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Ilekroć w opisie granicy jest mowa o „punkcie Nr…” należy przez to rozumieć punkt załamania 
granicy o współrzędnych wykazanych w załączniku nr 4. 

Opis przebiegu granicy Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego 

Opis przebiegu granicy Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego rozpoczęto na południowo-
zachodnim skraju wsi Malewszczyzna, przy drodze wojewódzkiej nr 849 Zamość – Józefów 
Biłgorajski (punkt Nr 1). Stąd granica kieruje się na północny-wschód, wzdłuż wyżej wymienionej 
drogi. Jest to jednocześnie granica strefy ochronnej Roztoczańskiego Parku Narodowego. 
Na północnym skraju wsi Jacnia granica Parku opuszcza drogę nr 849 (punkt Nr 41) i kieruje się 
drogą utwardzoną na północny wschód, w stronę zalewu na rzece Jacynce. Omija zalew od strony 
północnej zachodniej, następnie drogą gruntową i brzegiem lasu prowadzi generalnie na południe 
do wsi Grabnik (punkt Nr 158) i biegnie dalej granicą lasu w stronę Krasnobrodu. Jednak nie 
dochodzi do tej miejscowości, tylko zmienia kierunek na wschodni (punkt Nr 184) i na odcinku 
około 4 km przebiega drogami gruntowymi, przecinając w poprzek ciąg wzgórz nad 
Krasnobrodem. Następnie dociera do drogi powiatowej Hutków – Majdan Wielki (punkt Nr 308). 
W tym miejscu zmienia kierunek na południowy i prowadzi wzdłuż tej drogi do rzeki Wieprz i dalej 
do odcinka drogi powiatowej Krasnobród – Majdan Wielki (punkt Nr 340). Tu zmienia kierunek 
na zachodni i wiedzie wzdłuż tejże drogi do miejsca, gdzie ustawiona jest kamienna figura (punkt 
Nr 392). Stąd granica Parku kieruje się na południe, aby po około 700 m dotrzeć do granicy 
kompleksu leśnego (punkt 409). Następnie granica Parku, oparta głównie o granicę lasów 
i gruntów rolnych, przebiega generalnie w kierunku południowo – wschodnim, w stronę wsi 
Rogóźno-Kolonia. Przed wsią (punkt Nr 1231) granica zmienia kierunek na południowo-zachodni, 
poprzecznie do wału Roztocza i znów wykorzystując granice zwartych kompleksów leśnych i pól 
dochodzi do zachodniego skraju wsi Zawadki (punkt Nr 1341). Tu zmienia kierunek i biegnie drogą 
śródleśną na północny zachód, w stronę miejscowości Kunki. Przed Kunkami (punkt Nr 1387) 
przybiera kierunek generalnie północny i skrajem lasu biegnie w kierunku wsi Łasochy. 
Zostawiając Łasochy po swojej stronie zachodniej, przebiega skrajem zwartego kompleksu 
leśnego i drogą leśną, a następnie drogą śródpolną (jednocześnie granicą gminy) w kierunku wsi 
Łuszczacz. Nie docierając do tej miejscowości, w kolonii Przejma (punkt Nr 1607), granica Parku 
przyjmuje kierunek zachodni. Na północ od Łuszczacza granica przebiega skrajem lasu aż do wsi 
Ciotusza Stara, położonej w górnym biegu rzeki Sopot. W dolinie tej rzeki (punkt Nr 1760) 
przyjmuje kierunek generalnie północno - zachodni i przez około 3 km biegnie skrajem lasu, 
a następnie drogą śródpolną, aby w pobliżu wsi Malewszczyzna dotrzeć do drogi wojewódzkiej 
nr 849 Zamość - Józefów (granica strefy ochronnej RPN) i punktu początkowego opisu przebiegu 
granicy Parku (punkt Nr 1). 
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