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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 5. 

Opis przebiegu granicy otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego 

Opis przebiegu tej części granicy otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, która 
bezpośrednio przylega do granicy Parku - na odcinku od północnego skraju wsi Jacnia (punkt 
Nr 41) do południowo-zachodniego skraju wsi Malewszczyzna (punkt Nr 1) jest tożsamy z opisem 
przebiegu granicy samego Parku.  

Opis pozostałej części granicy otuliny rozpoczęto od północnego skraju wsi Jacnia (punkt Nr 41). 
Podobnie jak granica Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, część granicy jego otuliny - od 
strony północno - zachodniej przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość – Józefów, 
która stanowi jednocześnie granicę otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. W pobliżu wsi 
Potoczek (punkt Nr 2290) granica otuliny odchodzi od drogi wojewódzkiej i otuliny Parku 
Narodowego w kierunku wschodnim i prowadzi drogą powiatową nr 3254L do Suchowoli, 
w centrum wsi (punkt Nr 2567) przyjmuje kierunek północny i wiedzie drogą powiatową nr 3247L 
w kierunku miejscowości Rachodoszcze. Na południe od wsi (punkt Nr 2726) przyjmuje kierunek 
wschodni i razem z drogą powiatową 3259L, a jednocześnie granicą gminy dochodzi do drogi 
krajowej Nr 17 Warszawa – Hrebenne, na północ od Majdanu Krynickiego. Następnie drogą 
krajową kieruje się na południe, dochodzi do wsi Tarnawatka Tatarak (punkt Nr 3365), gdzie 
opuszcza drogę podążając na południowy wschód.  Dalej przebiega skrajem łąk w dolinie 
Wieprza, łukiem obejmując obszar źródliskowy Wieprza i ponownie przecina drogę Nr 17 (punkt 
Nr 3564). Dalej skrajem zwartych kompleksów leśnych dochodzi do wsi Rogóźno (punkt Nr 3772), 
a następnie drogami śródpolnymi do wsi Pasieki (punkt Nr 4022). Omijając wieś biegnie skrajem 
lasu i dalej drogą gruntową (granicą gminy) do granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego 
(punkt Nr 4340). Granica Województwa stanowi granicę strefy ochronnej na odcinku o długości 
niespełna 3 km - do wsi Maziły. W obrębie wsi granica otuliny przebiega w oparciu o linię kolejową 
Zamość - Bełżec i wówczas zmienia kierunek na zachodni (punkt Nr 4411), utrzymując go do wsi 
Skwarki, gdzie opuszcza linię kolejową (punkt Nr 4673). Dalej przebiega w oparciu o skraj lasu 
wzdłuż linii Susiec - Oseredek - rzeka Sopot - Hamernia. Od Hamerni do Józefowa granicę strefy 
ochronnej wyznacza skraj lasów strefy krawędziowej Roztocza Tomaszowskiego. Granica otuliny 
otacza Józefów od południa i zachodu, włączając miasto o obręb otuliny, następnie drogami 
gruntowymi i leśnymi dociera do drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość – Józefów (punkt Nr 5730), 
będącej jednocześnie granicą otuliny RPN. Dalszy przebieg granicy otuliny oparto o tę drogę 
aż do południowo-zachodniego skraju wsi Malewszczyzna, gdzie dociera do granicy Parku (punkt 
Nr 1). 


	Opis przebiegu granicy otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego

