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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 87/VII/15 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 30 marca 2015 r. 

  
 

WYKAZ OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
 
 
 
Nowy 

nr 
obwo

du 
 

Okr ęg 
PZŁ / 
stary 

nr 
obwod

u 

Powierzch
nia ogólna 
obwodu 

[ha] 

Nazwa 
obwodu 

 
Opis granic obwodu łowieckiego 

1 GD 1A 3607 Hel 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Jastrzębia Góra drogą do miejscowości Władysławowo, 
skąd drogą Władysławowo - Hel do brzegu zatoki 
Puckiej i brzegiem wokół Półwyspu Helskiego 
w kierunku zwartej zabudowy Jastrzębiej Góry i granicą 
zwartej zabudowy do drogi w kierunku Władysławowa. 

2 GD 1 3122 Chłapowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Jastrzębia Góra drogą do miejscowości Władysławowo, 
skąd drogą do brzegu zatoki Puckiej i brzegiem zatoki 
Puckiej do miejscowości Swarzewo. Stąd drogą do 
miejscowości Łebcz, dalej drogą przez miejscowości 
Strzelno, Mieroszyno i Tupadły do miejscowości 
Jastrzębia Góra. 

3 GD 2 5807 Parszkowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Karwia drogą przez miejscowości Karwieński Dwór, 
Sławoszyno, Sulicice i Starzyno, dalej drogą Mechowo 
- Starzyński Dwór do miejscowości Łebcz, skąd drogą 
przez miejscowości Strzelno, Tupadły i Jastrzębia Góra 
do brzegu morza, i brzegiem morza do drogi 
prowadzącej do miejscowości Karwia, i drogą tą 
dobiega do miejscowości Karwia. 

4 GD 3 4924 Odargowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Żarnowiec drogą przez miejscowości Goszczyno, 
Minkowice, Sulicice, Sławoszyno i Sławoszynko do 
miejscowości Karwia, dalej drogą do brzegu morza 
i brzegiem morza w kierunku zachodnim do rzeki 
Piaśnicy, skąd nowym korytem tej rzeki w górę jej 
biegu do drogi Wierzchucino - Żarnowiec i drogą tą do 
miejscowości Żarnowiec. 

5 GD 4 3028 Wierzchucino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Białogóra drogą przez miejscowość Górczyn do 
miejscowości Słuchowo, dalej drogą przez miejscowość 
Wierzchucino do rzeki Piaśnicy, i nowym korytem tej 
rzeki do jej ujścia do Morza Bałtyckiego, skąd brzegiem 
morza przebiega w kierunku zachodnim do drogi 
asfaltowej i drogą tą biegnie do miejscowości 
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Bialogóra. 

6 GD 5 4179 Białogóra 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Białogóra drogą przez miejscowość Górczyn do 
miejscowości Słuchowo, skąd drogą biegnie do 
miejscowości Lublewko, następnie drogą przez Osieki 
Lęborskie, Lubiatowo i Kopalino do wybudowania 
Jackowo - Źrebięciarnia, a następnie drogą pomiędzy 
oddziałami leśnymi 120 i 121, i dalej linią oddziałową 
pomiędzy oddziałami leśnymi nr 51 i 52 do brzegu 
Morza Bałtyckiego, i brzegiem morza do drogi 
asfaltowej prowadzącej do Białogóry. 

7 GD 6 4335 Biebrowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kurowo drogą do miejscowości Ciekocino, dalej drogą 
asfaltową przez miejscowość Sasino do szosy Sasino - 
Stilo i szosą tą do miejscowości Stilo, skąd linią 
oddziałową pomiędzy oddziałami leśnymi 138/139 i 
69/70 do brzegu Morza Bałtyckiego na wysokości 
buczka mgłowego. Dalej brzegiem morza do linii 
oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi nr 51 i 52, 
następnie drogą między oddziałami leśnymi 120 i 121 
dalej drogą na południe przez oddział 191 do drogi w 
kierunku miejscowości Kopalino i dalej drogą do 
miejscowości Kopalino, skąd drogą przez miejscowości 
Lubiatowo, Osieki Lęborskie i Jackowo dobiega do 
miejscowości Kurowo. 

8 SŁ 1 6183 Łeba 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Sarbsk 
drogą przez miejscowość Szczenurze i Łebieniec do 
miejscowości Stęknica, skąd drogą - do drogi 
prowadzącej w kierunku miejscowości Żarnowska 
i drogą tą biegnie do miejscowości Żarnowska, dalej 
granicą Słowińskiego Parku Narodowego - do brzegu 
Morza Bałtyckiego i brzegiem morza biegnie do buczka 
mgłowego i linią oddziałową pomiędzy oddziałami 
leśnymi 69/70 i 138/139 do miejscowości Stilo i dalej 
szosą do drogi Sasino-Sarbsk i drogą tą do Sarbska. 

9 SŁ 4 4107 Dębina 

Granica obwodu biegnie od brzegu morskiego 
w miejscowości Rowy granicą Słowińskiego Parku 
Narodowego w kierunku południowym, następnie w 
kierunku wschodnim do miejscowości Retowo. Dalej 
Granicą Słowińskiego Parku Narodowego do szosy 
Retowo – Gardna Mała i dalej szosą na południe przez 
miejscowości Żabieniec, Gąbino do Machowinka. Stąd 
drogą przez las w kierunku północnym do miejscowości 
Poddąbie i dalej do brzegu morskiego i stąd brzegiem 
do miejscowości Rowy. 

10 SŁ 18 5799 Ustka 

Granica obwodu biegnie od brzegu morskiego 
najkrótszą drogą do miejscowości Poddąbie i dalej 
w kierunku południowym przez las drogą żużlową do 
miejscowości Machowinko, skąd szosą obok 
miejscowości Wytowno i Machowino do Bydlina i dalej 



 3 

rzeką Słupią do jej ujścia, a następnie brzegiem 
morskim do punktu wyjściowego przy miejscowości 
Poddąbie. 

11 SŁ 17 8676 Duninowo 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Ustka rzeką 
Słupia do Wodnicy. Stąd przechodzi na drogę i biegnie 
do Pęplina, dalej przez Duninówko, Starkowo do 
skrzyżowania z szosą w odległości około 0,5 km na 
zachód od Krzemienicy. Tu skręca na północny-zachód 
szosą przez Możdżanowo, Ciosaniec, Zaleskie, 
Złakowo, Górsko i Królewice najkrótszą linią prostą ku 
brzegowi morza. Dalej granica biegnie brzegiem morza 
do punktu wyjściowego w miejscowości Ustka. 

12 GD 13 3620 Gnieżdżewo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Swarzewo brzegiem zatoki Puckiej do zwartej 
zabudowy miasta Puck i granicą tej zabudowy do drogi 
Puck - Połczyno, i drogą tą przez miejscowości 
Połczyno, Zdrada i Werblinia do drogi prowadzącej 
w kierunku miejscowości Starzyński Dwór, i przez tę 
miejscowość drogą do miejscowości Łebcz, i dalej do 
miejscowości Swarzewo. 

13 GD 12 3365 Mechowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Starzyno drogą przez miejscowości Werblinia, Zdrada, 
Połczyno, Darżlubie i Leśniewo do miejscowości 
Domatówko, skąd drogą przez miejscowość Domatowo 
do miejscowości Starzyno. 

14 GD 11 4075 Świecino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Krokowa drogą przez miejscowość Minkowice 
i Sulicice do miejscowości Starzyno, skąd drogą przez 
miejscowość Domatowo biegnie do miejscowości 
Domatówko, skąd drogą przez Piaśnicę Wielką do 
skrzyżowania z drogą Wejherowo - Krokowa i dalej 
drogą tą przez miejscowość Sapała dobiega do 
miejscowości Krokowa. 

15 GD 10 2436 Karlikowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Krokowa drogą publiczną do skrzyżowania dróg 
w miejscowości Goszczyno, skąd drogą przez 
Wybudowanie Krokowskie do miejscowości Jeldzino, 
a następnie szosą przez miejscowości Glinki, 
Sobieczyńce i Karlikowo do miejscowości Lubocino, 
i dalej drogą przez las do miejscowości Tyłowo, 
a następnie drogą do rzeki Piaśnicy, i rzeką tą w górę jej 
biegu, a następnie jej dopływem do osiedla Prajsów, 
skąd drogą polną do miejscowości Warszkowo, skąd 
drogą do skrzyżowania z drogą Wejherowo - Krokowa i 
dalej w kierunku północnym drogą tą przez 
miejscowość Sapała dobiega do miejscowości Krokowa. 

16 
GD 
10A 

5556 Żarnowiec 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: od 
skrzyżowania dróg w miejscowości Goszczyno drogą 
gruntową poprzez Wybudowanie Krokowskie do 
miejscowości Jeldzino, a następnie szosą przez 
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miejscowości Glinki, Sobieńczyce i Karlikowo do 
miejscowości Lubocino, dalej drogą gruntową przez las 
do miejscowości Tyłowo, skąd drogą gruntową do 
miejscowości Opalino. Następnie gruntową drogą 
publiczną do lasu i dalej leśną drogą gruntową do 
zakładu Opieki Społecznej w Strzebielinku i dalej drogą 
wokół zbiornika wodnego Elektrowni Pompowo-
Szczytowej do miejscowości Czymanowo, dalej drogą 
Czymanowo - Brzyno przez miejscowość Nadole do 
obwałowania Jeziora Żarnowieckiego i obwałowaniem 
tym do drogi Wierzchucino - Żarnowiec skąd drogą tą 
przez miejscowości Żarnowiec, Wybudowanie 
Goszczyńskie dobiega do miejscowości Goszczyno. 

17 GD 9 6109 Toliszczyk 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Choczewo drogą przez miejscowości Lublewko 
i Słuchowo do miejscowości Wierzchucino, stąd drogą 
Wierzchucino-Żarnowiec w kierunku wschodnim do 
obwałowania Jeziora Żarnowieckiego, i obwałowaniem 
tym w kierunku południowo-zachodnim do 
miejscowości Brzyno, i dalej drogą asfaltową przez 
Nadole, Czymanowo, Gniewino, Perlino i Perlinko do 
miejscowości Łętowo, a stamtąd do miejscowości 
Choczewo. 

18 GD 8 3415 Żelazo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Jackowo drogą przez miejscowości Kierzkowo i Osieki 
Lęborskie do LubIewka, dalej drogą biegnie do 
miejscowości Łętowo i drogą przez miejscowość 
Zwarcienko do Zwartowa. Stąd drogą polną do 
Przebendowa, skąd szosą biegnie do miejscowości 
Kurowo i przez tę miejscowość dobiega do 
miejscowości Jackowo. 

19 GD 7 5570 Strzeżewo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Ulinia drogą gruntową do miejscowości Sasino i przez 
Sasino drogą asfaltową do miejscowości Ciekocinko i 
Kurowo, skąd szosą do Przebendowa i dalej drogą polną 
do miejscowości Zwartowo, dalej drogą przez 
miejscowość Wojciechowo, następnie drogą gruntową 
do skrzyżowania z drogą Łebień - Ulinia i dalej drogą tą 
przez miejscowości Roszczyce i Bargędzino dobiega do 
Ulinii. 

20 SŁ 3 5599 Wrześcienko 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Steknica 
drogą przez miejscowość Łebieniec, Szczenurze, Sarbsk 
i Ulinia, dalej drogą przez miejscowości: Bargędzino, 
Roszczyce, Maszewko, Wicko i Charbrowo dobiega do 
miejscowości Steknica. 

21 SŁ 2 3777 Krakulice 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Żarnowska 
drogą do drogi Łeba-Charbrowo i drogą tą - przez 
miejscowości Steknica, Charbrowo, Wicko i Nowe 
Wicko - do rzeki Łeba dalej rzeką w kierunku płn.-zach. 
do granicy Słowińskiego Parku Narodowego i granicą 
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tego Parku do miejscowości Żarnowska. 

22 SŁ 7 4400 Pobłocie 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Gać granicą 
Słowińskiego Parku Narodowego przez Izbicę do szosy 
Izbica - Główczyce. Dalej szosą przez Zgierz, Ciemino, 
Główczyce do skrzyżowania z drogą Słupsk – Słupsk 
(przy CPN Główczyce). Od tego skrzyżowania na 
wschód przez Święcino, Pobłocie, Cecenowo do rzeki 
Łeba. Następnie wzdłuż rzeki Łeba dochodzi do granicy 
Słowińskiego Parku Narodowego i tą granicą do wsi 
Gać. 

23 SŁ 6 6435 Równo 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Żelazo drogą 
w kierunku północno-wschodnim do starej żwirowni, 
stąd na przestrzeni ok. 1 km drogą w kierunku 
południowo-wschodnim, a następnie kanałem 
w kierunku północno-wschodnim do granicy 
Słowińskiego Parku Narodowego i po tej granicy  do 
miejscowości Lisia Góra. Stąd biegnie w kierunku 
północno-wschodnim granicą Słowińskiego Parku 
Narodowego do miejscowości Izbica a następnie szosą 
Izbica-Główczyce. Dalej granica biegnie szosą przez 
Ciemino, Główczyce w kierunku Żelkowa, a następnie 
szosą przez Choćmierówko, Wierzchocino do 
miejscowości Żelazo. 

24 
SŁ 5; 
SŁ 5A 

7553 
Gardna 
Wielka - 

Smołdzino 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Żelazo drogą 
w kierunku północno-wschodnim do starej żwirowni 
następnie na około 1 km w kierunku południowo-
wschodnim, i dalej kanałem w kierunku północno 
wschodnim do granicy Słowińskiego Parku 
Narodowego. Następnie granica obwodu biegnie 
granicą Słowińskiego Parku Narodowego w kierunku 
północno-zachodnim i północnym do szosy 
Smołdziński Las – Kluki dalej granicą Słowińskiego 
Parku Narodowego do rzeki Wysoka przy ujściu kanału 
Gardno – Łebsko. Dalej wzdłuż tego kanału po granicy 
Słowińskiego Parku Narodowego do szosy Czołpino – 
Smołdziński Las. Następnie szosą w kierunku 
południowym na odcinku  ok. 0,5 km i dalej szosą w 
kierunku zachodnim do drogi przy wschodnim brzegu 
jeziora Dołgie Duże. Stąd drogą na odcinku ok. 0,5 km 
w kierunku południowym biegnie do kanału Gardno-
Łebsko. Dalej biegnie wzdłuż kanału Gardno-Łebsko po 
granicy Słowińskiego Parku Narodowego w kierunku 
wschodnim i następnie po granicy Słowińskiego Parku 
Narodowego do rzeki Łupawa, dalej rzeką Łupawą w 
kierunku zachodnim do mostu na drodze do 
miejscowości Gardna Wielka stanowiącej granicę 
Słowińskiego Parku Narodowego. Dalej granicą 
Słowińskiego Parku Narodowego do drogi z 
miejscowości Retowo i drogą tą przez miejscowość 
Czysta w kierunku Gąbina. Następnie w kierunku 
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południowo-wschodnim drodą do miejscowości 
Bukowa i dalej drogą w kierunku wschodnim do rzeki 
Łupawa. Następnie rzeką Łupawą w kierunku 
południowym do szosy i dalej szosą w kierunku 
wschodnim przez miejscowość Żelkowo, dalej szosą w 
kierunku północnym przez miejscowości: Choćmirowo, 
Witkowo, Wierzchocino do miejscowości Żelazo. 

25 SŁ 20 7342 Wrzeście 

Granica obwodu biegnie od skrzyżowania szosy 
Wrzeście-Żelkowo z rzeką Łupawą, szosą w kierunku 
południowo-zachodnim, do skrzyżowania z drogą do 
Żoruchowa,  następnie biegnie na południe drogą przez 
Żoruchowo do Kukowa, stąd szosą obok miejscowości 
Komnino, a następnie drogą na południe w kierunku 
Grąsina do toru kolejowego. Dalej granica biegnie 
torem kolejowym na zachód do miejscowości 
Siemianice i stąd w kierunku północnym szosą przez 
Lubuczewo, Karżcino, Gąbino, Żabiniec, Komnino w 
kierunku miejscowości Czysta. W odległości ok. 300 m 
za Komninem granica skręca drogą na południowy-
wschód przez miejscowość Bukowa do rzeki Łupawa i 
stąd tą rzeką na południe do punktu wyjściowego przy 
szosie Żelkowo- Wrzeście. 

26 SŁ 19 6280 Włynkowo 

Granica obwodu biegnie od Objazdy szosą do Gąbina. 
Tu na skrzyżowaniu skręca na południe i biegnie przez 
Radoszkowo, Karżcino, Lubuczewo, Siemianice do toru 
kolejowego. Stąd torem kolejowym na południowy-
zachód do szosy Słupsk-Bydlino. Od przejazdu na tej 
szosie biegnie dalej tą szosą przez Włynkówko do 
Bydlina. Stąd od skrzyżowania biegnie do Mącznika, 
Machowina i dalej do Żołędzina do zbiegu dróg na 100 
m przed Wytownem. Stąd wzdłuż drogi przez 
Machowinko, Uciechę zamyka się w Objeździe. 

27 SŁ 28 7108 Pęplino 

Granica obwodu biegnie od Bydlina wzdłuż drogi przez 
Włynkówko do Słupska do toru kolejowego, dalej torem 
tym do skrzyżowania z szosą do Bruskowa Wielkiego. 
Następnie przez Bruskowo Wielkie, Wierzbięcin, 
Bruskowo Małe do Krzemienicy. Za Krzemienicą 
w odległości około 0,5 km skręca na północ drogą przez 
Starkowo, Duninówko, Pęplino do Wodnicy. 
Z Wodnicy rzeką Słupią przez Mokrzycę, Charnowo 
powraca do Bydlina. 

28 GD 14 3887 Celbowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Połczyno drogą do miasta Puck i ulicą 10 lutego, 
Zamkową i Łąkową do brzegu zatoki Puckiej, dalej 
brzegiem tej zatoki do granicy rezerwatu "Beka" 
i granicą tą do kanału "Reda" i kanałem tym do drogi 
Mrzezino - Smolno, którą przez miejscowości Mrzezino 
i Smolno dobiega do miejscowości Połczyno. 

29 GD 15 3847 Brudzewo 
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Wielka Piaśnica drogą przez miejscowości Domatówko, 
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Leśniewo, Darżlubie i Połczyno do miejscowości 
Brudzewo, skąd drogą przez Sławutowo biegnie 
w kierunku Wejherowa do skrzyżowania z ciekiem 
wodnym w oddziale nr 90, dalej drogą w kierunku 
leśnictwa Muza przez oddziały leśne nr 90, 91, 92, 93, 
59, 60, 61 i 62, skąd rzeką Piaśnicą przez miejscowość 
Mała Piaśnica biegnie do miejscowości Wielka 
Piaśnica. 

30 GD 17 4485 Kostkowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Mierzyno drogą przez miejscowości Perlinko i Perlino 
do miejscowości Gniewino, a dalej drogą wokół 
zbiornika wodnego Elektrowni Szczytowo - Pompowej 
do zakładu Opieki Społecznej w Strzebielinku, skąd 
gruntową drogą leśną do granicy lasu i dalej gruntową 
drogą publiczną do miejscowości Opalino, dalej drogą 
gruntową do rzeki Piaśnicy i rzeką tą w górę jej biegu a 
następnie jej dopływem do miejscowości Prajsów, skąd 
drogą polną do Warszkowa, stąd drogą tą przez 
miejscowości Warszkowo, Kniewo i Tadzino do 
miejscowości Mierzyno. 

31 GD 19 4113 Salino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Mierzyno drogą przez miejscowości Mierzynko, 
Witków, Pużyce, Świchowo, Świchówko do drogi 
Zwartowo - Łętowo i drogą tą przez miejscowości 
Zwarcienko, Ruda biegnie do miejscowości Łętowo, 
skąd drogą do miejscowości Mierzyno. 

32 GD 20 5249 Tawęcino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Świchowo drogą przez miejscowość Brzeźno Lęborskie 
do drogi Łęczyce - Rekowo Lęborskie i drogą tą przez 
Rekowo Lęborskie do miejscowości Łebień, skąd drogą 
przez miejscowość Kopaniewo do drogi Marszewko - 
Zwartowo, i drogą tą do Zwartowa, skąd drogą przez 
miejscowość Świchówko dobiega do miejscowości 
Świchowo. 

33 SŁ 8 4438 Lędziechowo 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Wicko 
drogą przez miejscowość: Maszewko, Kopaniewo 
i Łebień do drogi Oblewice-Jezierzec, dalej drogą przez 
miejscowość Jezierzec, i Krępa Kaszubska biegnie do 
miejscowości Rozgórze, następnie drogą do 
miejscowości Bukowiec skąd kanałem do rzeki Łeba, 
dalej środkiem rzeki biegnie do drogi Cecenowo - 
Wicko i drogą tą dobiega do miejscowości Wicko. 

34 SŁ 10 5534 Podole 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Pobłocie 
szosą przez Cecenowo do rzeki Łeba. Stąd granica 
biegnie nowym korytem rzeki w kierunku jej źródeł do 
szosy Stowięcino-Lębork, następnie szosą tą przez 
Górzyno do Stowięcina i dalej szosą przez Podole 
Wielkie i Dargolezę do Pobłocia. 

