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WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(25-31.03.2017) 

 

 
Bednary (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Pobiedziska) 
Berisso (Argentyna) 
Bielice (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Sochaczew ; okolice) 
Bol'šakovo (Rosja ; okolice) 
Brzozowa Góra (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Okonek ; wzgórze) 
Chodybki (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Koźminek ; okolice) 
Chotajewicze (Białoruś, obw. miński ; okolice) 
Czaplaki (Skolin ; część wsi) 
Czarna Dolna (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Czarna ; okolice) 
Czersk (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Jasieniec ; wieś nieistniejąca) 
Czołpino (woj. pomorskie, pow. słupski, gm. Smołdzino) 
Departament kaliski (1807-1815) 
Dołżyca (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Cisna ; okolice) 
Dukszty (Litwa, okr. uciański ; okolice) 
Gąbinek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Lubanie ; okolice) 
Gąsewo Poduchowne (woj. mazowieckie, pow.makowski, gm. Sypniewo ; okolice) 
Glinka (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Ujsoły ; okolice) 
Gmina Baligród (woj. podkarpackie, pow. leski) 
Gmina Bedlno (woj. łódzkie, pow. kutnowski) 
Gmina Belsk Duży (woj. mazowieckie, pow. grójecki) 
Gmina Biały Dunajec (woj. małopolskie, pow. tatrzański) 
Gmina Bieżuń (woj. mazowieckie, pow. żuromiński) 
Gmina Brzeziny (woj. łódzkie, pow. brzeziński) 
Gmina Bukowina Tatrzańska (woj. małopolskie, pow. tatrzański) 
Gmina Bystra-Sidzina (woj. małopolskie, pow. suski) 
Gmina Ceków-Kolonia (woj. wielkopolskie, pow. kaliski) 
Gmina Chodów (woj. wielkopolskie, pow. kolski) 
Gmina Chrostkowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski) 
Gmina Cisna (woj. podkarpackie, pow. leski) 
Gmina Czarna (woj. podkarpackie, pow. dębicki) 
Gmina Czerwin (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki) 
Gmina Czerwonka (woj. mazowieckie, pow. makowski) 
Gmina Dalików (woj. łódzkie, pow. poddębicki) 
Gmina Daszyna (woj. łódzkie, pow. łęczycki) 
Gmina Dębica (woj. podkarpackie, pow. dębicki) 
Gmina Dobre Miasto (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński) 
Gmina Drelów (woj. lubelskie, pow. bialski) 
Gmina Dukla (woj. podkarpackie, pow. krośnieński) 
Gmina Dzierzgoń (woj. pomorskie, pow. sztumski) 
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Gmina Głogów Małopolski (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 
Gmina Gorlice (woj. małopolskie, pow. gorlicki) 
Gmina Goworowo (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki) 
Gmina Grębków (woj. mazowieckie, pow. węgrowski) 
Gmina Iława (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski) 
Gmina Jakubów (woj. mazowieckie, pow. miński) 
Gmina Jarocin (woj. wielkopolskie, pow. jarociński) 
Gmina Kałuszyn (woj. mazowieckie, pow. miński) 
Gmina Kamienica (woj. małopolskie, pow. limanowski) 
Gmina Kamionka Wielka (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) 
Gmina Karniewo (woj. mazowieckie, pow. makowski) 
Gmina Kolbuszowo (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski) 
Gmina Kołaki Kościelne (woj. podlaskie, pow. zambrowski) 
Gmina Komańcza (woj. podkarpackie, pow. sanocki) 
Gmina Kościelec (woj. wielkopolskie, pow. kolski) 
Gmina Kościelisko (woj. małopolskie, pow. tatrzański) 
Gmina Koźminek (woj. wielkopolskie, pow. kaliski) 
Gmina Krasne (woj. mazowieckie, pow. przasnyski) 
Gmina Krempna (woj. podkarpackie, pow. jasielski) 
Gmina Krościenko nad Dunajcem (woj. małopolskie, pow. nowotarski) 
Gmina Kulesze Kościelne (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki) 
Gmina Kwidzyn (woj. pomorskie, pow. kwidzyński) 
Gmina Lesko (woj. podkarpackie, pow. leski) 
Gmina Lipce Reymontowskie (woj. łódzkie, pow. skierniewicki) 
Gmina Lipnica Wielka (woj. małopolskie, pow. nowotarski) 
Gmina Lisia Góra (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 
Gmina Lisków (woj. wielkopolskie, pow. kaliski) 
Gmina Lubaczów (woj. podkarpackie) 
Gmina Lutocin (woj. mazowieckie, pow. żuromiński) 
