo 

słaby

139 139

Z Cycowa na wschód szosą przez Cyców II do Stawka i stąd na południe przez Kulik, Dobromyśl, 

Janowicę, Siedliszcze. Z Siedliszcza na zachód przez Gliny do Chojeńca i szosą Trawniki – Cyców na 

północ przez Kol. Wolę Korybutową do granicy Barek (i granicy gminy) i na zachód przez Zawadów  a 

następnie na północ przez Malinówkę do Podgłębokiego. Z Podgłębokiego na zachód przez Wólkę 

Cycowską do Cycowa.

8959 293 8666 1322 421 901 15,26% polny
bardzo 

słaby

140 140

Od wschodu z m. Malinówka drogą do szosy Cyców – Trawniki koło m. Barki i tą szosą do szosy 

Chełm – Piaski i szosą tą do nurtu rz. Wieprz i nurtem rz. Wieprz do drogi biegnącej do m. Ostrówek z 

m. Łańcuchów, tą drogą przez m. Ostrówek, Szpica, Jasieniec do m. Malinówka.

8487 200 8287 2356 1144 1212 28,43% polny słaby

141 141

Od wschodu z m. Łańcuchów nurtem rz. Wieprz do m. Jaszczów dalej z m. Jaszczów drogą przez m. 

Starościce do toru kolejowego i torem tym w kierunku zach. do drogi biegnącej z m. Minkowice do os. 

Mełgiew i tą drogą przez m. Mełgiew, Trzeszkowice do mostu na rzece Sławka. Dalej nurtem rzeki 

Sławka (Stoki) do szosy Łęczna - Milejów. Nastęnie tą droga do Ciechanek Łęczyńskich do mostu na 

rzece Wieprz i dalej nurtem rzeki Wieprz do m. Łańcuchów.

6770 449 6321 194 61 133 3,07% polny
bardzo 

słaby



142 142

Od wschodu od mostu na rzece Wieprz leżącego na drodze krajowej Lublin-Łęczna granica biegnie 

drogą w kierunku  m. Łęczna do skrzyżowania z dogą wojewódzką biegnącą w kierunku m. Milejów, 

dalej tą drogą aż do mostu na rzece Sławka (Stoki) w m. Zakrzów, następnie nurtem rzeki Sławka  i tą 

rzeką przez m. Zakrzów, Lubieniec, do m. Krzesimów; z Krzesimowa drogą przez Trzeszkowice, 

Jawowicę, Nowiny do m. Łuszczów. Z Łuszczowa drogą do nurtu rzeki Bystrzyca i tą rzeką do rzeki 

Wieprz i rzeką Wieprz do mostu na rzece Wieprz leżącego na drodze krajowej Lublin-Łęczna. Włącza 

się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Łęczna zgodnie z wyrysem 

graficznym.

7717 506 7211 658 153 505 9,12% polny
bardzo 

słaby

143 143

Od wschodu z m. Łuszczów drogą w kierunku m. Lublin do m. Turka. Z m. Turka drogą w kierunku 

południowym do m. Świdnik Mały, następnie rowem melioracyjnym w kierunku zachodnim do granicy 

administracyjnej m. Lublin i tą granicą w kierunku zachodnim do drogi Lublin- Lubartów w m. Elizówka. 

Dalej tą droga przez m. Niemce, Jawidz do nurtu rz. Bystryca i jej nurtem do m. Bystrzyca, a 

następnie drogą do m. Łuszczów. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów 

administracyjnych miasta Lublin zgodnie z wyrysem graficznym.

8473 1195 7278 909 337 572 12,49% polny
bardzo 

słaby

144 144

Od wschodu z m. Niemce szosą przez m. Ciecierzyn do granicy z m. Lublin w m. Elizówka, dalej tą 

granicą w kierunku zachodnim do drogi biegnącej do m. Jakubowice Konińskie i tą drogą przez m. 

Jakubowice Konińskie, Kol. Jakubowice Konińskie do m. Majdan Krasieniński, dalej drogą przez m. 

Krasienin, Stoczek, Nasutów, z m. Nasutów drogą asfaltową biegnącą wzdłuż strumienia „Ciemięga”, 

skręcającą w prawo w kierunku południowym do m. Nasutów Lipki, z m. Nasutów Lipki drogą przez m. 

Rudka Kozłowiecka,Stara Wieś, do m. Niemce.

5630 940 4690 69 0 69 1,47% polny
bardzo 

słaby

145 145

Od wschodu z m. Kawka drogą przez m. Krasienin, Majdan Krasieniński i z tej miejscowości drogą w 

kierunku zachodnim koło m. Wygoda dalej wzdłuż granicy gminy, "graniczną" drogą polną, następnie 

szosą i drogą polną do szosy Warszawa-Lublin przy m. Pociecha, dalej szosą do m. Garbów, z m. 

Garbów drogą biegnącą do m. Borków i tą drogą przez m. Borków, Janów, Kruk do m. Amelin, dalej 

drogą przez m. Syry, Stara Wieś do drogi biegnącej do m. Ożarów i tą drogą przez m. Ożarów, 

Biadaczka, Wólka Krasienińska do m. Kawka.

7327 485 6842 622 118 504 9,09% polny
bardzo 

słaby

146 146

Od wschodu z m. Borków drogą do m. Garbów i szosą Warszawa Lublin przez m. Markuszów do m. 

Kurów, z m. Kurów drogą do m. Kłoda i Zastawie, a z m. Zastawie strumieniem do m. Wólka Kątna. Z 

m. Wólka Kątna drogą do m. Orlicz i dalej w kierunku płn drogą Abramów-Wola Przybysławska do 

strumienia, dalej strumieniem w kierunku wschodnim, a następnie drogą przez m. Amelin, Kruk, 

Janów do m. Borków.

7301 612 6689 1471 586 885 21,99% polny słaby

147 147

Od wschodu z m. Bronisławka granicą gminy i drogą polną, a następnie skrajem lasu i w kierunku 

południowo-wschodnim do szosy Michów-Kurów i tą szosą do m. Łąkoć, dalej strumieniem do drogi 

biegnącej w kierunku m. Zastawie i drogą tą przez m. Zastawie, Kłoda do szosy Michów-Kurów i 

szosą tą do m. Kurów, dalej z m. Kurów szosą Lublin-Warszawa do m. Żyrzyn. Z m. Żyrzyn drogą 

przez m. Zagrody, Łysa Góra, Śniadówka, z m. Śniadówka drogą w kierunku zachodnim do cypla lasu 

w m. Kotliny, dalej drogą do m. Bronisławka.

8501 510 7991 3664 2735 929 45,85% leśny średni

148 148

Od wschodu z m. Kurów drogą przez m. Kol. Józefów do m. Klementowice, z m. Klementowice torem 

kolejowym do drogi Końskowola-Skowieszyn i tą drogą przez m. Końskowola do m. Wronów i Osiny, 

dalej z m. Osiny drogą  przez tą miejscowość do szosy Warszawa-Lublin i tą szosą do m. Kurów.

5917 443 5474 238 9 229 4,35% polny
bardzo 

słaby

149 149

Od wschodu z m. Żyrzyn szosą Warszawa-Lublin do m. Osiny dalej drogą w kierunku południowym 

przez m. Wronów do m. Końskowola, Stara Wieś, następnie torem kolejowym do m. Puławy i dalej 

szosą Radom-Lublin do nurtu rz. Wisła następnie nurtem tej rzeki do m. Gołąb i dalej do stacji 

kolejowej Gołąb i wzdłuż oddziałów nr 42 i 41 oraz drogą polną przez m. Borysów do m. 

Żyrzyn.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Puławy zgodnie z 

wyrysem graficznym.

10207 740 9467 4369 2958 1411 46,15% leśny
bardzo 

dobry



150
150, 164, 

183

Od wschodu z m. Góra Puławska w kierunku południowym nurtem rzeki Wisła do granicy 

województwa w m. Kolonia Brzeście. Następnie granicą województwa w kierunku zachodnim i dalej 

północnym obok m. Baryczka, Ignaców, Polesie, Leokadiów Górny, Kolonia Opatkowiece do nurtu 

rzeki Wisła na wysokości m. Gołąb, dalej nurtem rzeki Wisła do m. Góra Puławska.

16756 1084 15672 4851 2425 2426 30,95% polny
bardzo 

słaby

151 151

Od granicy Państwa w Świerżach na zachód szosą przez Dobryłów, Żalin do Rudy – Huty. Z Rudy – 

Huty torem kolejowym na północ przez Rudę Opalin, Kol. Rudę do Siedliszcza i dalej na wschód 

drogą przez Siedliszcze do granicy Państwa i tą granicą na południe do punktu wyjściowego.

6463 146 6317 2204 989 1215 34,89% polny
bardzo 

dobry

152 152

Od stacji kolejowej w Rudzie Opalin na południe torem kolejowym do granic administracyjnych miasta 

Chełma i tą granicą do rzeki Uherki. Nurtem tej rzeki na północ obok m. Wólka Czułczycka, Zarzecze, 

Majdan do mostu przy ujściu rzeki Lepietuchy i drogą leśną przez “Grabową” do szosy z Sawina do 

Rudy – Huty obok m. Podgrabowa. Tą szosą na wschód przez Iłową do stacji kolejowej w Rudzie 

Opalin.

8031 521 7510 4220 3625 595 56,19% leśny
bardzo 

dobry

153 153

Z Sawina na wschód szosą w kierunku Iłowej do skrzyżowania z drogą leśną obok m. Podgrabowa i tą 

drogą na południe przez “Grabową” do mostu na rzece Uherce. Nurtem Uherki na południe obok m. 

Majdan, Zarzecze, Wólka Czułczycka do granic administracyjnych miasta Chełma i tą granicą na 

zachód do m. Kolonia Rudka a dalej do toru kolejowego Chełm - Lublin. Torem kolejowym na zachód 

do stacji kolejowej Zawadówka. Z Zawadówki szosą przez Wereszcze Duże, Leonów, Henrysin, Kol. 

Nowosiółki, Kol. Ochoża do Stawu do skrzyżowania z szosą na Krobonosz. Tą szosą na północ do 

siedziby d. PGR i na wschód drogą polną pod “Łysą Górę” do szosy Chełm – Włodawa w Kol. 

Czułczyce a następnie tą szosą na północ do Sawina.

8099 354 7745 2168 1798 370 27,99% polny słaby

154 154

Z m. Wereszcze Małe torem kolejowym do granicy miasta Rejowiec Fabryczny i tą granicą do 

Aleksandrii Krzywowolskiej. Szosą na północ przez Krzywowolę, Lechówkę, “Karczemkę”, Kol. Bezek, 

Bezek do Święcicy. Ze Święcicy na wschód drogą obok m. Kamienna Góra do Ochoży – Pniaki i dalej 

szosą Wierzbica – Chełm na południe przez Ochożę do Kol. Ochoży. Z Kol. Ochoży przez Kol. 

Nowosiółki, Henrysin, Leonów i Wereszcze Duże. Z m. Wereszcze Duże drogą na południe do toru 

kolejowego Chełm - Lublin i tym torem w kierunku zachodnim do m. Wereszcze Małe.

6214 168 6046 920 593 327 15,22% polny
bardzo 

słaby

155 155

Torem kolejowym od granicy miasta Rejowca Fabrycznego na zachód do skrzyżowania z szosą 

Liszno – Kanie. Tą szosą na północ przez Kanie do skrzyżowania z szosą Lublin – Chełm w Lipówce i 

na wschód tą szosą przez Anusin, Marysin do Lechówki – “Karczemki”, do skrzyżowania z szosą 

Bezek – Rejowiec. Szosą na południe przez Aleksandrię Krzywowolską do granicy miasta Rejowca 

Fabrycznego i tą granicą na zachód, do punktu wyjścia.

5991 154 5837 2036 1519 517 34,88% polny średni

156 156

Z Siedliszcza szosą na południe do szosy Chełm – Lublin i dalej na zachód tą szosą przez Anusin do 

skrzyżowania z szosą Kanie – Chojeniec. Stąd na południe szosą przez Kanie do torów kolejowych w 

Kol. Wólce Kańskiej i torem na zachód przez Wólkę Kańską do rzeki Wieprz. Nurtem rzeki na północ 

obok Trawnik do szosy Trawniki – Cyców i tą szosą przez Wojciechów i Kol. Chojeniec do Chojeńca. 

Z Chojeńca szosą na wschód przez Gliny do Siedliszcza.

5271 181 5090 461 96 365 9,06% polny słaby

157 157

Od wschodu z m. Trawniki szosą w kierunku Fajsławic do  Kol. Oleśniki. Następnie w kierunku 

północno-zachodnim wzdłuż granicy gminy, drogą "graniczną" obok m. Fajsławice do szosy Piaski-

Fajsławice i tą szosą do granicy administracyjnej m. Piaski, dalej tą granicą do szosy biegnacej do 

obwodnicy m. Piask, a następnie granicą m. Brzeziczki, szosą w kierunku północnym przez m. Majdan 

Brzezicki, a dalej drogą przez m. Cyganka, Natalin do przejazdu kolejowego linii Lublin-Chełm i linią 

kolejową do m. Starościce. Z tej miejscowości przez m. Jaszczów do nurtu rz. Wieprz, dalej nurtem tej 

rzeki do szosy Piaski-Chełm, następnie w kierunku wschodnim przez m. Dorohucza do szosy Trawniki-

Włodawa i tą szosą do m. Trawniki. 

8994 478 8516 627 238 389 7,36% polny
bardzo 

słaby



158 158

Od wschodu z m. Majdan Brzezicki drogą do m. Brzeziczki. Z m. Brzeziczki szosą do granicy 

administracyjnej m. Piaski i tą granicą do szosy Piaski- Lublin, dalej szosą przez m. Krępiec Stary, 

Kazimierzówkę, Kalinówkę do granicy administracyjnej miasta Lublin. Dalej granicą administracyjną 

miasta Lublin w kierunku północnym do torów kolejowych. Dalej torami do skraju lasu w m. Świdnik-

Adampol i wzdłuż granicy lasu w kierunku południowym natępnie szosą dookoła m. Świdnik do torów 

kolejowych w m. Franciszków. Tymi torami przez m. Minkowice do pierwszego przejazdu drogowego 

w m. Starościce i dalej drogą przez m. Natalin, szosą Cyganka-Starościce do m. Majdan Brzezicki.

7757 931 6826 1565 1139 426 22,93% polny słaby

159 159

Od wschodu z m. Mełgiew szosą do toru kolejowego w Minkowicach i torem w kierunku zachodnim do 

granic m. Świdnik, północną granicą miasta i gminy do m. Świdnik Duży, dalej prosto w kierunku 

pólnocnym na skraj lasu, natępnie brzegiem lasu i drogą do szosy Lublin-Łuszczów w m. Turka, dalej 

szosą do m. Łuszczów, z m. Łuszczów drogą przez m. Nowiny, Janowice do m. Mełgiew.

4035 513 3522 884 530 354 25,10% polny
bardzo 

słaby

160 160

Od wschodu z m. Jakubowice Konińskie drogą do granicy miasta Lublina i dalej granicą do szosy 

Lublin-Warszawa i tą szosą przez m. Jastków do m. Pociecha i z tej miejscowości wzdłuż granicy 

gminy,  polną drogą na pólnoc, następnie szosą i  "graniczną" polną drogą do m. Wygoda i dalej do 

drogi biegnącej do m. Majdan Krasieniński i tą drogą z Majdanu przez Smugi do m. Jakubowice 

Konińskie.

4542 779 3763 534 258 276 14,19% polny
bardzo 

słaby

161 161

Od wschodu z m. Barak drogą do szosy Lublin-Miłocin w m. Kol. Płouszowice i z tej miejscowości 

szosą przez m. Tomaszowice do m. Miłocin, dalej z m. Miłocin torem kolejowym do drogi biegnącej z 

Czesławic do Gutanowa i tą drogą przez m. Gutanów, Kol. Gutanów, Garbów Dolny do szosy Lublin-

Warszawa i tą szosą przez m. Garbów, Jastków do m. Barak.

8273 827 7446 321 39 282 4,31% polny
bardzo 

słaby

162 162

Od wschodu z m. Garbów Dolny drogą przez Gutanów, Kol. Gutanów do toru kolejowego koło m. 

Czesławice, dalej torem kolejowym do m. Klementowice drogą przez m. Kol. Józefów do m. Kurów, z 

m. Kurów szosą Warszawa-Lublin przez Markuszów do m. Garbów Dolny.

7385 844 6541 298 66 232 4,56% polny
bardzo 

słaby

163 163

Od wschodu z m. Klementowice drogą przez m. Karmanowice, Celejów, Wierzchoniów, Bochotnicę do 

nurtu rz. Bystrej i tą rzeką do nurtu rz. Wisła, dalej nurtem rz. Wisła do m. Puławy. Z m. Puławy szosą 

Puławy-Lublin do toru kolejowego i torem tym do m. Klementowice.Włącza się do obwodu łowieckiego 

część terenów administracyjnych miasta Puławy zgodnie z wyrysem graficznym.

7032 920 6112 828 155 673 13,55% polny
bardzo 

słaby

164 165

Od granicy Państwa w m. Świerże granicą do m. Uchańka skąd drogą przez m. Kol. Mościska do m. 

Gałęzów. Z m. Gałęzów granicą gminy Dorohusk do rz. Udal dalej rzeką Udla w kierunku zachodnim 

do skrzyżowania w Puszczy z szosą z Klesztowa i dalej na północ drogą przez Skordiów (“Równiankę 

i “Konotopy”), Pogranicze (“Kolonię” i “Krzyżno”) i Puszki do Barbarówki i stąd przez Teosin do torów 

kolejowych w Wólkce Okopskiej. Dalej w kierunku zachodnim torami, a następnie w kierunku 

pólnocnym drogą przez Wólkię Okopską, Zamieście do Świerży i do granicy Państwa.