35 SŁ 9 5638 Warblino 
Granica obwodu biegnie od miejscowości Pobłocie 
szosą przez miejscowości: Dargoleza, Podole Wielkie, 
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Stowięcino do Szczypkowic, dalej drogą polną przez 
Dochowo do Wielkiej Wsi a następnie szosą przez 
Klęcino do skrzyżowania z szosą Żelkowo-Pobłocie, 
następnie granica ta biegnie szosą tą w kierunku 
północno-wschodnim do miejscowości Pobłocie. 

36 SŁ 21 9958 Lipno 

Granica obwodu biegnie od Choćmierówka szosą przez 
Klęcinko do Główczyc, dalej w kierunku południowym 
przez Klęcino, Wielką Wieś, Łojewo do miejscowości 
Damno i dalej szosą przez Damnicę, Mrówczyno, 
Bięcino, Rogawice do Kukowa. Stąd granica biegnie na 
północ do Żoruchowa i dalej w kierunku północno-
zachodnim szosą do skrzyżowania z drogą Słupsk-Łeba, 
skąd dalej szosą przez Żelkowo do   Choćmierówka. 

37 GD 25 3626 Połchowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Smolno drogą przez miejscowość Mrzezino do kanału 
"Reda" i kanałem tym do miejscowości Reda, skąd 
drogą przez miejscowość Ciekocino biegnie do 
miejscowości Rekowo, skąd drogą polną do oddziału 
142 do skrzyżowania z drogą żużlową, i drogą tą do 
skrzyżowania drogi z ciekiem wodnym, skąd dalej 
ciekiem wodnym przez oddziały 120, 121, 88, 89, 90 do 
drogi Sławutowo - Wejherowo, I drogą tą przez 
miejscowości Sławutowo, Brudzewo do drogi, którą 
dobiega do miejscowości Połczyno, skąd drogą 
Połczyno - Rekowo dobiega do drogi Rekowo - 
Żelistrzewo i drogą tą do drogi w kierunku Mrzezina 
dobiega do Smolna. 

38 GD 24 3821 Kąpino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: od 
skrzyżowania torów kolejowych z drogą Połczyno - 
Reda drogą biegnącą w kierunku zachodnim do 
skrzyżowania z drogą prowadzącą do mostu na rzece 
Redzie, skąd rzeką tą do granicy administracyjnej miast 
Reda i Wejherowo obok ujęcia wody Gdynia, dalej 
granicą lasu w kierunku zachodnim do leśnictwa 
Nanice, dalej ulicą Chopina do mostu na rzece Redzie 
i rzeką tą do mostu na drodze Wejherowo - 
Domatówko, dalej drogą tą biegnie do miejscowości 
Wielka Piaśnica, skąd rzeką Piaśnicą do osady leśnictwa 
Muza, skąd dalej drogą przez oddziały 62, 61, 60, 59, 
93,92,91 i 90 do skrzyżowania drogi Wejherowo - 
Sławutowo z ciekiem wodnym, skąd ciekiem wodnym 
przez oddziały 90, 89, 88, 121, 120 do skrzyżowania 
z drogą żużlową w oddziale 142, skąd drogą tą przez 
oddział 142 do skrzyżowania z drogą polną, i dalej 
drogą przez miejscowość Rekowo Górne do drogi 
Połczyno - Reda, i drogą tą do skrzyżowania z linią 
kolejową. 

39 GD 16 3905 Orle 
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kniewo drogą przez miejscowość Warszkowo i dalej 
drogą do skrzyżowania z drogą Krokowa - Wejherowo 



 9 

i drogą tą do miasta Wejherowa. Następnie ulicą Ofiar 
Piaśnicy do ulicy Karnowskiego, następnie ulicą 
Przemysłową do miejscowości Bolszewo. W Bolszewie 
ulicą Szkolną do ulicy Zamostne i dalej przez Paradyż, 
Zamostne do miejscowości Kniewo. 

40 GD 23 4057 Kębłowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Zamostne drogą przez miejscowość Bolszewo, skąd 
torem kolejowym do miejscowości Luzino. Z Luzina ul. 
Wilczka do drogi krajowej nr 6, następnie drogą tą do 
ul. Charwatyńskiej w miejscowości Kębłowo. Stąd 
drogą do miejscowości Zalewo i dalej drogą do 
miejscowości Zamostne. 

41 GD 22 4993 Zielnowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kniewo drogą przez miejscowości Zelewo i Kębłowski 
Młyn do drogi Wejherowo - Lębork, drogą tą do drogi 
w kierunku Mokry Bór (drogą poza lasem), następnie 
przez miejscowości Mokry Bór, Nowęcin, Łęczynek, 
Zielnowo do przecięcia się z drogą Zielnowo - Łęczyn, i 
drogą tą do miejscowości Łęczyn, skąd dalej przez 
miejscowość Chynowie do drogi Wejherowo - 
Mierzyno, i drogą tą do miejscowości Kniewo. 

42 GD 18 5069 Dąbrówka 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Pużyce drogą przez miejscowość Witków, Mierzynko, 
Mierzyno, Tadzino, Kostkowo, Chynowie do 
miejscowości Łęczyn Górny, dalej drogą w kierunku 
Świetlina do pierwszej drogi leżącej na wschód od 
granicy nadleśnictwa Choczewo i Strzebielino (oddział 
239) i dalej drogą w kierunku miejscowości Wysokie po 
granicy Nadleśnictwa Choczewo i Strzebielino, i drogą 
tą przez miejscowość Wysokie dobiega do 
miejscowości Pużyce. 

43 GD 21 5906 Świetlino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Pużyce drogą przez miejscowości Wysokie do drogi 
Łęczyn - Świetlino, i drogą tą do miejscowości Łęczyn, 
skąd drogą biegnie do drogi Chynowiec - Zielnowo, 
dalej drogą tą przez miejscowość Mokry Bór (droga 
poza lasem) do drogi Godętowo - Bożepole Wielkie, 
następnie drogą tą do miejscowości Bożepole Wielkie, 
skąd rzeką Łebą do miejscowości Łęczyce, i dalej drogą 
w kierunku północnym do miejscowości Brzeźno 
Lęborskie, skąd drogą dobiega do miejscowości Pużyce. 

44 SŁ 14 4291 Kisewo 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Rekowo 
Lęborskie drogą przez miejscowość Brzeźno Lęborskie 
do miejscowości Łęczyce, dalej drogą przez 
miejscowości: Godętowo, Ługi i Mosty do Lęborka do 
drogi Lębork - Tawęcino, następnie tą drogą dobiega do 
miejscowości Rekowo Lęborskie. 

45 SŁ 13 3577 Garczegórze 
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Łebień 
drogą do miejscowości Rekowo Lęborskie, skąd drogą 
do miasta Lęborka i rzeką Łeba biegnie do torów 
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Lębork-Łeba, skąd torem tym do stacji kolejowej 
Garczegórze, a następnie drogą dobiega do 
miejscowości Łebień. 

46 SŁ 12 4906 Pogorszewo 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Krępa 
Kaszubska drogą przez miejscowość: Jazierzec do drogi 
Łebień - Garczegórze i drogą tą przez miejscowość 
Garczegórze do stacji kolejowej Garczegórze, skąd 
torami Lębork-Łeba biegnie do rzeki Łeba i rzeką tą do 
miejscowości Łykówka, następnie drogą przez 
miejscowości Brynki, Redkowice, Janowiczki, 
Janowice i Rozgórze dobiega do miejscowości Krępa 
Kaszubska. 

47 SŁ 11 4210 Niebędzino 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Rozgórze 
drogą przez miejscowości: Janowice, Janowiczki, 
Redkowice, Chocielewko, Brynki i Łykówko do rzeki 
Łeba, dalej rzeką Łeba jej nowym korytem do kanału 
łączącego miejscowość Bukowiec z rzeką Łebą i 
kanałem tym biegnie do miejscowości Bukowiec, skąd 
drogą dobiega do miejscowości Rozgórze. 

48 SŁ 23 6582 Czerwieniec 

Granica obwodu biegnie od Stowięcina szosą przez 
Górzyno i Przybrodzie w kierunku Lęborka do 
przecięcia się szosy z nowym korytem rzeki Łeba. Dalej 
nowym korytem rzeki Łeba na południowy-wschód, 
a następnie w odległości ok. 1,5 km od Chocielewka 
granicą administracyjną gminy Potęgowo dochodzi do 
drogi nr 6, dalej drogą Nr 6 do miejscowości Darżyno, 
dalej Strugą Darżyńską do Głuszynka i dalej drogą do 
Stowięcina przez Rzechcino. 

49 SŁ 22 6362 Bobrowniczki 

Granica obwodu biegnie od Stowięcina szosą na 
południe przez Rzechcino, Głuszynko, Głuszyno, 
Strzyżyno do miejscowości Łebień. Stąd na północ 
drogą przez Skibiń do Bobrownik i dalej szosą przez 
Łojewo do drogi polnej ok. 0,5 km przed Wielką Wsią 
i tą drogą przez Dochowo do Szczypkowic, następnie 
szosą do Stowięcina. 

50 SŁ 32 7420 
Stara 

Dąbrowa 

Granica obwodu biegnie z Głuszynka na południe 
strumykiem "Darżyńska Struga" przez Potęgowo do 
Darżyna, stąd  
szosą na zachód przez Poganice, Domaradz do 
Mianowic, stąd na północny-wschód szosą obok 
miejscowości Zagórzyce przez Damnicę i Damno do 
Bobrownik, skąd na południe drogą przez Skibiń do 
Łebienia i dalej drogą w kierunku wschodnim przez 
Strzyżyno, Wypyski, Głuszyno do Głuszynka. 

51 SŁ 31 7471 Zagórzyce 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Bięcino drogą 
do Mrówczyna. Stąd szosą przez Damnicę, Karżniczkę, 
Zagórzyce do Mianowic. Następnie drogą do Boguszyc 
i od skrzyżowania do Borzęcina i dalej przez 
Borzęcinko do Warblewa. W odległości ok.1,0 km za 
Warblewem skręca od skrzyżowania przez Wieszyno do 
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skrzyżowania w Redzikowie. Stąd biegnie na odcinku 
ok. 2 km drogą w stronę wsi Sąborze, a następnie skręca 
na północ i biegnie drogą przez Wielogłowy, Grąsino 
do Rogawicy, a stąd szosą powraca do Bięcina. 

52 SŁ 30 6218 Jezierzyce 

Granica obwodu biegnie od stacji kolejowej Jezierzyce 
Słupskie na wschód do wiaduktu kolejowego na drodze 
Rogawica – Grąsino. Od wiaduktu drogą na południe 
przez Grąsino, wielogłowy do skrzyżowania z szosą 
Słupsk – Mianowice. Stąd szosą do Redzikowa. 
Następnie na południe przez Wieszyno drogą do szosy 
Głobino - Warblewo i dalej na zachód szosą do węzła 
drogowego Głobino. Stąd obwodnicą Słupska do węzła 
drogowego Kobylnica i dalej przez Kobylnicę do 
przejazdu na torze kolejowym koło stacji kolejowej 
Kobylnica Słupska Stąd tym torem kolejowym przez 
Słupsk Siemianice granica powraca do stacji kolejowej 
Jezierzyce Słupskie. 

53 SŁ 29 8876 Bierkowo 

Granica obwodu biegnie z Bruskowa Wielkiego szosą 
do Słupska. Od przejazdu kolejowego biegnie dalej 
torem kolejowym przez Kobylnicę do stacji kolejowej 
w Sycewicach. Od przejazdu kolejowego w Sycewicach 
drogą przez Pałówko, Pałowo, Pieszcz do Możdżanowa, 
obok miejscowości Chełmki. Od skrzyżowania 
w Możdżanowie w kierunku na wschód granica biegnie 
drogą przez Krzemienicę, Bruskowo Małe do Bruskowa 
Wielkiego. 

54 GD 26 9111 Dębogórze 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Reda kanałem "Reda" do granicy rezerwatu ,,Beka" 
i granicą tego rezerwatu w kierunku południowym, 
później wschodnim do zatoki Puckiej, i brzegiem Zatoki 
do Oksywia, skąd ulicą Inżyniera Jana Śmidowicza oraz 
ulicą Admirała Józefa Unruga biegnie przez Gdynię 
Chylonię do drogi Gdynia - Wejherowo i drogą tą 
dobiega do miejscowości Reda. 

55 GD 27 4853 Gniewowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Reda drogą przez miejscowości Rumia Zagórze i Stara 
Piła, i dalej drogą przez miejscowość Reszki do 
miejscowości Nowy Dwór Wejherowski, skąd drogą 
przez miejscowość Wejherowo Zamek do zwartej 
zabudowy miasta Wejherowa, i skrajem tej zabudowy 
do drogi Wejherowo - Reda w miejscowości 
Śmiechowo, skąd drogą do miejscowości Reda. 

56 GD 28 3914 Gowino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Bolszewo torem kolejowym do zwartej zabudowy 
miasta Wejherowa i granicą tej zabudowy do drogi 
Wejherowo - Bieszkowice, dalej drogą tą przez 
miejscowości Wejherowo Zamek i Nowy Dwór 
Wejherowski do drogi prowadzącej w kierunku 
miejscowości Sopieszyno, i drogą tą przez miejscowość 
Sopieszyno biegnie do miejscowości Gowinko, skąd 
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drogą przez miejscowość Robakowo do miejscowości 
Luzino, dalej torem kolejowym Wejherowo - Lębork 
dobiega do miejscowości Bolszewo. 

57 GD 31 3948 Paraszyno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Bożepole Wielkie drogą przez miejscowości 
Strzebielino Morskie, Nowe Kębłowo, Luzino, 
Barłomino do Wyszecina, a stąd przez miejscowości 
Tępcz, Stawy, drogą na zachód do rzeki Łeby przy 
osadzie Tępski Młyn (Polski Młyn), stąd rzeką Łebą 
przez miejscowości Paraszyno i Krzykowice dobiega do 
miejscowości Bożepole Wielkie. 

58 GD 32 6526 Łówcz Górny 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Bożepole Wielkie rzeką Łebą przez miejscowości 
Paraszyno, Porzecze i Łówcz Dolny i dalej drogą przez 
miejscowość Osiek do drogi Nawcz - Tłuczewo, i drogą 
tą przez miejscowości Nawcz i Dzięcielec, Rozłazino, 
Godętowo i Łęczyce do rzeki Łeby, i nurtem rzeki Łeby 
do miejscowości Bożepole Wielkie. 

59 SŁ 15 4579 Dębino 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Mosty 
drogą przez miejscowości: Ługi, Godętowo i Rozłazin 
do miejscowości Rozłazino, skąd drogą do 
miejscowości Dzięcielec, biegnie do miasta Lębork 
i drogą Lębork-Godętowo, dobiega do miejscowości 
Mosty. 

60 SŁ 25 5396 Małoszyce 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Łykówka 
rzeką Łeba do miasta Lęborka i dalej drogą Lębork-
Cewice przez miejscowości: Maszewo i Jeziernik 
biegnie do miejscowości Krępkowice - Krępiechówko, 
a następnie strugą Sitnica do drogi Lębork-Pogorzelice i 
drogą tą na zachód przez miejscowość Zapadłe i dalej 
biegnie  w kierunku Podlewa do rzeki Łeba, następnie tą 
rzeką dobiega do miejscowości Łykówka. 

61 SŁ 24 5559 Pogorzelice 

Granica obwodu przebiega z miejscowości Unieszynko 
drogą przez miejscowości Unieszyno i Unieszyniec do 
granicy powiatu lęborskiego i granicą tą wzdłuż rowu 
melioracyjnego, do rzeki Unieszynka. Następnie 
południową granicą oddziałów 297, 296, 295, następnie 
granicą pomiędzy oddziałami 295 a 294 i drogą do rzeki 
Pogorzelica na granicy oddziałów 181 i 182. Następnie 
rzeką Pogorzelicą i południową granicą oddziałów 183, 
184, i 185, w kierunku drogi nr 6. Następnie drogą nr 6 
do skrzyżowania z drogą do miejscowości Runowo. 
Stąd granicą gminy Potęgowo do rzeki Łeba. Stąd rzeką 
granica biegnie do mostu na drodze Chocielewko – 
Pogorzelice, tuż przy ujściu strugi Sitnica do rzeki Łeba. 
Od mostu granica biegnie drogą Chocielewko – 
Pogorzelice do drogi nr 6. Drogą nr 6 biegnie do strugi 
Sitnica. Następnie strugą do granicy pomiędzy 
oddziałami nr 18 i 36 i tą granicą do drogi Dziechlino – 
Krępkowice. Następnie tą drogą przez miejscowość 
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Krępkowice do drogi Maszewo – Unieszyno. Następnie 
drogą Maszewo – Unieszyno do miejscowości 
Unieszynko. 

62 GD 37 3877 Chwarzno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Wiczlino drogą przez miejscowości Lężyce, Stara Piła, 
Rumia Zagórze do zwartej zabudowy miasta Gdyni, 
skąd granicą zwartej zabudowy do drogi państwowej Nr 
52 i drogą tą do obwodnicy trójmiejskiej 
w miejscowości Zwierzyniec, dalej obwodnicą przez 
miejscowość Chwarzno do drogi Wielki Kack, i drogą 
tą do miejscowości Wiczlino. 

63 GD 36 7081 Bieszkowice 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Przetoczyno drogą przez miejscowości Sopieszyno, 
Nowy Dwór Wejherowski do miejscowości Reszki, 
następnie do miejscowości Stara Piła i dalej drogą przez 
miejscowość Łężyce do miejscowości Koleczkowo, stąd 
drogą przez miejscowości Kielno, Kamień i Szemud do 
miejscowości Przetoczyno. 

64 GD 29 3505 Milwino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Gowino drogą przez Sopieszyno i Przetoczyno do drogi 
Szemud - Częstkowo, i drogą tą do miejscowości 
Częstkowo, skąd drogą przez miejscowości Milwino, 
Milwi ńska Huta i Sychowo dobiega do Gowina. 

65 GD 30 3036 Barłomino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Robakowo drogą przez miejscowości Sychowo, 
Milwi ńska Huta, Milwino, Częstkowo, Smażyno, 
skrzyżowanie Rosochy i miejscowości Wyszecino, 
Barłomino i Luzino do miejscowości Robakowo. 

66 GD 34 3648 Borek 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Tłuczewo środkiem rzeki Łeby do miejscowości Tępski 
Młyn (Polski Młyn), dalej drogą przez miejscowości 
Stawy i Tępcz do Wyszecina, skąd drogą przez 
Pobłocie, do Strzepcza, następnie drogą w kierunku 
południowym do mostu na rzece Łebie przy 
miejscowości (osadzie) Miłoszewo i środkiem rzeki do 
miejscowości Tłuczewo. 

67 GD 33 3831 Kętrzyno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Nawcz i Osiek drogą do rzeki Łeby, i rzeką Łebą do 
miejscowości Tłuczewo, skąd drogą do miejscowości 
Linia, i stąd torem kolejowym Lębork - Kartuzy biegnie 
do miejscowości Niepoczołowice, skąd drogą przez 
miejscowości Zakrzewo, Popowo i Dzięcielec dobiega 
do Nawcza. 

68 SŁ 26 3725 Dziechno 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Popowo 
drogą przez miejscowość Zakrzewo do miejscowości 
Łebunia, skąd drogą przez miejscowości: Osowo 
Lęborskie i Rozłogi do drogi Lębork - Nawcz i drogą tą 
biegnie do miejscowości Dzięcielec, skąd drogą dobiega 
do miejscowości Popowo. 

69 GD 7402 Trójmiasto Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
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37A Zwierzyniec obwodnicą trójmiejską do przecięcia z 
ulicą Szczęśliwą w Gdańsku, dalej ulicą Potokową 
następnie granicą zwartej zabudowy miasta Gdańsk tj. 
wzdłuż ulic: Matemblewska, Słowackiego, Leśna Góra, 
Góralska, Trawki, Mikołaja Gomółki, Aleksandra 
Orłowskiego, Piotra Norblina, Polanki, Podhalańska, 
Świerkowa, Kwietna, Opacka, Józefa Czyżewskiego. 
Dalej granicą zwartej zabudowy miasta Sopot tj. wzdłuż 
ulic: Świemirowska, Juliusza Słowackiego, Jana 
Kasprowicza, Mikołaja Kopernika, Antoniego 
Abrahama, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, 
Stanisława Moniuszki, Piaskowa, Zacisze, 23 Marca, 
Jacka Malczewskiego, Oskara Kolberga, Kujawska, 
Mazowiecka. Dalej granicą zwartej zabudowy miasta 
Gdynia tj. wzdłuż ulic: Bernadowska, Aleja 
Zwycięstwa, Inżynierska, Techniczna, Wrocławska, 
Adwokacka, Źródlana, Kłajpedzka, Orańska, Lidzka, 
Trocka, Spokojna, Witolda, Gedymina, Płocka, 
Łęczycka, Olkuska, Halicka, Wileńska, Poznańska, 
Bydgoska, Tatrzańska, Szczecińska, Elbląska, 
Wolności, Falista, Maurycego, Beniowskiego, 
Stanisława Wąsowicza, Hozjusza, Bronisława 
Dembińskiego, Leszczyki, Działdowska, Morska, 
Swarzewska, Demptowska, Jana Ryblińskiego, 
Komandora Sakowicza do obwodnicy trójmiejskiej 
w miejscowości Zwierzyniec. 

