
P o ł u d n i o w o r o z t o c z a ń s k i  P a r k  K r a j o b r a z o w y 
 

Lp. Nazwa pow. 
[ha] 

Właściwiel Akt wprowadzający ochronę Opis 

GM. HORYNIEC ZDRÓJ 
1 „Sałasze” 3,27 Skarb Państwa, N-ctwo Narol, l-

ctwo Dębiny 
oddz. 243c 
dz. ew. nr 244 (cz.) 
m. Nowe Brusno,  

Uchwała Nr XVI/136/04 Rady Gminy 
Horyniec Zdrójz dn. 6. 10. 2004r w 
sprawie uznania obszarów 
Nadlesnictwa Narol za uŜytki 
ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Podkarp. 
Nr 123poz. 1436 z 2004r) 

 

2 „Za bagnami” 0,91 Skarb Państwa N-ctwo Narol, l-
ctwo Złomy 
oddz. 234g 
dz. ew. nr 237 (cz.) 
m. Nowe Brusno,  

j.w. siedlisko boru bagiennego, torfowisko 
przejściowe ze stanowiskami rzadkich i 
chronionych gatunków roslin 

3 „Borki” 0,48 Skarb Państwa, N-ctwo Narol, l-
ctwo Złomy 
oddz. 236f 
dz. ew. nr 239 (cz.) 
m. Nowe Brusno,  

j.w. siedlisko boru bagiennego, torfowisko 
przejściowe ze stanowiskami rzadkich i 
chronionych gatunków roslin 

4 „Mołodowce” 1,57 Skarb Państwa, N-ctwo Narol, l-
ctwo Złomy 
oddz. 237g 
dz. ew. nr 4488 (cz.) 
m. Nowe Brusno,  

j.w. siedlisko boru bagiennego, torfowisko 
przejściowe porośnięte miejscami sosną ze 
stanowiskami rzadkich i chronionych 
gatunków roślin 

5 „Mołodowce” 1,27 Skarb Państwa, N-ctwo Narol, l-
ctwo Złomy 
oddz. 238f 
dz. ew. nr 4487 (cz.) 
m. Nowe Brusno,  

j.w. siedlisko boru bagiennego, torfowisko 
przejściowe porośnięte miejscami sosną i 
brzozą ze stanowiskami rzadkich i 
chronionych gatunków roślin. 

6 „DuŜy staw” 1,18 Skarb Państwa, N-ctwo Narol, l-
ctwo Złomy 

j.w. siedlisko boru bagiennego, torfowisko 
przejściowe porośnięte miejscami brzozą ze 



oddz. 249d 
dz. ew. nr 250 (cz.) 
m. Nowe Brusno,  

stanowiskami rzadkich i chronionych 
gatunków roślin. 

7 „Szkarady” 0,74 Skarb Państwa, N-ctwo Narol, l-
ctwo Złomy 
oddz. 264d 
dz. ew. nr 261 (cz.) 
m. Nowe Brusno,  

j.w. siedlisko boru bagiennego, torfowisko 
przejściowe porośnięte miejscami brzozą ze 
stanowiskami rzadkich i chronionych 
gatunków roślin. 

8 „Szkarady” 0,59 Skarb Państwa, N-ctwo Narol, l-
ctwo Złomy 
oddz. 264g 
dz. ew. nr 261 (cz.) 
m. Nowe Brusno,  

j.w. siedlisko boru bagiennego, torfowisko 
przejściowe porośnięte miejscami iwą ze 
stanowiskami rzadkich i chronionych 
gatunków roślin. 

9 „Szkarady” 3,35 Skarb Państwa, N-ctwo Narol, l-
ctwo Złomy 
oddz. 265g 
dz. ew. nr 262 (cz.) 
m. Nowe Brusno,  

j.w. siedlisko boru bagiennego, torfowisko 
przejściowe ze stanowiskami rzadkich i 
chronionych gatunków roślin. 

10 „Dworek” 1,33 Skarb Państwa, N-ctwo Narol, l-
ctwo Złomy 
oddz. 272m 
dz. ew. nr 4494 (cz.) 
m. Nowe Brusno,  

j.w.  

11 „Karczunek” 1,53 Skarb Państwa – Nadleśnictwo 
Lubaczów, l-ctwo Czerwinki 
Oddz. 327b i 328d 
Dz. ew. 476, 475 (część) 
Obręb RadruŜ 

Uchwała Nr XL/257/2014 Rady 
Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 
marca 2014r. w sprawie ustanowienia 
uŜytku ekologicznego „Karczynek” 
(Dz. U. Woj. Podkarp. 2014 poz. 
1138) 

śródleśna, bagienna łąka zarastająca olszą, 
brzozą i wierzbą szarą; torfowisko 
przejściowe. 

11 R-m w gminie 16,22  
 

  

11 R-m w Parku 16,22  
 

  



 