10329 296 10033 2292 1204 1088 22,84% polny słaby

165 166

Z Wólki Okopskiej torem kolejowym na zachód do granicy miasta Chełma i tą granicą do torów 

kolejowych Chełm-Włodawa. Torem kolejowym na północ do Rudy-Huty i szosą przez Żalin do 

Świerż. Ze Świerż szosą przez Zamieście do Wólki Okopskiej.

8859 558 8301 3029 2068 961 36,49% polny
bardzo 

dobry

166 167

Z Wólki Okopskiej na południe drogą przez Teosin, Barbarówkę, Puszki, Pogranicze, Skordiów 

(“Krzyżno”, “Konotopy” i “Równiankę”) do szosy z Turki i tą szosą na zachód przez Andrzejów, 

Czerniejów do Kamienia. Z m. Kamień przez m. Kol. Kamień szosą na północ do skrzyżowania z 

drogą do Kol. Ignatów i tą drogą przez wieś do torów kolejowych. Torem kolejowym na wschód do 

Wólki Okopskiej.

8392 702 7690 1046 544 502 13,60% polny średni

167 168

Od toru kolejowego Chełm-Dorohusk w m. Ignatów -Kolonia drogą na południe przez Kol. Ignatów i 

szosą przez Kol. Kamień i Kamień do Strachosławia. Ze Strachosławia szosą na południe przez 

Mołodutyn do Kumowa Plebańskiego. Z Kumowa obok kościoła drogą na zachód przez Sielec do 

Kasiłanu i na północ drogą przez Rożdzałów, Kol. Krzywice, Pokrówkę, Strupin Łanowy do granicy 

miasta Chełma. Granicą miasta na wschód do toru kolejowego z cementownią Chełm i tym torem do 

drogi w kierunku na Ignatów Kolonię.

6229 401 5828 194 0 194 3,33% polny
bardzo 

słaby



168 169

Od granicy miasta Chełma na południe drogą (zachodnią granicą wsi Strupin Łanowy) przez Kol. 

Krzywice, Krzywice, Rożdzałów do Kasiłanu. Z Kasiłanu drogą na północny zachód do Kol. 

Depułtycze Królewskie i dalej na zachód przez Depułtycze Stare i Wojniaki do skrzyżowania z drogą 

Zagroda – Niedziałowice. Od skrzyżowania, na północ przez Niedziałowice I, Majdan Rybie do 

Rybiego. Z Rybiego na północ drogą przez Marysin i Wereszcze Małe do drogi i tą drogą w kierunku 

m. Chełm do toru kolejowego w m. Zawadówka i torem przez Kolonia Rudka do granicy miasta 

Chełma. Granicą miasta na wschód do punktu wyjścia.

7615 622 6993 845 588 257 12,08% polny
bardzo 

słaby

169 170

Od granicy miasta Rejowca Fabrycznego torem kolejowym z Lublina na wschód do Wereszczy 

Małych i stąd drogą na południe przez Marysin, Rybie, Majdan - Rybie, Niedziałowice I i Niedziałowice 

II. Z Niedziałowic II na zachód drogą przez Bańkowszczyznę i granicą wsi Czarnoziem do Zosinka i 

szosą przez m. Kol. Hruszów do Bzitego. Z Bzitego na północ do Żulina, do torów kolejowych z 

Krasnegostawu i torem kolejowym do granicy Miasta Rejowca Fabrycznego i tą granicą do punktu 

wyjścia.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Rejowiec zgodnie 

z wyrysem graficznym.

5553 309 5244 920 764 156 17,54% polny
bardzo 

słaby

170 171

Od granicy miasta Rejowca Fabrycznego torem kolejowym na południe do Żulina-Zagrody. Z Żulina 

szosą na zachód przez Borowicę do rzeki Wieprz. Nurtem rzeki Wieprz do skrzyżowania z torem 

kolejowym z Lublina i tym torem na wschód do granicy miasta Rejowca Fabrycznego i tą granicą do 

punktu wyjściowego.

5953 150 5803 2276 1296 980 39,22% polny słaby

171 172

Od wschodu od rz. Wieprz w m. Łopiennik Dolny drogą do m. Łopiennik Górny i z tej miejscowości 

szosą Piaski-Krasnystaw przez m. Fajsławice do granicy gminy i drogi biegnącej  w kierunku 

pólnocnym a następnie wschodnim wokół m. Fajsławice i tą drogą do m. Kol. Oleśniki i dalej szosą 

przez m. Trawniki do nurtu rz. Wieprz i nurtem tej rzeki do m. Łopiennik Dolny.

6008 343 5665 105 14 91 1,85% polny
bardzo 

słaby

172 173, 191

Od wschodu z m. Piaski szosą w kierunku m. Fajsławice przez m. Fajsławice do m. Łopiennik Górny. 

Następnie granica skręca w kierunku południowo zachodnim i biegnie drogą przez Łopiennik Górny do 

m. Krzywe i dalej drogą przez m. Nowiny, Kol. Nowiny, Izdebno, Podizdebno do m. Karczew. Z m. 

Karczew drogą na zachód do m. Rybczewice I, a następnie drogą w kierunku północnym do m. 

Bielecha. Z m. Bielacha drogą do m. Kolonia Annusin  dalej przez m. Wygnanowice do m. Majdan 

Kozic Górnych i z tej miejscowości drogą przez m. Kozice Dolne do szosy Piaski-Lublin w m. Kol. 

Kębłów, dalej z m. Kol. Kębłów szosą do punktu wyjścia. Włącza się do obwodu łowieckiego część 

terenów administracyjnych miasta Piaski zgodnie z wyrysem graficznym.

13432 552 12880 1773 780 993 13,77% polny
bardzo 

słaby

173 174

Od wschodu z m. Kol. Kębłów drogą przez m. Kozice Dolne, Majdan Kozic Górnych do m. Chmiel, 

dalej drogą, przez m. Chmiel, Skrzynice do granicy administracyjnej m. Lublin i tą granicą w kierunku 

wschodnim i północnym do szosy Lublin-Piaski obok m. Kalinówka i tą szosą przez m. Wierzchowiska 

do m. Kol. Kębłów.

11864 720 11144 1751 1261 490 15,71% polny
bardzo 

słaby

174 175

Od wschodu od granicy w m. Lublin-Abramowice Kościelne drogą przez m. Głusk do m. Skrzynice, 

dalej drogą przez m. Polanówka do m. Prawiedniki, z m. Prawiedniki do nurtu rz. Bystrzyca i dalej 

nurtem tej rzeki do granicy Zalewu Zemborzyckiego i południową granicą Zalewu, duktą leśną lasu 

Dąbrowa dochodząca do parkingu leśnego przy ul. Osmolickiej i dalej tą ulicą do ul. Żeglarskiej. 

Następnie w kierunku wschodnim ulicami Żeglarską i Powojową do m. Lublin-Abramowice 

Kościelne.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Lublin zgodnie 

z wyrysem graficznym.

4571 639 3932 1464 1018 446 37,23% polny
bardzo 

słaby

175 176

Od granicy administracyjnej m. Lublin w miejscowości Prawiednikiod mostu na rzece Bystrzyca 

drogądo m. Krężnica Jara skąd rzeką Nędznica a dalej rz. Ciemięga do szosy Lublin-Kraśnik w m. 

Strzeszkowice Duże. Dalej tą szosą w kierunku Lublina do toru kolejowego w m. Konopnica, a 

następnie torem kolejowym do granicy m. Lublina i tą granicą na południe a następnie drogą przez 

Stary Gaj do toru kolejowego Lublin - Zemborzyce i tym torem obok Zalewu Zemborzyckiego do drogi 

na Zemborzyce Bór a następnie rzeką Bystrzyca do punktu wyjscia. Włącza się do obwodu 

łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Lublin zgodnie z wyrysem graficznym. 

4434 411 4023 660 419 241 16,41% polny
bardzo 

słaby



176 177

Od wschodu z m. Barak szosą Lublin-Warszawa do granicy m. Lublin, dalej granicą miasta do toru 

kolejowego Lublin-Warszawa w m. Konopnica i tym torem kolejowym do m. Miłocin, z m. Miłocin 

szosą przez m. Tomaszowice do m. Płouszowice i z tej miejscowości drogą przez m. Kolonia 

Dobrowica do m. Barak.

4985 725 4260 299 0 299 7,02% polny
bardzo 

słaby

177 178

Od wschodu z m. Konopnica od toru kolejowego szosą Kraśnik-Lublin do m. Strzeszkowice Duże 

drogą i ciekiem przez Kol. Radawczyk do szosy Bełżyce-Niedrzwica w m. Wymysłówka, dalej tą szosą 

do m. Bełżyce, z m. Bełżyce szosą przez Matczyn, Wojcieszyn do toru kolejowego w m. Motycz i 

torem kolejowym do m. Konopnica.

5910 589 5321 270 0 270 5,07% polny
bardzo 

słaby

178 179

Od wschodu od st. kol. Motycz szosą w kierunku m. Bełżyce przez m. Wojcieszyn,Matczyn, Podole do 

m. Bełżyce, z m. Bełżyce drogą przez m. Majdan, Ignaców, Wojciechów, do m. Sadurki, następnie 

drogą do st. kol. Sadurki, dalej od st. kol. torem kolejowym do st. kol. Motycz i do szosy Lublin-

Bełżyce.

6434 561 5873 546 212 334 9,30% polny
bardzo 

słaby

179 180

Od wschodu ze st. kol. Sadurki, drogą przez m. Sadurki w kierunku m. Wojciechów do południowej 

granicy lasu obok m. Wojciechów-Kolonia Pierwsza, dalej w kierunku zachodnim granicą lasu, drogą 

polną i granicą lasu do m. Nowy Gaj, z m. Nowy Gaj nurtem rz. Czerka do m. Łubki, dalej z m. Łubki 

drogą do m. Niezabitów, z m. Niezabitów drogą do m. Wąwolnica i z m. Wąwolnica drogą przez m. 

Rogalów, Karmanowice do toru kolejowego w m. Klementowice i torem kolejowym do st. kol. Sadurki. 

Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Nałęczów. 

8069 924 7145 1116 76 1040 15,62% polny
bardzo 

słaby

180 181

Od m. Wąwolnica przez m. Kębło do m. Niezabitów dalej z m. Niezabitów drogą przez Noworąblów do 

m. Karczmiska, z m. Karczmiska szosą do m. Uściąż, z m. Uściąż granicą administracyjną obrębów 

przez Kazimierz Dolny do rz. Wisły i dalej nurtem rz. Wisły do ujścia rz. Bystrej i następnie nurtem tej 

rzeki do mostu w Bochotnicy i szosą przez Wierzchoniów, Celejów i Karmanowice do m. Wąwolnica.

8687 328 8359 2073 326 1747 24,80% polny
bardzo 

słaby

181 182

Od wschodu z m. Uściąż szosą do m. Karczmiska, następnie drogą przez m. Polanówka, Urządków, 

Wilków do m. Zastów Karczmiska i z tej miejscowości nurtem rz. Wisły do drogi prowadzącej w 

Kazimierzu Dolnym do Lasu Miejskiego przy uroczysku Granicznik, Albrechtówka. Następnie tą drogą 

do Lasu Miejskiego i dalej przez Jeziorszczyznę do granicy administracyjnej m. Kazimierz Dolny i tą 

granicą w kierunku wschodnim i północnym do drogi do m. Uściąż i ta droga do punktu wyjścia. 

Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Kazimierz Dolny zgodnie 

z wyrysem graficznym. 

6339 1711 4628 1462 167 1295 31,59% polny
bardzo 

słaby

182 184

Z Uhańki, od granicy Państwa drogą na zachód przez “Kol. Mościska”, Gałęzów, Kazimierówkę do 

Bielina i na południowy-wschód przez Bielin, Radziejów Górny, Tuchanie do Siedliszcza. Z Siedliszcza 

przez Brzozowiec, Janostrów do Krynicy do skrzyżowania z szosą z Dubienki do Skryhiczyna i tą 

szosą na południe do skrzyżowania przed m Skryhiczyn z drogą biegnącą na wschód do granicy 

Państwa i tą granicą na północ do punktu wyjścia.

6721 151 6570 2389 1273 1116 36,36% polny średni

183 185

Z m. Gałęzów drogą przez Kazimierówkę do Bielina i na południowy-wschód przez Bielin, Radziejów – 

Górny, Tuchanie do Siedliszcza – do skrzyżowania (mostu) z rzeką Wełnianką. Tą rzeką na 

południowy - zachód do szosy Chełm – Hrubieszów obok m. Buśno. Tą szosą na północ przez 

Białopole do skrzyżowania z szosą w kierunku Klesztowa. Z tego punktu na północ szosą przez 

Klesztów i dalej drogą przez Kol. Klesztów do m.Puszcza. Następnie Kanałem Żmudzkim do rzeki 

Udal. Dalej nurtem rzeki Udal na wschód do drogi na Gałęzów i to drogą do m. Gałęzów.

7212 156 7056 1569 863 706 22,24% polny słaby

184 186

Ze Żmudzi szosą na zachód obok Wólki Leszczańskiej, Pobołowic, przez Leszczany I do skrzyżowania 

w Kumowie Plebańskim. Z Kumowa na północ obok kościoła drogą przez Mołodutyn do 

Strachosławia. Następnie przez Strachosław przecinając szosę Chełm-Hrubieszów do Kamienia i stąd 

drogą przez Kamień, Czerniejów, Andrzejów do Skordiowa – “Równianki”, do skrzyżowania z szosą do 

Puszczy. Szosą na południe przez Puszczę, Kol. Klesztów, Klesztów do Żmudzi.

7898 248 7650 2469 1813 656 32,27% polny średni

185 187

Z Leszczan na południe przez Kol. Leszczany, obok Alojzowa, Teresina i za Teresinem jego granicą 

administracyjną na zachód przez szosę Wojsławice – Chełm i przez Kol. Wierzbicę, Nowy Folwark, do 

Rakołup i za krzyżówkami drogą obok budynków b. RSP przez Rakołupy, Plisków, Kol. Plisków, 

Dębinę na północ do Kasiłanu. Z Kasiłanu na wschód przez Sielec i Kumów do punktu wyjściowego w 

Leszczanach.

6137 174 5963 1269 973 296 21,28% polny słaby



186 188

Z Kasiłanu na południe drogą przez Dębinę, Kol. Plisków, Plisków i stąd drogą do Rakołup obok bud. 

b. RSP i dalej szosą na półn. zachód przez Rakołupy Duże, Maciejów, Wolę Siennicką do Siennicy 

Różanej (Kładki). Z Siennicy drogą na północ do Stójła i przez Stójło do Bańkowszczyzny. Z 

Bańkowszczyzny na wschód przez Niedziałowice II drogą do Wojniak i dalej drogą przez Depułtycze 

Stare, Kol. Depułtycze Królewskie do Kasiłanu.

8237 179 8058 2016 1579 437 25,02% polny słaby

187 189

Z Bańkowszczyzny na południe wzdłuż granicy administracyjnej do m. Ostrów Krupski, następnie 

przez Stójło do Siennicy Różanej i stąd na zachód szosą przez Kol. Siennica Różana, Siennica Mała i 

przez rzekę Siennicę do Siennicy Nadolnej i tą miejscowością do granicy miasta Krasnegostawu. 

Granicą miasta na zachód do rzeki Wieprz i nurtem rzeki do skrzyżowania z drogą Łopiennik – 

Zagroda. Z tego punktu drogą na wschód przez Borowicę do końca wsi Żulin dalej drogą na południe 

do Bzitego. Z Bzitego drogą na wschód do Kol. Hruszów i dalej tą drogą do Bańkowszczyzny

7211 349 6862 1366 809 557 19,91% polny
bardzo 

słaby

188 190

Od mostu na rzece Żółkiewce pomiędzy m. Zażółkiew i Niemienice nurtem tej rzeki w kierunku 

zachodnim obok stadniny w m. Białka do osiedla po byłym PGR i drogą przez m. Białka do m. 

Wielobycz. Z m. Wielobycz na północny zachód przez Olesin, Gliniska i na północ przez Nowiny, Kol. 

Krzywe, Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny i Łopiennik Dolny do skrzyżowania szosy z rzeką 

Wieprz. Następnie w górę rzeki do granicy miasta Krasnegostawu i tą granicą do punktu wyjścia.

8478 559 7919 1530 1085 445 19,32% polny
bardzo 

słaby

189 208

Od wschodu z m. Gliniska drogą przez m. Olesin, Kol. Wielobycz, do m. Wielobycz. Z m. Wielobycz 

szosą do m. Białka (most). Z m. Białka (most) nurtem rzeki Żółkiewka przez m. Wielkopole, Zamostek 

do szosy w m. Gorzków. Następnie tą szosą przez m. Chorupnik do nurtu rzeki Żółkiewka w Kol. 

Gorzków. dalej nurtem rzeki do m. Czysta Dębina. Dalej drogą przez m. Czysta Dębina, Olchowiec, 

Kol. Olchowiec do m. Celin. Następnie granica skręca w kierunku północnym i biegnie drogą przez m. 

Kolonia Dąbie, Zygmuntów, Izdebno, Kol. Nowiny, Nowiny, Baginy do m. Gliniska.

7892 283 7609 1338 306 1032 17,58% polny
bardzo 

słaby

190 192

Od wschodu z m. Bielecha drogą w kierunku południowo-zachodnim do m. Rybczewice I, a następnie 

drogą w kierunku wschodnim do m. Kraczew. Z m. Karczew drogą w kierunku południowym przez 

Podizdebno do m. Izdebno, z m. Izdebno drogą koło m. Zygmuntów do granicy gminy, następnie w 

kierunku zachodnim drogą i "Florów Dół" przez m. Popów koło Kol. Pilaszkowice II do rozwidlenia dróg 

przy skraju lasu                                       " Królewszczyzna" i drogą na pólnoc koło m. Pustelnik przez 

m. Policzyzna, Bujanica, Majdan Policki do drogi biegnącej w kierunku Kol. Wygnanowice i dalej tą 

drogą przez m. Wygnanowice do m. Bielecha.