70 GD 38 4858 Chwaszczyno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Koleczkowo drogą przez miejscowość Wiczlino do 
obwodnicy trójmiejskiej w miejscowości Wielki Kack, 
skąd obwodnicą do drogi Wysoka - Chwaszczyno 
i drogą tą przez miejscowości Wysoka, Osowa, 
Chwaszczyno, Dobrzewino i Brzozówka do 
Koleczkowa. 

71 GD 40 7015 Kłosowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kielno drogą przez miejscowości Karczemki, Tuchom, 
Miszewko i Miszewo do drogi Przodkowo - Popowo, 
i drogą przez miejscowość Przodkowo do drogi Załęże - 
Kamień, i drogą tą biegnie do miejscowości Kamień, 
skąd drogą dobiega do miejscowości Kielno. 

72 GD 35 5352 Donimierz 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Częstkowo drogą przez miejscowość Głazica do 
miejscowości Szemud, skąd drogą biegnie do 
miejscowości Kamień, i dalej drogą po wschodniej 
stronie Jeziora Kamień i Jeziora Wysokiego oraz 
miejscowości Kowalewo do miejscowości Łebieńska 
Huta, skąd drogą przez miejscowości Łebno i Smażyno 
dobiega do miejscowości Częstkowo. 

73 GD 42 3940 Lewino 
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Strzepcz drogą przez miejscowości Pobłocie, Łebno 
i Łebieńska Huta do drogi, którą przez miejscowości 
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Łączny Dół, Będargowo, Stary Młyn i Stara Huta 
biegnie do miejscowości Nowa Huta, skąd rzeką Łebą 
biegnie do miejscowości Miłoszewo i dalej drogą 
dobiega do miejscowości Strzepcz. 

74 GD 43 4552 
Kamienna 

Góra 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Linia drogą do miejscowości Tłuczewo, skąd rzeką 
Łebą przez miejscowość Miłoszewo i Nowa Huta do 
Jeziora Lubygość, i południowym brzegiem tego jeziora 
oraz dopływem Jeziora Potęgowskiego i południowym 
brzegiem tego jeziora biegnie do drogi prowadzącej do 
miejscowości Kamieniecki Młyn, i drogą tą dobiega do 
tej miejscowości, skąd torem kolejowym przez 
miejscowość Niepoczołowice biegnie do stacji 
kolejowej Linia, skąd drogą dobiega do miejscowości 
Linia. 

75 
SŁ 42 
SŁ 43 

7841 
Łebunia - 

Siemirowice 

Granica obwodu przebiega od miejscowości Cewice 
w kierunku Lęborka do miejscowości Osowo Lęborskie 
do skrzyżowania i dalej szosą do miejsowości Łebunia. 
Stąd szosą obok kościoła biegnie do miejscowości 
Okalice a dalej drogą dobiega do Zakrzewa, gdzie 
skręca w prawo w kierunku południowym i drogą 
dobiega do granicy lasu i dalej drogą przy lesie dobiega 
do torów kolejowych w Niepoczołowicach, skąd torami 
kolejowymi biegnie w kierunku południowym do 
przejazdu kolejowego Kamienica Młyn, gdzie skręca na 
zachód i drogą leśną dobiega do jeziora Kamienieckie 
i północnym brzegiem tego jeziora a dalej drogą leśną 
poprzez półwysep dochodzi do brzegu jeziora Święte. 
Brzegiem jeziora Święte dobiega do granicy gmin 
Cewice i Sierakowice i granicą tą dobiega do szosy 
Smolniki - Siemirowice, gdzie skręca w kierunku 
północnym i szosą biegnie do drogi i dalej drogą tą w 
kierunku zachodnim biegnie obok miejscowości Bryle 
i obok krzyża drogą żwirową dochodzi do Bochowa. 
Z Bochowa drogą polną w kierunku Oskowa do granicy 
Gmin Cewice - Czarna Dąbrówka, dalej granicą gmin 
do drogi Rokity - Oskowo i dalej drogą tą biegnie przez 
Oskowo do Cewic. 

76 SŁ 41 4729 Przebądzino 

Granica obwodu przebiega szosą Lębork-Bytów od 
skrzyżowania w Osowie Lęborskim z drogą do 
Maszewa przez miejscowość Cewice i dalej tą szosą do 
wsi Oskowo. Za Oskowem skręca na szosę do 
miejscowości Rokity i biegnie tą szosą do przecięcia się 
z granica Gmin Cewice - Czarna Dąbrówka i dalej ta 
granicą do przecięcia się z rzeka Bukowina i dalej 
granicą gmin do wsi Kotuszewo i dalej tą granicą do 
drogi żużlowej Mikorowo-Maszewo i tą drogą biegnie 
przez osadę Unieszyniec do wsi Unieszyno, skąd szosą 
przez wieś Unieszynko i Maszewo dobiega do 
skrzyżowania z szosą Lębork - Bytów w Osowie 
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Lęborskim. 

77 SŁ 40 6520 Mikorowo 

Granica obwodu biegnie od przecięcia się rzeki 
Pogorzelica z granicą oddziałów leśnych 182/181 tj. 
obok hodowli pstrąga. Dalej biegnie tą granicą 
w kierunku południowo-wschodnim drogą leśną przez 
oddziały leśne: 181, 230/231; 239, 294. Następnie 
granicą Nadleśnictw Lębork - Cewice pomiędzy 
oddziałami: 294/19; 295/20; 22; 296; 297/22. Dalej 
przez łąki rowem melioracyjnym granica biegnie do 
rzeki Unieszynka do wysokości oddziału 54. Następnie 
przechodzi na wąwóz wzdłuż plantacji topolowej, 
następnie biegnie granicą pól i lasów (pole pod 
Kotuszewem) przez środek jeziora Kotuszewo. Dalej 
lasem granica biegnie do przecięcia się z rzeką 
Bukowiną. Stąd granica obwodu biegnie rzeką 
Bukowiną do jej ujścia do rzeki Łupawa 
w miejscowości Kozin. Dalej granica biegnie 
w kierunku zachodnim rzeką Łupawą do szosy 
Podkomorzyce-Karwno i stąd szosą w kierunku 
północnym do Karwna, a następnie przez Nowe Karwno 
do Wargowa. Stąd granica przechodzi nad rzeką 
Pogorzelica tj. z miejscowości Wargowo drogą polną 
Wargowo-Warcimino do granicy lasu pomiędzy 
oddziałami 9, 3, 2/8. Następnie granica biegnie rzeką 
Pogorzelica w kierunku północno-wschodnim obok 
miejscowości Warcimino, Runowo i Runówko 
(hodowla pstrąga) do punktu wyjścia. 

78 SŁ 39 11000 Dąbrówka 

Granica obwodu biegnie od mostu na rzece Łupawa 
w miejscowości Poganice szosą w kierunku Lęborka 
przez wsie: Darżyno, Chlewnicę do parkingu ok. 600 m 
za skrzyżowaniem z drogą do Runowa. Stąd drogą leśną 
biegnącą przed parkingiem od strony Chlewnicy 
w kierunku południowo-wschodnim ok. 250 m. do 
skrzyżowania z drogą leśną biegnącą od szosy do 
miejscowości Runówko, następnie tą drogą w kierunku 
wschodnim do hodowli ryb w miejscowości Runówko. 
Stąd granica biegnie rzeką Pogorzelicą obok 
miejscowości: Runowo, Warcimino do Wargowa. Na 
wysokości wsi od strony północnej od rzeki między 
oddziałami leśnymi nr 2 i 8 drogą od strony wsi 
Warćmino biegnie do wsi Wargowo obok krzyża, dalej 
przez wieś w kierunku południowym do drogi na Nowe 
Karwno. Następnie drogą tą przez Nowe Karwno do 
drogi Soszyce - Karwno, dalej w kierunku południowo-
wschodnim do wsi Karwno do asfaltu. Asfaltem do 
miejscowości Podkomorzyce, skąd przez Gogolewko, 
Gogolewo do miejscowości Dobra skąd droga polną do 
Malczkowa, gdzie skręca drogą asfaltową na wschód w 
kierunku Łupawy, a następnie rzeką do mostu w 
miejscowości Poganice. 
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79 SŁ 38 6372 Wieliszewo 

Granica obwodu biegnie od wsi Poganice w kierunku 
południowym rzeką Łupawa do miejscowości Łupawa 
i stąd szosą do Malczkowa, a następnie droga polna do 
miejscowości Dobra. Dalej granica biegnie szosą przez 
Podole Małe, Dobieszewo do Borzęcina. Z Borzęcina 
granica biegnie droga polną do Boguszyc stąd 
w kierunku północnym drogą do miejscowości 
Domaradz dalej z Domaradza szosą do Poganic. 

80 SŁ 37 4881 Starnice 

Granica obwodu biegnie od skrzyżowania w 
miejscowości Głobino szosą w kierunku południow – 
wschodnim przez Warblewo, Borzęcino Dobieszewko, 
Dobieszewo. Stąd w kierunku zachodnim szosą przez 
Dębnicę Kaszubską i na północny zachód do 
skrzyżowania w Głobinie. 

81 SŁ 36 6552 Lubuń 

Granica obwodu biegnie od węzła drogowego Głobino 
do  Dębnicy Kaszubskiej i stąd drogą prowadzącą w 
kierunku Podwilczyna do rzeki Słupia i dalej tą rzeką do 
szosy Lubuń – Kwakowo. Stąd granica biegnie szosą 
przez Kwakowo, Zajączkowo, Łosino do węzła 
drogowego Kobylnica, następnie obwodnicą Słupska do 
węzła drogowego Głobino. 

82 SŁ 35 8807 
Sierakowo 
Słupskie 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Kobylnica 
szosą przez Łosino, Zajączkowo obok Kwakowa do 
Lulemina, stąd drogą przez Kuleszewo, Wrząca, 
Kczewo i Żabno do szosy Wrześnica-Sycewice i dalej 
szosą w kierunku Sycewic do toru kolejowego, stąd 
torem do Kobylnicy. 

83 GD 39 4239 Banino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Chwaszczyno drogą przez miejscowość Osowa do 
obwodnicy trójmiejskiej w miejscowości Wysoka 
i obwodnicą tą do drogi Klukowo - Bysewo, skąd drogą 
tą przez miejscowości Rębiechowo, Banino, Miszewo, 
Tuchom, Karczemki do Chwaszczyna. 

84 GD 41 4726 Szarłata 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Łebieńska Huta drogą przez przysiółek Retebunka, 
miejscowość Otalżyno, dalej drogą prowadzącą w 
kierunku wschodnim a następnie drogą prowadzącą 
przez miejscowość Trzy Rzeki do drogi Przodkowo - 
Pomieczyno, dalej drogą przez miejscowość Przodkowo 
do miejscowości Grzybno, gdzie rzeką Klasztorna 
Struga do torów kolejowych Kartuzy – Sierakowice i 
dalej tym torem biegnie do drogi Prokowo - 
Pomieczyno i drogą tą przez miejscowość 
Pomieczyńska Huta do Pomieczyna, skąd drogą dobiega 
do miejscowości Łebieńska Huta. 

85 GD 47 4953 Smolne Błoto 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Pomieczyno drogą przez miejscowości Pomieczyńska 
Huta do torów kolejowych Kartuzy - Sierakowice, dalej 
torem tym do miejscowości Grzybno, skąd rzeką 
Klasztorna Struga do drogi Przodkowo – Kartuzy i dalej 
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drogą tą biegnie do zwartej zabudowy miasta Kartuzy i 
granicą tej zabudowy do drogi Kartuzy - Sierakowice, 
dalej drogą tą przez miejscowość Łapalice do 
miejscowości Garcz, skąd drogą do miejscowości 
Sianowo, dalej rzeką Dębnicą przebiega do drogi Stara 
Huta - Pomieczyno i drogą tą przez miejscowości Stary 
Młyn, Bęgardowo, Łączny Dół dobiega do 
miejscowości Pomieczyno. 

86 GD 46 5867 Staniszewo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Nowa Huta drogą przez miejscowość Stara Huta, 
Stążki, skąd drogą w kierunku Pomieczyna do rzeki 
Dębnica i rzeką tą do miejscowości Sianowo, skąd 
drogą biegnie do miejscowości Garcz, dalej drogą przez 
miejscowości Cieszenie i Miechucino do miejscowości 
Mojusz, skąd drogą przez miejscowości Szopa, Bącka 
Huta Bącz, Palestyna, Mirachowo dobiega do 
miejscowości Nowa Huta. 

87 GD 45 4780 Mirachowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Sierakowice torem kolejowym przez miejscowość 
Kamienica Królewska do drogi Kamienica Królewska - 
Kamieniecki Młyn, skąd dalej drogą przez miejscowość 
Kamieniecki Młyn - Wybudowanie do Jeziora Odnoga i 
wschodnim brzegiem tego jeziora oraz południowym 
brzegiem Jeziora Potęgowskiego i dalej dopływem do 
Jeziora Kocenko i jego południowym brzegiem, a 
następnie dopływem tego jeziora biegnie do Jeziora 
Lubygość skąd południowym brzegiem do drogi 
prowadzącej w kierunku miejscowości Nowa Huta, 
dalej drogą przez miejscowości Nowa Huta, 
Mirachowo, Palestyna, Bącz, Bącka Huta, Szopa 
i Mojusz biegnie do drogi Kartuzy - Sierakowice, 
i drogą tą dobiega do miejscowości Sierakowice. 

88 GD 44 4277 Załakowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Sierakowice drogą wiodącą do drogi Puzdrowo - 
Łyśniewo Sierakowickie, dalej drogą przez 
miejscowości Łyśniewo Sierakowickie, przy północnym 
brzegu Jeziora Miemino oraz w okolicy południowego 
brzegu Jeziora Czarnego i dalej do granicy 
administracyjnej gminy Sierakowice, skąd granicą 
gminy Sierakowice biegnie do rzeki Bukowina i 
środkiem tej rzeki do Jeziora Święte, dalej drogą wzdłuż 
północnego brzegu tego jeziora do drogi Bukowina - 
Kamieniecki Młyn, a następnie tą drogą do torów 
kolejowych Kartuzy - Lębork i torami tymi przez 
miejscowość Kamienica Królewska dobiega do 
miejscowości Sierakowice. 

89 SŁ 51 8285 Rokity 

Granica obwodu biegnie od przecięcia się rzeki 
Bukowina w miejscowości Ściborze z granicą gmin 
Czarna Dąbrówka i Cewice, a dalej tą granicą w 
kierunku południowo-wschodnim do przecięcia się 
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z szosą Oskowo-Rokity, i od tej szosy granicą gmin 
Cewice i Czarna Dabrówka do drogi polnej Oskowo – 
Bochowo. Dalej ta droga dochodzi do drogi asfaltowej 
w Bochowie i dalej droga żwirową obok  krzyża w 
miejscowości Bryle i obok tej miejscowości drogą 
dochodzi do szosy Siemirowice-Smolniki, gdzie skręca 
w kierunku południowym i szosą obok szkoły 
podstawowej w Przerytem dobiega do granicy powiatu 
kartuskiego i dalej tą granicą obok miejscowości Dolina 
Jadwigi, Rokicki Młyn, Stara Huta do przecięcia z 
drogą łączącą miejscowości Kamionka Gowidlińska i 
Mydlita, skąd tą drogą do Mydlity i dalej szosą do 
Jasienia. Z Jasienia szosą biegnie przez zwężenie jeziora 
Jasień, a następnie w kierunku północnym środkiem 
jeziora do miejscowości Zawiat, skąd drogą polną 
biegnie przez Jerzkowice, skąd droga asfaltową do 
Czarnej Dąbrówki, a następnie droga polna w kierunku 
Zielnika do rzeki Łupawa, następnie tą rzeką w 
kierunku wschodnim do miejscowości Kozin i dalej 
rzeką Bukowina do przecięcia z granicą gmin Czarna 
Dąbrówka i Cewice w miejscowości Ściborze. 

90 SŁ 49 6538 Nożynko 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Czarna 
Dąbrówka szosą przez Kleszczyniec, Nożyno, 
Unichowo do Budowa, następnie granica biegnie 
w kierunku północno-wschodnim przez miejscowość 
Lężyki drogą i dalej w kierunku północno-zachodnim 
przez Roztok, Gogółkę do Gogolewka i dalej szosą 
w kierunku wschodnim do Podkomorzyc. Od 
Podkomorzyc szosą w kierunku północnym do 
skrzyżowania, dalej szosą w kierunku Karwna do rzeki 
Łupawa w miejscowości Podkomorki. Następnie rzeką 
Łupawa, obok miejscowości Szczyrki granica biegnie 
do miejscowości Zielnik, stąd drogą do miejscowości 
Czarna Dąbrówka. 

91 SŁ 48 7264 Motarzyno 

Granica obwodu biegnie od Gogolewka drogą gruntową 
na południowy-zachód przez Gogółkę, Roztok, Lężyki 
do Budowa, skąd szosą do Unichowa na przestrzeni ok. 
3 km do skrzyżowania, następnie szosą Gałęzów-
Niepoględzie do Gałęźni Wielkiej. Stąd przez 
Goszczyno, Niemczewo do zbiegu z szosą Dobieszewo-
Dębnica Kaszubska. Stąd szosą przez Dobieszewo, 
Podole Małe, Dobrą, Gogolewo do Gogolewka. 

92 SŁ 47 7732 Krzynia 

Granica obwodu biegnie od skrzyżowania w 
miejscowości Dębnica Kaszubska szosą w kierunku 
Motarzyna do Niemczewa. Stąd drogą w kierunku 
południowo – wschodnim przez Goszczyno do Gałęźni 
Wielkiej. Następnie szosą z Gałęźni Wielkiej przez 
Gałęźnię Małą, Świelubie i Górki do Wierszyna. Stąd 
drogą w kierunku zachodnim do Darżkowa i dalej szosą 
przez Podwilczyn, Łysomice do skrzyżowania w 
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Dębnicy Kaszubskiej – punktu wyjściowego granicy 
obwodu. 

93 SŁ 46 6358 Mielno 

Granica obwodu biegnie od rzeki Słupia drogą Dębnica 
Kaszubska-Łysomice przez Łysomice do Powilczyna, 
stąd drogą do Uliszkowic i dalej szosą przez Suchorze, 
Objezierze, Kruszynę do Kwakowa. Stąd granica 
biegnie szosą w kierunku Lubunia do rzeki Słupia 
i dalej tą rzeką do punktu wyjściowego na drodze 
Dębnica Kaszubska-Łysomice. 

94 SŁ 45 6060 Płaszewo 

Granica obwodu biegnie od wsi Kwakowo, szosą przez 
Kruszynę, Objezierze, Suchorze, Miszewo, Kuźnik do 
Barcina, stąd szosą a następnie drogą w kierunku 
północnym przez miejscowość Zagórki do Kuleszewa 
i stąd drogą w kierunku wschodnim do Lulemina, dalej 
szosą powraca do Kwakowa. 

95 SŁ 44 8360 Ścięgnica 

Granica obwodu biegnie od wsi Kuleszewo na południe 
do zbiegu szos w Barcinie. Tu skręca na zachód do 
Korzybia, następnie torem kolejowym do wsi 
Pomiłowo. Następnie przechodzi na prawy brzeg rzeki 
Wieprza i wraca nim do rowu melioracyjnego 
w Klęśnie. Tu wychodzi na drogę do Tychowa i przez 
Tychowo, Bzowo biegnie do Kczewa. Z Kczewa drogą 
przez Wrzącą, Giełdoń zamyka się w Kuleszewie. 

96 GD 49 5360 Leźno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Żukowo drogą przez miejscowości Miszewo, 
Rębiechowo do drogi Klukowa - Bysewo i drogą tą 
przez miejscowość Klukowo do obwodnicy 
trójmiejskiej, skąd obwodnicą do drogi Jasień - 
Kokoszki i drogą tą przez Karczemki Kiełpińskie, 
Kokoszki do torów kolejowych Gdynia - Kartuzy, 
i torem tym przez przystanek PKP Stara Piła do drogi 
Przyjaźń - Żukowo, następnie drogą tą do miejscowości 
Żukowo. 

97 GD 48 6099 Smołdzino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Przodkowo drogą przez Kczewo do drogi Żukowo - 
Gdynia, drogą tą do miejscowości Żukowo, dalej drogą 
przez miejscowości Borkowo, Dzierżążno i Kiełpino, 
stąd drogą do miasta Kartuzy i granicą zabudowy 
wzdłuż ulicy Kościerskiej i Węglowej do drogi Kartuzy 
- Przodkowo i drogą tą dobiega do miejscowości 
Przodkowo. 