Gmina Lutomiersk (woj. łódzkie, pow. pabianicki) 
Gmina Łapy (woj. podlaskie, pow. białostocki) 
Gmina Łomazy (woj. lubelskie, pow. bialski) 
Gmina Łuków (woj. lubelskie, pow. łukowski) 
Gmina Majdan Królewski (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski) 
Gmina Małdyty (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki) 
Gmina Miastków Kościelny (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) 
Gmina Miejsce Piastowe (woj. podkarpackie, pow. krośnieński) 
Gmina Międzylesie (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki) 
Gmina Mikołajki Pomorskie (woj. pomorskie, pow. sztumski) 
Gmina Młynarze (woj. mazowieckie, pow. makowski) 
Gmina Niedźwiedź (woj. małopolskie, pow. limanowski) 
Gmina Nowy Kawęczyn (woj. łódzkie, pow. skierniewicki) 
Gmina Ochotnica Dolna (woj. małopolskie, pow. nowotarski) 
Gmina Osiek Jasielski (woj. podkarpackie, pow. jasielski) 
Gmina Pasłęk (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski) 
Gmina Pęczniew (woj. łódzkie, pow. poddębicki) 
Gmina Piszczac (woj. lubelskie, pow. bialski) 
Gmina Piwniczna-Zdrój (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) 
Gmina Płoniawy-Bramura (woj. mazowieckie, pow. makowski) 
Gmina Pniewy (woj. mazowieckie, pow. grójecki) 
Gmina Poddębice (woj. łódzkie, pow. poddębicki) 
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Gmina Poświętne (woj. podlaskie, pow. białostocki) 
Gmina Prabuty (woj. pomorskie, pow. kwidzyński) 
Gmina Przecław (woj. podkarpackie, pow. mielecki) 
Gmina Psary (woj. śląskie, pow. będziński) 
Gmina Rabka-Zdrój (woj. małopolskie, pow. nowotarski) 
Gmina Radłów (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 
Gmina Radomyśl Wielki (woj. podkarpackie, pow. mielecki) 
Gmina Radzanów (woj. mazowieckie, pow. mławski) 
Gmina Rogowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. rypiński) 
Gmina Rogów (woj. łódzkie, pow. brzeziński) 
Gmina Rościszewo (woj. mazowieckie, pow. sierpecki) 
Gmina Rychliki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski) 
Gmina Rymanów (woj. podkarpackie, pow. krośnieński) 
Gmina Sędziszów Małopolski (woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski) 
Gmina Sokoły (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki) 
Gmina Stanin (woj. lubelskie, pow. łukowski) 
Gmina Stanisławów (woj. mazowieckie, pow. miński) 
Gmina Stary Lubotyń (woj. mazowieckie, pow. ostrowski) 
Gmina Stary Sącz (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) 
Gmina Strzegowo (woj. mazowieckie, pow. mławski) 
Gmina Suchożebry (woj. mazowieckie, pow. siedlecki) 
Gmina Susz (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski) 
Gmina Szaflary (woj. małopolskie, pow. nowotarski) 
Gmina Szczawnica (woj. małopolskie, pow. nowotarski) 
Gmina Szczutowo (woj. mazowieckie, pow. sierpecki) 
Gmina Sztum (woj. pomorskie, pow. sztumski) 
Gmina Trzebieszów (woj. lubelskie, pow. łukowski) 
Gmina Tuczna (woj. lubelskie, pow. bialski) 
Gmina Turośń Kościelna (woj. podlaskie, pow. białostocki) 
Gmina Tyrawa Wołoska (woj. podkarpackie, pow. sanocki) 
Gmina Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki) 
Gmina Uście Gorlickie (woj. małopolskie, pow. gorlicki) 
Gmina Wierzbno (woj. mazowieckie, pow. węgrowski) 
Gmina Witonia (woj. łódzkie, pow. łęczycki) 
Gmina Zalewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski) 
Gmina Zarszyn (woj. podkarpackie, pow. sanocki) 
Gmina Zduny (woj. łódzkie, pow. łowicki) 
Gmina Żychlin (woj. łódzkie, pow. kutnowski) 
Gołaszyn (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Łuków ; okolice) 
Gubernia kaliska 
Gubernia litewska (1797-1801) 
Gubernia litewsko-wileńska (1801-1840) 
Gubernia wileńska (1795-1797) 
Hnatowe Berdo (góra) 
Ignaców (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Błędów) 
Iłukszta (Łotwa ; okolice) 
Jajko Perehińskie (Ukraina ; góra) 
Jasionka (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Trzebownisko) 
Jastrzębniki (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Blizanów ; okolice) 
Jeziory (Mosina ; część miasta) 
Juchnowiec Dolny (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Juchnowiec Kościelny ; okolice) 