7569 256 7313 1224 312 912 16,74% polny
bardzo 

słaby

191 193

Od wschodu z m. Policzyzna drogą przez m. Pustelnik, Pamięcin, Zakrzyże do drogi biegnącej do m. 

Kol. Krzczonów III i dalej drogą przez m. Kol. Krzczonów III do m. Krzczonów. Z m. Krzczonów drogą 

przez m. Kol. Piotrków do m. Piotrków I  następnie drogą przez m. Piotrków I i Piotrków II do drogi 

polnej biegnącej w kierunku pólnocno-wschodnim do m. Kol. Chmiel i tą drogą  przez m Majdan 

Chmiel a następnie drogą w kierunku południowym do szosy biegnącej  z Piotrkowa I do m. Majdan 

Kozicki i tą szosą przez m. Chmiel, Majdan Kozic Górnych do m. Majdan Kozicki, następnie w 

kierunku wschodnim przez m.  Borkowszczyzna, Koci Majdan, Majdan Policki do m. Policzyzna.

10171 354 9817 2688 2059 629 27,38% polny
bardzo 

słaby

192 194

Od wschodu z m. Skrzynice drogą do m. Chmiel. Z m. Chmiel drogą przez m. Majdan - Chmiel do m. 

Piotrków między budynkami Nr 10-11 i dalej z m. Piotrków drogą do m. Osowa, skąd strumieniem 

obok m. Kolonia Wierciszów, Józefin do cieku Kosarzewka w m. Bychawka. Z m. Bychawka ciekiem a 

następnie  drogą przez m. Mała Kolonia Piotrowice do nurtu rz. Bystrzyca w m. Bystrzyca  Stara i 

dalej nurtem tej rz. przez m. Bystrzyca Stara, Piotrowice do drogi w m. Żabia Wola i drogą do m. 

Polanówka. Z m. Polanówka drogą przez m. Czerniejów do m. Skrzynice

8654 516 8138 1084 385 699 13,32% polny
bardzo 

słaby

193 195

Od wschodu z m. Polanówka drogą przez m. Żabia Wola do nurtu rz. Bystrzyca i tą rzeką do szosy 

Niedrzwica Duża – Bychawa i tą szosą do m. Niedrzwica Duża. Z m. Niedrzwica Duża szosą w 

kierunku m. Bełżyce do m. Wymysłówka, dalej drogą przez m. Wymysłówka i Kol. Radawczyk do 

szosy Lublin-Kraśnik w m. Strzeszkowice Duże. Następnie szosą tą do mostu na rz. Ciemięga i 

nurtem tej rzeki, a następnie nurtem rz. Nędznica do m. Krężnica Jara. Z tej miejscowości przez m. 

Nowiny, Prawiedniki do m. Polanówka.

6755 462 6293 848 437 411 13,48% polny
bardzo 

słaby



194 196

Od wschodu z m. Czółna drogą do m. Wierzchowiska Górne i z tej miejscowości drogą przez m. 

Pawłówek, Kępa Borzechowska do m. Borzechów, Majdan Skrzyniecki. Z m. Majdan Skrzyniecki 

drogą do skrzyżowania z drogą Grondy-Skrzyniec i tą drogą przez most na rzece Chodelka, m. Borów, 

Kol. Borów, Trzciniec, Adelina, Wiktoria do m. Wronów z m. Wronów drogą leśną, a następnie szosą 

przez m. Cuple i Krężnica Okrągła do m. Bełżyce, z m. Bełżyce szosą do m. Czółna.

7371 1599 5772 1532 240 1292 26,54% polny
bardzo 

słaby

195 197

Od wschodu z m. Wojciechów drogą przez m. Ignaców, Majdan do m. Bełżyce, z m. Bełżyce szosą 

przez m. Krężnica Okrągła, a następnie drogą przez las do m. Wronów, dalej z m. Wronów szosą do 

szosy Bełżyce-Poniatowa i tą szosą a następnie drogą żwirową przez Kol. Stoczki, Kol. Poniatowa, 

Wólka Łubkowska, Kol. Łubki do m. Łubki, z m. Łubki nurtem rz. Czerka do m. Nowy Gaj, dalej z m. 

Nowy Gaj w kierunku wschodnim  granicą lasu, polną drogą i granicą lasu do m. Kol. Wojciechów. Z 

tej m. drogą do m. Wojciechów.

7623 1225 6398 416 114 302 6,50% polny
bardzo 

słaby

196 198

Od wschodu z m. Niezabitów przez m. Kol. Łubki, Wólka Łubkowska do drogi biegnącej w kierunku m. 

Kraczewice w m. Szczuczki Kolonia i tą drogą przez m. Kraczewice, Poniatowa – Sporniak do 

skrzyżowania dróg w m. Pustelnia, z m. Pustelnia szosą do m. Karczmiska, dalej z m. Karczmiska 

drogą przez m. Noworąblów do m. Niezabitów. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów 

administracyjnych miasta Poniatowa zgodnie z wyrysem graficznym. 

6863 462 6401 717 111 606 11,20% polny
bardzo 

słaby

197 199, 216

Od wschodu z m. Wronów przez m. Wiktoria do m. Chodel, z m. Chodel droga przez m. Godów do m. 

Okręglica i dalej drogą polną koło lasu w kierunku zach. obok m. Majdan Bobowski przez m.  

Białowoda, Ludwików do m. Puszno Skokowskie. Z m. Puszno Skokowskie drogą koło m. 

Stanisławów przez m. Kręciszówka do m. Wrzelowiec. Z m. Wrzelowiec szosą do  m. Opole lubelskie, 

z m. Opole Lubelskie szosą w kierunku m. Chodel. do granicy adm. m. Opole Lub. i tą granicą w 

kierunku płn - zach. obok stawów do szosy na Poniatową, dalej szosą przez m. Pustelnia, Poniatowa, 

Kraczewice do m. Kol. Szczuczki. Następnie w kierunku południowym przez m. Kol. Poniatowa, Kol. 

Stoczki do szosy Poniatowa – Bełżyce i szosą tą w kierunku Bełżyc do szosy w m. Wronów i tą szosą 

do m. Wronów. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta 

Poniatowa oraz część terenów administracyjnych miasta Opole Lubelskie zgodnie z wyrysem 

graficznym. 

16030 986 15044 4487 1155 3332 29,83% polny
bardzo 

słaby

198
200, 217, 

218

Od wschodu z m. Karczmiska szosą przez m. Pustelnia do m. Opole Lubelskie - Zagrody i dalej w 

kierunku południowym granicą administracyjną m. Opole Lub. do szosy Opole Lub- Wrzelowiec (przy 

rondzie). Następnie tą szosą przez m. Wrzelowiec, Kluczkowice, Wólka Kolczyńska, Kolczyn do m. 

Józefów n/Wisłą, Z m. Józefów n/Wisła granicą województwa w kierunku północnym do m. Kępa 

Solecka. Dalej drogą do m. Kamień. Z m. Kamień drogą w kierunku północnym przez m. Niedźwiada 

Mała, Niedźwiada Duża, Trzciniec, Żmijowiska, Kosiorów, do m. Polanówka. Następnie z m. 

Polanówka drogą do m. Karczmiska. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów 

administracyjnych miasta Opole Lubelskie zgodnie z wyrysem graficznym.

16252 741 15511 6525 3438 3087 42,07% leśny słaby

199 201

Od wschodu z m. Polanówka drogą przez m. Kosiorów, Żmijowiska, Trzciniec, Niedźwiada Duża, 

Niedźwiada  Mała, do m. Kamień, z m. Kamień drogą do m. Kępa Solecka i granicy województwa. 

Następnie tą granicą w kierunku północnym i nurtem tej rzeki do m. Zastów – Karczmiska i z tej 

miejscowości drogą przez m. Wilków, Urządków do m. Polanówka.

7616 364 7252 482 33 449 6,65% polny
bardzo 

słaby

200 202

Od granicy Państwa w Matczu kanałem melioracyjnym na zachód przez Cegielnię do skrzyżowania z 

szosą ze Stefankowic i tą szosą na północ do siedziby Nadleśnictwa Strzelce. Z nadleśnictwa na 

zachód szosą przez Horeszkowice do Kol. Zaniże i szosą w kierunku Chełma do skrzyżowania z rzeką 

Wełnianką. Nurtem Wełnianki do skrzyżowania z drogą Siedliszcze – Brzozowiec i na wschód drogą 

przez Brzozowiec, Janostrów do Krynicy do szosy Dubienka – Skryhiczyn. Z tego punktu szosą na 

południe i przed Skryhiczynem drogą na wschód do granicy Państwa na Bugu i tą granicą na południe 

do punktu wyjścia

9729 220 9509 5463 4868 595 57,45% leśny
bardzo 

dobry



201 203

Od wschodu z m. Raciborowice szosą Chełm – Hrubieszów przez m. Teratyn, do m. Miedniki. Z m. 

Miedniki drogą przez m. Lemieszów do m. Uchanie. Z m. Uchanie szosą przez m. Rozkoszówka do m. 

Pielaki. Z m. Pielaki drogą obok m. Majdan Nowy, Rozięcin, Kol. Partyzantów, do m. Kol. Uchanie. Z 

m. Kol. Uchanie granicą gminy Uchanie do m. Aurelin. Dalej granicą tej gminy w kierunku wschodnim 

do skrzyżowania jej z granicą gminy Białopole. Z tego punktu granicą tej gminy przez rzekę Wełniankę 

do Putnowic Wielkich i dalej obok Korytyny, Maziarni do szosy Chełm-Hrubieszów. Dalej tą szosą w 

kierunku Hrubieszowa przez m. Białopole, Kol. Białopole, Zaniże do m. Raciborowice.

8593 237 8356 1874 1389 485 22,43% polny
bardzo 

słaby

202 204

Ze Żmudzi szosą na zachód przez Wólkę Leszczańską do Leszczan. Z Leszczan drogą na południe 

przez Kol. Leszczany obok Alojzowa i Teresina do Sarniaka. Z Sarniaka drogą na wschód przez 

Wygnańce do Huty, a następnie na południe przez tę miejscowość i drogą polną na wschód do 

granicy gminy Uchanie. Granicą tej gminy w kierunku wschodnim do skrzyżowania jej z granicą gminy 

Białopole. Z tego punktu granicą tej gminy na północ przez rzekę Wełniankę do Putnowic Wielkich i 

dalej obok Korytyny, Maziarni do szosy Chełm – Hrubieszów. Z tego miejsca szosą na północ, a 

następnie na zachód do punktu wyjścia

7351 139 7212 956 538 418 13,26% polny
bardzo 

słaby

203 205

Z miejscowości Huta drogą polną na wschód biegnącej do m. Uchanie Kolonia do granicy gminy 

Wojsławice i tą granicą do m. Majdan, dalej w linii prostej do drogi polnej biegnącej do m Bialowody 

następnie granicą gminy w kierunku południowo-zachodnim obok m. Majdanek, Popławy do m. 

Trościanka, dalej drogą w kierunku zachodnim do Olszanki. Z Olszanki na północ drogą do Kukawki. 

Z Kukawki rowem melioracyjnym na zachód, następnie granica skręca w kierunku pólnocnym i biegnie 

wzdłuż wschodniej granicy kompleksu leśnego obok m. Ostrów, dalej biegnie granicą gminy i ciekiem 

Horodyska do m. Horodysko, następnie drogą do Rakołup. Z Rakołup drogą na wschód przez Nowy 

Folwark, “Wykieł”, Kol. Leśniowice, Kol. Wierzbicę do Sarniaka. Przez Sarniak drogą na południe i na 

wschód przez “Podlesie”, Wygnańce do Huty.

8384 281 8103 1847 824 1023 22,79% polny
bardzo 

słaby

204 206

Z Olszanki na północ drogą do Kukawki. Z Kukawki rowem melioracyjnym na zachód, następnie 

granica skręca w kierunku pólnocnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy kompleksu leśnego obok 

m. Ostrów, dalej biegnie granicą gminy i ciekiem Horodyska do m. Horodysko, następnie drogą do 

Rakołup.Z Rakołup przez Kol. Rakołupy Duże do Maciejowa. Z Maciejowa na południe przez “Kol. 

Chełmiec”, Chełmiec, Pniaki, Łukaszówkę, Kol. Surhów do Surhowa. Z Surhowa na wschód przez 

Majdan Surhowski do granicy gminy i tą granicą na wschód  obok m.Anielpol, Drewniki, Podwysokie 

do Olszanki.

9418 541 8877 2011 1050 961 22,65% polny
bardzo 

słaby

205 207

Z Siennicy Różanej na zachód szosą przez Kol. Siennica Różana, Siennica Mała i przez rzekę 

Siennicę do Siennicy Nadolnej i tą miejscowością do granicy miasta Krasnegostawu. Następnie 

granicą administarcyjną miasta w kierunku pólnocno zachodnim aż do ujścia cieku Siennica do rzeki 

Wieprz. Dalej na południe nurtem rzeki Wieprz, aż do ujścia cieku następnie tym ciekiem, 

południowym brzegiem lasu do granicy administracyjnej miasta Krasnystw. Następnie granicą miasta 

na południe do drogi przy m. Rudka. Tą drogą na południe do granic miasta. Dalej granicą miasta do 

szosy Krasnystaw-Izbica w m. Tuligłowy. Po czym tą drogą na północ i zachód do os. Ronsko. dalej 

skrajem tego osiedla na południe do granicy miasta i do skrzyżowania z rzeką Wieprz i tą rzeką do 

ujścia rzeki Wolicy i w górę Wolicy do Topoli i na wschód drogą przez Kol. Surhów, Łukaszówkę, 

Pniaki, Chełmiec i do jego granicy przez “Kol. Chełmiec” i na północ przez Maciejów do Siennicy 

Różanej. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Krasnystaw 

zgodnie z wyrysem graficznym. 

9199 331 8868 1965 1384 581 22,16% polny
bardzo 

słaby

206 307

Od wschodu z m. Tarnogóra szosą przez m. Ostrzyca, Ostrówek, Kol. Bobliwo, Borsuk, Potasznia, do 

skrzyżowania szos w Chorupnik. Następnie szosą przez m. Chorupnik do m. Gorzków. Z m. Gorzków 

nurtem rz. Żółkiewka przez m. Gorzków, PGR Białka do granicy miasta Krasnystaw, dalej granicą m. 

Krasnystaw do rzeki Wieprz, dalej korytem rz. Wieprz do miejscowości Tarnogóra.

7348 273 7075 1958 1431 527 27,67% polny
bardzo 

słaby



207 209

Od wschodu z m. Borówek szosą przez m. Borówek, Wola Żółkiewska Księżyzna, Żółkiewka, Różki, 

obok m. Huta do m. Maciejów Nowy. Z m. Maciejów Nowy szosą przez m. Jabłonowo, Antoniówka, 

Stolnikowizna, Radomirka, dalej drogą obok m. Sobieska Wola II, obok punktu 264,9. obok m. 

Krzczonów III, obok m. Pamięcin, Pilaszkowice II, Pilaszkowice – Łączki do m. Pilaszkowice II. Z m. 

Pilaszkowice II drogą obok m. Popów do m. Celin. Z m. Celin szosą obok Kol. Olchowiec do m. 

Borówek.

6896 231 6665 554 135 419 8,31% polny
bardzo 

słaby

208 210

Od wschodu z m. Kol. Krzczonów III drogą do m. Kol. Krzczonów II i drogą przez Kol. Krzczonów II i z 

tej miejscowości drogą i granicą gminy przez Kol. Giełczew obok m. Gierniak, przez m. Kajetanów do 

m. Kolonia Spławy. Następnie droga w kierunku pólnocnym przez m. Kąty, Kol. Zaraszów obok m. 

Władysławów przez m. Kolonia Kosarze Dolny, Dalej na wschód przez m. Romanów ciekiem do drogi 

prowadzącej do m. Olszowiec. Następnie tą drogą przez m. Olszowiec, Kol. Olszowiec do m. 

Piotrków, z m. Piotrków drogą przez m. Kol. Piotrków, Krzczonów do m. Kol. Krzczonów III.

5996 303 5693 414 127 287 7,27% polny
bardzo 

słaby

209 211

Od wschodu z m. Piotrków drogą przez m. Wola Bychawska, Olszowiec, ciekiem przez m. Romanów, 

drogą przez Kosarzew Dolny Kolonia, obok m. Władysławów. Następnie drogą przez m. Kol. 

Zaraszów do m. Kąty. Z m. Kąty drogą do m. Stara Wieś, dalej drogą przez m. Stara Wieś II, 

Gałęzów, Bychawa, Zadębie, Osowa, Kol. Osowa do m. Piotrków.Włącza się do obwodu łowieckiego 

część terenów administracyjnych miasta Bychawa zgodnie z wyrysem graficznym.

5918 303 5615 457 84 373 8,14% polny
bardzo 

słaby

210 212

Od wschodu z m. Osowa szosą przez m. Zadębie do granicy administracyjnej m. Bychawa i tą granicą 

w kierunku zachodnim, następnie drogą i ciekiem Gałęzówka, drogą przez Majdan Gałęzowski, 

Gałęzów, Wola Gałęzowska do m. Stara Wieś. Dalej z m. Stara Wieś drogą przez m. Majdan 

Starowiejski, Józwów, Kowersk do zachodniej części m. Kol. Gałęzów II. Następnie w kierunku 

zachodnim drogą do nurtu rz. Bystrzyca przy  m. Borkowizna, Bystrzyca i nurtem tym do m. Pawłówek 

i mostu na drodze do m. Mała Kolonia Piotrowice, dalej drogą przez m. Mała Kolonia Piotrowice w 

kierunku wschodnim do m. Bychawka A i z tej miejscowości strumieniem do m. Osowa. Włącza się do 

obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Bychawa zgodnie z wyrysem 

graficznym.

8885 443 8442 1115 352 763 13,21% polny
bardzo 

słaby

211 213

Od wschodu z m. Strzyżewice od szosy Bychawa – Niedrzwica Duża nurtem rzeki Bystrzyca do m. 

