
Załącznik nr  2 

 

Tekstowy opis granic Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

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

załamania granicy o współrzędnych wykazanych w załączniku nr 3. 

2.Począwszy od północnego-zachodu granica Zmysłowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu umownie rozpoczyna się w miejscu styku północnej granicy działki ewidencyjnej 

kompleksu leśnego  z drogą lokalną w przysiółku Podlas w miejscowości Gwizdów (punkt Nr 1) 

i biegnie linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej, odcinkami: 

1) w kierunku wschodnim, południowym i ponownie wschodnim drogą lokalną Podlas-

Zagrody-Moczary-Wólka Grodziska ( do punktu Nr 73),  

2) w kierunku wschodnim drogami polnymi i terenami rolniczymi leżącymi na północ od 

przysiółka Podlesie, niewielkim kompleksem leśnym "Kobyle Doły" do miejsca styku 

z drogą lokalną Żołynia Dolna-Kopanie Żołyńskie-Grodzisko Dolne (Miasto) (punkt 

Nr 143), 

3) w kierunku wschodnim ww. drogą lokalną, w kierunku południowym drogą gruntową, a 

następnie (od miejscowości Podlesie) drogą utwardzoną asfaltową do skrzyżowania w 

miejscowości Opaleniska ( punkt Nr 254), 

4) w kierunku wschodnim drogą lokalną Opaleniska-Grodzisko (do punktu Nr 287), 

w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim drogami polnymi i  potokami bez 

nazwy do drogi lokalnej Grodzisko Dolne-Leszczyny( punkt Nr 378), obejmując od 

północy kompleks lasów z przyległymi łąkami oraz zbiorniki wodne "Czyste",  

5)  kierunku północnym wzdłuż wschodniego skraju ww. drogi lokalnej do miejsca 

przecięcia z potokiem Leszczynka ( punkt Nr 386), 

6) w kierunku wschodnim potokiem Leszczynka do przysiółka Krzaki (punkt Nr 431),  

7) w kierunku północnym a następnie północno-zachodnim terenami rolniczymi, do drogi 

polnej położonej na północ od niewielkiego śródpolnego kompleksu leśnego (punkt 

Nr 502),  

8) w kierunku wschodnim, a następnie południowo-wschodnim drogą lokalną do miejsca 

styku z granicą administracyjną gminy Grodzisko Dolne w miejscowości Chałupki 

Dębniańskie (punkt Nr 603),  

9)  w kierunku południowo-wschodnim i południowym, a następnie w kierunku zachodnim 

granicą administracyjną Gminy Grodzisko Dolne, do miejsca styku z drogą lokalną w 

przysiółku Wielkie Zawisłocze (punkt Nr 1152), z zastrzeżeniem pkt. 3, 

10) kierunku zachodnim ww. drogą lokalną do ponownego przecięcia z granicą 

administracyjną Gminy Grodzisko Dolne (punkt Nr 1180), 

11) w kierunku zachodnim granicą administracyjną Gminy Grodzisko Dolne do przecięcia 

z drogą Dąbrówki-Smolarzyny-Korniaktów-Grodzisko Dolne (punkt Nr 1296), 

z zastrzeżeniem pkt. 3, 

12)  w kierunku zachodnim, północnym skrajem ww. drogi lokalnej do miejsca 

skrzyżowania z drogą relacji Żołynia-Białobrzegi (punkt Nr 1512), 

 

(Opisany fragment granicy Obszaru biegnący wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej 

gminy Grodzisko Dolne od miejsca styku gmin: Leżajsk, Grodzisko Dolne i Tryńcza (punkt 

Nr 676) do północnego skraju drogi lokalnej Wólka Małkowa-Chodaczów (punkt Nr 942) 

stanowi jednocześnie zachodnią granicę Sieniawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu). 

13) w kierunku północnym, drogą lokalną do miejscowości Żołynia (do punktu Nr 1633), 



w kierunku wschodnim drogą lokalną relacji Żołynia –Grodzisko Dolne do miejsca styku 

z kompleksem leśnym położonym na wschód od przysiółka Kopanie-Żołyńskie (punktu 

Nr 1730), 

14)  w kierunku północno zachodnim granicą działek ewidencyjnych kompleksu leśnego, 

do styku z drogą lokalną w przysiółku Podlas (miejscowość Gwizdów), skąd rozpoczęto 

opis granicy. 

 

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

załamania: 

a) pomiędzy punktem Nr 603 i punktem Nr 1152, 

b) pomiędzy punktem Nr 1180 i punktem Nr 1296 

a faktycznym przebiegiem granicy administracyjnej Gminy Grodzisko Dolne, za prawidłowy 

przebieg granicy Obszaru należy uznać granicę administracyjną Gminy Grodzisko Dolne. 

 

 