98 GD 64 5210 Chmielno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Łapalice drogą do zwartej zabudowy miasta Kartuzy 
i granicą tej zabudowy do drogi Kartuzy – Brodnica 
Górna, dalej drogą tą przez miejscowość Ręboszewo, 
skąd rzeką Radunią, środkiem Jeziora Brodno Wielkie i 
ponownie rzeką Radunia biegnie do miejscowości 
Brodnica Dolna, skąd drogą do miejscowości Brodnica 
Górna, następnie drogą do miejscowości Maks, dalej 
drogą Maks – Przewóz i ciekiem wodnym do Jeziora 
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Raduńskiego Dolnego, a następnie jego środkiem i 
ciekiem wodnym do drogi prowadzącej do 
miejscowości Reskowo, skąd drogą dobiega do 
miejscowości Łapalice. 

99 GD 65 6905 Borzestowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z Borucina 
drogą do miejscowości Nowa Wieś Kartuska, skąd 
drogą przez miejscowości Kamienica Szlachecka, 
Szklana i Mrozy do drogi Kartuzy - Sierakowice i drogą 
tą przez miejscowości Wygoda i Miechucino biegnie do 
drogi prowadzącej przez miejscowość Reskowo, i drogą 
tą oraz ciekiem wodnym do Jeziora Raduńskiego 
Dolnego, dalej środkiem tego jeziora biegnie do drogi 
Brodnica Górna - Borucino, którą dobiega do 
miejscowości Borucino. 

100 GD 66 5433 Tuchlino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Puzdrowo drogą do miejscowości Sierakowice, skąd 
drogą przez miejscowości Mrozy, Szklana i Kamienica 
Szlachecka do miejscowości Nowa Wieś Kartuska, skąd 
drogą biegnie do miejscowości Klukowa Huta, dalej 
drogą przez miejscowości Mściszewice i Tuchlino 
dobiega do miejscowości Puzdrowo. 

101 GD 67 4400 Gowidlino 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Łyśniewo Sierakowickie drogą do miejscowości 
Puzdrowo, skąd drogą do miejscowości Tuchlino, dalej 
drogą przez miejscowości Mściszewice, Amalka, 
Bielawki, Borek Kamienny, Lemany i Gowidlino 
dobiega do miejscowości Łyśniewo Sierakowickie. 

102 GD 68 4379 Kistówko 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Łyśniewo Sierakowickie drogą przez miejscowości 
Gowidlino, Lemany, Borek Kamienny i Kistowo do 
granicy powiatu kartuskiego, dalej granicą powiatu 
kartuskiego do drogi Bochowo - Skórzniki i drogą tą 
biegnie przez miejscowości Skórzniki i Janowo do 
miejscowości Łyśniewo Sierakowickie. 

103 SŁ 66 6416 Jasień 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Mydlita 
drogą w kierunku Kamionki Gowidlińskiej do 
przecięcia się z granicą powiatu bytowskiego i dalej 
granicą w kierunku południowym do miejscowości 
Parchowski Młyn, stąd szosą przez Parchowo ok. 0,5 
km przed miejscowością Jamno wchodzi na strumyk 
w kierunku północnym do brzegu najdalej na południe 
wysuniętej zatoki jeziora Żukowskiego, następnie 
środkiem wód tego jeziora do rzeki Słupia. Dalej rzeką 
Słupia do przecięcia się z szosą Pomysk Wielki-Jasień, 
stąd tą szosą w kierunku Jasienia do miejscowości 
Obrowo. Następnie strumykiem łączącym jezioro 
Obrowo z jeziorem Jasień granica obwodu biegnie na 
północ środkiem jeziora Jasień do szosy przebiegającej 
pomiędzy jeziorem Jasień, następnie przebiega po 
wschodniej stronie trzech wysp na jeziorze, które należą 
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do obwodu Nr 91, następnie granica biegnie przez 
Jasień do Mydlity. 

104 SŁ 50 7702 Skotawsko 

Granica obwodu biegnie od skrzyżowania szos w 
Czarnej Dąbrówce drogą asfaltową do Jerzkowic skąd 
drogą polną do miejscowości Zawiaty, skąd środkiem 
jeziora Jasień na południe do strumyka łączącego 
jezioro Jasień z jeziorem Obrowo, skąd strumykiem tym 
do szosy w miejscowości Obrowo, następnie szosą w 
kierunku miejscowości Pomysk Mały do rzeki Słupia, 
następnie granica biegnie rzeką do szosy Gostkowo-
Unichowo. Stąd szosą przez Unichowo, Nożyno, 
Kleszczyniec powraca do Czarnej Dąbrówki. 

105 SŁ 60 7914 Radusz 

Granica obwodu biegnie od Unichowa szosą w kierunku 
Bytowa do rzeki Słupia, następnie skręca na zachód i 
biegnie tą rzeką do ujścia potoku Kamieniec koło 
Barnówka. Stąd biegnie tym potokiem w kierunku 
południowo-wschodnim do szosy i dalej szosą do 
Kołczygłów, stąd biegnie dalej również szosą przez 
miejscowość Radusz, Wierszyno, Górki, Gałęźnia Mała, 
Gałęźnia Wielka, Niepoględzie, Gałęzów do Unichowa. 

106 SŁ 58 3397 Podwilczyn 

Granica obwodu biegnie z Kołczygłów szosą 
w kierunku Kołczygłówek do toru kolejowego, 
następnie biegnie tym torem do stacji kolejowej Zieliń 
i dalej szosą przez wieś Zieliń do Suchorza, następnie 
szosą do Uliszkowic. Stąd granica biegnie drogą 
w kierunku północno-wschodnim do Podwilczyna 
i dalej przez Darskowo do Wierszyna, stąd szosą 
dochodzi do punktu wyjściowego w Kołczygłowach. 

107 SŁ 57 10263 Trzebielino 

Granica obwodu biegnie od skrzyżowania szosy 
Trzebielino-Suchorze z torem kolejowym Korzybie-
Bytów ok. 0,5 km od miejscowości Zieliń, biegnie tym 
torem w kierunku Bytowa do przecięcia się toru z szosą 
Darskowo-Cetyń, następnie biegnie tą szosą przez 
Cetyń i Poborowo w kierunku Trzebielina do 
miejscowości Żerdzice, skąd biegnie drogą w kierunku 
południowym do miejscowości Szczeki i następnie na 
południowy-zachód drogą w kierunku Bożanki do rzeki 
Wieprzy. Dalej granica biegnie rzeką Wieprza 
w kierunku północno- zachodnim na odcinku ok. 5 km 
i następnie biegnie na północ strumykiem do szosy 
łączącej miejscowości Bąkowo i Bronowo. Dalej 
granica biegnie tą szosą przez Jabłoniec, Bronowo, 
Kuźnik, Gumieniec, Miszewo, Suchorze, Zieliń do 
punktu wyjściowego na skrzyżowaniu szosy Słupsk-
Trzebielino-Suchorze z torem kolejowym Korzybie-
Bytów. 

108 
SŁ 56 
SŁ 54 

10969 
Warcino - 

Zielice 

Granica obwodu biegnie drogą od mostu w 
miejscowości Kępice do Warcina, dalej drogą przez 
Łużki do skrzyżowania dróg w odległości ok. 0,6 km od 
miejscowości Płociny, dalej granica skręca w kierunku 
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północno-wschodnim prostą linią do skrzyżowania toru 
kolejowego z drogą obok miejscowości Osieczki, a 
następnie torem kolejowym przez Korzybie do szosy 
Sławno – Barcino i dalej tą szosą przez Barwino, 
Barcino, Bronowo na południe przez Jabłoniec w 
kierunku Trzebielina, następnie od punktu w którym 
szosa skręca na wschód, granica biegnie dalej na 
południe strumykiem do rzeki Wieprza i dalej dochodzi 
tą rzeką do mostu w miejscowości Kępice. 

109 EL 5 3928 
Krynica 
Morska 

Granica obwodu przebiega: od miejscowości Kąty 
Rybackie drogą w kierunku północnym do granicy pasa 
technicznego Urzędu Morskiego w Gdyni, a następnie 
granicą tego pasa w kierunku północno - wschodnim do 
granicy państwa i dalej granicą państwa w kierunku 
południowo wschodnim na 200 metrów w głąb Zalewu 
Wiślanego, po czym równolegle do brzegu Mierzei 
Wiślanej w odległości 200 metrów w kierunku 
zachodnim do wysokości leśniczówki w m. Przebrno, 
a następnie w kierunku północnym do brzegu Mierzei 
Wiślanej, skąd południowym brzegiem Mierzei 
Wiślanej przez Skowronki do drogi stanowiącej 
zachodnią granicę obwodu w m. Kąty Rybackie. 

110 EL 6 3401 
Kąty 

Rybackie 

Granica obwodu przebiega: od brzegu Zalewu 
Wiślanego w m. Przebrno Leśnictwo w linii prostej 
przez Zalew na dwa kilometry w głąb Zalewu, a na-
stępnie w linii prostej do ujścia rzeki Nogat i stąd prosto 
do ujścia Kanału Zamkniętego i dalej linią brzegową 
wzdłuż wału ochronnego Zlewu Wiślanego do m. Kąty 
Rybackie a stąd pasem trzecim bez lądu stałego wzdłuż 
brzegu Mierzei Wiślanej w kierunku północno-
wschodnim do granicy obwodu w m. Przebrno Leśni-
ctwo. 

111 EL 7 6077 Sztutowo 

Granica obwodu przebiega: od pierwszego mostu na 
rzece Szkarpawie do miejscowości Rybina szosą 
asfaltową w kierunku północnym do Stegny i dalej jej 
przedłużeniem ul. Lipową i drogą leśną do granicy pasa 
technicznego Gdańskiego Urzędu Morskiego nad 
brzegiem morza, granicą tego pasa w kierunku 
wschodnim do szosy znajdującej się na wysokości portu 
rybackiego Kąty Rybackie nad Zatoką Gdańską 
w kierunku południowym do brzegu wód Zalewu 
Wiślanego linią brzegową w kierunku zachodnim do 
wału ochronnego i dalej brzegiem wód Zalewu 
Wiślanego wzdłuż wału ochronnego w kierunku 
południowym do Kanału Zamkniętego w miejscowości 
Dublewo /ca 1350 m od ujścia rzeki Szkarpowy/, 
środkiem tego kanału w kierunku zachodnim do 
zamkniętej odnogi Szkarpowy i środkiem tej odnogi do 
zakrętu drogi asfaltowej, przy byłej przystani 
żeglugowej w miejscowości Płonina tą drogą do 
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skrzyżowania z drogą Sztutowo – Łaszka – Rybina dalej 
drogą w kierunku Rybiny i na wysokości ujścia rzeki 
Tugi skręca do rzeki Szkarpowy i nurtem rzeki 
Szkarpawy do pierwszego mostu w Rybinie. 

112 EL 8 6986 Jantar 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Stegna 
drogą przez Rybinę do Wisły Elbląskiej i środkiem tej 
rzeki do Wisły, dalej środkiem Wisły w kierunku 
północnym do granicy pasa technicznego a następnie 
granicą pasa technicznego Urzędu Morskiego w Gdyni 
w kierunku wschodnim do drogi prowadzącej do 
miejscowości Stegna (stanowiącej jednocześnie 
przedłużenie drogi Stegna – Rybina), następnie drogą tą 
do miejscowości Stegna. 

113 GD 54 5263 Trzcińsko 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kiezmark drogą w kierunku miejscowości Cedry Małe 
do Kanału Śledziowego, skąd kanałem do Martwej 
Wisły, dalej środkiem Martwej Wisły do granicy 
rezerwatu Ptasi Raj, następnie granicą tą do brzegu 
zatoki Gdańskiej i brzegiem zatoki do granicy rezerwatu 
Mewia Łacha i granicą tą do rzeki Przekop Wisły, 
następnie środkiem tej rzeki do drogi Nowy Dwór 
Gdański - Gdańsk, którą dobiega do miejscowości 
Kiezmark. 

114 GD 53 4132 Wiślinka 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Cedry Małe drogą przez miejscowości Cedrowskie 
Pola, Koszwały, Wocławy i Przejazdowo do drogi 
Gdańsk – Sobieszewo, następnie ul. Benzynową do 
skrzyżowania z ulicą Płońską i dalej drogą w kierunku 
wschodnim i południowo wschodnim do drogi nr 501 
i drogą tą do rzeki Martwa Wisła, skąd środkiem tej 
rzeki do Kanału Śledziowego i kanałem tym dobiega do 
szosy Kiezmark - Cedry Małe, skąd drogą tą dobiega do 
miejscowości Cedry Małe. 

115 GD 52 4525 Krępiec 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Wiślina drogą przez miejscowość Rokitnica do drogi 
Pruszcz Gdański - Gdańsk i drogą tą do zwartej 
zabudowy miasta Gdańska, dalej granicą tej zabudowy 
tj. wzdłuż ulic: Zawiejska, Junacka, Przy Torze, dalej 
torem kolejowym w kierunku wschodnim i południowo-
wschodnim, ulicą Miałki Szlak do drogi Gdańsk - 
Przejazdowo, następnie drogą tą przez miejscowość 
Przejazdowo dobiega do miejscowości WiśIina. 

116 GD 50 5677 Otomin 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kokoszki drogą przez miejscowość Jasień do zwartej 
zabudowy miasta Gdańska i granicą tej zabudowy  tj. 
wzdłuż ulic: Łostowicka, Armii Krajowej, Władysława 
Biegańskiego, Ptasia do ulicy Małomiejskiej i dalej w 
kierunku Kolbudy, drogą tą przez miejscowości 
Łostowice, Kowale, Bąkowo, Lublewo Gdańskie do 
miejscowości Kolbudy, a następnie rzeką Radunią 
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biegnie do torów kolejowych Kokoszki - Żukowo 
i torem tym do drogi Gdańsk - Żukowo, którą to drogą 
dobiega do miejscowości Kokoszki. 

117 GD 62 5169 Skrzeszewo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Przyjaźń drogą do torów kolejowych Gdynia - Kokoszki 
i torem tym do rzeki Raduni, dalej rzeką tą do 
miejscowości Kolbudy, skąd drogą przez miejscowość 
Jodłowno biegnie do rzeki Karczemka i miejscowości 
Marszewska Góra i dalej drogą przez Ząbrsko Górne, 
Borcz i Skrzeszewo Żukowskie dobiega do 
miejscowości Przyjaźń. 

118 GD 63 4899 Glincz 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Żukowo drogą do miejscowości Przyjaźń, skąd drogą 
przez miejscowość  Skrzeszewo Żukowskie do 
miejscowości Borcz, dalej drogą do drogi Wyczechowo 
- Kiełpino i drogą tą przez miejscowości Wyczechowo 
i Kiełpino biegnie do miejscowości Dzierżążno, skąd 
drogą przez miejscowość Borkowo dobiega do 
miejscowości Żukowo. 

119 GD 71 6521 Goręczyno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Ręboszewo drogą do zwartej zabudowy miasta Kartuzy 
i granicą tej zabudowy do drogi Kartuzy - Egiertowo, 
którą biegnie do miejscowości Kiełpino, skąd drogą 
przez miejscowość Wyczechowo do drogi Borcz – 
Egiertowo - Kłobuczyno i drogą tą przez miejscowość 
Egiertowo do miejscowości Starkowa Huta, stąd drogą 
prowadzącą w kierunku Rybaki Wybudowanie, dalej 
drogą tą do wiaduktu nad torami kolejowymi Kartuzy - 
Gołubie i torem tym biegnie do miejscowości Kolano, 
skąd drogą, a następnie wschodnim brzegiem Jeziora 
Ustrzyckiego, następnie rzeką Radunią oraz środkiem 
Jeziora Brodno Wielkie i ponownie rzeką Radunią 
dobiega do miejscowości Ręboszewo. 

120 GD 70 6608 Gołubie 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Stężyca drogą przez miejscowości Klukowa Huta, 
Nowa Wieś Kartuska i Borucino do Jeziora 
Raduńskiego Dolnego, środkiem tego jeziora i ciekiem 
wodnym do drogi Przewóz - Maks i drogą tą biegnie do 
drogi Kartuzy - Brodnica Górna, następnie drogą do 
miejscowości Brodnica Górna i Brodnica Dolna oraz 
rzeką Radunią do jeziora Ostrzyckiego i wschodnim 
brzegiem tego jeziora, a następnie drogą do 
miejscowości Kolano, dalej torem kolejowym Kartuzy – 
Gołubie oraz drogą w miejscowości Krzeszna do jeziora 
Potulskiego, następnie środkiem tego jeziora do 
miejscowości Gołubie skąd środkiem jeziora 
Dąbrowskiego oraz jeziora Lubowisko biegnie do drogi 
prowadzącej do miejscowości Stężyca, którą to drogą 
biegnie do tej miejscowości. 

121 GD 69 4378 Bukowa Góra Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
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Klukowa Huta drogą przez miejscowości Węsiory 
i Sulęczyno do granicy powiaty kartuskiego i granicą 
powiatu kartuskiego biegnie do drogi Chośnica - 
Kistowo, którą przez miejscowości Kistowo, Amalka 
i Mściszewice dobiega do miejscowości Klukowa Huta. 

122 SŁ 64 5375 Pomysk Mały 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Jamno szosą 
obok miejscowości Pomysk Wielki i Pomysk Mały 
w kierunku Bytowa do skrzyżowania z szosą Bytów-
Gostkowo, następnie tą szosą w kierunku północnym 
przez Gostkowo do rzeki Słupia, stąd dalej rzeką Słupia 
w kierunku wschodnim do jeziora Żukowskiego, 
następnie środkiem wód tego jeziora do jego 
południowej zatoki i dalej w kierunku południowym 
strumykiem do szosy Parchowo-Jamno. Stąd dochodzi 
szosą do punktu wyjściowego w miejscowości Jamno. 

123 SŁ 62 5986 
Osieki 

Bytowskie 

Granica obwodu biegnie od przecięcia się rzeki Słupia 
z szosą Bytów-Uniechowo tą szosą do Bytowa, 
następnie do wsi Borzytuchom, skąd biegnie dalej 
w kierunku północnym drogą a następnie szosą do 
Krosnowa. Stąd dalej biegnie rzeką Słupią w górę rzeki 
do punktu wyjściowego na szosie Bytów-Uniechowo. 

124 SŁ 61 5213 Jutrzenka 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Krosnowo 
szosą w kierunku Bytowa na przestrzeni ok. 0,5 km, 
następnie w kierunku południowym biegnie drogą do 
Borzytuchomia, skąd dalej szosą przez Struszewo 
i Chotkowo do Modrzejewa i dalej drogą przez 
Wybudowanie Modrzejewo do Modrzewka. Stąd 
granica biegnie na północ rzeką Kamienica do rzeki 
Słupia i dalej tą rzeką w kierunku wschodnim do 
Krosnowa przez Grabówko. 

125 
SŁ 59 
SŁ 71 

15526 
Barnowiec - 
Wiatrołom 

Granica obwodu od Kołczygłów biegnie w kierunku 
Bytowa szosą na odcinku ok. 3 km. Następnie skręca 
wzdłuż rzeki Kamienica i biegnie nią na południe do 
mostku na drodze Łubno - Modrzejewo. Stąd biegnie 
drogą na południe przez Przyborze i Wądół, a następnie 
drogą w kierunku zachodnim do Łobzowa. Stąd szosą w 
kierunku Kramarzyn do skrzyżowania z szosą 
Kramarzyny - Role.  
Od skrzyżowania granica biegnie szosą przez Turowo i 
Role oraz Żabno do mostu na z rzece Wieprza (dawna 
miejscowość Żarna). Stąd rzeką Wieprza w kierunku 
północno-zachodnim do mostku na dawnej drodze 
Bożanka - Szczyciec (kiedyś Bożanka - Szczeki) w 
miejscowości Grądki Dolne (kiedyś Flisów). Następnie 
granica biegnie tą drogą do miejscowości Szczyciec 
(kiedyś Szczeki), skąd skręca na północ drogą do 
skrzyżowania z szosą Trzebielino – Kołczygłowy 
(dawniej skrzyżowanie leżało we wsi Żerdzice).  
Od skrzyżowania granica biegnie szosą w kierunku 
północno-wschodnim przez Poborowo i Cetyń do 
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skrzyżowania szosy z torem kolejowym. Z tego punktu 
granica biegnie torem kolejowym do przecięcia się z 
szosą Kołczygłówki - Kołczygłowy i dalej tą szosą do 
miejscowości Kołczygłowy. 

126 SŁ 55 8128 Biesowice 

Granica obwodu biegnie szosą z Warcina do przejazdu 
kolejowego w Kępicach. Tu przechodzi na rzekę 
Wieprzę i biegnie nią do wsi Kawka. Tu znów 
przechodzi na tor kolejowy, biegnie nim do szosy 
Darnowo-Ciecholub, następnie biegnie szosą przez 
Ciecholub, Pustowo, Mzdowo, Wielin do rzeki 
Grabowa koło miejscowości Głębocko. Tu przechodzi 
na rzekę Grabowa i kieruje się nią na północ przez 
Buszyno, Przełaz do wsi Chomiec. Tu wchodzi na szosę 
i biegnie nią przez Osowo do skrzyżowania dróg 
Mzdowo-Warcino i Ostrowiec-Ciecholub i stąd biegnie 
szosą przez Bożysław do Warcina. 

127 EL 18 4428 Chełmek 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Marzęcino 
od mostu na Kanale Panieńskim, kanałem w kierunku 
północnym by zaraz za zabudowaniami skręcić na 
zachód i stamtąd drogą a następnie wałem wśród pól do 
drogi Marzęcino – Gozdawa i drogą tą przez 
miejscowość Gozdawa Osada  do mostu na Starej Tudze 
łączącego sołectwa Gozdawa i Stobiec. Następnie 
kanałem Stara Tuga w kierunku zachodnim do rzeki 
Tugi i tą rzeką w kierunku północnym aż do Szkarpawy 
i w linii prostej przez rzekę Szkarpawę do szosy Rybina 
– Groszkowo a następnie tą szosą w kierunku 
wschodnim do szosy Groszkowo – Płonina. Dalej tą 
szosą do kanału zamkniętego we wsi Płonina i tym 
kanałem do Zalewu Wiślanego by skręcić na południe 
i lini ą brzegową Zalewu wzdłuż wału do ujścia rzeki 
Szkarpawa a stamtąd linią brzegową południową stroną 
Zalewu Wiślanego wzdłuż wału do ujścia rzeki Nogat 
i dalej środkiem nurtu rzeki Nogat do szosy Marzęcino 
– Kępiny Małe – Kępiny Wielkie i tą szosą na zachód 
do mostu w Marzęcinie. 

128 EL 19 3649 Szkarpawa 

Granica obwodu przebiega: z Nowego Dworu 
Gdańskiego drogą przez Orłowo, Wybicko, Wiśniówkę 
Gdańską do Wisły Elbląskiej dalej środkiem Wisły 
Elbląskiej w kierunku wschodnim do ujścia rzeki 
Święta, następnie rzeką Tugą do mostu kolei 
wąskkotorowej w Nowym Dworze Gdańskim, dalej 
ulicą Portową i Jantarową do drogi krajowej S-7. 

129 EL 20 4396 Babki 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Drewnica 
Wisłą Elbląską do drogi Nowy Dwór – Wiśniewka 
Gdańska i tą drogą przez Wybicko do kanału Wiślanego 
Zalewowego i kanałem tym do Wisły, dalej środkiem 
Wisły do Wisły Elbląskiej, stąd środkiem tej rzeki do 
miejscowości Drewnica. 

130 GD 55 4816 Cedry Wielkie Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
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Koszwały drogą przez miejscowości Cedrowskie Pola, 
Cedry Małe i Kiezmark do rzeki Wisły, środkiem tej 
rzeki biegnie do drogi Pruszcz Gdański - Ostaszewo 
i dalej drogą przez miejscowości Leszkowy, Trutnowy, 
Stanisławowo i Wocławy dobiegając do miejscowości 
Koszwały. 

131 GD 56 3602 Wróblewo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Wiślina drogą przez miejscowości Dziewięć Włók, 
Wocławy i Stanisławowo do drogi Pruszcz Gdański - 
Ostaszewo, następnie drogą tą przez miejscowości 
Reszkowo, Rokitnica do miejscowości Wiślina. 

132 GD 51 4493 Straszyn 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Lublewo drogą przez miejscowośc Bąkowo i Łostowice 
do zwartej zabudowy miasta Gdańska i granicą tą 
wzdłuż ulic: Granitowa, Piaskowa i Raduńska do drogi 
Gdańsk - Pruszcz Gdański i drogą tą przez miasto 
Pruszcz Gdański do rzeki Radunia, dalej rzeką tą do 
miejscowości Kolbudy, skąd drogą dobiega do 
miejscowości Lublewo. 

133 EL 29 3685 Orliniec 

Granica obwodu przebiega: od mostu na kanale 
Panieńskim w miejscowości Marzęcino drogą asfaltową 
przez Kępiny Małe do promu na Nogacie, następnie 
środkiem nurtu rzeki Nogat do mostu w miejscowości 
Jazowo, skąd drogą krajową S-7 Warszawa - Gdańsk do 
mostu na kanale Panieńskim i kanałem tym w kierunku 
północnym do mostu w miejscowości Marzęcino. 

134 EL 30 3686 Gozdawa 

Granica obwodu przebiega: od mostu kolei 
wąskotorowej na rzece Tudze w Nowym Dwórze 
Gdańskim rzeką Tugą w kierunku północnym do kanału 
Stara Tuga  i kanałem tym w kierunku wschodnim do  
mostu łączącego sołectwa Gozdawa i Stobien. 
Następnie od mostu drogą przez miejscowość Gozdawa 
Osada w kierunku Marzęcina do wału wśród pól i tym 
wałem do drogi prowadzącej do Marzęcina, a następnie 
w linii prostej obok starej śluzy do kanału Panieńskiego 
w miejscowości Marzęcino. Stamtąd kanałem 
Panieńskim w kierunku południowym do mostu na 
drodze krajowej S-7 Warszawa – Gdańsk i dalej tą 
drogą przez Kmiecin do wiaduktu nad wąskotorową 
linią kolejową w Nowym Dworze Gdańskim. Następnie 
torowiskiem kolei wąskotorowej aż do mostu na rzece 
Tudze. 

135 EL 31 5546 Jeziernik 

Granica obwodu przebiega: od granicy zabudowy 
miasta Nowy Dwór Gdański – Nowy Staw przez 
miejscowość Rychnowy Żuł. do drogi Marynowy – 
Ostaszewo, skąd drogą tą przez miejscowość Tuja, 
Lubiszewo i Ostaszewo do rzeki Wisły środkiem tej 
rzeki do Kanału Wiślano-Zalewowego, dalej kanałem 
tym do drogi Nowy Dwór Gdański – Drewnica i drogą 
tą do zwartej zabudowy miasta Nowy Dwór Gdański, 
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skąd Granicą tej zabudowy do drogi Nowy Dwór 
Gdański – Nowy Staw. 

136 GD 57 4764 Długie Pole 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Trutnowy drogą przez miejscowość Leszkowy do rzeki 
Wisły i środkiem tej rzeki do drogi Palczewo - 
Steblewo. Stąd drogą przez miejscowość Osice, 
Ostrowite do skrzyżowania z drogą Pruszcz Gdański - 
Leszkowy i od tego skrzyżowania przez Cedry Wielkie 
do miejscowości Trutnowy. 

137 GD 58 5181 
Grabiny 

Zameczek 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Cieplewo wzdłuż granicy lotniska do drogi Pruszcz 
Gdański – Cedry i dalej przez miejscowości Grabiny 
Duchowne, Grabiny Zameczek, Suchy Dąb, Krzywe 
Koło, Pszczółki, i dalej przez miejscowości Skowarcz, 
Różyny, Łęgowo do Cieplewa. 

138 GD 59 5090 Wojanowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Straszyn rzeką Radunią przez miejscowość Juszkowo 
do drogi Pruszcz Gdański - Mierzeszyn i drogą tą do 
skrzyżowania z drogą Będzieszyn - Cieplewo, skąd 
drogą w kierunku Cieplewa do drogi Pruszcz Gdański - 
Łęgowo i drogą tą przez miejscowości Łęgowo, Różyny 
do miejscowości Skowarcz, skąd drogą przez 
miejscowości Ulkowy, Zła Wieś, Kłodawa, Żabionka 
do skrzyżowania dróg Trąbki Wielkie - Straszyn, 
Mierzeszyn - Pruszcz Gdański, skąd drogą w kierunku 
północnym przez miejscowość Arciszewo do 
miejscowości Straszyn. 

139 GD 60 3945 Goszyn 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Pręgowo do rzeki Radunia i środkiem tej rzeki do 
miejscowości Straszyn, skąd drogą przez miejscowość 
Arciszewo do drogi Mierzeszyn - Pruszcz Gdański 
i drogą tą przez miejscowości Warcz i Domachowo do 
drogi w kierunku miejscowości Buszkowy Dolne 
w odległości 1,2 km od Mierzeszyna, skąd drogą przez 
Buszkowy Dolne i Ostróżki dobiega do miejscowości 
Pręgowo. 

140 GD 61 5200 Babi Dół 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Pręgowo drogą przez miejscowości Ostróżki 
i Buszkowy Dolne do drogi Mierzeszyn - PGR 
Domachowo w odległości 1,2 km na wschód od 
Mierzeszyna i drogą tą do Mierzeszyna, a dalej biegnie 
drogą do Jeziora Przywidzkiego i środkiem tego jeziora 
do miejscowości Przywidz, dalej drogą biegnie do 
miejscowości Klonowo Dolne i dopływem jezior 
Ząbrowskich oraz środkiem tych jezior do miejscowości 
Marszewska Góra, skąd drogą do miejscowości 
Jodłowno, dalej drogą biegnie do miejscowości 
Kolbudy Górne, następnie rzeką Radunią dobiega do 
miejscowości Pręgowo. 

141 GD 72 3494 Hopowo Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
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Klonowo Dolne dopływem jezior Ząbrowskich 
i środkiem tych jezior do miejscowości Marszewska 
Góra, skąd drogą do miejscowości Borcz, dalej drogą 
przez miejscowości Hopowo, Egiertowo, Kamela 
i Roztoka do miejscowości Klonowo Dolne. 

142 GD 74 4986 Szymbark 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Egiertowo drogą przez miejscowości Grabowska Huta 
i Grabowo Kościerskie do drogi Śledziowa Huta - 
Dąbrówka, skąd drogą tą do miejscowości Dąbrówka i 
dalej drogą przez miejscowości Kłobuczyno, Potuły i 
Mała Krzeszna biegnie do Jeziora Potulskiego, i 
środkiem tego jeziora do miejscowości Krzeszna, gdzie 
biegnie drogą do torów kolejowych Kartuzy - Gołubie, 
dalej torem tym do wiaduktu i drogi w miejscowości 
Rybaki Wybudowanie i drogą tą biegnie do drogi 
Egiertowo - Kłobuczyno, którą dobiega do 
miejscowości Egiertowo. 

143 GD 75 4731 Sikorzyno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Stężyca drogą w kierunku południowo-wschodnim do 
zachodniego krańca Jeziora Lubowisko i środkiem tego 
jeziora i Jeziora Dąbrowskiego do miejscowości 
Gołubie, i dalej środkiem Jeziora Potulskiego do drogi 
Mała Krzeszna - Potuły – Kłobuczyno – Dąbrówka i tą 
drogą do miejscowości Dąbrówka, dalej drogą do 
skrzyżowania z drogą Kłobuczyno - Kaliska 
Kościerskie, Nowa Wieś Kościerska, Skorzewo biegnie 
do drogi Kościerzyna - Stężyca i drogą tą dobiega do 
miejscowości Stężyca. 

144 GD 76 4199 Gapowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Stężyca drogą do miejscowości Skorzewo, skąd drogą 
przez miejscowości Częstkowo, Gostomie, 
Niesiołowice, Węsiory i Klukową Hutę dobiega do 
miejscowości Stężyca. 

145 GD 77 6794 Węsiory 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Węsiory drogą przez miejscowości Niesiołowice, 
Gostomie i Korne, i dalej drogą w kierunku Bytowa do 
granicy powiatu bytowskiego, i granicą tą do drogi 
Parchowo - Sulęczyno. Drogą tą przez miejscowość 
Sulęczyno dobiega do miejscowości Węsiory. 

146 SŁ 67 6307 Nakło 

Granica obwodu biegnie z miejscowości Parchowski 
Młyn granicą powiatu bytowskiego - brzegiem jeziora 
Mausz, dalej granicą powiatu do wschodniego brzegu 
jeziora Sumino i dalej granicą powiatu do szosy 
Kościerzyna - Bytów. Następnie tą szosą w kierunku 
Bytowa do miejscowości Półczno, stąd w kierunku 
północnym przez miejscowość Jeleńcz do Gołczewa. 
Następnie granica biegnie drogą w kierunku północno - 
zachodnim, a potem północnym do miejscowości Jamno 
i stąd szosą przez Parchowo do miejscowości 
Parchowski Młyn. 
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147 SŁ 65 5113 
Pomysk 
Wielki 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Jamno w 
kierunku południowym drogą przez miejscowości 
Gołczewo i Jeleńcz do Połczna. Dalej granica biegnie 
szosą przez Mokrzyn do Bytowa, a następnie szosą 
obok miejscowości Pomysk Wielki, Pomysk Mały do 
punktu wyjściowego w miejscowości Jamno. 

148 SŁ 63 5532 Dąbrówka 

Granica obwodu biegnie szosą z Bytowa przez 
Niezabyszewo do Tuchomia, tu skręca na północ i szosą 
przez Modrzejewo, Chotkowo, Struszewo dobiega do 
skrzyżowania przed wsią Borzytuchom. Stąd przez 
Borzytuchom, Świątkowo wraca szosą do Bytowa. 

149 EL 41 7533 Myszewko 

Granica obwodu przebiega: od wiaduktu kolejowego w 
Nowym Dworze Gdańskim drogą krajową S-7 
Warszawa - Gdańsk przez miejscowości Kmiecin 
i Jazowo do rzeki Nogat, dalej środkiem tej rzeki do 
drogi prowadzącej przez południowy kraniec wsi 
Wierciny w kierunku Lubstowa i drogą tą do Lubstowa 
skąd drogą przez miejscowość Myszkowo, Świerki, 
Marynowy i Rychnowo Żuławskie, a dalej szosą do 
drogi krajowej S-7 Warszawa - Gdańsk. 

150 EL 42 4205 Mirowo 
Granica obwodu przebiega: z miejscowości Lubiszewo 
drogą przez miejscowość Tuja, Marynowy, Chlebówka, 
Nowy Staw i Kącik do Lubieszowa. 

151 EL 43 3810 
Nowa 

Cerkiew 

Grania obwodu przebiega: z miejscowości Ostaszewo 
drogą przez Kącik Pręgowo do drogi Lichnowy – Nowa 
Cerkiew, skąd drogą biegnie do północnego krańca 
miejscowości Palczewo i dalej przedłużenie tej drogi 
biegnie do Wisły, następnie środkiem Wisły do drogi 
prowadzącej w kierunku Ostaszewa i drogą tą do 
miejscowości Ostaszewo. 

152 EL 49 4797 Baręty 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Lichnowy 
drogą do miejscowości Dąbrowa, skąd torem 
kolejowym Nowy Staw – Lisewo biegnie w kierunku 
zachodnim do zakrętu na południe i od tego zakrętu 
biegnie w linii prostej na zachód do Wisły, następnie 
środkiem Wisły do drogi w miejscowości Palczewo, 
dalej przebiega przedłużeniem tej drogi przez 
Pordenowo, Pręgowo Żuławskie, Nowy Staw 
i Trępnowy do miejscowości Lichnowy. 

153 GD 86 3706 Steblewo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Pszczółki drogą przez miejscowość Krzywe Koło, 
Suchy Dąb i Osice, skąd drogą przez miejscowość 
Steblewo do rzeki Wisły i rzeką tą do drogi 
prowadzącej przez miejscowość Ptaszniki, dalej drogą 
tą do drogi Czatkowy - Koźliny i drogą tą biegnie do 
drogi prowadzącej z miejscowości Koźliny w kierunku 
miejscowości Kolnik i dalej drogą dobiega do 
miejscowości Pszczółki. 

154 GD 85 6393 Sobowidz 
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Godziszewo drogą przez miejscowości Gołębiewko, 
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Gołębiewo, Kaczki, Trąbki Małe i Kłodawa, skąd przez 
miejscowości Zła Wieś i Ulkowy biegnie do 
miejscowości Skowarcz, dalej drogą przez 
miejscowości Pszczółki, Kolnik i Rębielcz do 
miejscowości Swietlikowo, skąd drogą do cmentarza 
Komunalnego w miejscowości Szczerbięcin i dalej 
drogą do miejscowości Turze Małe, skąd drogą do 
miejscowości Godziszewo. 

155 GD 84 3131 
Trąbki 
Wielkie 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kłodawa drogą przez miejscowości Trąbki Małe, 
Kaczki, Gołębiowo Średnie, skąd przez miejscowość 
Ełganowo dobiega do skrzyżowania dróg Graniczna 
Wieś - Pawłowo, Ełganowo - Drzewina, następnie 
drogą od skrzyżowania przez miejscowości Graniczna 
Wieś, Czerniewo, Kleszczewo od skrzyżowania dróg 
Pruszcz Gdański - Mierzeszyn, Kłodawa - Mierzeszyn, 
skąd drogą przez osiedle Żabionka do miejscowości 
Kłodawa. 

156 GD 83 4090 Zaskoczyn 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Mierzeszyn drogą przez miejscowości Domachowo, 
Warcz, Kleszczewo, Czerniewo i Graniczna Wieś do 
Pawłowa, skąd drogą polną łączącą miejscowości 
Drzewina i Olszanka, następnie zaś szosą do 
miejscowości Błotnia dobiega do miejscowości 
Mierzeszyn. 

157 GD 82 5120 Kierzkowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Trzepowo drogą do miejscowości Przywidz, dalej 
środkiem Jeziora Przywidz do drogi Przywidz - 
Mierzeszyn i drogą przez miejscowości Mierzeszyn, 
Błotnia dobiega do miejscowości Olszanka, skąd drogą 
polną łączącą Olszankę z Drzewiną biegnie do 
Drzewiny, dalej szosą do miejscowości Pawłowo, skąd 
drogą przez miejscowości Nowy Wiec i Borowina 
dobiega do miejscowości Trzepowo. 

158 GD 73 6330 Szpon 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Egiertowo drogami przez miejscowości Kamela, 
Roztoka, Przywidz, Trzepowo, Nowa Karczma, 
Grabówko i Grabowska Huta do miejscowości 
Egiertowo. 

159 GD 80 5942 Rekownica 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Śledziowa Huta drogą przez miejscowości Grabowo 
Kościerskie, Grabowska Huta, Grabówko, Nowa 
Karczma, Lubań i Zielenin do zwartej zabudowy miasta 
Kościerzyna, dalej biegnie ulicą Budowlanych, 
następnie linią zabudowy wzdłuż ulic: Drogowców, 
Wojska Polskiego, 3 Maja, Józefa Wybickiego do ulicy 
Kartuskiej i dalej w kierunku Stężycy i drogą tą do 
miejscowości Skorzewo. Dalej drogą przez 
miejscowość Nowa Wieś Kościerska i Kaliska 
Kościerskie do skrzyżowania z drogą prowadzącą do 
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miejscowości Dąbrówka i drogą tą przez miejscowość 
Dąbrówka do miejscowości Śledziowa Huta. 

160 GD 79 4676 Wieprznica 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Gostomie drogą przez miejscowość Częstkowo do 
miejscowości Skorzewo, dalej drogą wojewódzką Nr 
214 do miejscowości Wybudowanie Pod Skórzewo, 
skąd na południowy zachód biegnie do zwartej granicy 
lasu i tą granicą lasu biegnie do drogi Kościerzyna - 
Grzybowo, a następnie drogą tą do miejscowości 
Rybaki, dalej drogą obok Jeziora Sudomie do rzeki 
Graniczna i rzeką tą dobiega do miejscowości Łubiana, 
skąd drogą do drogi Kościerzyna - Korne i drogą tą do 
drogi Korne - Gostomie, a następnie przez miejscowości 
Korne, Glinki dobiega do miejscowości Gostomie. 

161 EL 55 7052 Lasowice 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Martąg 
szosą przez Dębinę, Chlebówkę, Świerki, Lipinkę, 
Myszewo, Lubstowo, a następnie drogą polną 
w kierunku wschodnim do południowego krańca 
zabudowań wsi Wierciny i dalej do rzeki Nogat, skąd 
środkiem tej rzeki do Kałdowa, a następnie szosą przez 
Tragamin do Martąga. 

162 EL 56 4095 Kościeleczki 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Nowy Staw 
drogą przez miejscowość Dębina, Martąg, Tragamin, 
Kałdowo skąd drogą w kierunku Gnojewo biegnie do 
skrzyżowania z drogą Stara Kościenica – Tralewo 
i dalej przez miejscowości: Stogi, Tralewo Trępnowy do 
Nowego Stawu. 

163 EL 57 3771 Starynie 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Lichnowy 
drogą przez Trępnowy, Tralewo, Stogi do drogi 
Malbork – Kończewice następnie drogą tą biegnie do 
drogi prowadzącej w kierunku Szymynkowa, stąd drogą 
przez Szymankowo i Lichnówki do miejscowości 
Lichnowy. 

164 EL 58 4165 Lisewo 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Kończewice 
drogą na zachód do rzeki Wisły i środkiem tej rzeki do 
linii ł ączącej Wisłę z zakrętem toru kolejowego Nowy 
Staw – Lisewo, dalej biegnie torem w tym kierunku 
wschodnim do drogi w miejscowości Dąbrowa i drogą 
do miejscowości: Lichnówki, Szymankowo, Gnojewo 
do miejscowości Kończewice. 

165 GD 87 3779 Miłobądz 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kolnik drogą  polną za tory linii kolejowej Tczew – 
Gdańsk, dalej na południe polną drogą równolegle do 
torów do drogi – grobli biegnącej na wschód do 
miejscowości Koźliny, dalej do miejscowości Ptaszniki. 
Z miejscowości Ptaszniki wałem w kierunku północnym 
ok. 150 m, po czym  do rzeki Wisły i środkiem tej rzeki 
biegnie w kierunku południowym do ujścia Kanału 
Młyńskiego, dalej Kanałem do torów kolejowych 
Tczew - Starogard, następnie torem tym do drogi Tczew 
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-Dąbrówka Tczewska, skąd drogą przez miejscowości 
Dąbrówka Tczewska i Miłobądz dobiega do 
miejscowości Kolnik. 

166 GD 88 4661 Turze 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kolnik drogą przez Miłobądz, Dąbrówkę Tczewską, 
Szpęgawę, Stanisławie, Małżewko, Małżewo, Turze, 
skąd drogą do cmentarza komunalnego w miejscowości 
Szczerbięcin i dalej przez miejscowość Świetlikowo w 
kierunku Malenina, następnie za ostatnim 
zabudowaniem po lewej stronie drogą gruntową w 
kierunku miejscowości Żelisławki do drogi asfaltowej 
Sobowidz - Rębielcz i dalej przez miejscowość Rębielcz 
do miejscowości Kolnik. 

167 GD 89 4989 Postołowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Gołębiewo Średnie drogą przez miejscowości 
Gołębiewko, Godziszewo i Demlin do drogi przy 
byłych torach kolejowych w Bolesławowie i drogą tą do 
drogi Skarszewy - Kamierowo, dalej drogą do 
Kamierowa, skąd drogą przez miejscowości 
Kamierowskie Piece i Boże Pole biegnie przez 
miejscowości Pawłowo, Ełganowo do miejscowości 
Gołębiewo Średnie. 

168 GD 90 5325 Szczodrowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Nowy Wiec drogą przez miejscowości Celmerostwo do 
miejscowości Pawłowo, skąd drogą przez miejscowości 
Boże Pole, Kamierowskie Piece i Kamierowo biegnie 
do torów kolejowych Pszczółki - Kościerzyna i torem 
tym do miejscowości Skarszewy, a następnie drogą 
Skarszewy - Głodowo przez miejscowości Więckowy i 
Głodowo do miejscowości Stary Wiec, skąd drogą 
dobiega do miejscowości Nowy Wiec. 

169 GD 81 5429 Wysin 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Trzepowo - drogą przez miejscowość Borowina do 
miejscowości Nowy Wiec, skąd dalej przez 
miejscowości Stary Wiec i Głodowo do drogi 
Więckowy - Lubieszyn. Stąd drogą przez miejscowości 
Iłownica, Lubieszyn, Nowa Karczma i Szumleś 
Królewski do miejscowości Trzepowo. 

170 GD 91 4286 Barkoczyn 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Nowa Karczma drogą przez miejscowość Lubieszyn do 
torów kolejowych w miejscowości Liniewo, skąd torem 
biegnie do strugi wpadającej do Jeziora Liniewskiego, 
następnie strugą tą i środkiem Jeziora Liniewskiego 
i Sobąckiego do dopływu łączącego jezioro z Jeziorem 
Hutowo, dalej dopływem tym biegnie do drogi 
Chrztowo – Stary Barkoczyn i drogą tą do miejscowości 
Nowy Barkoczyn, stąd drogą przez miejscowości Nowy 
Barkoczyn Wybudowanie, Zielenin i Lubań do 
miejscowości Nowa Karczma. 

171 GD 92 5730 Wielki Klincz Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
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Zielenin drogą przez Nowy Barkoczyn i Stary 
Barkoczyn do Jeziora Hutowo, dalej środkiem tego 
jeziora i dopływem łączącym Jezioro Hutowo 
z jeziorem Gatno biegnie do jeziora Gatno, następnie 
środkiem Jeziora Gatno, Średnik i Wierzchołek do drogi 
Dębogóry - Stawiska i drogą tą do drogi Stawiska - 
Kościerzyna, następnie drogą tą przez miejscowość 
Sarnowy do torów kolejowych Kościerzyna - Olpuch 
i torem tym do zwartej zabudowy miasta Kościerzyna, 
dalej granicą zabudowy biegnie do drogi Kościerzyna - 
Nowa Karczma, skąd drogą przez miejscowość Nowy 
Klincz do miejscowości Zielenin. 

172 GD 93 4220 Debrzyno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Sarnowy drogą do miejscowości Stawiska, dalej drogą 
przez miejscowości Szenajda, Juszki, Wąglikowice, 
Lizaki i Grzybowo do Sycowej Huty, skąd drogą 
biegnie do zwartej zabudowy miasta Kościerzyna 
i granicą tej zabudowy do torów kolejowych 
Kościerzyna - Olpuch, dalej torem tym do drogi 
Kościerzyna - Stawiska, skąd drogą dobiega do 
miejscowości Sarnowy. 

173 GD 94 5228 Lipusz 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Grzybowo przez miejscowość Płocice do rzeki Wdy na 
drodze Płocice - Lipuska Huta, skąd nurtem rzeki do 
zachodniego brzegu Jeziora Schodno, dalej brzegiem 
tym do drogi Schodno - Słupinko, skąd drogą tą do 
skrzyżowania z drogą publiczną Kalisz - Loryniec 
i dalej drogą tą omijając od strony południowej 
miejscowość Belfort, do miejscowości Kalisz. Stąd 
biegnie drogą w kierunku Szklanej Huty do torów 
kolejowych Lipusz - Dziemiany, i torem tym do torów 
kolejowych Kościerzyna - Osława, skąd torem 
przebiega do drogi Korne - Lipusz i drogą tą do 
skrzyżowania z drogą Kościerzyna - Półczno, dalej 
biegnie tą drogą w kierunku południowo-wschodnim do 
drogi Wieprznica - Łubiana, dalej drogą tą do 
miejscowości Łubiana, skąd rzeką Graniczną do 
miejscowości Łubiana Wybudowanie, następnie drogą 
obok Jeziora Sudomie w kierunku wschodnim do 
miejscowości Rybaki, dalej drogą do Sycowej Huty, 
skąd drogą dobiega do Grzybowa. 

174 GD 78 5402 Borowiec 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: od 
skrzyżowania dróg Korne - Lipusz i Kościerzyna - 
Półczno drogą w kierunku miejscowości Lipusz do 
torów kolejowych i torem Kościerzyna Osława biegnie 
do torów Lipusz - Dziemiany, następnie torem tym do 
drogi Szklana Huta- Tuszkowy. Dalej przebiega drogą 
tą przez miejscowości Tuszkowy, Śluza i Żelewiec do 
brzegu Jeziora Wieckiego i brzegiem jeziora w kierunku 
północnym do granicy powiatu kościerskiego, 
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a następnie granicą powiatu kościerskiego biegnie do 
drogi Kościerzyna - Półczno, skąd drogą tą dobiega do 
skrzyżowania z drogą Korne - Lipusz. 

175 SŁ 76 9982 
Osława 

Dąbrowa 

Granica tego obwodu biegnie od miejscowości Półczno 
szosą w kierunku Kościerzyny do przecięcia tej szosy 
z granicą powiatu bytowskiego. Dalej skręca na 
południe drogą do miejscowości Zdroje. Stąd granicą 
powiatu bytowskiego, liniami oddziałowymi dochodzi 
do linii kolejowej Skwierawy-Lipusz i przecina tę linię 
kolejową na końcu oddziału nr 400 lasów państwowych 
Nadleśnictwa Lipusz. Dalej biegnie na południe linią 
oddziału nr 404, następnie skręca w kierunku 
zachodnim linią wzdłuż oddziałów nr 404, 406, 407, 
408 do południowej granicy sołectwa Skwierawy. 
Granicą tą wzdłuż rowów odwadniających na dużym 
kompleksie łąk biegnie granica do przecięcia drogi Róg-
Żelewiec. Od przecięcia tej drogi granica obwodu 
skręca na północ do południowej linii oddziału nr 195 
lasów państwowych Nadleśnictwa Bytów. Następnie 
skręca na zachód i odcinkiem wzdłuż oddziałów nr 196, 
197, 198, 209 osiąga jezioro Wiecko. Zachodnim 
brzegim tego jeziora, wzdłuż oddziałów nr 268, 277, 
283, 285, 287 dochodzi do jeziora Dywan. Przecina to 
jezioro i południową granicą sołectwa Sominy biegnie 
do jeziora Somińskiego. Przecina to jezioro w kierunku 
zachodnim i prowadzi granicą sołectwa, obok 
miejscowości Sominki nad jezioro Skoszewskie od jego 
południowej strony. Dalej granica biegnie środkiem 
tego jeziora i dochodzi do południowej linii oddziału 
85. Dalszą granicę obwodu wyznaczają linie oddziałów 
nr 85, 86, 87, 78, 79, 80, 69 - zachodnią linią oddziału 
69 i wschodnią linią oddziału 56A granica dochodzi do 
południowej granicy sołectwa Przewóz. Granicą tą 
biegnie do południowego brzegu jeziora Małe, przecina 
to jezioro w kierunku ujścia rzeki Kłonecznica i tą rzeką 
osiąga jezioro Ryńskie. Dalej biegnie środkiem jeziora 
Ryńskie, jeziora Kłączno, jeziora Studzienice do końca 
tego jeziora i strumykiem dochodzi do szosy 
w Studzienicach. Dalej prowadzi przez wieś Studzienice 
szosą. Skręca na północ i leśną drogą dociera do wsi 
Czarna Dąbrowa. Z Czarnej Dąbrowy szosą dochodzi 
do skrzyżowania szos Czarna Dąbrowa-Półczno, skręca 
na wschód i szosą osiąga miejscowość Półczno. 

176 SŁ 75 4119 Ząbinowice 

Granica obwodu biegnie z Bytowa przez Mokrzyn 
w kierunku Półczna do skrzyżowania z drogą biegnącą 
do Czarnej Dąbrowy, następnie tą drogą na południe 
przez Czarną Dąbrowę dochodzi do Studzienic i stąd 
biegnie przez Ugoszcz, Udorpie do punktu wyjściowego 
w Bytowie. 

177 SŁ 74 4998 Kłączno Granica obwodu biegnie od skrzyżowania szos 
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w miejscowości Udorpie, szosą na Chojnice do 
miejscowości Rekowo, następnie za Rekowem ok.1,5 
km granicą gminy Lipnica do wschodniej strony jeziora 
Małego i dalej wschodnim brzegiem jeziora Małego i 
rzeczką do jeziora Ryńskiego. Dalej środkiem jeziora 
Ryńskiego – Kłączyńskiego – Studzienicznego i 
strumykiem do szosy w miejscowości Studzienice. 
Następnie od miejscowości Studzienice szosą na Bytów 
przez miejscowość Ugoszcz do skrzyżowania szos 
w miejscowości Udorpie. 

178 SŁ 73 5796 Sierżno 

Granica obwodu biegnie od Bytowa szosą przez 
Udorpie, do Rekowa. Z Rekowa szosą na południe do 
granicy gminy Lipnica i ta granica na zachód do rzeki 
Kamienica, dalej rzeką biegnie do jeziora Przytarnia i 
wschodnim brzegiem tego jeziora dochodzi do rzeki 
Kamienica. Brzegiem rzeki Kamienica biegnie na 
południe do mostu na drodze Ciemno-Gliśno. Stamtąd 
szosą do Ciemna, Tuchomia, Niezabyszewa i Bytowa. 

179 SŁ 72 7565 Nowe Huty 

Granica obwodu biegnie od wsi Kramarzyny 
w kierunku północnym szosą asfaltową do wsi 
Łobzowo, stąd drogą polną do miejscowości Wądół, 
przecinając szosę dalej drogą polną do osady Przyborze. 
Z Przyborza drogą leśną przez most betonowy rzeki 
Kamienica do Leśniczówki Modrzejewo. Dalej drogą 
brukowaną do wsi Modrzejewo, stąd szosą asfaltową do 
wsi Tuchomie. Ze wsi Tuchomie drogą asfaltową do 
miejscowości Gliśno, następnie granica przebiega 
wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Kamieniczno do 
połowy jego długości, skąd oddziałami leśnymi 72 i 73 
do drogi polnej łączącej wieś Łąkie z wsią Kramarzyny 
i dalej tą drogą do wsi Kramarzyny. 

180 SŁ 70 5219 Bożanka 

Granica obwodu biegnie z Broczyna drogą do 
Popielewka. Następnie skręca drogą Popielewko-Nakło 
do rzeki Wieprza. Rzeką tą biegnie obok wsi Poborzyce, 
Grądki Dolne, Grądki Zagajne, Żabnik do Żarna. Stąd 
od skrzyżowania dróg biegnie szosą na zachód przez 
Trzcinno, Dretyń, Tursko do skrzyżowania dróg na 0,5 
km przed Darnowem tu skręca szosą do Broczyna. 

181 SŁ 69 6833 Darnowo 

Granica obwodu biegnie z Darnowa szosą przez Tursko, 
Dretyń na południe do przecięcia się z drogą 
Kowalewice-Okunino, od tego punktu skręca na zachód 
i biegnie przez Okunino do wsi Ostrzyki. W Ostrzykach 
skręca na południe do przejazdu kolejowego 
w odległości 1 km od Gatki. Od przejazdu kolejowego 
biegnie torem na północny-zachód przez Kawcze, 
Przytocko, stację kolejową Ciecholub do Kawki. Dalej 
biegnie rzeką Wieprzą przez Biesowiczki, Nożenko 
i dalej szosą przez Broczyno do Darnowa. 

182 SŁ 68 7700 Przytocko 
Granica obwodu biegnie od Pustowa szosą do wsi 
Ciecholub i dalej w stronę Darnowa do przejazdu 
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kolejowego. Od przejazdu kolejowego torem do 
Kawcza. Stąd szosą przez Świerzenko, Białą, Rzeczycę 
Wielką do Polanowa. Tu skręca na północ i rzeką 
Grabową biegnie do szosy Brzezie- Wieliń. Stąd biegnie 
szosą przez Wieliń i Mzdowo do Pustowa. 

183 EL 54 5260 Kaczynos 

Granica obwodu przebiega: ze wsi Krzyżanowo drogą 
przez miejscowość Klecie, Królewo i Janówka, skąd 
linią prostą do rzeki Nogat i środkiem tej rzeki do lini 
prostej łączącej ją z drogą Ząbrowo – Fiszewo, 
następnie drogą tą przez miejscowość Ząbrowo do 
Fiszewa, dalej w kierunku południowo-wschodnim 
drogą do miejscowości Szaleniec, skąd przez 
miejscowość Żuławka Sztumska i Złotowo do wsi 
Krzyżanowo. 

184 EL 65 5374 
Nowa Wieś 
Malborska 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Janówka 
drogą przez miejscowości Królewo, Klecie, 
Krzyżanowo, Złotowo, Śledziówkę Małą, Śledziówkę 
Wielką do Szrop następnie drogą przez Łozę, 
Krzyżanki, Dąbrówkę do przejazdu kolejowego 
w Dąbrówce a następnie torem kolejowym do miasta 
Malbork i dalej torem w kierunku wschodnim do 
przejazdu kolejowego i dalej ulicami: Piaskowa, Aleja 
Wojska Polskiego i Rakowiec do rzeki Nogat 
i środkiem tej rzeki do linii łączącej rzekę Nogat 
z miejscowością Janówka. 

185 EL 67 5232 Kraśniewo 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Miłoradz 
drogą przez miejscowość Stara Kościenica i Kałdowo 
do rzeki Nogat, skąd środkiem tej rzeki i Starym 
Nogatem biegnie do Wisły, dalej środkiem tej rzeki do 
linii prostej przedłużającej drogę Miłoradz, Stara 
Kościenica i linią tą, a następnie drogą dobiega do 
miejscowości Miłoradz. 

186 EL 68 4697 
Mątwy 
Wielkie 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Kończewice 
drogą przez Gnojewo, Starą Kościenicę i Miłoradz do 
miejscowości Kłosowo, skąd linią przedłużenie drogi 
Miłoradz – Kłosowo biegnie do rzeki Wisły, środkiem 
tej rzeki do linii prostej przedłużającej drogę 
Kończewice – Gnojewo następnie drogą tą biegnie do 
miejscowości Kończewice. 

187 
GD 
107 

5479 Subkowy 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Czarlin drogą do skrzyżowania z ulicą 30 Stycznia, 
następnie linią zabudowy przez Wybudowanie, ulicą 
Bałdowską, Czyżykowską i Ceglarską do rzeki Wisły, 
skąd środkiem tej rzeki w kierunku południowym 
biegnie do drogi prowadzącej w kierunku miejscowości 
Mały Garc i drogą tą biegnie przez miejscowości Mały 
Garc, Gręblin, Radostowo, Brzuśce i Wielgłowy do 
miejscowości Czarlin. 

188 
GD 
105 

4427 Czarlin 
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Małżewo przez miejscowości Małżewko, Stanisławie 
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i Szpęgawa do toru kolejowego i torem tym w kierunku 
południowym do drogi Tczew - Czarlin i drogą przez 
miejscowości Czarlin, Wielgłowy i Brzuśce, a następnie 
drogą przyleśną biegnącą wzdłuż zachodniej ściany lasu 
biegnie do miejscowości Waćmierek skąd drogą do 
pierwszego zabudowania miejscowości Śliwiny i dalej 
drogą przez miejscowości Zwierzynek i Goszyn dobiega 
do miejscowości Małżewo. 

189 
GD 
106 

3920 Waćmierz 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Zduny drogą przez miejscowości Swarożyn 
i Waćmierek, skąd drogą w kierunku południowym 
wzdłuż zachodniej ściany lasu Nadleśnictwa Starogard 
przez Płaczewo do miejscowości Brzuśce, a następnie 
drogą przez miejscowość Radostowo biegnie do 
miejscowości Rajkowy, skąd drogą przez Rajkowski 
Młyn przebiega do rzeki Wierzyca i rzeką tą w kierunku 
miejscowości Najmusy do punktu położonego 1 km 
przed miejscowością Najmusy, skąd w kierunku 
północno-zachodnim rowem melioracyjnym, 
a następnie drogą do drogi Brzeźno Wielkie, Najmusy 
drogą tą przez Brzeźno Wielkie do miejscowości 
Zduny. 

190 
GD 
104 

4908 Wętkowy 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Turze drogą przez miejscowości Małżewo, Goszyn, 
Zwierzynek, do miejscowości Śliwiny, skąd drogą do 
miejscowości Waćmierek, dalej drogą przez 
miejscowość Swarożyn do miejscowości Zduny, 
a następnie drogą do Jeziora Zduńskiego i środkiem 
tego jeziora przebiega do drogi prowadzącej do 
miejscowości Boroszewo i drogą tą przez miejscowość 
Boroszewo biegnie do drogi Siwiałka - Trzcińsk, dalej 
drogą przez miejscowości Siwiałka i Godziszewo 
dobiega do miejscowości Turze. 

191 
GD 
103 

3418 Ciecholewy 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kokoszkowy przez miejscowość Trzcińsk do drogi 
Obozin - Boroszewo, skąd drogą tą do miejscowości 
Boroszewo, dalej drogą Boroszewo - Ciecholewy 
biegnie do drogi Ciecholewy - Wętkowy i drogą tą do 
drogi prowadzącej do Jeziora Zduńskiego, dalej 
środkiem tego jeziora biegnie do drogi prowadzącej 
w kierunku miejscowości Zduny, następnie przez 
miejscowości Zduny i Szpęgawsk do zachodniego 
brzegu zbiornika Kochanka i brzegiem tym do ul. 
Leśnej, następnie drogą do miejscowości Kokoszkowy 
do drogi Starogard Gdański - Trzcińsk. 

192 
GD 
102 

5119 Bolesławowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Boleslawowo drogą przez miejscowości Demlin, 
Godziszewo, Siwiałka, Trzcińsk i Kokoszkowy, skąd 
drogą przez Okole do torów kolejowych Starogard - 
Skarszewy i torem tym dobiega do miejscowości 
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Bolesławowo. 

193 
GD 
101 

4270 Czarnocin 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Skarszewy torem kolejowym w kierunku miejscowości 
Komierowo, następnie drogą w kierunku południowym 
do miejscowości Bolesławowo i dalej torem kolejowym 
do stacji kolejowej Krąg, skąd drogą przez 
miejscowości Krąg i Wałdówko do rzeki Wierzyca i 
rzeką tą do miejscowości Pogódki, skąd drogą Pogódki 
- Skarszewy biegnie przez miejscowości Malary i 
Więckowy do miejscowości Skarszewy. 

194 
GD 
100 

6009 Garczyn 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Liniewo drogą przez miejscowości Płachty, Iłownica, 
Więckowy, Pogódki, Kobyle, Czerniki i Stare Polaszki 
do miejscowości Liniewo. 

195 GD 99 5428 
Nowe 

Polaszki 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: dopływem 
łączącym jezioro Gatno z Jeziorem Hutowo, następnie 
środkiem Jeziora Hutowo i dopływem łączącym Jezioro 
Rutowo z Jeziorem Sobąckim, i środkiem, tego jeziora 
oraz dopływem łączącym jezioro Sobąckie z Jeziorem 
Liniewskim, i środkiem Jeziora Liniewskiego oraz 
dopływem biegnącym do torów kolejowych 
Kościerzyna - Liniewo, i dalej torem tym do 
miejscowości Liniewo, skąd drogą przez miejscowości 
Orle, Stare Polaszki, Czerniki, Pałubin, Stara Kiszewa i 
Chwarzenko dobiega do dopływu jeziora Gatno. 

