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Opis granic Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Granica Południowomałopolskiego OCHK prowadzi od granicy Państwa (z Republiką
Słowacką) w rejonie Dębiego Wierchu na północ wzdłuż granicy województwa małopolskiego do
granicy Magurskiego Parku Narodowego na stoku góry Dąb, z tego miejsca aż do szczytu góry
Mareszka, wzdłuż granicy Parku, za wyjątkiem krótkiego odcinka we wsi Nieznajowa gdzie przebiega
wzdłuż granicy województwa małopolskiego. Dalej od szczytu góry Mareszka wzdłuż granicy
województwa małopolskiego do zbiegu granic gmin Dębowiec (województwo podkarpackie) oraz
Gmin Lipinki i Sękowa (województwo małopolskie)w pasmie Magury Wątkowskiej, a następnie
północną granicą administracyjną gminy Sękowa aż do zbiegu z południową granicą administracyjną
miasta Gorlice i dalej biegnie do drogi1 krajowej nr 28, następnie wzdłuż tej drogi w kierunku
południowo-zachodnim do miejscowości Szymbark, aż do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1507K
Szymbark – Szalowa, drogą tą w kierunku północno - zachodnim, granica Obszaru przebiega przez
wieś Bystra do Szalowej, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1466K Stróże – Łużna. Następnie
wzdłuż tej drogi biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 981
Zborowice – Krynica. Skręcając na południe wzdłuż tej drogi dociera do granicy administracyjnej
miasta Grybów i dalej biegnie wzdłuż południowej granicy miasta do drogi krajowej nr 28. Następnie
wzdłuż tej drogi w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej miasta Nowego Sącza, po czym
w kierunku południowym wzdłuż wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta do
przecięcia z linią kolejowa relacji Nowy Sącz-Muszyna. Następnie wzdłuż linii kolejowej w kierunku
północnym do działki nr 316/4 obr. 113 i dalej zachodnią granicą tej działki oraz działek nr 316/2,
316/1 do obwałowania rzeki Dunajec. Dalej na północ, wzdłuż linii wyznaczonej przez koronę wału 2
do ulicy M. Romanowskiego w Nowym Sączu, dalej zachodnimi granicami działek nr 46, 47, 54, 74,
56, 59 obr. 27 do mostu na rzece Dunajec w ciągu ulicy Legionów, stad na północ linią korony wału
do granicy działki nr 410 obr. 120 i dalej zachodnią granicą działek nr 410, 409, 418, 407, 419, 433
obr. 120, następnie północną granicą działek nr 433 i 424/14 obr. 120 do obwałowania rzeki Dunajec
i dalej wałem przeciwpowodziowym do ujścia potoku Ubiadek w miejscowości Dąbrowa. Następnie
w górę tego potoku do drogi powiatowej nr 1560K Wielogłowy – Ubiad. Następnie wzdłuż tej drogi
do skrzyżowania z drogą gminną nr 291387K Klimkówka-Jelna i wzdłuż tej drogi do wsi Jelna.
Tu granica skręca w kierunku wschodnim wzdłuż drogi gminnej nr 290692K Jelna - Miłkowa
dochodząc do granicy gmin Gródek nad Dunajcem i Korzenna, biegnąc następnie wzdłuż południowowschodniej granicy gminy Gródek nad Dunajcem do przysiółka Mieściska, skąd początkowo wzdłuż
drogi powiatowej nr 1565K Niecew – Podole Górowa, a następnie drogami gminnymi w kierunku
wschodnim przez przysiółek Bukowiec do drogi powiatowej nr 1566K Stróże – Łużna. Następnie
wzdłuż tej drogi powiatowej, w kierunku północnym, a po około 0.4 km drogą lokalną
w kierunku wschodnim do granicy wschodniej granicy powiatu nowosądeckiego. Następnie granicą
powiatu w kierunku północnym i następnie zachodnim do styku z granicą gminy Laskowa i dalej
wzdłuż północnej granicy gminy Laskowa w kierunku zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 965
Zielona – Limanowa. Wzdłuż tej drogi na południe do granicy administracyjnej miasta Limanowa,
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Ilekroć w opisie granic mowa jest o przebiegu granicy drogą należy przez to rozumieć przebieg granicy
z wyłączeniem drogi, w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.).
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korony wału. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5, Poz. 1185

skąd skręca na południowy - wschód wzdłuż granicy administracyjnej miasta do ulicy Granicznej.
Następnie wzdłuż ul. Granicznej do ul. Widok i dalej ul. Widok do ul. Słonecznej. Wzdłuż ulicy
Słonecznej do ul. Partyzantów, wzdłuż ul. Partyzantów do ul. Leśnej, wzdłuż ul. Leśnej do ul.
Kasprowicza, wzdłuż ul. Kasprowicza do skrzyżowania granicy administracyjnej miasta i ul. Polnej,
a następnie wzdłuż granicy administracyjnej miasta na południe do linii kolejowej Chabówka-Nowy
Sącz. Stąd wzdłuż linii kolejowej na wschód do miejscowości Chomranice, stąd drogą powiatową nr
1552K Tęgoborze – Chomranice na północ do skrzyżowania z drogą gminną i kolejno w kierunku
południowo-wschodnim do granicy administracyjnej gminy Chełmiec, następnie wzdłuż granicy
gminy Chełmiec do granicy terenu górniczego "Klęczany", wzdłuż północnej i wschodniej granicy
terenu górniczego do potoku Smolnik, skąd w kierunku prostopadłym do linii kolejowej Limanowa Nowy Sącz i dalej linią kolejową w kierunku wschodnim i południowym do granicy administracyjnej
miasta Nowego Sącza, do działki nr 1 obr. 118. Dalej zachodnią granicą działek 1 i 3 do wału
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec a następnie koroną wału na południe do granicy
administracyjnej miasta i dalej wzdłuż granicy miasta w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr
1544K Chełmiec – Naszacowice i wzdłuż tej drogi w kierunku południowym, przez Świniarsko
do Podegrodzia. Następnie drogą powiatową nr 1545K Podegrodzie – Jastrzębie w kierunku
północnym a następnie północno – zachodnim, przez Mokrą Wieś do Stronia, stad na północ drogą
gminną do granicy gminy Łukowica, a następnie tą granicą do granicy gminy Limanowa i dalej
wzdłuż niej do drogi krajowej nr 28. Wzdłuż tej drogi w kierunku Limanowej do miejscowości
Raszówki a stąd na południe wzdłuż drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszacowice
do granicy administracyjnej gminy Limanowa. Następnie, początkowo w kierunku północno –
wschodnim a następnie w kierunku południowo-zachodnim granicą gminy Limanowa do drogi
powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa. Wzdłuż drogi w kierunku północno - zachodnim
do granicy miasta Limanowa a następnie granicą administracyjną miasta do drogi gminnej. Wzdłuż
tej drogi w kierunku zachodnim i dalej drogą powiatową nr 1613K Zamieście – Zalesie do mostu
na potoku Słopniczanka. Dalej z biegiem potoku w kierunku północno - zachodnim do drogi krajowej
nr 28, następnie wzdłuż tej drogi do przysiółka Kretówki w miejscowości Dobra, skąd drogami
gminnymi w kierunku północno-zachodnim przez przysiółek Podlesie do linii kolejowej Limanowa Mszana Dolna. Następnie wzdłuż linii kolejowej w kierunku zachodnim do potoku w przysiółku
Fornale, dalej biegiem potoku w kierunku północno - zachodnim do drogi lokalnej przez przysiółek
Ronosówka, następnie w dół potokiem w kierunku północnym do potoku Kasinianka, skąd wzdłuż
tego potoku w kierunku zachodnim do mostu na drodze powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Kasina
Wielka i dalej tą drogą w kierunku Kasinki Małej do mostu w przysiółku Ciężę wieś Kasinka Mała,
skąd ponownie wzdłuż potoku Kasinianka w kierunku południowo-zachodnim do mostu w przysiółku
Muchy, następnie wzdłuż drogi powiatowej nr 1626K w kierunku Kasinki Małej do drogi
wojewódzkiej 968 Lubień – Zabrzeż i dalej tą droga w kierunku północno - zachodnim do granicy
gminy Lubien. Następnie wzdłuż północnych granic gmin Lubien, Jordanów i Bystra Sidzina
do granicy Babiogórskiego Parku Narodowego na Przełęczy Krowiarki, dalej wzdłuż granicy Parku
w kierunku południowo-wschodnim do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku południowo wschodnim do styku z granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego na Polanie Molkówka i dalej
północną granica Parku do granicy administracyjnej miasta Zakopane, następnie północną granicą
miasta do granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, dalej północną granicą Parku do granicy państwa
na potoku Białka. Następnie granicą państwa z wyłączeniem obszaru Pienińskiego Parku
Narodowego, granica Obszaru dochodzi do granicy Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Następnie
granicą tego Parku do granicy państwa na przełęczy Tylickiej i dalej na wschód granicą państwa
do punktu początkowego w rejonie Dębiego Wierchu.

Z Południowomałopolskiego OCHK wyłącza się miasto Nowy Targ w następujących
granicach: od przecięcia wschodniej granicy administracyjnej miasta z rzeką Dunajec, granicą miasta
w kierunku północnym, następnie północną i zachodnią granicą miasta do skrzyżowania dróg
lokalnych a następnie w kierunku wschodnim, przecinając linią kolejową Nowy Targ - Zakopane
i dalej w kierunku wschodnim granicą działek nr 14178 i 14179 do drogi krajowej nr 47 i nadal
w kierunku wschodnim przekraczając koryto rzeki Biały Dunajec. Następnie wzdłuż rzeki, krawędzią
terasy zalewowej w kierunku północnym do północnego narożnika otuliny rezerwatu przyrody "Bór
na Czerwonem" i następnie granicą otuliny rezerwatu w kierunku południowo - wschodnim,
a następnie południowym, do południowo - wschodniego narożnika granicy otuliny rezerwatu.
Nastepnie skręca w kierunku wschodnim, południowymi granicami działek nr 18183, 18368, 18369
i 18462 do rowu melioracyjnego i dalej jego południową granicą do rowu o nazwie Suchy Potok, skąd
jego południową granicą do granicy administracyjnej miasta. Na krótkim odcinku wzdłuż tej granicy,
w kierunku północno – wschodnim do drogi krajowej nr 49 i dalej tą drogą w kierunku północno –
zachodnim do granicy administracyjnej miasta, skąd wschodnią granicą miasta w kierunku
północnym do punktu początkowego.
Z Połudnowomałopolskiego OCHK wyłącza się miasta: Mszana Dolna, Rabka i Jordanów
w następujących granicach: od punktu zbiegu granic gmin Jordanów, Raba Wyżna i Lubień wzdłuż
granicy gminy Lubien w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia tej granicy z drogą krajową
nr 28 i wzdłuż tej drogi w kierunku wschodnim i północno-wschodnim do granicy administracyjnej
miasta Mszana Dolna. Kolejno wzdłuż południowej i zachodniej granicy miasta do ujścia potoku
Mszanka do Raby a następnie prawym brzegiem tego potoku do przysiółka Topiel, skąd w górę,
potoku bez nazwy w kierunku północno – wschodnim a następnie wschodnim, wśród pól do drogi
lokalnej w przysiółku Podleśniaki. Tą drogą w kierunku północno-wschodnim do granicy kompleksu
leśnego w przysiółku Podlesie i dalej granicą lasu do drogi lokalnej i wzdłuż niej w kierunku
południowym, do skrzyżowania dróg i dalej w kierunku północnym drogą lokalną. Następnie polami
w kierunku wschodnim i północnym do drogi lokalnej, wzdłuż której, w kierunku południowym
do linii kolejowej Mszana Dolna – Limanowa. Wzdłuż linii kolejowej, w kierunku wschodnim,
do przysiółka Birowce wieś Kasina Wielka, skąd wschodnią i południową granicą miasta Mszana
Dolna do drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień – Zabrzeż i drogą tą w kierunku południowo –
wschodnim do przysiółka Marki w miejscowości Mszana Górna. Następnie w kierunku południowozachodnim drogami lokalnymi do przysiółka Garłyty (wieś Konina) i dalej do rzeki Konina. Następnie
lewym brzegiem rzeki Konina w kierunku zachodnim do połączenia z rzeką Porębianka – we wsi
Niedźwiedź. Następnie prawym brzegiem rzeki Porębianka w kierunku południowo-zachodnim do
przysiółka Porębscy we wsi Poręba Wielka i dalej na krótkim odcinku drogą powiatową nr 1629K
Mszana Dolna – Hucisko, w kierunku południowo – zachodnim i dalej drogą gminną do przysiółka
Żury we wsi Olszówka. Następnie w kierunku południowym i zachodnim drogami lokalnymi do
potoku Olszówka, skąd lewym brzegiem potoku (około 60 m) w kierunku północnym, a następnie
w kierunku południowo - zachodnim drogą lokalną przez przysiółek Szczepaniaki, przecinając
granicę Gminy Rabka – Zdrój, biegnąc dalej do osiedla Krężelówka w Rabce – Słonem. Stąd drogą
gminną, w kierunku północno – zachodnim do osiedla Filasówka, gdzie granica Obszaru skręca
w kierunku południowo – zachodnim, biegnąc drogą lokalną na szczyt góry Tatarów docierając do
południowej granicy administracyjnej miasta Rabka, następnie tą granicą do granicy administracyjnej
wsi Chabówka, i dalej wzdłuż tej granicy w kierunku południowo-zachodnim do granicy gminy Raba
Wyżna. Północną granicą tej gminy do rzeki Raby, dalej rzeką Rabą w kierunku południowozachodnim do ujścia potoku Kosiczne. Dalej wspomnianym potokiem do drogi gminnej i dalej wzdłuż
tej drogi na południe, do drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna. Stad wzdłuż tej drogi do
drogi krajowej nr 7 i dalej tą drogą w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej gminy

Jabłonka. Następnie wzdłuż wschodniej granicy gminy Jabłonka i dalej południową i wschodnią
granicą gminy Bystra Sidzina do granicy administracyjnej gminy Jordanów. Następnie wzdłuż
południowej, zachodniej i północnej granicy miasta Jordanów do drogi powiatowej 1685K Pcim –
Jordanów i następnie wzdłuż tej drogi w kierunku północno-wschodnim do przysiółka Zagrody
Niżne we wsi Łętownia, skąd na krótkim odcinku drogą powiatową nr 1686K Łętownia – Naprawa,
a następnie drogą gminną w kierunku wschodnim przez przysiółki Firkówka, Bielowa i Zębalowa
do granicy administracyjnej gminy Lubien, następnie tą granicą w kierunku południowo-zachodnim
do punktu początkowego.
Z Południowomałopolskiego OCHK wyłącza się obszar Gorczańskiego Parku Narodowego
(wraz z enklawami) oraz enklawy Tatrzańskiego Parku Narodowego, Babiogórskiego Parku
Narodowego i Pienińskiego Parku Narodowego.