Borkowizna, z m. Borkowizna drogą polną w kierunku północno-zachodnim i północnym do 

południowego cypla lasu, następnie drogą leśną na północny zachód do szosy Wilkołaz-Niedrzwica 

Kościelna, dalej skrajem lasu do stacji kolejowej Leśniczówka, od stacji kolejowej Leśniczówka drogą 

przez m. Osina, Kępa Borzechowska, Borzechów. Z m. Borzechów drogą przez m. Łączki, Pawłówek, 

Wierzchowiska Górne do m. Czółna i przez m. Czółna do szosy Bełżyce – Niedrzwica Duża i tą szosą 

do m. Niedrzwica Duża i dalej szosą przez m. Kol. Niedrzwica, Kajetanówka i do m. Strzyżewice.

9160 548 8612 1129 310 819 13,11% polny
bardzo 

słaby

212 214

Od wschodu ze stacji kolejowej Leśniczówka drogą i skrajem lasu do szosy Niedrzwica Kościelna – 

Wilkołaz, następnie drogą leśną i polną do drogi Borkowizna Wilkołaz i tą drogą do m. Wilkołaz. Z m. 

Wilkołaz szosą Lublin-Kraśnik do drogi biegnącej w kierunku m. Zalesie, dalej drogą przez m. Kolonia 

Południowa, Zalesie do m. Białowoda. Z m. Białowoda drogą przez m. Zakącie do drogi Łopiennik-

Leszczyna i tą drogą przez m. Łopiennik do m. Kol. Kępa. Z m. Kol. Kępa drogą w kierunku północno-

wschodnim, a następnie wschodnim do północnego krańca m. Kłodnica Dolna, dalej północnym 

skrajem lasu a następnie drogą obok m. Niedźwica Kościelna Pierwsza, Osina do stacji kolejowej 

Leśniczówka.

7277 316 6961 965 170 795 13,86% polny
bardzo 

słaby

213 215

Od wschodu z m. Kępa Borzechowska drogą przez Kol. Kępa, m. Łopiennik do m. Leszczyna, z m. 

Leszczyna drogą koło m. Ludwinów na zachód przez m. Kolonia Ratoszyn Pierwszy do m. Okrąglica. 

Z m. Okrąglica szosą przez m. Granice, Godów do m. Chodel. Z m. Chodel drogą do m. Adelina, dalej 

drogą przez m. Adelina, Trzciniec i drogą polną i leśną do m. Kol. Borów do krzyża i dalej od krzyża 

drogą leśną i asfaltową do drogi Borów-Borzechów przez Kol. Borów do skrzyżowania z drogą na 

Grondy i tą drogą przez most na rzece Chodelka do drogi leśnej w kierunku Majdanu Skrzynieckiego. 

Następnie drogą asfaltową przez Majdan Skrzyniecki do m. Borzechów i dalej do m. Kępa 

Borzechowska.

8514 386 8128 1480 202 1278 18,21% polny
bardzo 

słaby



214 219

Od wschodu z m. Horodło drogą przez m. Kol. Kobło, Kobło, Szpikołosy, Kazimierówka, Jakubówka, 

Dziekanów, do granicy adm. m. Hrubieszów i tą granicą w kierunku zach. do  szosy Hrubieszów-

Chełm, dalej szosą Hrubieszów-Chełm do skrzyżowania z szosą w kierunku m. Moniatycze, dalej tą 

szosą przez m. Moniatycze, Moniatycze Kol., Ubrodowice, Stefankowice, Kol. Stefankowice do 

granicy gminy. Następnie w kierunku wschodnim tą granicą do strumienia w m .Cegielnia. Dalej 

strumieniem przez m. Cegielnia do granicy Państwa w m. Matcze, dalej z m. Matcze granicą Państwa 

do m. Horodło.

10070 289 9781 2265 2056 209 23,16% polny słaby

215 220

Od wschodu z m. Stefankowice szosą przez m. Moniatycze do szosy Hrubieszów-Chełm, szosą 

Hrubieszów - Chełm przez m. Janki, Mojsławice, Teratyn, Odletajka, Raciborowice, Zaniże. Z m. 

Zaniże szosą przez m. Horeszkowice do m. Maziarnia (Nadleśnictwo Strzelce). Z m. Maziarnia szosą 

obok N-ctwa do m. Stefankowice.

5727 185 5542 1318 1267 51 23,78% polny słaby

216 221

Od wschodu z m. Hrubieszów szosą w kierunku m. Trzeszczany przez m. Obrowiec, Nieledew, Kol. 

Nieledew, obok punktu 234,4, m. Trzeszczany. Z m. Trzeszczany drogą przez m. Kol. Trzeszczany 

obok punktu 241,3 przez m. Długie, Chyżowice, do m. Lemieszów. Z m. Lemieszów drogą obok 

punktu 235.5 przez m. Miedniki do szosy Zadębce-Teratyn i tą szosą do skrzyżowania z szosą Chełm-

Hrubieszów w m. Teratyn. Z m. Teratyn szosą w kierunku m. Hrubieszów przez m. Mojsławice, Janki, 

do granicy adm. m. Hrubieszów i ta granicą do punktu wyjscia.

5558 192 5366 477 310 167 8,89% polny
bardzo 

słaby

217 222

Od wschodu z m. Chyżowice drogą przez m. Długie, Trzeszczany, Bogucice, z m. Bogucice szosą do 

m. Mołodiatycze. Z m. Mołodiatycze przez m. Ostrówek, Bereść. Z m. Bereść drogą i szosą przez m. 

Henrykówka, Kol. Szystowice, Ornatowice, obok m. Białowody przez m. Pielaki, Rozkoszówka do m. 

Uchanie. Z m. Uchanie drogą i szosą w kierunku m. Kol. Staszic obok m. Kol. Staszic do m. 

Lemieszów, dalej drogą do m. Chyżowice.

8326 295 8031 1173 532 641 14,61% polny
bardzo 

słaby

218 223

Od wschodu z m. Szystowice drogą przez m. Kol. Szystowice, Henrykówka, do m. Bereść. Z m. 

Bereść szosą Trzeszczany-Skierbieszów do m. Grabowiec Góra. Z m. Grabowiec Góra szosą przez 

m. Grabowiec do m. Wolica Uchańska. Z m. Wolica Uchańska drogą przez m. Osiczyna, Wysokie II 

do m. Kol. Podwysokie. Z m. Podwysokie granicą gminy przez m. Olszanka do m. Trościanka. 

Następnie drogą polną przez m. Trościanka i ponownie granicą gminy przez m. Popławy obok m. 

Hołuźno przez Majdanek, Białowody do szosy Uchanie-Grabowiec. Dalej tą szosą przez Ornatowice 

do m. Szystowice.

7590 239 7351 945 443 502 12,86% polny
bardzo 

słaby

219 224

Od wschodu z m. Podwysokie drogą do m. Wysokie II, Osiczyna do m. Wolica Uchańska, z m. Wolica 

Uchańska szosą przez m. Hajowniki, Lipina Nowa, Sady, Skierbieszów, Podhuszczka, Kowalszczyzna 

do m. Kalinówka, z m. Kalinówka szosą przez m. Dąbrowa do skrzyżowania z szosą w kierunku m. 

Zabytów. Następnie szosą do m. Zabytów dalej rzeką i granicą gminy do drogi Kryniczki-Kolonia 

Wiszenki. Następnie tą drogą przez m. Wiszenki do granicy gminy w m.Aniepol, dalej tą granicą przez 

m. Drewniki, Zalesie, do m. Podwysokie.

6661 267 6394 1648 883 765 25,77% polny
bardzo 

słaby

220 225

Od wschodu z m. Majdan Surhowski drogą w kierunku m. Wiszenki dalej granicą gminy i drogą przez 

m. Wiszenki, Majdan Krynicki, do cieku Wolica. Następnie ciekiem w kierunku Zabytowa. Od mostu w 

m. Zabytów szosą do m. Stryjów. Z m. Stryjów drogą gruntową w kierunku południowo-zachodnim do 

lasu (rozwidlenie dróg). Następnie drogą gruntową leśną w kierunku południowym (lewa odnoga 

rozwidlenia) do linii stanowiącej drogę w kierunku zachodnim. Drogą tą, przebiegającą przez oddziały 

126, 127, 129, 130, oznaczone na mapie drzewostanowej Nadleśnictwa Krasnystaw  do rozwidlenia 

dróg na skraju lasu. Dalej tą drogą na zachód do m. Krasne. Z m. Krasne szosą do szosy Zamość-

Krasnystaw i tą szosą do m. Izbica. Z m. Izbica nurtem rzeki Wieprz do m. Dworzyska do nurtu rzeki 

Wolica, dalej nurtem rzeki Wolica obok m. Wólka Orłowska do m. Topola. Z m. Topola drogą do m. 

Surhów, z m. Surhów drogą do m. Majdan Surhowski.

6704 306 6398 1865 1182 683 29,15% polny
bardzo 

słaby



221 226

Od wschodu z m. Gorzków Wieś drogą w kierunku południowym przez m. Chorupnik, Potasznia do m. 

Borsuk. Z m. Borsuk drogą przez m. Wirkowice-Gorecko, Majdan Średni, Majdan Kobylański, Majdan 

Borowski, Kol. Maszów Górny, Kol. Płonka do m. Płonka. Z m. Płonka szosą w kierunku zachodnim 

przez m. Kol. Mościska, Wierzbica, Majdanek, Równianki do m. Gany. Z m. Gany drogą przez m. Kol. 

Zaburze, Zaburze, do m Stara Wieś.  Z m. Stara Wieś szosą przez m. Stara Wieś, Wola Żółkiewska, 

Olchowiec do m. Czysta Dębina. Z m. Czysta Dębina nurtem rzeki Żółkiewka przez Kolonię Czysta 

Dębina, Kol. Gorzków do m. Gorzków Wieś.

6656 247 6409 1085 346 739 16,93% polny
bardzo 

słaby

222 227

Od wschodu z m. Radomirka drogą przez m. Antoniówka, Jabłonowo do szosy Żółkiewka –Wysokie, 

tą szosą przez m. Maciejów Stary, Wysokie, Tarnawka II, dalej drogą z m. Tarnawka II obok m. Stara 

Wieś do szosy Bychawa – Spławy, skrzyżowanie w m. Kąty. Z m. Kąty dalej drogą obok m . 

Kajetanów w kierunku północno wschodnim do szosy Wysokie - Lublin, dalej drogą w kierunku 

południowo wschodnim obok pkt 300.6 Kol. Giełczew do m. Radomirka 

6733 310 6423 587 82 505 9,14% polny
bardzo 

słaby

223 228

Od wschodu z m. Tarnawka I szosą do m. Zakrzew, z m. Zakrzew szosą przez m. Kol. Zakrzew, 

Boćków, Targowisko, Podgaj, Budy. Z m. Budy drogą do m. Wólka Ponikiewska. Z m. Wólka 

Ponikiewska drogą przez m. Kol. Biskupie-Podlesina. Dalej drogą do granicy gminy. Następnie tą 

granicą do zbiegu granic trzech powiatów (biłgorajskiego, janowskiego i lubelskiego). Dalej granicą 

powiatu w kierunku zachodnim obok m. Ponikwy, Bąkowiec, Gwizdów do szosy w m. Stawce. Z m. 

Stawce szosą do m. Kol. Wola Studzianka. Dalej drogą w kierunku północnym przez m. Kol. Wojdat, 

Dębina, z m. Dębina drogą przez m. Stara Wieś III, Stara Wieś II, Stara Wieś I. Z m. Stara Wieś I 

drogą do szosy Stara Wieś - Tarnawka I. Dalej tą szosą do m. Tarnawka II, Tarnawka I.

7865 324 7541 1345 70 1275 17,84% polny
bardzo 

słaby

224 229

Od wschodu z m. Dębina drogą w kierunku południowym przez m. Kolonia Wojdat do drogi biegnącej 

w kierunku m. Węglinek i tą drogą przez m. Węglinek, Sulów do m. Zakrzówek-Wieś, z m. Zakrzówek-

Wieś nurtem rz. Bystrzyca do drogi w płn. części m. Bystrzyca przy m. Borkowizna, następnie drogą w 

kierunku wschodnim do zach. części m. Kol. Gałęzów II, dalej drogą przez m. Kowersk, Józwów, 

Majdan Starowiejski do m. Dębina.

8248 497 7751 649 51 598 8,37% polny
bardzo 

słaby

225 230

Od wschodu z m. Zakrzówek-Wieś drogą przez m. Sulów do drogi biegnącej w kierunku m. Stróża i tą 

drogą przez Kol. Stróża do szosy Kraśnik-Modliborzyce w m. Stróża i tą szosą do granicy adm. m. 

Kraśnik i tą granicą do szosy Lublin-Kraśnik i tą szosą do m. Wilkołaz, z m. Wilkołaz drogą w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania dróg i dalej drogą polną, granicą powiatu do nurtu rzeki Bystrzyca i tą 

rzeką do m. Zakrzówek-Wieś.

7502 451 7051 1981 1483 498 28,10% polny słaby

226 231

Od wschodu z m. Białowoda drogą przez m. Zalesie, Kolonia Południowa do szosy Lublin-Kraśnik i tą 

szosą do granicy adm. m. Kraśnik i tą granicą do szosy Kraśnik - Urzędów i tą szosą do m. Urzędów, 

z m. Urzędów drogą przez m. Kol. Skorczyce do m. Leszczyna, z m. Leszczyna drogą w kierunku 

wschodnim przez m. Zakręcie do m. Białowoda.

7112 421 6691 1046 313 733 15,63% polny
bardzo 

słaby

227 232

Od wschodu z m. Leszczyna drogą przez m. Skorczyce do m. Małe Skorczyce, Urzędów, z m. 

Urzędów drogą do m. Dzierzkowice, dalej drogą przez m. Dzierzkowice – Zastawie, Dzierzkowice – 

Wola, z m. Dzierzkowice Wola w kierunku północnym drogą, a następnie skrajem lasu do m. 

Mikołajówka i dalej drogą przez m. Boby Stare, Boby Księże do m. Białowoda, z m. Białowoda drogą 

przez m. Majdan Bobowski, Okręglica, Kolonia Ratoszyn Pierwszy obok m. Ludwinów do m. 

Leszczyna.

8439 479 7960 1850 1313 537 23,24% polny
bardzo 

słaby

228 233

Od wschodu z m. Białowoda drogą przez m. Boby Książęce, Boby Stare, do m. Mikołajówka, skąd w 

kierunku płd. drogą i skrajem lasu do m. Dzierzkowice Wola i dalej drogą przez m. Sosnowa Wola, 

Boiska Stare do m. Kol. Boiska. Z m. Kol. Boiska droga polną do m. Idalin i dalej drogą przez m. 

Owczarnia, Zadole, Kluczkowice do drogi biegnącej do m. Wrzelowiec i tą drogą w kierunku wsch. 

przez m. Kręciszówka, koło m. Stanisławów do m. Puszno Skokowskie. Z m. Puszno Skokowskie 

drogą przez m. Ludwików do m. Białowoda.

6020 261 5759 1165 99 1066 20,23% polny
bardzo 

słaby

229 234

Od wschodu z m. Wrzelowiec drogą na wschód a następnie na południe przez m. Kluczkowice, Kol. 

Zadole, Owczarnia do m. Idalin, z m. Idalin drogą w kierunku zachodnim przez m. Kol. Boiska, Krasne, 

Mazanów, Prawno, Rybitwy do m. Józefów n/Wisła, z m. Józefów n/Wisła szosą przez Wólkę 

Kolczyńską do m. Wrzelowiec.

6092 198 5894 2162 979 1183 36,68% polny słaby



230 235

Od wschodu z m. Boiska Stare drogą w kierunku południowym przez las do m. Stefanówka. 

Następnie drogą przez  m. Stefanówka, Pielgrzymka do skraju lasu, dalej pół.-zach. skrajem lasu i 

drogą w kierunku południowym do drogi Garbówka-Miłoszówka i dalej drogą przez m. Miłoszówka, 

Zofipole do m. Bliskowice i dalej drogą Annopol – Józefów do m. Popów na wysokości remizy 

strażackiej, skąd w kierunku wsch. drogą do wału, dalej Wisełką do Wisły i dalej nurtem rz. Wisła do 

m. Józefów, następnie drogą przez m. Rybitwy, Prawno, Mazanów, Krasne, Kol. Boiska do m. Boiska 

Stare.

4947 181 4766 1257 237 1020 26,37% polny słaby

231 236

Od wschodu z m. Horodło granicą Państwa obok m. Łuszków, Strzyżów, Łukaszówka do dopływu 

rzeki Huczwa, do rzeki Bug na granicy Państwa, dalej nurtem rzeki Huczwa obok m. Gródek do 

granicy adm. m. Hrubieszów i tą granicą do szosy biegnącej w kierunku m. Horodło. Następnie tą 

szosą w kierunku m. Dziekanów przez m. Dziekanów, Jakubówka, Kazimierówka, Szpikłosy, Kobło, 

przez m. Kol. Kobło do m. Horodło i do granicy Państwa

8945 363 8582 188 73 115 2,19% polny
bardzo 

słaby

232 237

Od wschodu od granicy adm. m. Hrubieszów szosą przez m. Brodzica do toru kolejowego. Z m. 

Brodzica torem kolejowym przez m. Alojzów do m. Werbkowice i rzeki Huczwa. Z m. Werbkowice 

nurtem rzeki a później szosą przez m. Kol. Wilków, Kol. Bogucice do m. Bogucice dalej drogą do m. 

Trzeszczany. Z m. Trzeszczany szosą przez m. Nieledew, Obrowiec, Kol. Sławęcin do granicy adm. 

m. Hrubieszów i tą granicą do punktu wyjscia.

6590 335 6255 552 442 110 8,82% polny
bardzo 

słaby

233 238

Z m. Bogucice drogą przez m. Kol. Bogucice, Kol. Wilków do m. Werbkowice. Z m. Werbkowice drogą 

i nurtem rzeki Huczwa do toru kolejowego, dalej torem kolejowym przez m. Konopne, Frankamionka, 

Koniuchy do szosy Kotlice – Horyszów Ruski, dalej tą szosą przez m. Horyszów Ruski, dalej drogą 

gruntową przez m. Horyszów Kolonia Druga, Mała Czartoria, Krzaki, Kol. Bereść do szosy Grabowiec 

– Trzeszczany. Dalej tą szosą przez m. Bereść, Ostrówek, Mołodiatycze. Z m. Mołodiatycze szosą do 

m. Bogucice.

8716 260 8456 512 232 280 6,05% polny
bardzo 

słaby

234 239

Od wschodu z m. Horyszów Ruski szosą przez m. Koniuchy do m. Mielniki. Z m. Mielniki strumieniem 

Siniocha do cieku biegnącego do m. Horyszów Polski. Dalej tym ciekiem i drogą wzdłuż lasu obok m. 

Miączyn Stacja do m. Horyszów Polski. Dalej w kierunku południowym drogą przez m. Żuków, Kol. 

Cieszyn, Cieszyn do m. Wolica Uchańska. Z m. Wolica Uchańska szosą w kierunku wschodnim do m. 

Grabowiec, dalej szosą przez m. Grabowiec-Góra do m. Bereść. Następnie w kierunku południowym 

przez m. Kol. Bereść, Krzaki, Mała Czartoria, Horyszów Kolonia Druga do m. Horyszów Ruski.

10671 431 10240 1450 819 631 14,16% polny
bardzo 

słaby

235 240

Od wschodu z m. Żuków drogą  w kierunku południowym przez m. Horyszów Polski wzdłuż lasu do m. 

Miączyn Stacja. Dalej z m. Miączyn Stacja drogą w kierunku południowym i następnie ciekiem   do 

rzeki Sinocha. Dalej w kierunku południowo zachodnim nurtem rzeki do m. Cześniki, dalej drogą przez 

m. Cześniki, Bożydar do m. Kol. Jarosławiec. Następnie drogą w kierunku północnym przez 

Jarosławiec do m. Sitno. Z m. Sitno drogą do m. Kol. Sitno, dalej przez m. Kornelówka do m. Kol. 

Kornelówka. Z m. Kol. Kornelówka drogą przez m. Kol. Dębowiec do szosy Zamość – Skierbieszów. 

Dalej szosą przez m. Dębowiec, Kol. Zrąb do m. Skierbieszów. Z m. Skierbieszów szosą przez m. 

Sady, Lipina Nowa, Hajowniki do m. Wolica Uchańska. Z m. Wolica Uchańska drogą przez m. 

Cieszyn, Kol. Cieszyn do m. Żuków.

12849 483 12366 1811 891 920 14,64% polny
bardzo 

słaby

236 241

Od wschodu z m. Skierbieszów szosą przez m. Kalinówka, Dąbrowa do m. Majdan Sitaniecki 

następnie drogą do m. Stryjów. Z m. Stryjów drogą gruntową w kierunku płd.-zach. do lasu – 

rozwidlenie dróg. Następnie drogą gruntową leśną w kierunku południowym (lewa odnoga rozwidlenia 

dróg) – do linii stanowiącej drogę w kierunku zachodnim. Drogą tą, przebiegającą przez oddz. 126, 

127, 128, 129, 130, oznaczone na mapie drzewostanowej Nadleśnictwa Krasnystaw i mapie Urzędu 

Wojewódzkiego w Zamościu do rozwidlenia dróg na skraju lasu. Dalej tą drogą gruntową na zachód 

do m. Krasne. Z m. Krasne szosą w kierunku Miasta Zamość przez m. Stary Zamość, Chomęciska do 

m. Borowina Starozamojska. Z m. Borowina Starozamojska szosą przez m. Kol. Wisłowiec, Udrycze 

Wola, do m. Kol. Dębowiec. Z m. Kol. Dębowiec szosą przez m. Dębowiec, Kol. Zrąb do m. 

Skierbieszów.

7901 309 7592 2764 1327 1437 36,41% polny słaby



237 242

Od wschodu z m. Stary Zamość szosą w kierunku m. Nielisz przez m. Kol. Deszkowice do torów 

kolejowych m. Krzak. Z m. Krzak torami kolejowymi do nurtu rzeki Łabuńka.  Dalej nurtem rzeki 

Łabuńka do nurtu rz. Wieprz. Dalej nurtem rz. Wieprz przez m. Stara Wieś, Nowa Wieś, Stara Wieś 

do m. Tarnogóra. Z m. Tarnogóra szosą do szosy Krasnystaw – Zamość w m. Izbica. Z m. Izbica 

szosą w kierunku Miasta Zamość przez m. Krasne do m. Stary Zamość.

4830 211 4619 629 199 430 13,62% polny
bardzo 

słaby

238 243

Od wschodu z m. Ostrzyca drogą do m. Tarnogóra – do mostu na rz. Wieprz. Z m. Tarnogóra nurtem 

rz. Wieprz przez m. Stara Wieś, Nowa Wieś, Stara Wieś do m. Nawóz-Grobla. Z m. Nawóz-Grobla 

szosą przez m. Nawóz do m. Gruszka Duża. Z m. Gruszka Duża drogą przez m. Płonka Poleśna do 

m. Płonka. Z m. Płonka drogą przez m. Kol. Płonka, Kol. Maszów, Maszów, Majdan Borowski, Majdan 

Kobylański, Majdan Średni, Wirkowice-Górecko do m. Borsuk.  Z m. Borsuk drogą przez m. Bobliwo, 

Ostrówek do m. Ostrzyca.

7656 299 7357 1176 36 1140 15,98% polny
bardzo 

słaby

239 244

Od wschodu z m. Równianki szosą przez m. Majdanek, Wierzbica, Kol. Mościska do m. Kol. Płonka. Z 

m. Kol. Płonka drogą przez m. Płonka obok m. Płonka Podleśna do m. Gruszka Duża, dalej przez m. 

Gruszka Duża, Kol. Elzim, do m. Bzowiec, z m. Bzowiec drogą przez m. Grobla, Zabłocie, Chłaniówek, 

Chłaniów, Wierzchowina, Majdan Wierzchowiński, Koszarsko, Gany do m. Równianki.

5496 180 5316 662 144 518 12,45% polny
bardzo 

słaby

240 245

Od wschodu z m. Średnia Wieś drogą przez m. Kol. Zaburze, Gany, Koszarsko, Majdan 

Wierzchowiński, Wierzchowina, Chłaniów, Chłaniówek Zarębszczyzna, Przedmieście 

Szczebrzeszyńskie, do m. Turobin. Z m. Turobin szosą do m. Żabno, z m. Żabno drogą obok m. 

Rezerwa do m. Maciejów Nowy. Z m. Maciejów Nowy szosą obok m. Huta, przez m. Różki, Żółkiewkę 

do m. Średnia Wieś.  

6654 267 6387 894 164 730 14,00% polny
bardzo 

słaby

241 246

Od wschodu z m. Żabno drogą do m. Turobin. Z m. Turobin przez m. Olszanka, Tarnawa Duża, 

Podgaj, do m. Targowisko. Z m. Targowisko szosą przez m. Boćków, Kol. Zakrzew do m. Zakrzew. Z 

m. Zakrzew szosą do m. Tarnawka II i dalej szosą przez m. Wysokie do m. Maciejów Stary skąd dalej 

szosą do skrzyżowania drogi Wysokie-Żółkiewka z szosą Antoniówka-Żabno w m. Maciejów Nowy. 

Dalej szosą obok m. Rezerwa do m. Żabno. 

7355 312 7043 770 169 601 10,93% polny
bardzo 

słaby

242 247

Od wschodu z m. Czernięcin Poduchowny nurtem rz. Por do m. Zaporze, do drogi biegnącej do m. 

Podlesie Duże i tą drogą przez tą miejscowość do m. Gilów. Z m. Gilów szosą  przez m. Gródki, 

Bakówka, Huta Turobińska, Tokary, Dalekowice do m. Otrocz. Z m. Otrocz drogą w kierunku 

pólnocnym przez m. Kol. Biskupie-Polesiska do m. Wólka Ponikiewska. Z m. Wólka Ponikiewska 

drogą przez m. Podgaj, Targowisko, Kol. Tarnawa Duża, Tarnawa Duża do m. Olszanka. Z m. 

Olszanka szosą przez m. Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Zarębszczyzna i dalej drogą 

polną w kierunku południowo wschodnim wzdłuż granicy administracyjnej powiatu. Następnie drogą 

polną do m. Nowa Wieś. Z m. Nowa Wieś szosą do m. Czernięcin Poduchowny

10716 315 10401 3374 398 2976 32,44% polny
bardzo 

słaby

243 248

Od wschodu od m. Stawce drogą do granicy powiatu lubelskiego z janowskim. Dalej granicą powiatu 

w kierunku południowym obok m. Ponikwy, Bąkowiec, Gwizdów do zbiegu granic trzech powiatów 

(biłgorajskiego, janowskiego i lubelskiego).  następnie granicą administracyjną w kierunku pólnocnym 

do punktu oznaczonego na mapie topograficznej o wysokości 237,6. Od punktu 237,6 drogą w 

kierunku południowym do m. Otrocz. Z m. Otrocz drogą przez m. Kol. Otrocz, Zdziłowice do m. 

Piłatka. Od zachodu drogą od m. Piłatka, Błażek, Aleksandrówka, Węglinek do m. Studzianki. Od 

północy od m. Studzianki drogą przez m. Wola Studziańska drogą do m. Stawce.

7242 270 6972 1794 54 1740 25,73% polny
bardzo 

słaby

244 249

Od wschodu od m. Węglinek drogą do m. Błażek. Od południa od m. Błażek do m. Brzozówka, dalej 

drogą Szastarka – Polichna przez m. Polichna Dolna III, Polichna Górna II do skrzyżowania dróg 

Janów Lubelski – Kraśnik. Od zachodu od m. Polichna Górna II drogą Janów Lubelski – Kraśnik do m. 

Struża na przecięciu drogi Kraśnik – Sulów. Od północy tą drogą do m. Struża, dalej drogą przez Kol. 

Struża do m. Sulów, dalej drogą przez Kaczyniec Stary – Blinów do m. Węglinek.

7247 365 6882 1357 93 1264 19,72% polny
bardzo 

słaby



245
250, 269, 

1Pk

Od wschodu z m. Stróża szosą Kraśnik – Modliborzyce do toru kolejowego w m. Polichna Górna i 

dalej torem kolejowym do m. Potok Kraśnicki. Nastepnie granicą administaracyjną województwa obok 

m. Węglin, Salomin Górny do m. Baraki Stare. Z. m. Baraki Stare drogą przez m. Szczecyn do nurtu 

rz. Tuczyn w m. Mniszek. Dalej nurtem rz. Tuczyn do m. Gościeradów i dalej drogą przez m. 

Księżomierz, Ludmiłówka, Suchodoły, Liśnik Duży, Liśnik Mały, Olbięcin do granicy adm. m. Kraśnik. 

Nastęnie granicą administracyjną m. Kraśnik do szosy Kraśnik-Stróza i tą szosą do m. Stróża.

21188 1207 19981 5942 4027 1915 29,74% polny
bardzo 

słaby

246 251

Od wschodu z m. Kraśnik szosą do m. Liśnik Duży, następnie z tej miejscowości drogą przez m. 

Suchodoły, Podwody, Dzierzkowice-Góry do m. Urzędów, z m. Urzędów szosą do granicy 

administracyjnej m. Kraśnik. Dalej tą granicą w kierunku południowo-zachodnim do szosy biegnącej 

do m. Liśnik Duży.

5724 361 5363 1228 663 565 22,90% polny
bardzo 

słaby

247 252

Od wschodu z m. Dzierzkowice-Podwody drogą w kierunku południowym do m. Suchodoły, dalej 

drogą skręcającą na północny zachód do m. Ludmiłówka, z m. Ludmiłówka drogą przez m. Zalesie do 

m. Księżomierz z m. Księżomierz drogą przez m. Aleksandrów do m. Grabówka, z m. Grabówka drogą 

przez las i dalej przez m. Miłoszówka następnie drogą leśną i północno-wschodnim skrajem lasu do 

drogi Grabówka-Boiska Stare i drogą tą przez  m. Pielgrzymka, Stefanówka  do m. Boiska Stare, z m. 

Boiska Stare drogą przez m. Sosnowa Wola, Dzierzkowice-Góry do m. Dzierzkowice-Podwody.

6952 236 6716 1795 731 1064 26,73% polny
bardzo 

słaby

248 253

Od wschodu od m. Grabówka drogą przez m. Aleksandrów do m. Księżomierz. Od południa drogą 

Księżomierz-Huta-Annopol do granicy administracyjnej m. Annopol, dalej północną granicą miasta aż 

do nurtu rz.Wisły. Od zachodu nurtem rz. Wisła na wysokości m. Popów-Wisełka do wału, skąd drogą 

w kierunku pólnocno-wschodnio do m Popów na wysokości remizy strażackiej. Od północy od m. 

Popów w kierunku południowym drogą asfaltową do m. Bliskowice, następnie drogą polną do m. 

Kolonia Niedbałki-Zofipole-Miłoszówka do m. Grabówka.

7596 223 7373 2083 1160 923 28,25% polny słaby

249 254

Od wschodu z m. Kosmów od granicy państwa drogą przez m. Cichobórz obok punktu 194.8 

Mieniany, Masłomęcz. Z m. Masłomęcz drogą obok m. Czerniczyn, Metelin, Kol. Metelin do 

skrzyżowania z szosą Zamość – Hrubieszów w m. Brodzica (koło młyna). Dalej tą szosą w kierunku m. 

Hrubieszów przez m. Brodzica do granic m. Hrubieszów, następnie południową granicą m. 

Hrubieszów do nurtu rz. Huczwa. Dalej nurtem rz. Huczwa do Bugu – granica Państwa, i tą granicą 

Państwa do m. Kosmów.

6803 215 6588 372 333 39 5,65% polny
bardzo 

słaby

250 255

Od wschodu z m. Modryń drogą przez m. Karczunek, Sahryń do m. Wronowice. Z m. Wronowice 

nurtem rz. Huczwa do m. Werbkowice. Z m. Werbkowice torem kolejowym przez m. Alojzów do m. 

Brodzica. Z m. Brodzica obok młyna szosą przez m. Metelin, Czerniczyn obok punktu 205.4 przez m. 

Masłomęcz do skrzyżowania z szosą Hrubieszów-Mircze, dalej tą szosą w kierunku m. Mircze do m. 

Modryń.

8879 254 8625 1209 872 337 14,02% polny
bardzo 

słaby

251 256

Od wschodu z m. Werbkowice mostu kolejowego na rzece Huczwa, nurtem rz. Huczwa przez m. 

Konopne do m. Wakijów. Z m. Wakijów drogą przez Wakijów obok punktu 213.8 przez m. 

Kazimierówka drogą i wschodnią granicą lasu, dalej drogą przez m. Rudka do m. Dub. Z m. Dub 

szosą przez m. Kotlice, Mielniki do skrzyżowania szosy z torem kolejki szerokotorowej w m. Koniuchy, 

dalej torem kolejki szerokotorowej przez m. Frankamionka, Konopne do m. Werbkowice mostu 

kolejowego na rzece Huczwa.

5965 193 5772 412 339 73 7,14% polny
bardzo 

słaby

252 257

Od wschodu z m. Mielniki - mostu na rzece Sinocha szosą przez m. Kotlice do m. Dub. Z m. Dub w 

kierunu zachodnim szosą, drogą i granicą gminy przez m. Tomaszówka, Berestki do m. Brudek. Z m. 

Brudek drogą obok m. Kliny do m. Cześniki. Z m. Cześniki nurtem rzeki Siniocha do m. Mielniki-mostu 

na rzece Sinocha.

4143 115 4028 416 288 128 10,33% polny
bardzo 

słaby

253 258

Od wschodu z m. Krzywy Stok szosą przez m. Wólka Łabuńska , Łabunie do m. Łabuńki. Z m. 

Łabuńki szosą przez m. Jatutów do granicy Miasta Zamość . Dalej granicą Miasta Zamość do szosy 

Zamość – Hrubieszów i tą szosą przez m. Jarosławiec przez skrzyżowanie z torem kolejki 

szerokotorowej w m. Cześniki, dalej drogą przez m. Kol. Jarosławiec, Boży Dar, Cześniki. Z m. 

Cześniki drogą obok m. Kliny, obok punktu 257.2, Brudek, dalej drogą i granicą gminy do m. Krzywy 

Stok.

5022 536 4486 583 284 299 13,00% polny
bardzo 

słaby



254 259

Od wschodu z m. Sitno szosą do m. Jarosławiec. Z m. Jarosławiec szosą do granicy adm. Miasta 

Zamość i tą granicą do m. Sitaniec. Z m. Sitaniec szosą Zamość – Izbica przez m. Wolica Sitaniecka 

do m. Borowina Starozamojska. Z m. Borowina Starozamojska przez m. Kol. Wisłowiec, Udrycze, 

Udrycze Wola, Ciepłe do m. Kol.Dębowiec. Z m. Kol. Dębowiec drogą przez m. Kol. Kornelówka, 

Kornelówka droga polną obok m. Kol. Sitno do m. Sitno.

6165 448 5717 63 3 60 1,10% polny
bardzo 

słaby

255 260

Od wschodu z m. Stary Zamość szosą w kierunku Zamościa przez m. Chomęciska Małe, Sitaniec do 

granicy Miasta Zamość. Dalej granicą M. Zamość obok m. Kol. Hyża, Zabłotek, Janowice Małe, do 

szosy Zamość – Biłgoraj. Dalej tą szosą w kierunku m. Zawada do toru kolejki szerokotorowej w m. 

Zawada. Z m. Zawada torem kolejki szerokotorowej przez m. Złojec, Krzak do szosy Nielisz – Stary 

Zamość w m. Krzak. Z m. Krzak szosą przez m. Kol. Deszkowice, Nowa Wieś do m. Stary Zamość.

