
Załącznik nr  2a 

 

Tekstowy opis granic kompleksu głównego Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu 

Niskiego 

 

1. Ilekroć w opisie granicy jest mowa o „punkcie Nr…” należy przez to rozumieć punkt 

załamania granicy o współrzędnych wykazanych w załączniku nr 3a. 

2. Począwszy od zachodu granica głównego kompleksu Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Beskidu Niskiego  rozpoczyna się w miejscu przecięcia zachodniej granicy administracyjnej 

gminy Dębowiec z drogą wojewódzką Gorlice Dukla w miejscowości Wola Cieklińska (punkt 

Nr 1) i biegnie linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej, odcinkami: 

1) w kierunku wschodnim ww. drogą wojewódzką do miejscowości Dukla (punkt Nr 299),  

2) w kierunku północno-wschodnim drogą krajową Nr 9 Barwinek-Rzeszów do przecięcia 

z drogą powiatową Krosno-Rogi-Iwonicz Wieś w miejscowości Rogi (punkt Nr 408), 

3) w kierunku wschodnim ww. drogą powiatową do miejsca przecięcia się z drogą krajową 

Nr 28 Wadowice-Przemyśl w miejscowości Iwonicz-Wieś (punkt Nr 483), 

4) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą krajową do zachodniej granicy 

administracyjnej miejscowości Rymanów (punkt Nr 219), 

5) w kierunku południowym, wschodnim a następnie północnym, południowymi granicami 

administracyjnymi miasta Rymanów do drogi powiatowej Rymanów-Sieniawa (punkt 

Nr 852),z zastrzeżeniem pkt.3, 

6)  w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą powiatową oraz drogą lokalną do 

miejscowości Sieniawa (punkt Nr 881), 

7) w kierunku północnym drogą powiatową Głebokie-Sieniawa-Rymanów, drogą 

wojewódzką Szczawne-Sieniawa do drogi krajowej Wadowice-Przemyśl (punkt 

Nr 920), 

8) w kierunku wschodnim ww. drogą krajową  do miejscowości Posada Zarszyńska (punkt 

Nr 1030), 

9)  w kierunku południowo-wschodnim terenami miejscowości Posada Zarszyńska, 

drogami polnymi i lokalnymi przez przysiółki Stachanów i Pod Lasem do drogi 

powiatowej Pisarowice-Nowotaniec w miejscowości Pielnia (punkt Nr 1173), 

10) w kierunku południowo-zachodnim ww. drogą powiatową, drogą wojewódzką 

Sieniawa-Szczawne do miejscowości Bukowsko (punkt Nr 1332), 

11) w kierunku północno-wschodnim drogami powiatowymi  do południowej granicy 

administracyjnej miasta Sanok (punkt Nr 1527),  

12) w kierunku południowo-wschodnim południową granicą administracyjną Miasta Sanok 

do drogi krajowej Sanok-Krośnienko (punkt Nr 1924), z zastrzeżeniem pkt.4, 

13) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą krajową do zachodniej granicy 

administracyjnej Miasta Zagórz (punkt Nr 1941), 

14)  w kierunku południowym  a następnie wschodnim, zachodnią i południową granicą 

administracyjną Miasta Zagórz do rzeki Osława (punkt Nr 2303), z zastrzeżeniem pkt.5, 

15) W kierunku południowo-zachodnim  rzeką  Osława, następnie rzeką Osławica do 

wschodniej granicy Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (punkt Nr 3414), 

 

 

 

Opisany fragment granicy Obszaru na odcinku od przecięcia południowej granicy 

administracyjnej Miasta Zagórz z rzeką Osława (punkt Nr 2303), do przecięcia rzeki Osławica 



ze wschodnią granicą Jaśliskiego Parku Krajobrazowego stanowi jednocześnie zachodnią 

granicę Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 

16) w kierunku północno-zachodnim następnie południowo-zachodnim, wschodnią 

a następnie północno-zachodnią granicą Jaśliskiego Parku Krajobrazowego do 

miejsca przecięcia drogi powiatowej Huta Polańska - Polany  z granicą Magurskiego 

Parku Narodowego w pobliżu miejscowości Polany (punkt Nr 5076), 

17) w kierunku północno-wschodnim, wschodnią, a następnie północną granicą 

Magurskiego Parku Narodowego do miejsca przecięcia zachodniej granicy 

administracyjnej gminy Dębowiec z drogą wojewódzką Gorlice Dukla w miejscowości 

Wola Cieklińska, skąd rozpoczęto opis granicy. 

 

3. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej 

załamania, pomiędzy punktem Nr 519 i punktem Nr 852 a faktycznym przebiegiem 

południowej granicy administracyjnej miejscowości Rymanów, za prawidłowy przebieg granicy 

Obszaru należy uznać granicę administracyjną miejscowości Rymanów. 

 

4. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej 

załamania, pomiędzy punktem Nr 1527 i punktem Nr 1924 a faktycznym przebiegiem 

południowej granicy administracyjnej Miasta Sanok, za prawidłowy przebieg granicy Obszaru 

należy uznać granicę administracyjną Miasta Sanok. 

 

5. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej 

załamania, pomiędzy punktem Nr 1941 i punktem Nr 2303 a faktycznym przebiegiem 

zachodniej i południowej granicy administracyjnej Miasta Zagórz za prawidłowy przebieg 

granicy Obszaru należy uznać granice administracyjne Miasta Zagórz. 

 

 

 

 

 

 

 