196 GD 98 8011 Wdzydze 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Wąglikowice drogą przez miejscowości Juszki, 
Szenajda, Stawiska i Dębogóry do Jeziora Wierzchołek, 
dalej środkiem jeziora Wierzchołek, Średnik i Gatno 
koło osady Niedźwiedź do drogi Wielki Klińcz - Stary 
Bukowiec skąd drogą przez Olpuch do Wdzydz 
Tucholskich. Dalej szosą Wdzydze Tucholskie - Borsk - 
Wiele do kanału Czarnej Wody i kanałem tym 
w kierunku ujścia do Jeziora Wdzydze, skąd przez 
jezioro do ujścia cieku Struga na zachodnim brzegu 
jeziora. Następnie w górę cieku do drogi Wiele - 
Przytarnia - Wygoda, skąd drogą tą i przez jezioro do 
przewężenia Wyspy Ostrów Wielki, dalej wschodnim 
brzegiem wyspy na północ i przez jezioro Gołuń do 
miejscowości Czarlina, skąd drogą z Czarliny dobiega 
do Wąglikowic. 

197 GD 97 6504 Loryniec 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Płocice drogą przez miejscowości Grzybowo, Lizaki, 
Wąglikowice i Czarlina, skąd przez Jezioro Gołuń, 
a następnie wschodnim brzegiem wyspy Ostrów Wielki 
na Jeziorze Wdzydze do przewężenia tej wyspy, skąd 
przez jezioro do jego zachodniego brzegu na wysokości 
miejscowości Wygoda, skąd drogą leśną przy 
oddziałach 279 do 285 oraz przez oddziały 295, 296 i 
335 do drogi Wiele - Piechowice i przez miejscowości 
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Jastrzębie, Piechowice i Leźuchowo do drogi Lipusz - 
Dziemiany, i drogą tą biegnie do miejscowości Kalisz, 
dalej drogą Loryniec - Kalisz, omijając od strony 
południowej miejscowość Belfort, do skrzyżowania z 
drogą Słupinko - Schodno, skąd drogą tą do 
zachodniego brzegu jeziora Schodno i brzegiem tym do 
rzeki Wdy, dalej nurtem tej rzeki do drogi Płocice - 
Lipuska Huta, skąd drogą tą dobiega do miejscowości 
Płocice. 

198 GD 96 4488 Dziemiany 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Piechowice drogą przez miejscowość Jastrzębie do 
granicy powiatu kościerskiego, granicą powiatu 
kościerskiego do drogi Główczewice -- Trzebuń i drogą 
publiczną przez miejscowość Trzebuń i zabudowania 
osady Nowe Słone biegnie do drogi Kalisz - Dziemiany, 
i drogą tą biegnie ok. 750 m w kierunku Kalisza do 
skrzyżowania z drogą do Piechowic, dalej drogą tą 
przez Leżuchowo dobiega do miejscowości Piechowice. 

199 GD 95 4996 Białe Błota 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Śluza drogą przez miejscowości Tuszkowy do Szklanej 
Huty, skąd torem kolejowym do drogi Szklana Huta - 
Kalisz, i drogą tą do Kalisza, skąd drogą Kalisz - 
Dziemiany biegnie do drogi publicznej Nowe Słone - 
Trzebuń i drogą tą przez zabudowania osady Nowe 
Słone do miejscowości Trzebuń skąd drogą do granicy 
powiatu kościerskiego i granicą powiatu kościerskiego 
do północnego krańca Jeziora Wieckiego, dalej 
wschodnim brzegiem Jeziora Wieckiego biegnie do 
drogi Zelewiec - Śluza i drogą tą dobiega do 
miejscowości Śluza. 

200 BD 5 10089 Kruszyn 

Północno wschodnia – 1 km przed miejscowość 
Prądzonka, granicą powiatu chojnickiego przez 
miejscowość Sominki i Lendy do rzeki Młusino przy 
szosie w miejscowości Lamk. 
 Południowo wschodnia – z miejscowości Lamk 
rzeką Młusino i południowo-wschodnią stroną jeziora 
Leśno, przez Leśno, dalej rzeką Młusino do 
miejscowości Kaszuba, stąd drogą do wybudowania 
Kaszuba, następnie rzeką Zbrzycą do miejscowości 
Rolbik drogą przez Milachowo – Młyn, Kulinowo, dalej 
wschodnią stroną jeziora Duże Głuche i strugą oraz 
drogą przez miejscowość Głuche, Bukówki a od 
miejscowości Stoltmany rzeką Kłonecznicą oraz 
południowo-wschodnią stroną jeziora Kielskiego i w 
prostej linii na północ do drogi i drogą do granicy 
powiatu  przed miejscowością Prądzonka /1 km/. 

201 SŁ 85 7243 Luboń 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Hamermłyn 
rzeką Kłonecznica do styku z granicą gminy Lipnica 
przy jeziorze Małym. Dalej od granicy gminy biegnie 
obok miejscowości Żabowo i w odległości około 1,5 km 
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od Prądzonki wchodzi na południowo-wschodni brzeg 
jeziora Kielskiego, następnie jego brzegiem 
(wschodnim) dochodzi do rzeki Kłonecznica 
w miejscowości Modrzejewo i dochodzi do 
miejscowości Stoltmany. Stąd biegnie drogą do 
miejscowości Bukówki i dalej strugą dochodzi do 
jeziora Duże Głuche, następnie wschodnim brzegiem 
jeziora i dalej strugą dochodzi do Kulinowa. Stąd drogą 
do Kubinowa i wpada na rzekę Kłoniecznicę. Dalej 
biegnie w kierunku południowym przez Budy, Laska do 
jezior Księże, Laska. U styku tych jezior przebiega na 
południową stronę jezior i dalej biegnie południową 
stroną jezior Książe i Długie do styku z jeziorem 
Parszczenica. Środkiem jeziora Parszczenica dochodzi 
do ujścia strugi Boryń w miejscowości Parszczenica. 
Dalej biegnie tą strugą w kierunku zachodnim przez 
jezioro Mały Boryń i prostopadle dochodzi do szosy 
Bytów- Chojnice. Następnie tą szosą w kierunku 
północnym do Lipnicy, a stąd szosą przez Kiedrowice, 
Zapceń i Luboń do punktu wyjściowego. 

202 SŁ 84 8139 Borzyszkowy 

Granica północna obwodu biegnie od miejsca powyżej 
jeziora Przytarnia do drogi prowadzącej z Gliśna 
Wielkiego i dalej granicą gminy Lipnica do wschodniej 
strony jeziora Małego (na północnej granicy brak dróg, 
rzek i innych naturalnych znaków w terenie).  
Wschodnia granica obwodu biegnie od granicy gminy 
Lipnica wschodnią stroną jeziora Małego i rzeką 
Kłonecznicą do miejscowości Hamermłyn, dalej drogą 
przez miejscowość Luboń do miejscowości Zapceń. 
Granica południowa: biegnie z miejscowości Zapceń 
szosą do miejscowości Lipnica i dalej szosą do 
miejscowości Prądzona. Zachodnia granica obwodu 
biegnie z miejscowości Prądzona drogą i wschodnią 
stroną jeziora Jeziorko i dalej drogą do skrzyżowania 
z szosą Borzyszkowy-Brzeźno Szlacheckie i dalej 
środkiem jeziora Kamieniczno do połowy jego długości 
a następnie zachodnim jego brzegiem do mostu 
w miejscowości Gliśno Wielkie. Dalej rzeką Kamienicą 
do jeziora Przytarnia wschodnią granicą jeziora 
Przytarnia do styku z granicą północną obwodu. 

203 SŁ 83 9418 Brzozowo 

Granica obwodu północna - biegnie od skrzyżowania 
drogi Stare Brzeźno-Głodowo z granicą gminy Lipnica, 
granicą gminy Lipnica do jeziora Kamieniczno. 
Wschodnia granica biegni środkiem jeziora 
Kamieniczno, dalej drogą do osady leśnictwa Prądzona. 
Następnie strugą i wschodnią stroną jeziora Jeziorko 
oraz strugą do wsi Prądzona, stąd szosą do 
miejscowości Lipnica, a następnie szosą do styku 
z szosą od Borowego Młyna.  
Granica południowa biegnie od styku z szosą Lipnica-
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Chojnice przez Osusznicę, dalej drogą obok 
miejscowości Osowo Duże, Skryte do Borowego 
Młyna. Stąd szosą obok południowej strony jeziora 
Gwiazdy do styku z szosą Stara Brda-Brzeźno 
Szlacheckie. Granica zachodnia biegnie od styku szosy 
Borowy Młyn – Brzeźno Szlacheckie z granicą gminy 
Lipnica i granicą tą do drogi Pietrzykowo- Brzeźno 
Następnie tą drogą w kierunku wsi Brzeźno na 
wysokość przystanku PKS. Stąd dalej drogą do kolonii 
Pupkowo do styku z drogą odchodzącą do Znakowa, 
a dalej drogą w kierunku Znakowa do styku szosy 
Piaszczyna-Brzeźno Szlacheckie. Następnie szosą 
w kierunku wschodnim do granicy Gminy Lipnica 
i dalej granicą Gminy Lipnica w kierunku północnym 
do drogi Stare Brzeźno – Głodowo. 

204 SŁ 79 5713 Wałdowo 

Granica obwodu biegnie ze wsi Role szosą na 
południowy-wschód przez Turowo, Rozjazd do 
Kramarzyn, stąd kieruje się drogą polną w kierunku 
południowo-wschodnim do granicy gminy Lipnica pod 
wsią Rokitki. Następnie wzdłuż granicy Gminy Lipnica 
aż do szosy Piaszczyna-Brzeźno Szlacheckie, skąd 
szosą przez Piaszczynę dalej w stronę Miastka. 
W odległości 0,8 km za wsią Piaszno skręca na północ 
wzdłuż drogi do Wałdowa. Na trzecim kilometrze, na 
skrzyżowaniu z drogą Piaszczyna-Szydlice skręca na 
północny-zachód do Szydlic i dalej do skrzyżowania z 
tą drogą Lubkowo-Kwisno. Od skrzyżowania kieruje się 
przez Kwisno do szosy Trzcinno-Żabno i szosą tą przez 
Żarna i Żabno dochodzi do miejscowości Role. 

205 SŁ 78 8860 Łubkowo 

Granica obwodu biegnie od Kwisna drogą na południe 
w stronę Łubkowa do skrzyżowania z drogą Trzcinno-
Piaszczyna, stąd biegnie tą drogą przez Szydlice do 
drogi Wałdowo-Zagaje i dochodzi do szosy Miastko-
Piaszczyna między wsiami Zadry i Piaszno. Stąd 
biegnie na zachód szosą przez Zadry, Goszczanowo i 
Orle do Miastka. Z Miastka biegnie dalej na północ do 
Dretynia, a następnie z Dretynia na wschód przez 
Trzcinno dochodzi szosą do Kwisna. 

206 SŁ 77 4336 Łodzień 

Granica obwodu biegnie od skrzyżowania szosy 
Miastko-Dretyń z drogą Okunino-Kowalewice na 
południe do Miastka i dalej szosą przez Wołczę Małą, 
Wołczę Wielką do Kamnicy. Następnie biegnie drogą w 
kierunku Bobięcina i w odległości ok. 2 km przed 
Bobięcinem granica skręca na północny-wschód i drogą 
przez miejscowości: Gołębsko, Gatka, Ostrzyki 
i Okunino dochodzi do punktu wyjściowego na szosie 
Miastko-Dretyń obok miejscowości Kowalewice. 

207 SŁ 112 4320 Świerzno 
Granica obwodu biegnie od Kawcza na południowy-
wschód torem kolejowym do punktu przecięcia się 
z drogą Gatka- Okunino, stąd tą drogą przez Gatkę obok 
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miejscowości Gołębsko do drogi Kamnica-Bobięcino. 
Dalej biegnie tą drogą przez Bobięcino-Witomierz, 
Głobniczkę, Głobnicę i Chróstowo do Żydowa, stąd 
szosą w kierunku północno-wschodnim przez 
Drążkowo, Liszkowo i Świerzno do Kawcza. 

208 EL 71 6139 Bągart 

Granica obwodu przebiega: od miejscowości Jasna 
przez Spalonki do drogi Zwierzno – Brudzędy i tą drogą 
przez miejscowość Brudzędy do Starego Dolna 
a następnie szosą do rzeki „Dzierzgoń” i rzeką tą do 
szosy Kwietniewo – Dzierzgoń i od Dzierzgonia szosą 
biegnącą w kierunku Sztumu przez Nową Karczmę do 
drogi biegnącej z Litewek do Jeziorna i drogą z Jeziorna 
do Bruku szosą przez Żuławkę Sztumską, Stalewo do 
Jasnej. 

209 EL 64 3210 Szropy 

Granica obwodu przebiega: drogą z miejscowości 
Złotowo przez Żuławkę Sztumską, Budzisz do Bruku, 
z Bruku drogą przez Jeziorno, Chojty, Trankwice. 
Bukowo do m. Szropy, następnie drogą przez Śle-
dziówkę Wielką, Śledziówkę Małą, do Złotowa. 

210 EL 73 4015 Waplewo 

Granica obwodu przebiega: drogą z miejscowości 
Bukowo do miejscowości Trankwice, a dalej drogą 
przez Chojty do Jeziorna i stąd drogą do miejscowości 
Litewki, następnie z Litewek drogą Tropy Sztumskie - 
Dzierzgoń przez miasto Dzierzgoń biegnie w kierunku 
południowym do torów kolejowych Malbork - Małdyty 
i torami do miejscowości Andrzejewo, skąd drogą obok 
miejscowości Ankamaty dobiega do drogi 
w miejscowości Waplewo Wielkie i drogą przez Stary 
Targ i Tropy Sztumskie biegnie do miejscowości 
Bukowo. 

211 EL 72 3144 Łabuń 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Łoza drogą 
przez Szropy, Jordanki do Bukowa i dalej drogą przez 
Tropy Sztumskie, Stary Targ do Kalwy a następnie 
drogą przez wieś Jurkowice do m. Łabuń i stąd drogą 
polną do bazy Gospodarstwa Jurkowice II i dalej do 
krzyżówek przy bazie Gospodarstwa Jurkowice II drogą 
utwardzoną. do stacji Dąbrówka Malborska a następnie 
drogą asfaltową przez Dąbrówkę Malborską, Krzyżanki 
do Łozy. 

212 EL 74 3633 Pietrzwałd 

Granica obwodu przebiega: ze wsi Kalwa drogą 
asfaltową do Starego Targu i dalej drogą przez 
Klecewo, Mleczewo, Górki, Czernin do zwartej 
zabudowy miasta Sztum, następnie granicą zabudowy 
m. Sztum wzdłuż ul. Barczewskiego, brzegiem jeziora 
Barlewickiego do drogi Sztum - Dąbrówka Malborska 
i dalej tą drogą przez Kępino, Koślinkę do przejazdu 
kolejowego, skąd drogą do stacji kolejowej Dąbrówka 
Malborska a następnie drogą do krzyżówek obok bazy 
Gospodarstwa Jurkowice II i dalej drogą do wsi Łabuń, 
a stąd drogą asfaltową do Kalwy. 
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213 EL 66 4808 Gościszewo 

Granica obwodu przebiega: drogą z miejscowości 
Koślinka do granicy miasta Sztum i ulicami: Słoneczna, 
H. Sienkiewicza i Kasprowicza do torów kolejowych 
Sztum - Malbork , następnie torami do drogi Sztum – 
Gościszewo, stąd drogą przez Gościszewo w kierunku 
zachodnim drogą do gorzelni a następnie do 
gospodarstwa rolnego Węgry, dalej drogą polną 
prostopadle do rzeki Nogat i środkiem tej rzeki do 
mostu drogowego w Malborku i Aleją Rodła do torów. 
Następnie torami do drogi Sztum – Dąbrówka 
Malborska, stąd drogą dobiega do miejscowości 
Koślinka. 

214 
EL 75 
EL 81 

12849 
Wydry - 
Ryjewo 

Granica obwodu przebiega: torem kolejowym ze stacji 
kolejowej w Sztumie do drogi Sztumska Wieś – 
Benowo i dalej drogą przez miejscowości Sztumska 
Wieś, Nowa Wieś, Klecewko, Straszewo, Brachlewo do 
skrzyżowania z drogą Kwidzyn – Sztum i dalej drogą  
asfaltową do miejscowości Podzamcze i stąd szosą do 
miejscowości Gurcz a następnie drogą asfaltową przez 
miejscowość Jałowiec biegnie do torów kolejowych 
Kwidzyn – Sztum i torem tym do drogi Ryjewo – 
Szkaradowo, skąd drogą przez Mątowskie Pastwiska do 
Barcic, następnie drogą do Rudnik dochodzi do rzeki 
Liwy i środkiem tej rzeki do drogi Benowo – Sztumska 
Wieś, skąd drogą na zachód i przedłużeniem tej drogi 
do rzeki Wisły. Następnie środkiem Wisły biegnie do 
rzeki Nogat i środkiem tej rzeki biegnie do drogi 
prowadzącej przez kompleks leśny, łączącej w linii 
prostej rzekę Nogat z miejscowością Węgry i dalej 
drogą tą przez miejscowość Węgry i Gościszewo 
przebiega do torów kolejowych Sztum – Gościszewo 
i torami do stacji kolejowej w Sztumie. 

215 
GD 
108 

4364 Wielki Garc 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Gręblin drogą przez miejscowości Mały Garc i Rybaki 
do rzeki Wisły, następnie środkiem tej rzeki biegnie do 
drogi prowadzącej w kierunku miejscowości Wielkie 
Walichnowy i drogą tą przez tę miejscowość przebiega 
do miejscowości Lignowy Szlacheckie, skąd drogą 
przez miejscowość Rudno do Gręblina. 

216 
GD 
109 

4746 Rajkowy 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Rajkowy drogą przez miejscowości Radostowo 
i Subkowy Dworzec do szosy Tczew - Gniew i drogą tą 
przez Gręblin i Rudno do miejscowości Lignowy 
Szlacheckie, skąd szosą przez miejscowości Pomyje, 
Pelplin i Ropuchy do rzeki Węgiermucy, i rzeką tą do 
ujścia do rzeki Wierzycy i rzeką tą do miejscowości 
Rajkowski Młyn, skąd drogą polną dobiega do 
miejscowości Rajkowy. 

217 
GD 
110 

4792 Kolińcz 
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Szpęgawsk drogą do miejscowości Zduny, skąd drogą 
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przez Brzeźno Wielkie w kierunku miejscowości 
Najmusy, skąd 1 km przed miejscowością Najmusy 
drogą, a następnie rowem melioracyjnym stanowiącym 
przedłużenie tej drogi do rzeki Wierzycy i rzeką tą do 
rzeki Węgiermucy, dalej rzeką tą biegnie do drogi 
Starogard - Pelplin, skąd drogą przez miejscowości 
Lipinki i Jabłowo i dalej drogą w kierunku Starogardu 
Gdańskiego do miejscowości Janowo, do ulicy 
Akacjowej, dalej ulicą Akacjową, następnie torem 
kolejowym do drogi Starogard Gdański - Swarożyn, 
następnie drogą tą biegnie do miejscowości Szpęgawsk. 

218 
GD 
111 

4905 Stary Las 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Wałdówko drogą przez miejscowość Krąg do torów 
kolejowych Starogard Gdański - Pszczółki i torem tym 
do drogi Krąg - Okole, dalej biegnie drogą przez 
miejscowości Okole i Kokoszkowy, skąd drogą biegnie 
do miasta Starogard Gdański i ulicami: Hieronima 
Derdowskiego, Skarszewską i Władysława Jagiełły do 
drogi Starogard Gdański - Zblewo, dalej drogą przez 
miejscowości Rokocin, Sucumin, Karolewo, Semlin 
i Kleszczewo Kościerskie dobiega do miejscowości 
Wałdówko. 

219 
GD 
112 

4851 Jezierce 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Semlin drogą przez miejscowości Pieśnica Karolewo, 
Miradowo i Zblewo do torów kolejowych Starogard - 
Kaliska i torem tym do miejscowości Pińczyn, skąd 
drogą Pińczyn – Pogódki, przebiegając od strony 
zachodniej kompleksu leśnego Gaj, przez miejscowość 
Koźmin biegnie do miejscowości Pogódki, dalej rzeką 
Wierzycą do drogi Więckowy, Kleszczewo Kościerskie 
i drogą tą przebiega do miejscowości Wałdówko, skąd 
drogą Skarszewy - Semlin przez miejscowość 
Kleszczewo Kościerskie dobiega do miejscowości 
Semlinek. 

