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100 pk 44 RZ 12 663 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą Bratkowice-Rudna Wielka od styku z drogą Bratkowice-
Trzciana, do miejscowości Rudna Wielka, a dalej drogami Rudna Wielka-Miłocin oraz Miłocin-
Trzebownisko, przez miejscowość Trzebownisko do rzeki Wisłok. Granica wschodnia biegnie środkiem 
rzeki Wisłok oraz wschodnim brzegiem zalewu na rzece Wisłok, od przecięcia się tej rzeki z drogą 
Trzebownisko-Łąka, do miejscowości Boguchwała. Granica południowo-zachodnia biegnie drogą łączącą 
Boguchwałę z Racławówką od rzeki Wisłok do styku z drogą Niechobrz-Racławówka, po czym drogą 
Niechobrz-Racławówka, w kierunku północno-wschodnim, do drogi idącej przez Racławówkę, a dalej 
drogą Racławówka-Nosówka do styku z drogą Przybyszówka-Zgłobień. Następnie granicabiegnie drogą 
Przybyszówka-Zgłobień do styku z drogą Zgłobień-Bratkowice. Granica zachodnia biegnie drogą Zgłobień-
Bratkowice od miejscowości Zgłobień, przez Błędową Zgłobieńską oraz Trzcianę, do Bratkowic. 

113 pk 43 RZ 6066 

Granica północna biegnie torem kolejowym Dębica-Rzeszów od przecięcia się tego toru z drogą 
Ropczyce-Rzeszów do przecięcia się toru kolejowego Dębica-Rzeszów z drogą Bratkowice-Trzciana. 
Granica wschodnia biegnie drogą Trzciana-Zgłobień od przecięcia się toru kolejowego Dębica-Rzeszów  
z tą drogą, przez Trzcianę i Błędową Zgłobieńską, do miejscowości Zgłobień. Granica południowo-
wschodnia biegnie drogą Zgłobień-Wola Zgłobieńską od styku z drogą Zgłobień-Trzciana do styku z drogą 
Wola Zgłobieńska-Nockowa, po czym drogą Wola Zgłobieńska-Nockowa, idącą od przysiółka 
Wieprzówki, do styku z drogą idącą przez Będzienicę, następnie drogę łączącą Będzienicę z przysiółkiem 
Pyrówki do styku z drogą biegnącą wzdłuż południowej granicy administracyjnejgminy Iwierzyce.  
W dalszym ciągu granica biegnie drogą idącą wzdłuż południowej granicy administracyjnej gminy 
Iwierzyce od przysiółka Pyrówki do drogi Zawadka-Bystrzyca. Granica zachodnia biegnie drogą Zawadka-
Bystrzyca od granicy administracyjnej gminy Iwierzyce do miejscowości Bystrzyca, a dalej drogą 
Bystrzyca-Sędziszów Małopolski od styku z drogą Bystrzyca-Zawadka, przez Iwierzyce i Sielec, do toru 
kolejowego Dębica-Rzeszów. 

125 pk 51 RZ 9357 

Granica północno-wschodnia biegnie drogą z miejscowości Nosówka do miejscowości Boguchwała. 
Granica południowa biegnie środkiem rzeki Wisłok od miejscowości Boguchwała do miejsca przecięcia 
się rzeki z drogą Rzeszów-Krosno w miejscowości Zaborów. Granica południowo-zachodnia biegnie drogą 
od miejscowości Zaborów przez miejscowości Rzeki, Budy, Pyrówki, Dziadówki, Będzienica, Wola 
Zgłobieńska, Zgłobień do miejscowości Nosówka. 

 