8427 659 7768 256 25 231 3,30% polny
bardzo 

słaby

256 261

Od wschodu z m. Krzak torem kolejki szerokotorowej do m. Zawada. Z m. Zawada szosą Zamość – 

Biłgoraj przez m. Zawada, Wielącza do m. Bodaczów. Z m. Bodaczów szosą przez m. Michalów do 

nurtu rz. Wieprz w m. Michalów. Z m. Michalów nurtem rz. Wieprz do Zalewu Nielisz dalej wschodnią 

linią brzegu Zalewu do rzeki Wieprz i dalej jej nurtem do koryta rz. Łabuńka, dalej rzeką Łabuńka do 

torów kolejki szerokotorowej w m.  Ruskie Piaski i tymi torami do m. Krzak

6288 239 6049 1609 868 741 26,60% polny
bardzo 

słaby

257 262

Od wschodu z m. Michałów szosą obok punktu 209.5 przez m. Deszkowice Kol. Sulów, Tworyczów, 

Sułowiec, Gruszka Zaporska, Nowa Wieś obok punktu 225.7 do m. Kol. Czernięcin wzdłuż granicy 

administracyjnej powiatu,a następnie drogą Przedmieście Szczebrzeszyńskie – Chłaniówek. Dalej 

drogą przez m. Chłaniówek, Zabłocie, Grobla, Bzowiec, Elzin, Kol. Gruszka Duża, Nawóz – Grobla do 

Zalewu Nielisz. Dalej na południe zachodną linia brzegu Zalewu Nielisz do m. Michałów.

7102 321 6781 72 0 72 1,06% polny
bardzo 

słaby

258 263

Od wschodu z m. Sąsiadka szosą przez tą miejscowość i dalej przez m. Mokrelipie, Kol. Zaburze, 

Podborcze, Grygle, Stara Wieś, Gorajec, Zastawie, Buczyn, Smoryń do m. Teodorówka. Z m. 

Teodorówka drogą przez m. Komodzianka, Wygon, Kol. Chłopków, Jędrzejówka, Hosznia 

Abramowska i dalej szosą przez m. Hosznia Ordynacka do m. Gilów. Z m. Gilów drogą przez m. 

Podlesie Duże, Zaporze do nurtu rz. Por i jej nurtem w kierunku płn. do m. Czernięcin Poduchowny. Z 

m. Czernięcin Poduchowny drogą do m. Nowa Wieś, następnie drogą i szosą przez m. Sułowiec, do 

drogi polej biegnącej z m. Kawęczyn Kolonia do m. Źrebce. Następnie tą drogą, rowem melioracyjnym 

i ponownie drogą przezKol. Sulów do szosy w m. Źrebce. Z m. Źrebce szosą przez m. Źrebce do m. 

Sąsiadka.

8943 439 8504 1573 171 1402 18,50% polny słaby

259 264

Od wschodu z m. Komodzianka szosą przez m. Teodorówka, Zakościele, Radzięcin do granicy 

administracyjnej m. Frampol. Następnie granicą administracyjną m. Frampol do granicy powiatu. Dalej 

tą granicą w kierunku pólnocno zachodnim i drogą obok "Góry Chełmik" koło m. Kocudza  do m. 

Folwarki. Z m. Folwarki drogą przez m. Stare Zagrody, Gościniec, Szeroka Góra, Krzakowa Góra, 

Hoszańska Górka do szosy Frampol-Lublin. Następnie tą szosą w kierunku pólnocnym do Huty 

Turobińskiej do skrzyżowania z drogą biegnącej do m. Radecznica, dalej tą szosą przez Gródki do m. 

Gilów. Z m. Gilów szosą przez m. Hosznia Ordynacka do m. Hosznia Abramowska. Z m. Hosznia 

Abramowska drogą przez m. Smylowska Góra (Majdan), Majdan Abramowski, Koniec, Jędrzejówka, 

Kol. Chłopków, Wygon do m. Komodzianka.

8204 304 7900 2070 85 1985 26,20% polny
bardzo 

słaby

260 265

Od wschodu od m. Tokary drogą przez m. Huta Turobińska do szosy Lublin-Frampol, tą szosą do m. 

Hoszańska Górka, dalej drogą przez m. Hoszańska Górka, Krzakowa Górka, Szeroka Górka, 

Gościniec, Stare Zagrody do m. Folwarki. Od południa od m. Folwarki drogą obok m. Kocudza Górna, 

Branewka do m. Branew, następnie drogą do m. Godziszów. Od zachodu nurtem rzeki Białka a 

następnie drogą od m. Godziszów do m. Zdziłowice. Od północy od m. Zdziłowice drogą do m. Kol. 

Otrocz i dalej tą drogą przez m. Otrocz do m. Tokary.

10859 284 10575 1387 0 1387 13,12% polny
bardzo 

słaby



261 266

Od wschodu od m. Piłatka drogą przez m. Godziszów I, Godziszów II, Godziszów III do m. Wólka 

Ratajska. Od południa od m. Wólka Ratajska nurtem rz. Białka do m. Janów Lubelski, następnie 

granicą administarcyjną do drogi  biegnącej do Modliborzyc. Od zachodu od m. Modliborzyce nurtem 

rz. Sanna do m. Wierzchowiska. Od północy drogą asfaltową od m. Wierzchowiska przez Węgliska – 

Anatolin, dalej drogą do m. Piłatka.Włącza się tereny administracyjne m. Modliborzyce zgodnie z 

wyrysem przedstawionym na mapie.

7223 345 6878 1418 61 1357 20,62% polny
bardzo 

słaby

262 267

Od wschodu drogą od m. Błażek przez m. Piłatka do m. Anatolin. Od południa drogą od m. Anatolin 

do m. Wierzchowiska, następnie nurtem rz. Sanna do m. Modliborzyce. Od zachodu drogą 

Modliborzyce – Polichna. Od północy od m. Polichna drogą przez m. Brzozówka do m. Błażek.Włącza 

się tereny administracyjne m. Modliborzyce zgodnie z wyrysem przedstawionym na mapie.

6026 211 5815 1237 51 1186 21,27% polny
bardzo 

słaby

263 268

Od wschodu od m. Polichna Kraśnicka drogą do m. Modliborzyce. Od południa od m. Modliborzyce 

drogą przez m. Słupia do m. Brzeziny Stojeszyńskie, dalej nurtem rz. Sanna do granicy 

administracyjnej województwa obok m. Potoczek. Następnie granicą województwa w kierunku 

pólnocno zachodnim obok m. Stawki, Łysaków do torów kolejowych w m. Potok Kraśnicki. Dalej tym 

torem kolejowym do m. Polichna Kraśnicka.Włącza się tereny administracyjne m. Modliborzyce 

zgodnie z wyrysem przedstawionym na mapie.

9810 486 9324 634 17 617 6,80% polny
bardzo 

słaby

264 271

Od wschodu granicą administarcyjną województwa od m. Baraki Nowe obok m. Łązek Chwałowski, 

Chwałowice do nurtu rzeki Wisła dalej granicą administracyjną do cieku przy m. Zamek. Następnie 

tym ciekiem do rzeki Sanna i dalej nurtem rzeki do ujscia rzeki Tuczna. Od północy od m. Kosin 

nurtem rz. Tuczyn do m. Mniszek, dalej drogą przez m. Szczecyn-Baraki Stare do m. Baraki Nowe.

4499 149 4350 2264 1679 585 52,05% leśny dobry

265 270

Od wschodu od m. Księżomierz drogą do m. Gościeradów, dalej nurtem rz. Tuczyn do m. Mniszek. 

Od południa od m. Mniszek nurtem rz. Tuczyn przez Kosin do nurtu rz. Wisła. Od zachodu nurtem rz. 

Wisła od m. Zamek do mostu na drodze Annopol – Ożarów. Dalej drogą do granicy adm. m. Annopol i 

tą granicą do drogi Annopol – Huta i tą drogą do m. Księżomierz.

7113 496 6617 2598 1788 810 39,26% polny słaby

266 272

Od wschodu z m. Kryłów od granicy Państwa drogą i szosą przez m. Kol. Kryłów obok punktu 212.2 

przez m. Kol. Małków do m. Mircze. Z m. Mircze szosą przez m. Modryń, Modryniec do m. Masłomęcz 

obok punktu 205,9. Z m. Masłomęcz szosą przez m. Masłomęcz, Mieniany, Cichobórz. Z m. 

Cichobórz drogą do m. Kosmów. Z m. Kosmów drogą do granicy Państwa, dalej granicą Państwa do 

m. Kryłów.

8238 272 7966 1163 995 168 14,60% polny
bardzo 

słaby

267 273

Od wschodu z m. Mircze drogą przez m. Borsuk do m. Stara Wieś. Z m. Stara Wieś szosą przez m. 

Mołożów do m. Tuczapy. Z m. Tuczapy szosą obok punktu 214.8 do m. Tyszowce (drogą Tuczapską) 

do nurtu rzeki Huczwa. Dalej nurtem rz. Huczwa z m. Tyszowce przez m. Turkowice “Zakład” do m. 

Wronowice. Z m. Wronowice drogą, szosą i drogą przez m. Kol. Sahryń, Sahryń Korczunek obok 

punktu 205.8 do m. Modryń. Z m. Modryń szosą do m. Mircze do drogi biegnącej w kierunku m. 

Borsuk. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Tyszowce 

zgodnie z wyrysem graficznym.

9520 295 9225 2119 1255 864 22,97% polny słaby

268 274

Od wschodu z m. Wakijów nurtem rz. Huczwa do m. Tyszowce. Z m. Tyszowce szosą w kierunku m. 

Zamość przez m. Zamłynie, Przewale, Kol. Zubowice do m. Zubowice. Z m. Zubowice szosą przez m. 

Swaryczów do m. Dub. Z m. Dub drogą obok kościoła w kierunku m. Kazimierówka obok punktu 213, 

dalej drogą i wschodnią granicą lasu, dalej drogą przez m. Kazimierówka obok punktu 213.8, dalej 

drogą przez m. Wakijów do rzeki Huczwa w m. Wakijów.

6624 169 6455 1404 736 668 21,75% polny słaby

269 275

Od wschodu z m. Dub szosą przez m. Swaryczów do m. Zubowice. Z m. Zubowice szosą przez m. 

Wolica Brzozowa, Komarów Osada do granicy gminy w m. Krzywystok. Z m. Krzywystok drogą i 

granicą gminy w kierunku m. Brudek przez m. Brudek, Berestki, Tomaszówka do m. Dub.

5821 199 5622 460 297 163 8,18% polny
bardzo 

słaby

270 276

Od wschodu z m. Łabuńki szosą przez m. Łabuńki, Wólka Łabuńska do granicy gminy w m. Majdan 

Krynicki. Dalej granicą gminy do m. Zamule. Z m. Zamule drogą przez m. Kol. Boża Wola, 

Rachodoszcze, Kol. Zalesie, Białowola, Lipsko, Majdanek do m. Topornica. Z m. Topornica szosą 

przez m. Żdanówek, Żdanów do granicy M. Zamość. Dalej granicą M. Zamość do szosy Zamość – 

Łabunie. Dalej tą szosą przez m. Jatutów do m. Łabuńki.

7779 515 7264 911 434 477 12,54% polny
bardzo 

słaby



271 277

Od wschodu z m. Lipsko, szosą przez m. Lipsko Polesie, Szewnia Górna, Szewnia Dolna do granicy  

Roztoczańskiego Parku Narodowego, następnie granicą strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie 

RPN i dalej granicą RPN do drogi biegnącej w kierunku m. Kąty II. Dalej tą drogą przez m. Kąty II do 

szosy Zawada-Zamość. Dalej tą szosą do granicy administracyjnej m. Zamość. Następnie ta granicą 

do drogi z  m. Kol. Mokre do m. Żdanów. Dalej do m. Żdanów i szosą przez m. Żdanówek, Topornica 

do m. Lipsko (z obwodu łowieckiego wyłącza się teren wojskowy oznakowany trwałymi znakami 

wojskowymi – lotnisko).

5967 408 5559 2163 1090 1073 38,91% polny średni

272 278

Od wschodu z m. Kąty II drogą na południe do granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dalej 

granicą RPN do granicy lasu i drogi do m. Kol. Niedzieliska. Dalej drogą przez m. Stacja Kolejowa 

Klemensów do m. Niedzieliska. Dalej drogą do m. Bodaczów, z m. Bodaczów szosą w kierunku m. 

Zamościa przez m. Wielącza, Zawada, Płoskie, do skrzyżowania drogi w m. Płoskie do stacji TRAFO. 

Dalej tą szosą i drogą gruntową przez m. Wymysłówka do m. Kąty II.

3937 302 3635 831 367 464 22,86% polny słaby

273 279

Od wschodu z m. Bodaczów szosą do m. Szczebrzeszyn  do drogi Szczebrzeszyn-Podborcze i tą 

drogą przez m. Zagroble do m. Podborcze. Dalej drogą przez m. Podborcze, Zaburze do m. 

Mokrelipie. Z m. Mokrelipie szosą przez m. Sąsiadka, Źrebce, Deszkowice, Michalów drogą za 

parkiem do m. Bodaczów. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych 

miasta Szczebrzeszyn zgodnie z wyrysem graficznym.

6604 373 6231 1686 49 1637 27,06% polny słaby

274 280

Od wschodu z m. Bodaczów drogą przez m. Kol. Niedzieliska, stacja kolejowa Klemensów  do m. 

Niedzieliska – Przymiarki, do północno-zachodniej granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dalej 

granicą RPN obok m. Rudka, Obrocz do koryta rz. Wieprz w m. Zwierzyniec. Następnie korytem rz. 

Wieprz przez m. Zwierzyniec, Turzyniec, Kawęczyn-Młyn do granicy administracyjnej m. 

Szczebrzeszyn Następnie tą granicą do m. Klemensów. Z m. Klemensów szosą Szczebrzeszyn – 

Zamość do m. Bodaczów. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych 

miasta Zwierzyniec zgodnie z wyrysem graficznym.

4833 274 4559 1762 808 954 38,65% polny słaby

275 281

Od wschodu z m. Szczebrzeszyn nurtem rz. Wieprz do m. Zwierzyniec. Z m. Zwierzyniec szosą w 

kierunku m.Biłgoraj do m. Hedwiżyn. Z m. Hedwiżyn drogą w kierunku północnym przez m. Dyle, 

Kajetanówka, Ruś, Polanie-Smoryń, Buczyn, Gorajec-Zastawie, Podborcze, następnie w kierunku 

wschodnim przez m. Kol. Zagroble do punktu wyjscia. Włącza się do obwodu łowieckiego część 

terenów administracyjnych miasta Szczebrzeszyn i Zwierzyniec zgodnie z wyrysem graficznym.

10240 409 9831 4158 954 3204 42,29% leśny słaby

276 282

Od wschodu z m. Teodorówka przez m. Smoryń, Buczyn, Polanie, Ruś, Kajetanówka, Dyle, 

Cyncynopol, obok punktu 229.7 (Stawowa Góra), dalej drogą do skrzyżowania z szosą Biłgoraj-

Frampol, dalej tą szosą przez m. Niemirów, Kol. Sokołówka do granicy administracyjnej m. Frampol. 

Następnie tą granicą do drogi biegnącej do m. Zakościele następnie drogą  przez m. Zakościele, 

Michałówka do m. Teodorówka.

7676 267 7409 3931 846 3085 53,06% leśny średni

277 283, 284

Od wschodu z m. Frampol drogą Janów Lubelski-Biłgoraj do m. Korytków Mały. Od południa drogą 

przez m. Korytków Mały, Siedem Chałup, Andrzejówka, Władysławów, Rakowa do m. Flisy. Od 

zachodu z m. Flisy nurtem rzeki Branew przez m. Górki, Krzemień do m. Branew. Następnie drogą z 

m. Branew przez Kocudza Górna do m. Frampol. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów 

administracyjnych miasta Frampol zgodnie z wyrysem graficznym.

11973 414 11559 5396 2397 2999 46,68% leśny średni

278 285

Od wschodu nurtem rz. Branew od m. Branewka do m. Flisy. Od południa i zachodu drogą od m. Flisy 

do granicy adm. m. Janów Lubelski i tą granicą do rz. Białka i dalej nurtem rz. Białka do m. Wólka 

Ratajska. Od północy drogą od m. Wólka Ratajska przez m. Godziszów III, m. Branew do m. 

Branewka.

4491 198 4293 1067 4 1063 24,85% polny słaby



279 286

Od wschodu z m. Janów Lubelski nurtem rz. Białka do m. Łążek Ordynacki, następnie drogą od m. 

Łążek Ordynacki w kierunku m. Domostawa do przecięcia się z nurtem rz. Bukowa i granicą 

administracyjną województwa. Od południa nurtem rz. Bukowa i jednocześnie granicą administracyjną 

województwa w kierunku wschodnim do m. Kąty (Bąki), dalej granicą administracyjną gm Pysznica  do 

drogi przy stawie Imielity Ług i przecięcia się granic administracyjnych gmin Pysznica, Potok Wielki i 

Modliborzyce. Od zachodu od przecięcia się granic administracyjnych gmin Pysznica, Potok Wielki, 

Modliborzyce, w kierunku północnym granicą administracyjną gmin Potok Wielki, Modliborzyce obok 

m. Gwizdów do m. Brzeziny. Od północy od m. Brzeziny drogą przez m. Słupie – Modliborzyce do 

granicy administracyjnej m. Janów Lubelski i tą granicą do nurtu rzeki Białka.Włącza się do obwodu 

łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Modliborzyce zgodnie z wyrysem graficznym.

10374 893 9481 7252 4796 2456 76,49% leśny słaby

280 287

Od wschodu z m. Brzeziny granicą administracyjną gminy Potok Wielki i Modliborzyce  obok m. Kol. 

Osówek – Osówek, m. Gwizdów do przecięcia się granic administracyjnych gmin Pysznica, Potok 

Wielki i Modliborzyce przy stawie Imielity Ług.  Od południa granicą województwa do rzeki Łukawica.  