 4 

 

Kolembrody (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Komarówka Podlaska ; okolice) 
Kotka (Finlandia, region Kymenlaakso) 
Kruszewo-Brodowo (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gm. Sokoły ; okolice) 
Krzewata (woj. wielkopolskie, pow. kolski, gm. Olszówka ; okolice) 
Lesznowola (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Grójec ; okolice) 
Lipnica Wielka (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Lipnica Wielka) 
Łupianka Stara (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Łapy ; okolice) 
Łysa Polana (woj. małopolskie, pow. tatrzański, gm. Bukowina Tatrzańska ; okolice) 
Miączyn Duży (woj. mazowieckie, pow. mławski, gm. Szreńsk ; okolice) 
Michniowiec (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Czarna ; okolice) 
Morliny (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Ostróda) 
Nadleśnictwo Przedbórz (obszar) 
Neuried (Niemcy, Badenia-Wirtembergia) 
Niskie Turnie (skały) 
Nova Gorica (Słowenia) 
Nowe Sady (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Fredropol ; okolice) 
Nowe Żerniki (Wrocław ; osiedle mieszkaniowe) 
Nowy Łupków (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Komańcza) 
Olkowicze (Białoruś, obw. miński ; okolice) 
Orłów Murowany (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Izbica) 
Osiedle 2 Pułku Lotniczego (Kraków) 
Osiedle Dywizjonu 303 (Kraków) 
Otryt (góry) 
Podhale 
Pogorzałe (Skarżysko-Kamienna ; część miasta) 
Pogórze Spisko-Gubałowskie 
Posada Jaśliska (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Jaśliska ; okolice) 
Powiat będziński (woj. śląskie) 
Powiat brzeziński (woj. łódzkie) 
Powiat dziśnieński (1919-1939) 
Powiat iławski (woj. warmińsko-mazurskie) 
Powiat jarociński (woj. wielkopolskie) 
Powiat leski (woj. podkarpackie) 
Powiat łęczycki (woj. łódzkie) 
Powiat rypiński (woj. kujawsko-pomorskie) 
Powroźnik (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Muszyna ; okolice) 
Pozelwa (Litwa, okr. wileński ; okolice) 
Przywarówka (Lipnica Wielka ; część wsi) 
Pszczeliny (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Lutowiska ; okolice) 
Region kopanicki (Słowacja) 
Rozajny (woj. pomorskie, pow. kwidzyński, gm. Gardeja ; okolice) 
Rybnicki Okręg Węglowy (ROW) 
Rycerka Górna (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Rajcza ; okolice) 
Silniczka (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Żytno) 
Sinołęka (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Kałuszyn ; okolice) 
Skolin (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Wielkie Oczy) 
Smolnik (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Komańcza ; okolice) 
Smreczyński Wierch 
Sobień (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Aleksandrów Łódzki ; okolice) 
Sokole (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Ustrzyki Dolne) 
Sokole (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Ustrzyki Dolne ; okolice) 
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Stare Ratowo (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Śniadowo ; okolice) 
Suwalszczyzna 
Szydłów (woj. łódzkie, pow. pabianicki, gm. Lutomiersk ; okolice) 
Tkibuli (Gruzja) 
Trzebaw (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Stęszew) 
Tumiłowicze (Białoruś, obw. witebski ; okolice) 
Tworylne (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Czarna) 
Udabno (Gruzja) 
Ulica Mogilska (Kraków) 
Valladolid (Hiszpania) 
Wasylówka (Ukraina, obw. winnicki, rej. tywriwski) 
Wilczkowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Lubomino ; okolice) 
Wileńszczyzna 
Wisłok Górny (Wisłok Wielki ; część wsi) 
Włosań (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Mogilany) 
Województwo kaliskie (1975-1998) 
Województwo katowickie (1975-1998) 
Województwo rzeszowskie (1945-1975) 
Województwo rzeszowskie (1975-1998) 
Województwo toruńskie (1975-1998) 
Wola Zambrowska (woj. podlaskie, pow. zambrowski, gm. Zambrów ; okolice) 
Worniany (Białoruś, obw. grodzieński ; okolice) 
Wysoki Groń (góra) 
Wysokie Skałki (góra) 
Załuzie (woj. mazowieckie, pow. makowski, gm. Różan ; okolice) 
Zamość (woj. mazowieckie, pow. makowski, gm. Sypniewo ; okolice) 
Ziemia Wileńska (1922-1926) 
Žilino (Rosja ; okolice) 
Żdżary (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Stare Miasto ; okolice) 
Żuków (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Sochaczew ; okolice) 
Żydowski Beskid (przełęcz) 
Żytna (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Lyski) 
 