Od zachodu dalej granicą województwa i nurtek rzeki Łukawica do m. Bania, następnie od m. Bania 

wciąż granicą województwa do m. Majdan Łysakowski do rzeki Sanna. Od północy nurtem tej rz. 

Sanna obok m. Brzeziny Potockie do m. Brzeziny, dalej do granicy administarcyjnej gminy 

Modliborzyce, Potok Wielki.

4124 46 4078 2796 2298 498 68,56% leśny dobry

281 288

Od wschodu z m. Kryłów granicą Państwa do m. Dołhobyczów. Z m. Dołhobyczów szosą przez m. 

Kadłubiska do m. Witków. Z m. Witków szosą przez m. Wólka Poturzyńska obok punktu 222.5 przez 

m. Małków do m. Kol. Małków szosą przez m. Kol. Kryłów do m. Kryłów do granicy Państwa.

6671 221 6450 1846 1487 359 28,62% polny średni

282 289

Od wschodu z m. Witków szosą do m. Poturzyn. Z m. Poturzyn drogą i torem kolejki wąskotorowej 

obok punktu 259.7 do m. Radostów. Z m. Radostów drogą do m. Stara Wieś. Z m. Stara Wieś drogą 

przez m. Kol. Borsuk do m. Mircze. Z m. Mircze szosą przez m. Mircze do m. Kol. Małków. Z Kol. 

Małków szosą przez m. Małków obok punktu 222.5 do m. Wólka Poturzyńska. Z m. Wólka 

Poturzyńska szosą do m. Witków.

8725 313 8412 1944 1526 418 23,11% polny słaby

283 290

Od wschodu z m. Stara Wieś drogą do m. Radostów. Z m. Radostów drogą przez m. Radostów, Kol. 

Łykoszyn, Telatyn. Z m. Telatyn szosą przez m. Kol. Telatyn, Łachowce, Kol. Łachowce, dalej drogą i 

szosą przez m. Kol. Rzeplin, Zachajek do m. Mogiła skrzyżowanie szosy Rokitno-Posadów – do 

skrzyżowania szosy z dawnym torem kolejki wąskotorowej w m. Mogiła. Z m. Mogiła dawnym torem 

kolejki wąskotorowej przez m. Wirla do skrzyżowania z szosą w  m. Podhajce i granicą 

administracyjna m. Łaszczów, następnie tą granicą do skrzyżowania z szosą biegnącą do Dobużek. 

Dalej tą szosą przez m. Dobużek do Kol. Dobużek, następnie drogą polną (dawnym torem kolejki 

wąskotorowej) przez m. Stacja Tuczapy do skrzyżowania z drogą Tyszowce-Tuczapy (droga 

Tuczapska) obok punktu 214.8, dalej tą drogą i szosą przez m. Tuczapy, Mołożów do m. Stara Wieś.

10255 405 9850 473 383 90 4,80% polny
bardzo 

słaby

284 291

Od wschodu z m. Dobużek, skrzyżowanie drogi z dawnym torem kolejowym kolejki wąskotorowej i 

drogą do granicy adm. m. Łaszczów i tą granicą do drogi Łaszczów – Wólka Pukarzowska i dalej 

drogą przez m. Wólka Pukarzowska do m. Grodysławice. Z m. Grodysławice szosą przez m. 

Cukrownia Wożuczyn do m. Wożuczyn. Z m. Wożuczyn drogą w kierunku m. Zubowice przez m. 

Kozia Wola, Kraczew, dalej drogą obok m. Niedźwiedzia Góra, Sosnowa Dębowa do m. Zubowice. Z 

m. Zubowice szosą przez m. Kol. Zubowice, Przewale, Zamłynie do m. Tyszowce. Z m. Tyszowce 

(drogą Tuczapską) do dawnego toru kolejki wąskotorowej obok punktu 214.8, dalej torem kolejki 

wąskotorowej przez m. Tuczapy, Kol. Dobużek, obok punktu 230.6 do m. Dobużek - do skrzyżowania 

z drogą Tyszowce-Łaszczów. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych 

miasta Tyszowce zgodnie z wyrysem graficznym.

10947 514 10433 336 102 234 3,22% polny
bardzo 

słaby

285 292

Od wschodu z m. Zubowice drogą przez m. Kraczew, Kozia Wola, Wożuczyn, Żwiartówek, Żwiartów, 

Dzierążnia, Huta Dzierążyńska, Budy Dzierążyńskie do szosy Tomaszów-Zamość. Z m. Budy przez m. 

Krynice, Polanówka, Łabunie Reforma do m. Wólka Łabuńska. Z m. Wólka Łabuńska szosą przez m. 

Krzywystok, Komarów Osada, Wolica Brzozowa do m. Zubowice.

9063 471 8592 1405 541 864 16,35% polny
bardzo 

słaby



286 293

Od wschodu z m. Polanówka od granicy gminy szosą Zamość-Tomaszów przez m. Krynice, Budy 

Dzierążyńskie do m. Sumin. Z m. Sumin szosą przez m. Kunówka, Kol. Niemirówek, Klocówka. Z m. 

Klocówka granicą gminy i rowem (Krynicznaka) obok m. Zaboreczne, następnie wciąż granicą gminy 

aż do drogi biegnącej z m. Kol. Boża Wola – Zamule, dalej granicą gminy obok m. Polanówka, Polany 

do skrzyżowania z szosą Zamość – Tomaszów w m. Polanówka.

3635 98 3537 509 144 365 14,39% polny
bardzo 

słaby

287 294

Od wschodu z m. Białowola drogą przez Kol. Zalesie, Rachodoszcze, obok punktu 320.4 przez m. 

Boża Wola do granicy gminy na skrzyżowaniu dróg do Majdanu Ruszowskiego następnie w kierunku 

południowym granicą gminy a dalej rowem (Kryniczanka) obok m. Zaborecznedo m. Klocówka. Z m. 

Klocówka szosą przez m. Dominikanówka, Majdan Wielki do granicy administracyjnej m Krasnobród, 

następnie tą granicą w kierunku pólnocno zachodnim do szosy biegnącej do m. Jacnia, dalej tą 

szosąprzez m. Jacynia, Potoczek, Szewnia Dolna, Szewnia Górna, Lipsko Polesie do m. Lipsko. Dalej 

drogą przez m. Lipsko do m. Białowola.

9252 338 8914 3033 1234 1799 34,03% polny słaby

288 295

Od wschodu z m. Szewnia Dolna szosą przez m. Potoczek, Jacnia, Kaczórki, Namule do 

Malewszczyzna, następnie z m. Malewszczyzna szosą biegnącą do m. Majdan Kasztelański do toru 

kolejki szerokotorowej, dalej w kierunku pólnocnym pomiędzy torem a szosą do skrzyżowania drogi 

Józefów – Zwierzyniec – Lasowce (do granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego), dalej drogą, a 

następnie granicą RPN przez m. Lasowce, Guciów, Wojda do m. Szewnia Dolna.

6566 408 6158 3711 1874 1837 60,26% leśny średni

289 296

Od wschodu z m. Górecko Stare (granica Roztoczańskiego Parku Narodowego) szosą do 

skrzyżowania szosy Majdan Kasztelański – Górecko Kościelne – Tereszpol – Brzeziny. Dalej tą szosą 

przez m.Tereszpol-Kukiełki, Tereszpol-Zygmunty i Tereszpol-Zaorenda do m. Panasówka. Z m. 

Panasówka szosą Biłgoraj-Zamość w kierunku Zwierzyńca do granicy RPN i gminy. Dalej granicą 

RPN obok m. Sochy, Górecko Nowe, do m. Górecko Stare.

3592 167 3425 1020 336 684 29,78% polny
bardzo 

dobry

290 297

Od wschodu z m. Górecko Stare drogą do nurtu rzeki Szum w m. Górecko Kościelnei dalej nurtem tej 

rzeki obok m. Aleksandrów.  Z m. Aleksandrów drogą w kierunku zachodnim obok " Kaplicznej Góry" i 

ur. Trumiska przez m. Trzepietniak do m. Margole. Z m. Margole drogą do rz. Czarna Łada i nurtem 

rzeki do m. Brodziaki. Z m. Brodziaki drogą do m. Wolaniny. Z m. Wolaniny drogą asfaltową w 

kierunku m. Biłgoraj do granicy Nadleśnictw Biłgoraj i Zwierzyniec. Dalej granicą tych nadleśnictw do 

linii L.H.S. Następnie rowem granicznym do bocznicy kolejowej i torami do m. Hedwiżyn, dalej szosą  

przez m. Panasówka, Tereszpol Zaorenda, Zygmunty, Piaski,Kukiełki do m.Górecko Stare.

11315 135 11180 10132 7482 2650 90,63% leśny średni

291 298

Od wschodu z m. Dyle szosą do m. Hedwiżyn do bocznicy kolejowej, dalej torami do rowu 

granicznego i tym rowem do linii L.H.S., następnie granicą nadleśnictw Biłgoraj i Zwierzyniec do drogi 

asfaltowej biegnącej z m. Biłgoraj i tą drogą do m. Wolaniny. Z m. Wolaniny drogą do mostu na rz. 

Czarna Łada w m. Brodziaki, dalej nurtem rz. Czarna Łada do granicy administracyjnej m. Biłgoraj. 

Następnie tą granicą w kierunku północnym do szosy biegnacej w kierunku m. Frampol i tą szosą 

przez m. Biłgoraj obok punktu 206.7 obok m. Gromada, obok punktu 213.1 do szosy do m. 

Nadrzecze, dalej tą szosą obok m. Nadrzecze, obok punktu 229.7 Stawowa Góra przez m. 

Cyncynopol do m. Dyle.

5667 155 5512 4879 3821 1058 88,52% leśny średni

292 299

Od wschodu z m. Korytków Mały szosą w kierunku płd. przez m. Niemirów, Korytków Duży, Gromada 

do m. Biłgoraj. Z m. Biłgoraj szosą przez m. Dąbrowica obok pkt 218,1 do m. Bukowa. Z m. Bukowa 

nurtem rzeki Bukowa do m. Ujście i drogą przez m. Kiszki do granicy województwa - nurtu rzeki 

Bukowa. Dalej nurtem tej rzeki do drogi Domostwa – Janów Lubelski i ta drogą przez m. Lążek 

Ordynacki do nurtu rzeki Białka. Następnie nurtem tej rzeki do m. Janów Lubelski. Dalej drogą Janów 

Lubelski –Flisy-Władysławów do m. Andrzejówka. Z m. Andrzejówka drogą przez m. Siedem Chałup 

do m. Korytków Mały

20626 3629 16997 14228 10851 3377 83,71% leśny słaby

293 300

Od wschodu z m. Dołhobyczów granicą Państwa do drogi biegnącej do m. PGR Liwcze pkt 796B. Z 

m. PGR Liwcze szosą przez m. Hulcze do m. PGR Hulcze. Z m. PGR Hulcze drogą do m. PGR 

Kościaszyn, dalej drogą do m. Żabcze. Z m. Żabcze przez m. Zaadamie, Horoszczyce do szosy 

Poturzyn-Witków. Dalej tą szosą przez m. Kol. Witków, Witków, Kadłubiska do m. Dołhobyczów, do 

granicy Państwa.

6009 177 5832 226 79 147 3,88% polny
bardzo 

słaby



294 301

Od wschodu z m. Żabcze drogą przez m. Kościaszyn PGR, Hulcze PGR do m. Liski. Z m. Liski szosą 

przez m. PGR Przewodów, PGR Setniki, do skrzyżowania z szosą Żniatyn-Wasylów Wielki. Dalej tą 

szosą przez m. Wasylów Wielki, PGR Korczmin, PGR Krzewica do skrzyżowania z szosą Tarnoszyn-

Rzeplin i tą szosą na północny wschód przez St. Dośw. Roln. Rzeplin, Kol. Wandzin, Kol. Rzeplin, Kol. 

Łachowce, Łachowce, Kol. Telatyn do m. Telatyn. Z m. Telatyn drogą przez m. Kol. Łykoszyn, 

Radostów do m. Poturzyn. Z m. Poturzyn szosą i drogą przez m. Poturzyn, Horoszczyce, Zaadamie 

do m. Żabcze.

12188 273 11915 715 554 161 6,00% polny
bardzo 

słaby

295 302

Od wschodu z m. Kol. Rzeplin szosą w kierunku m. Tarnoszyn do szosy w kierunku m. Ulhówek, dalej 

tą szosą przez PGR Ulhówek, PGR Podlodów, Kol. Hubinek, Łubcze do m. Wereszczyca. Z m. 

Wiereszczyca drogą obok punktu 272.4 przez m. Kol. Gródek, Góra Gródecka, Wola Gródecka, Kol. 

Hopkie, Hopkie do m. Wólka Pukarzowska. Z m. Wólka Pukarzowska szosą do granicy 

administracyjnej m. Łaszczów, następnie tą granicą do dawnego toru kolejki wąskotorowej.  Z m. 

Łaszczów dawnym torem kolejki wąskotorowej przez m. Wirla do m. Mogiła dalej drogą z m. Mogiła 

(Rokitno) do szosy Poturzyn-Tarnoszyn w m. Kol. Rzeplin.

8260 227 8033 308 202 106 3,83% polny
bardzo 

słaby

296 303

Od wschodu z m. Wólka Pukarzowska szosą obok punktu 209.4 przez m. Hopkie, Kol. Hopkie, Wola 

Gródecka, Góra Gródecka, Kol. Gródek, obok punktu 272.4 do m. Sowiniec drogą przez m. Nedeżów, 

Nowa Wieś, Kol. Podhorce do m. Podhorce. Z m. Podhorce szosą przez m. Justynówka, Górno do m. 

Wieprzów do szosy Tomaszów-Łaszczów i tą szosą przez m. Werechanie, Józefówka, Grodysławice 

do m. Wólka Pukarzowska.

8244 327 7917 2685 2267 418 33,91% polny słaby

297 304

Od wschodu z m. Wożuczyn szosą przez m. Wożuczyn Cukrownia do skrzyżowania z szosą Wólka 

Pukarzowska-Józefówka w m. Grodysławice, dalej szosą w kierunku Tomaszowa przez m. Józefówka, 

Werechanie, Wieprzów, Sabaudia do granicy adm. m. Tomaszów Lubelski i tą granicą w kierunku 

zachodnim do szosy w kierunku Zamościa przez m. Dąbrowa, Tartak Tarnawatka, Tarnawatka, Sumin 

do m. Budy Dzierążyńskie. Z m. Budy Dzierążyńskie szosą przez m. Huta Dzierążyńska, Dzierążnia, 

Żwiartów, Żwiartówek, do m. Wożuczyn.

8857 432 8425 1961 1344 617 23,28% polny
bardzo 

słaby

298 305

Od wschodu z m. Tomaszów Lubelski szosą w kierunku m Józefów przez m. Łasochy do m. Ciotusza 

Nowa. Z m. Ciotusza Nowa drogą w kierunku północno-wschodnim przez m. Róża, Wioska, 

Łuszczacz, Kol. Przejma, Figarnia, Kol. Borki do granicy administracyjnej  m. Krasnobród. Następnie 

wschodnią granicą m. Krasnobród do szosy biegnacej w kierunku m. Dominikówka. Dalej tą szosą 

przez m.Dominikówka, Klocówka, Niemirówek, Kol. Niemirówek, Szminek do m. Sumin. Z m. Sumin 

szosą w kierunku m. Tomaszów Lub. przez m. Tarnawatka, Tarnawatka Tartak, Dąbrowa do granicy 

administracyjnej m Tomaszów Lubelski i tą granicą w kierónku południowo-zachodnim do punktu 

wyjścia.

11392 502 10890 4607 2330 2277 42,30% leśny średni

299 305

Od wschodniej granicy administracyjnej m. Krasnobród Podklasztor drogą przez m. Kol. Borki, 

Figarnia do m. Zielone. Z m. Zielone drogą obok m. Kol. Przejma, Łuszczacz, Wioska, Róża, Ciotusza 

Stara, Kol. Husiny, Wólka Husińska, Kozia Wola do m. Malewszczyzna. Z m. Malewszczyzna drogą w 

kierunku północnym przez m. Namule, Kaczórki do m. Jacnia. Z m. Jacnia drogą do granicy 

administracyjnej m. Krasnobród i tą granicą do m. Krasnobród Podklasztor.

5026 300 4726 3368 1898 1470 71,27% leśny średni

300 306

Od wschodu z m. Malewszczyzna drogą w kierunku m. Wólka Husińska obok punktu 344.4, 353.1, do 

m. Wólka Husińska . Z m. Wólka Husińska  drogą przez m. Kol. Husiny i brzegiem lasu do m. 

Ciotusza Stara. Z m. Ciotusza Stara drogą przez m. Podrusów, Nowinki, Długi Kąt, Kol. Siedliska do 

granicy administracyjnej m. Józefów. Następnie północną granicą m Józefów do do drogi biegnącej w 

kierunku m. Górecko Stare obok m. Tarnowola przez m. Brzeziny do m. Górecko Stare (granica 

Roztoczańskiego Parku Narodowego). Z m. Górecko Stare granicą Roztoczańskiego Parku 

Narodowego do torów kolejki szerokotorowej, następnie w kierunku południowym pomiedzy torem a 

szosą  do stacji kolejowej Krasnobród i skrzyżowania z szosą do m. Malewszczyzna i tą szosą do m. 

Malewszczyzna.

6045 233 5812 3014 922 2092 51,86% leśny średni



301 297

Od wschodu z m. Józefów drogą przez m. Kol. Siedliska, Hamernia do nurtu rzeki Sopot. Następnie 

granica skręca i biegnie nurtem rzeki Sopot w kierunku zachodnim aż do  nurtu rz. Tanew w 

m.Osuchy i tą rzeką do rz. Szum. Dalej rz. Szum przez m. Aleksandrów, Górecko Kościelne, Górecko 

Stare, Brzeziny, Tarnowola do granicy adm. m Józefów i tą granicą w kierunku południowym do 

punktu wyjścia.

8736 152 8584 6718 6718 0 78,26% leśny średni

302 308

Od wschodu z m. Sigła nurtem rz. Szumdo ujścia do rzeki Tanew, następnie nurtem rzekiTanew do m. 

Pisklaki, dalej nurtem rz. Tanew do drogi biegnącej w kierunku m. Aleksandrów obok m. Kucły i tą 

drogą w kierunku pólnocnym obok m. Kulasze przez m. Lipowiec Nowy, Lipowiec Stary do m. 

Aleksandrów IV. Z m. Aleksandrów IV drogą do m. Margole i dalej w kierunku wschodnim szlakiem 

przez m. Trzepietniak obok ur. Trumiska i "Kaplicznej Góry" do nurtu rz. Szum i m. Sigła.

5334 188 5146 2012 788 1224 39,10% polny średni

303 309

Od wschodu z m. Margole obok punktu 219.2 drogą przez m. Aleksandrów. Dalej drogą z m. 

Aleksandrów przez Lipowiec Stary, Lipowiec Nowy, Kulasze do nurtu rz. Tanew i tą rzeką do szosy 

Tarnogród-Biłgoraj. Dalej tą szosą w kierunku m. Biłgoraj przez m. Majdan Nowy do granicy 

administracyjnej m. Biłgoraj, następnie tą granicą w kierunku pólnocno wschodnim do nurtu rzeki 

Czarna Łada. Dalej nurtem rzeki przez m. Brodziaki do m. Margole.

6727 232 6495 4416 1139 3277 67,99% leśny średni

304 310

Od wschodu od granicy administracyjnej m. Biłgoraj szosą przez m. Korczów, Majdan Nowy, 

Markowicze, Płusy do granic administracyjnych m. Tarnogród. Następnie granica administracyjną m. 

Tarnogród do szosy biegnącej do m. Bukowiny, następnie tą szosą do m. Bukowina II. Z m. Bukowina 

II szosą przez m. Biszcza I, do m. Wólka Biska. Z m. Wólka Biska nurtem rz. Tanew do granicy 

województwa i ujścia rz. Biała Łada. Następnie granicą województwa do m. Bidaczów Stary. Z m. 

Bidaczów Stary drogą przez m. Krzeszów do m. Sól. Z m. Sól w kierunku pólnocnym nurtem strumyka 

Grochówka do drogi biegnącej do m. Kol. Sól dalej tą drogą przez m. Kol. Sól obok punktu 206.2 do 

m. Dąbrowica i dalej szosą do granicy administracyjnej m. Biłgoraj.

14140 833 13307 4106 1314 2792 30,86% polny
bardzo 

słaby

305 311

Od wschodu z m. Dąbrowica drogą przez m. Kol. Sól obok punktu 206.2 do rz. Grechówka. Dalej 

strumieniem rz. Grochówka do szosy Biłgoraj – Harasiuki w m. Sól, skąd drogą do granicy 

województwa w m. Bidaczów Stary, a następnie tą granicą województwa obok m. Łazory, Banachy, 

Ciosmy do m. Kiszki. Następnie drogą w kierunku wschodnim przez m. Kiszki, Ujście do rz. Bukowa i 

tą rzeką wzdłuż m. Bukowa a na wysokosci kapliczki obok punktu 218.1, drogą do m. Dąbrowic.

7216 195 7021 5431 2340 3091 77,35% leśny średni

306 312

Od wschodu z m. Biszcza I UG szosą przez m. Bukowina, Bukowina II do granicy województwa, do rz. 

Złota. Z m. Bukowina II granicą województwa – nurtem rz. Złota obok m. Wola Kulońska, Kol. 

Dąbrówka, Brzyska Wola do Wólka Łamana. Z m. Wólka Łamana granicą województwa do szosy 

Kulno – Naklik i tą szosą do skrzyżowania z szosą Krzeszów-Tarnogród obok punktu 221.5 do m. 

Zagrody Naklickie. Z m. Zagrody Naklickie drogą obok punktu 190.6 do m. Lipiny Dolne – Oderwa. Z 

m. Lipiny Dolne Oderwa szosą do skrzyżowania z szosą Potok Górny – Harasiuki w m. Lipiny Górne – 

Lewki i tą szosą na północ do granicy województwa przed m. Harasiuki, następnie tą granicą 

województwa w kierunku wschodnim, aż do  rz. Tanew, dalej nurtem rzeki Tanew w kierunku 

południowym do mostu w m. Wólka Biska i dalej szosą przez m. Biszcza II do m. Biszcza I UG.

12751 438 12313 3787 1355 2432 30,76% polny słaby

307 22 Pk

Od wschodu od przecięcia się granicy województwa z szosą łaczącą m.Harasiuki z m. Potok Górny 

szosą w kierunku południowym do m. Lipiny Górne-Lewki, następnie granica skręca w kierunku m. 

Lipiny Dolne i biegnie do m. Lipiny Dolne-Oderwa. Z m. Lipiny Dolne -Oderwa granica skręca na 

południe i biegnie droga polną do szosy Krzeszów-Tarnogród w m. Naklik (Niwa Naklicka). Następnie 

biegnie w kierunku wschodnim do szosy Kulno – Naklik i tą szosą do przecięcia sie szosy z granicą 

województwa. Od tego miejsca biegnie w kierunku północno zachodnim granicą województwa obok m. 

Naklik, Szopy, Kustrawa, Kolonia Malennik, Jasiennik Stary, Kusze do  przecięcia się granicy 

województwa z szosą łaczącą m.Harasiuki z m. Potok Górny. 

3835 135 3700 980 85 895 26,49% polny słaby

308 313

Od wschodu z m. PGR Liwcze drogą do granicy Państwa punkt 796b, dalej granicą Państwa do 

punktu 746b obok rowu do m. Budynin i tym rowem do m. Budynin. Z m. Budynin drogą i szosą przez 

m. PGR Setniki, PGR Przewodów, do m. Liski. Z m. Liski drogą przez PGR Hulcze, Hulcze do m. 

PGR Liwcze.

6253 108 6145 627 517 110 10,20% polny
bardzo 

słaby



309 314

Od wschodu z m. Wasylów Wielki szosą obok m. PGR Wasylów do skrzyżowania szosy Przewodów-

Budynin obok m. Setniki. Od skrzyżowania, szosą do m. Budynin. Z m. Budynin rowem do granicy 

Państwa punkt 746B, dalej granicą Państwa do punktu 724B na granicy Państwa. Dalej drogą 

gruntową do m. Tarnoszyn. Z m. Tarnoszyn przez m. Tarnoszyn do szosy Dyniska Stare – Kol. 

Rzeplin. Dalej tą szosą w kierunku m. Kol. Rzeplin do szosy w kierunku m. Wasylów Wielki i tą szosą 

przez m. PGR Krzewica, PGR Korczmin do m. Wasylów Wielki.

4426 85 4341 428 403 25 9,86% polny
bardzo 

słaby

310 315

Od wschodu z m. Ulhówek szosą do m. Tarnoszyn. Z m. Tarnoszyn szosą przez m. Tarnoszyn do 

drogi gruntowej, biegnącej w kierunku granicy do punktu granicznego 724B. Dalej granicą Państwa do 

punktu granicznego 706B. Od punktu 706B drogą i szosą do szosy Machnów Nowy – Dyniska Stare. 

Dalej tą szosą przez m. Dyniska Nowe, Dyniska Stare do PGR Dębina, Rzeczyca do szosy Lubcze – 

Ulhówek w m. PGR Podlodów. Dalej szosą przez m. PGR Podlodów, PGR Ulhówek do m. Ulhówek.

4434 105 4329 709 623 86 16,38% polny dobry

311 316

Od wschodu z m. PGR Podlodów szosą przez m. Rzeczyca, Dębina, PGR Dębina do m. Dyniska 

Stare – do skrzyżowania z szosą Tarnoszyn – Machnów Nowy. Z m. Dyniska Stare tą szosą do m. 

Dyniska Nowe. Z m. Dyniska Nowe szosą przez m. PGR Plebanka do m. Chodywańce. Z m. 

Chodywańce szosą przez m. Jurów do m. Jarczów. Z m. Jarczów szosą do m. Wierszczyca. Z m. 

Wierszczyca szosą przez m. Lubcze, Kol. Hubinek do m. PGR Podlodów.

3868 102 3766 126 53 73 3,35% polny
bardzo 

słaby

312 317

Od wschodu z m. Wiereszczyca drogą do m. Jarczów. Z m. Jarczów drogą do m. Jarczów I, PGR 

Przeorsk, Przeorsk. Z m. Przeorsk drogą przez m. Ruda Żelazna, Sołokije, Podsołokija, Cybulówka, 

Glinianki do szosy Bełżec – Tomaszów Lubelski skrzyżowania do wsi Jeziernia. Dalej szosą w 

kierunku m. Tomaszów przez m. Kol. Łaszczówka do granicy administracyjnej m. Tomaszów Lubelski. 

Następnie wschodnią częścią granicy administracyjnej  m. Tomaszów Lubelski do drogi biegnącej  w 

kierunku m. Werechanie, dalej tą drogą przez m. Sabaudia do m. Wieprzów. Z m. Wieprzów szosą 

przez m. Górno, Justynówka, Podhorce. Z m. Podhorce drogą przez m. Kol. Podhorce, Nową Wieś, 

Nedeżów, Sowiniec do m. Wiereszczyca.

7136 439 6697 1241 202 1039 18,53% polny
bardzo 

słaby

313 318

Od wschodu z m. Zawadki drogą przez m. Wólka Łosiniecka do toru kolejowego, dalej torem 

kolejowym przez m. Skwarki, przez m. Susiec, do m. Nowiny. Z m. Nowiny szosą do m. 

Wierzchowina. Z m. Wierzchowina szosą przez m. Hamernia do m. Długi Kąt. Z m. Długi Kąt szosą w 

kierunku m. Tomaszów Lubelski przez m. Ciotusza Stara, Ciotusza Nowa, Łasochy do drogi biegnącej 

do m. Pasieki obok gajówki i tą drogą do m. Pasieki. Z m. Pasieki drogą obok punktu 35.0 do m. 

Zawadki.

6742 238 6504 3087 1539 1548 47,46% leśny słaby

314 319

Od wschodu z m. Maziły torem kolejowym do granicy województwa i granicą województwa przez m. 

Paary, Banachy, Rebizanty aż do przecięcia się granicy województwa z rzeką Wirowa, dalej nurtem 

rzeki Wirowa do nurtu rzeki Tanew. Następnie nurtem rzeki Tanew  do ujścia rzeki Sopot  do rzeki 

Taneww m. Osuchy. Dalej nurtem rzeki Sopot przez m. Osuchy obok m. Hamernia przez m. Nowiny 

do toru kolejowego i torem kolejowym przez m. Skwarki do m. Maziły.

17591 527 17064 13789 11144 2645 80,81% leśny dobry

315 320

Od wschodu z m. Osuchy nurtem rz. Tanew i rz. Wirowa do mostu na rz. Wirowa leżącego na drodze 

biegnącej do m. Olchowiec, dalej tą drogą przez m. Olchowiec, Dorbozy, Babice, Babice Pierwsze. Z 

m. Babice Pierwsze nurtem rzeki Lubienia do granicy gminy i drogi gruntowej prowadzącej obok m. 

Kol. Różaniec do m. Korchów II, dalej tą drogą i ponownie granicą gminy do m. Korchów II. Z m. 

Korchów II drogą obok punktu 233.9, m. Morgi do skrzyżowania z szosą Łukowa-Księżpol w m. 

Budzyń pkt 216.3. Z m. Budzyń drogą obok m. Wołosień do m. Pisklaki do nurtu rz. Tanew, dalej 

nurtem rz. Tanew obok m. Szostaki do mostu w m. Osuchy punkt 202.2.

6845 384 6461 382 6 376 5,91% polny
bardzo 

słaby



316 321

Od wschodu z m. Pisklaki obok m. Wołosień do m. Budzyń punkt 216.3. Z m. Budzyń szosą do drogi 

gruntowej biegnącej w kierunku południowym do m. Kol. Różaniec i tą drogą obok punktu 233.9 i m. 

Morgi do m. Korchów II. Z m. Korchów II drogą przez m. Korchów II i dalej drogąwzdłuż granicy 

gminy, obok punktu 227.3, dalej obok punktu 238.0 do szosy Różaniec-Tarnogród i tą szosą do 

granicy administracyjnej m. Tarnogród. Następnie wschodnią częścią granicy administracyjnej m. 

Tarnogród do szosy biegnącej do m. Płusy, dalej tą drogą przez m .Płusy, Księżpol do mostu na rzece 

Tanew, dalej nurtem rz. Tanew do m. Pisklaki.

5567 199 5368 354 61 293 6,59% polny słaby

317 322

Od wschodu z m. PGR Machnów Nowy szosą i drogą do granicy Państwa punkt 706B. Dalej granicą 

Państwa do szosy w kierunku m. Hrebenne (przejście graniczne), dalej tą szosą do m. Hrebenne. Z 

m. Hrebenne szosą przez m. Potoki do m. Lubycza Królewska. Z m. Lubycza Królewska szosą przez 

m. Ruda Żurawiecka, Machnów Stary obok punktu 246.0 do m. PGR Machnów Nowy.Włącza się do 

obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Lubycza Królewska zgodnie z wyrysem 

graficznym.

7553 154 7399 1952 1612 340 26,38% polny średni

318 323

Od zachodu z m. Lubycza Królewska szosą w kierunku m. Hrebenne przez m. Potoki do granicy 

Państwa (przejście graniczne). Z m. Hrebenne granicą Państwa do granicy województwa (punkt na 

granicy Państwa 675). Dalej granicą województwa obok m. Siedliska Tomaszowskie, punktu 271.7, m. 

Dąbrowa, punktu 344.7, m. Przygłody Lubyckie (Mrzygłody), Wola Wielka, Bieniaszówka do m. 

Chlewiska. Z m. Chlewiska drogą do szosy Bełżec – Lubycza Królewska i tą szosą do m. Lubycza 

Królewska.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Lubycza 

Królewska zgodnie z wyrysem graficznym.

6346 143 6203 3498 3047 451 56,39% leśny średni

319 324

Od wschodu z m. Jarczów obok punktu 246.0 przez m. Jurów, Chodywańce, PGR Plebanka, Dyniska 

Nowe, Nowosiółki Przednie, Machnów Nowy, Machnów Stary, Ruda Żurawiecka, PGR Zatyle do m. 

Lubycza Królewska. Z m. Lubycza Królewska szosą w kierunku m. Bełżec do skrzyżowania z drogą w 

kierunku m. Chlewiska. Tą drogą do granicy województwa, dalej granica województwa obok m. 

Brzeziny Bełżeckie, Czarniecka Dolina do szosy Narol-Bełżec i tą szosą do m. Bełżec. Z m. Bełżec 

szosą w kierunku Tomaszów Lub. do skrzyżowania z drogą Jeziernia-Glinianki, dalej tą drogą przez m. 

Glinianki, Cybulówka, Podsołokije, Sołokije, Ruda Żelazna, Przeorsk, obok PGR Przeorsk, dalej drogą 

przez m. Kol. Jarczów I do m. Jarczów.Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów 

administracyjnych miasta Lubycza Królewska zgodnie z wyrysem graficznym.

12447 455 11992 3508 2598 910 29,25% polny słaby

320 325

Od wschodu z m. Tomaszów Lub. szosą do m. Bełżec. Z m. Bełżec szosą do granicy województwa, 

dalej granicą województwa do m. Podewsina Maziły. Z m. Maziły torem kolejki szerokotorowej do 

drogi biegnącej w kierunku m. Zawadki przez m. Wólka Łosiniecka do m. Zawadki. Z m. Zawadki 

drogą do m. Pasieki obok punktu 335.0. Z m. Pasieki drogą obok gajówki do szosy Tomaszów Lub. – 

Józefów i tą szosą do granicy administracyjnej m. Tomaszów Lubelski i tą granicą do szosą biegnącej 

do m. Bełżec.

6359 331 6028 2822 1705 1117 46,81% leśny słaby

321 326

Od wschodu z m. Olchowiec nurtem rz. Wirowa do granicy województwa i granicą województwa do 

drogi Moszczanica (Kol. Moszczanica) – Wola Obszańska. Tą drogą przez m. Wola Obszańska, tj. 

szosą Tarnogród – Zamch do szosy w kierunku m. Babice, dalej tą szosą do m. Babice. Z m. Babice 

drogą przez m. Dorbozy, Olchowiec do rz. Wirowa w m. Olchowiec.

5625 278 5347 227 105 122 4,25% polny
bardzo 

słaby

322 327

Od wschodu z m. Babice szosą do skrzyżowania z szosą Zamch – Tarnogród, dalej tą szosą do drogi 

biegnącej przez m. Wola Obszańska w kierunku m. Kol. Moszczanica do granicy województwa, dalej 

granicą województwa i drogą obok punktu 245.4 do drogi Dobropol – Wola Różaniecka, dalej drogą 

obok punktu 250,4 przez m. Wola Różaniecka, Kol. Wola Różaniecka do skrzyżowania z szosą Zamch 

– Tarnogród, dalej tą szosą do drogi biegnącej obok punktu 238.0 (Kol. Bolesławin), 227.3 (Kol. 

Różaniec) do m. Babice.

4941 151 4790 1409 423 986 29,42% polny słaby

323 328

Od wschodu z m. Tarnogród drogą przez m. Kol. Różaniecka, Wola Różaniecka obok punktu 250.4 do 

granicy województwa, dalej granicą województwa przez m. Komora, obok m. Końska Ulica, obok m. 

Jastrzębiec do drogi (szosy) w m. Bukowina II. Z m. Bukowina II, przez m. Przedmieście Bukowskie 

do granicy administracyjnej m. Tarnogró, dalej południową granicą m. Tarnogród do drogi biegnącej 

do m. Kol. Różaniecka.

6621 156 6465 2513 1165 1348 38,87% polny dobry