220 
GD 
113 

3934 Maliki 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Czerniki drogą przez miejscowości Kobyle i Pogódki, 
skąd drogą przez miejscowość Koźmin i dalej drogą 
przebiegającą od strony zachodniej kompleksu leśnego 
Gaj do miejscowości Pinczyn, do torów kolejowych 
Kaliska - Starogard i torem tym biegnie do drogi Stara 
Kiszewa - Zblewo, dalej drogą przez miejscowości 
Struga, Zamek Kiszewki, Stara Kiszewa i Pałubin 
dobiega do miejscowości Czerniki. 

221 
GD 
114 

3345 Chwarzno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Stara Kiszewa drogą przez miejscowości Zamek 
Kiszewski, Boże Pole Szlacheckie, Struga, skąd drogą 
obok jeziora do osiedla Zomże, następnie drogą przez 
miejscowość Stara Lipa, Kazub do miejscowości 
Cieciorka, skąd drogą przez miejscowości Płociczno, 
Okoninki do leśniczówki Okoniny i dalej drogą do 
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Jeziora Okoniny, drogą wzdłuż Jeziora Okoniny do 
Jeziora Wygonin i środkiem jeziora do miejscowości 
Wygonin, skąd drogą przez Bartoszy Las do 
miejscowości Stara Kiszewa. 

222 
GD 
115 

4853 Bartoszy Las 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Stara Kiszewa drogą przez Bartoszy Las Wybudowanie 
do miejscowości Konarzyny, dalej drogą Konarzyny - 
Borsk do toru kolejowego Kościerzyna - Bydgoszcz, 
a stąd do linii oddziałowej i pasa przeciwpożarowego 
pomiędzy oddziałami leśnymi 661/662 i linią tą 
biegnącą między oddziałami 642/643, 619/620, 
595/596, 574/575, 559/560, 549/550 do skrzyżowania 
z drogą Wdzydze Tucholskie - Olpuch, następnie drogą 
tą przez miejscowości Olpuch i Stary Bukowiec do 
drogi Wielki Klińcz - Stara Kiszewa i drogą tą przez 
miejscowość Chwarzenko dobiega do miejscowości 
Stara Kiszewa. 

223 
GD 
116 

7759 Borsk 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Wdzydze Tucholskie szosą Wdzydze Tucholskie - 
Olpuch do skrzyżowania z linią oddziałową biegnącą 
pomiędzy oddziałami leśnymi 549/550 i dalej linią tą 
i pasem przeciwpożarowym biegnącym pomiędzy 
oddziałami 549/550, 559/560, 574/575, 595/596, 
619/620, 642/643 i 661/662 do torów kolejowych 
Kościerzyna - Bydgoszcz, następnie torami tymi 
w kierunku południowym do stacji Bąk. Dalej drogą 
gruntową od stacji Bąk w kierunku południowym 
wzdłuż torów kolejowych przez oddziały leśne 47, 64, 
65, 84, 85, 108, 109, do mostku na kanale Czarnej 
Wody, stąd kanałem tym poprzez stawy hodowlane 
Uroże do rzeki Czarna Woda i rzeką tą do mostku na 
drodze Miedzno - Cisewie Wybudowanie - Karsin 
i drogą tą do Karsina. Stąd drogą przez Dąbrowę - 
Wiele do miejscowości Przytarnia, dalej drogą 
w kierunku miejscowości Joniny Małe do ujścia cieku 
Struga na zachodnim brzegu Jeziora Wdzydze i dalej 
przez jezioro to w kierunku wschodnim do szosy Wiele 
- Borsk - Wdzydze Tucholskie na wysokości ujścia 
kanału Czarnej Wody, skąd szosą tą do Wdzydz 
Tucholskich. 

224 BD 3 10978 Kosobudy 

Od granicy powiatu chojnickiego i kościerskiego 
środkiem linii kolejowej Chojnice – Kościerzyna 
w kierunku południowym przez stację Lubnia /działka 
nr 80 Lubnia/ do przepustu na rzece Niechwaszcz. 
Od przepustu kolejowego z rzeką Niechwaszcz nr 
działki 1063, linią kolejową w kierunku wschodnim 
drogą publiczną /działka nr 1040 Czyczkowy/ do działki 
nr 1247 Czyczkowy, następnie środkiem drogi 
gruntowej przez działkę nr działek 1258, 1304, 1264, 
1265/1, 1266/1 rzeki Niechwaszcz na most przy działce 
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nr 1313/1 i środkiem rzeki do wsi Chłopowy do 
skrzyżowania Chłopowy – Rudziny z szosą /działka nr 
372/2 Huta/. 
W kierunku północnym przez most na rzece Parzenica 
do wsi Huta do skrzyżowania z drogą gruntową /działka 
107/7 Huta/, dalej na północ w kierunku granicy 
powiatu chojnickiego do wsi Dąbrowa do oddziału 356 
LP. 
Od granicy powiatu chojnickiego obręb Dąbrowa km 1 
przy działce 53 drogą nr 16 w kierunku północnym 
przez wieś Dąbrowa do skrzyżowania z drogą nr 25. 
Dalej od skrzyżowania w kierunku północnym przy 
działce 14, następnie do obrębu Wiele przy działce 674 
drogą nr 509 do centrum wsi Wiele przy działce 487, 
dalej w kierunku Karsina do skrzyżowania z szosą w 
kierunku Przytarni przy działce 315, dalej drogą nr 110 
do wsi Przytarnia do skrzyżowania z szosą nr 301, dalej 
do centrum wsi przy działce 168, następnie w kierunku 
północnym drogą nr 206 do jeziora Wdzydze. Wzdłuż 
oddziałów leśnych 342 LP, 341 LP, 325 LP, 326 LP, 
321 LP, 322 LP do zabudowań na działce 313/2 LP, 
dalej w kierunku północno-zachodnim przez oddział 
313/2 LP, 312/2 LP przy zabudowaniu działka 313/2 
LP, dalej w kierunku północno-zachodnim przez 
oddział 313/2 LP, 312/2 LP przy zabudowaniu działka 
58 do granicy gminy Dziemiany wieś Płęsy. Następnie 
w kierunku zachodnim granicą gminy Dziemiany przy 
działkach 29, 30, 31, 32, 1, 2, 319 LP, 5, 6, do jeziora 
Motowęże, dalej w kierunku południowo-zachodnim 
granicą gminy Dziemiany wieś Jastrzębie do 
skrzyżowania z drogą 819/8 LP, dalej w kierunku 
południowym granicą gminy Dziemiany przy działce 
355/2, 352 LP, 362 LP do jeziora Brzeźno na granicy 
z powiatem chojnickim. 

225 BD 4 7929 Brusy 

Ze wsi Kaszuba przy młynie /działka nr 99/1/ w 
kierunku wschodnim rzeką Młosiną do wsi Leśno 
/most/, skrzyżowanie drogi Leśno – Czapiewice, dalej 
północną stroną rzeki Młosino do jeziora Leśno Dolne 
/działka 282/1/ do skrzyżowania z drogą Leśno – Brusy 
/most/, wschodnią stroną jeziora Leśno Górne /działka 
107/ w kierunku północno - wschodnim do działki nr 30 
w miejscowości Orlik. Następnie w kierunku północno - 
wschodnim środkiem rowu /działka nr 31/10 do 
miejscowości Lamk /most/, skrzyżowanie drogi Lamk – 
Główczewice, w kierunku szosy Brusy – Kościerzyna, 
dalej północną stroną rzeki Młosienica w kierunku 
wschodnim do przecięcia się z linią kolejową Chojnice 
– Kościerzyna /granica powiatu chojnickiego/ w 
kierunku południowym linii kolejowej tor działka nr 80 
Lubnia do miejscowości Brusy – stacja. 
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Następnie ze stacji Brusy linią kolejową w kierunku 
południowym do przystanku kolejowego do 
miejscowości Żabno, dalej w kierunku południowym 
działką nr 592 Czyczkowy do działki 3 LPG, następnie 
szosą w kierunku wsi Męcikał, dalej w kierunku 
południowym do skrzyżowania Brdy z niniejszą szosą – 
działka nr 202/3 Męcikał. Od mostu rzeką Brdą, 
środkiem jeziora Kosobudno /działka nr 28 Męcikał/, 
środkiem jeziora Dybrzk /działka nr 5 Męcikał/. Od 
granicy pomiędzy działkami jeziora Kosobudno i 
Dybrzk w kierunku wschodnim do ujścia rzeką Brdą, 
dalej drogą gruntową przez działkę nr 20/54 do szosy 
Męcikał – Małe Chełmy działka 524, dalej szosą działka 
nr 523 do obrębu Czyczkowy km 4, następnie szosą nr 
1425 na wysokość oddziału 252 LPL i dalej szosą do 
obrębu Małe Chełmy działka nr 599, działką nr 601 do 
skrzyżowania z szosą Konarzyny – Brusy /działka nr 
385/2/ do szosy Konarzyny – Brusy, następnie działka 
385/1 do wsi Wielkie Chełmy do skrzyżowania z szosą 
w kierunku Małych Chełmów, dalej szosą nr 55/1 do 
wsi Małe Chełmy do skrzyżowania z drogą w kierunku 
Czarnowa. Następnie w kierunku wschodnim częścią 
drogi na wysokość działki nr 102, drogą polną /działka 
nr 105/ do obrębu Kaszuba. Dalej w kierunku 
wschodnim drogą nr 104 do skrzyżowania z drogą nr 
118/1 i dalej na północ drogą do młyna na most rzeki 
Zbrzyca działka nr 80. 

226 BD 6 8807 Asmus 

Od mostu we wsi Drzewicz na szosie Konarzyny – 
Brusy w kierunku południowo - wschodnim, środkiem 
jeziora Dybrzk działka nr 5 obręb Męcikał na wysokość 
działki nr 20/54 obręb Męcikał we wsi Czernica dalej 
drogą gruntową przez działkę nr 20/54 w kierunku 
północnym do szosy Męcikał – Małe Chełmy działka 
524, dalej w kierunku północnym szosą Męcikał – Małe 
Chełmy działka 523 do obrębu Czyczkowy km 4, 
następnie szosą nr 1425 na wysokość oddziału 252 LP i 
dalej w kierunku północno - zachodnim szosą do obrębu 
Małe Chełmy, w kierunku zachodnim szosą nr 599, 
działką nr 601 do skrzyżowania z szosą Konarzyny – 
Brusy /działka nr 385/2/ dalej w kierunku wschodnim 
szosą Konarzyny – Brusy. Następnie działką 385/1 do 
wsi Wielkie Chełmy do skrzyżowania z szosą w 
kierunku Małych Chełmów, dalej w kierunku 
północnym szosą nr 55/1  do wsi Małe Chełmy do 
skrzyżowania z drogą w kierunku wsi Czarnowo. Dalej 
w kierunku zachodnim, częścią drogi na wysokość 
działki nr 102, na północ drogą polną działka nr 105 do 
obrębu Kaszuba. 
Następnie drogą gruntową działka nr 201 w kierunku 
północnym na wysokość działki 12 LP wzdłuż tej 
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działki przez oddział 3/1 LP do skrzyżowania z drogą 
we wsi Kaszuba /działka 104/. Dalej w kierunku 
zachodnim, drogą do wsi Rolbik /działka 104 Kaszuba 
do granicy ze wsią Rolbik. Następnie drogą działka 
198/3 do młyna na most na rzece Zbrzyca, dalej od 
młyna w kierunku Rolbika środkiem rzeki Zbrzyca 
/działka nr 1/ na wysokość skrzyżowania z drogą nr 
144/1 przy działce nr 129/1, dalej w kierunku 
północnym działka nr 144/1 do skrzyżowania z drogą nr 
134/1 przy działce nr 141/1 w kierunku północnym do 
oddziału leśnego dz. nr 255 LP i 229 LP do obrębu 
Widno wzdłuż oddziału 230 LP do skrzyżowania z 
szosą z Widna do Parzyna w oddziale leśnym 204 LP. 
Następnie w kierunku północno – zachodnim drogą 
gruntową przez oddziały nr 204 LP, 205 LP, 175 LP, 
176 LP, 177 LP, 178 LP w kierunku północnym przez 
oddział 148 LP do południowej części jeziora Duże 
Głuche i ujścia rzeki Kulawa /działka nr 2/, dalej na 
zachód do granicy powiatu chojnickiego przez oddziały 
149 LPP, 150 LPP, 151 LPP, 112 LPP, 113 LPP i 114 
LPP dalej na zachód drogą nr 293 obręb Zapceń na most 
na rzece Kłonecznica, dalej w kierunku południowo – 
wschodnim środkiem rzeki Kłonecznica, wzdłuż działki 
nr 194 obręb Zapceń do granicy powiatu bytowskiego. 
Od granicy powiatu chojnickiego i bytowskiego rzeką 
Kłonecznica w kierunku południowym wzdłuż oddziału 
153 LPP dalej w kierunku południowym rzeką 
Kłonecznica na wysokość oddziału 268/2 LPP, dalej 
granicą powiatu, rzeką Kłonecznica do jeziora Laska 
/działka nr 7/ i jeziorem Książe na granice z oddziałem 
55 LP, brzegiem jeziora Książe /działka 397 obręb 
Mielno Gmina Lipnica/ do granicy powiatu 
bytowskiego na wysokość działki nr 412 Mielno a 83 
LP obręb Widno. Następnie wzdłuż jeziora Śluza w 
kierunku południowym do ujścia rzeki Zbrzyca, 
środkiem tej rzeki w kierunku południowym do jeziora 
Witoczno na wysokość działki nr 1073, brzegiem 
jeziora Witoczno działka nr 176 do ujścia rzeki Brdy, 
dalej rzeką Brdą /działka nr 881/1 i 1303/6 na granicy z 
obrębem Małe Chełmy do ujścia rzeki /jezioro 
Małołąckie/ dalej północną stroną jeziora Małołąckiego, 
Łąckiego na most we wsi Drzewicz, przy drodze 
Konarzyny – Brusy /działka nr 385/2/. 

227 BD 11 7246 
Chociński 

Młyn 

Od mostu na rzece Brdzie w miejscowości Ciecholewy 
Gm. Konarzyny, szosą Chojnice – Bytów, dalej 
w kierunku północnym szosą Konarzyny – 
Swornegacie, następnie w kierunku północno-
wschodnim środkiem szosy /działka nr 14 obrębie 
Kopernica/ do miejscowości Chociński Młyn na most 
z rzeką Chociną. Następnie w kierunku północnym 
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środkiem rzeki Chocina /działka nr 8 obręb Kopernica i 
działka 612 obręb Swornegacie/, dalej środkiem rzeki 
Chocina /działka nr 309/1/ przez wsie Sepiot, 
Niepszczałąg. Dalej w kierunku północnym gminy 
Konarzyny obręb Zielona Chocina, pomiędzy działkami 
nr 544, 543, 540, 542, 365/2 L, 537, 538 nowym 
korytem rzeki. Następnie środkiem rzeki Chocina 
działka nr 500 do szosy Chojnice – Bytów przy działce 
nr 401 we wsi Zielona Chocina, dalej środkiem szosy 
Chojnice – Bytów działka nr 341 obręb Zielona 
Chocina, do północnej działki nr 287 L. Następnie w 
kierunku wschodnim pomiędzy działkami 342 i 287 L 
Zielona Chocina granica gmin Lipnica i Konarzyny, 
dalej północną stroną w kierunku wschodnim jeziora 
Boryń Mały działka nr 343 do rowu przy działce nr 284 
L obręb Zielona Chocina, dalej rowem do działki nr 360 
obręb Zielona Chocina, dalej środkiem drogi /działka nr 
355 Zielona Chocina/ do granicy działki nr 354 i 357 
Zielona Chocina do drogi nr 365. Następnie ciekiem 
Boryń do środka jeziora Parszczenica działka 397 obręb 
Mielno gmina Lipnica do południowo – zachodniej 
części działki nr 403 obręb Mielno, dalej północną 
stroną jeziora Śluza obręb Mielno do granicy gminy 
Chojnice wieś Swornegacie i pomiędzy gminami 
Lipnica i Chojnice, północną stroną jeziora Śluza 
działka nr 1116/2 do ujścia z rzeką Zbrzycą działka nr 
28/1, dalej środkiem rzeki Zbrzyca w kierunku 
południowym do ujścia rzeki z jeziora Witoczno działka 
nr 176 obręb Swornegacie, dalej w kierunku 
południowym środkiem jeziora Witoczno działka nr 176 
do rzeki Brdy przy działce nr 186/1 dalej w kierunku 
południowym do mostu na rzece Brdzie we wsi 
Swornegacie łączącego z jeziorem Karsińskim /działka 
nr 443 Swornegacie/ następnie wschodnią stroną jeziora 
Karsińskiego do działki nr 1006 obręb Swornegacie, 
dalej do południowej części jeziora Karsińskiego do 
miejscowości Małe Swornegacie do granicy z działkami 
718/2, 717/6 obręb Swornegacie następnie granicą 
pomiędzy tymi działkami do szosy Chojnice – 
Chociński Młyn, dalej w kierunku zachodnim, szosą do 
mostu na rzece Brdzie przy działkach 796-807 obręb 
Swornegacie dalej w kierunku południowym środkiem 
jeziora Charzykowskiego na wysokość ujścia rzeki 
Brdy, dalej jeziorem w kierunku zachodnim do ujścia z 
rzeką Brdą działka nr 414 Kopernica, dalej rzeką Brdą 
w kierunku zachodnim /działka nr 105/1/ na most na 
rzece Brdzie w miejscowości Ciecholewy. 

228 SŁ 88 8774 Kobyla Góra 
Granica obwodu biegnie od miejscowości Borowy Młyn 
drogą obok miejscowości Skryte, Osowo Duże do 
Osusznicy i dalej szosą do skrzyżowania Bytów-
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Chojnice. Od skrzyżowania tego w kierunku 
południowym do Zielonej Chociny, tu wchodzi na rzekę 
Chocina i biegnie w kierunku zachodnim do Bindugi. 
Dalej biegnie drogą do Nowej Karczmy i północnym 
brzegiem jeziora wchodzi na granicę nadleśnictw 
Osusznica i Niedzwiady, dalej biegnie tą granicą 
w kierunku północnym do skrzyżowania szos Borowy 
Młyn-Pietrzykowo. Od tego skrzyżowania biegnie 
w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego. 

229 SŁ 82 6872 Pietrzykowo 

Granica obwodu biegnie od Starej Brdy Pilskiej 
w kierunku południowym po szosie do krzyżówki szos 
Bielsko-Brzeźno, Miastko-Nowa Brda. Dalej szosą do 
miejscowości Świeszyno, szosą w kierunku Świeszynka 
do skrzyżowania z szosą Miastko-Bytów. Następnie 
szosą w kierunku Bytowa do Piaszczyny i Znakowa. Od 
wsi Znakowo drogą polną w kierunku południowym do 
wybudowania Trzebiatówka-Piaszczyna. Dalej drogą 
polną w kierunku Koloni Pupkowo (do przystanku 
autobusowego),dalej drogą  w kierunku południowym i 
południowo zachodnim do granicy Gminy Lipnica i 
dalej tą granica  do  szosy Brzeźno Szlacheckie-Stara 
Brda Pilska i szosą do Starej Brdy. 

230 SŁ 81 9043 Dźwierzyno 

Granica obwodu biegnie od Miastka szosą w kierunku 
Piaszczyny na odcinku ok. 6 km, następnie skręca na 
południe szosą przez miejscowości Świeszynko 
i Świeszyno do skrzyżowania z szosą Koczała-Trzyniec, 
dalej biegnie tą szosą do Koczały. Stąd dochodzi torem 
kolejowym do Słosinka, a następnie szosą przez 
miejscowości Miłocice i Wołcza Mała dochodzi do 
Miastka. 

231 SŁ 86 5526 Łękinia 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Słosinko 
torem kolejowym w kierunku Koczały, 1,5 km przed 
Koczałą granica skręca na południowy-zachód i drogą 
dochodzi do Pieniężnicy. Stąd granica biegnie drogą 
przez Grabowo do Brzeźnicy. Dalej granica biegnie 
strumykiem w kierunku północnozachodnim do szosy 
Biały Bór-Miłocice i tą szosą przez Miłocice do 
Słosinka. 

232 SŁ 80 4849 Kołtki 

Granica obwodu od miejscowości Kamnica biegnie 
przez miejscowość Wołcza Wielka, Wołcza Mała 
i Miłocice do leśnej drogi asfaltowej z Grabowa koło 
parkingu przy szosie Miastko-Biały Bór do szosy Biały 
Bór – Kołtki do wsi Kołtki. Dalej na północ przez 
miejscowości Kosobudy, Bagniewko i Pajersko, 
dochodzi do drogi Bobęcino – Kamnica i stąd drogą do 
Wsi Kamnica. 

233 EL 76 4546 Tabory 
Granica obwodu przebiega: od wsi Myślice przez 
Bajdy, Zalewo, Przezmark do wsi Folwark i stąd przez 
Lubochowo, Kołtyniany, Połowice do wsi Myślice. 

234 EL 77 7403 Stare Miasto Granica obwodu przebiega: od osady Protowo drogą 
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przez Kołtyniany, Lubachowo do wsi Folwark i stąd 
szosą do Starego Dzierzgonia, a następnie torowiskiem 
do granicy gmin Stary Dzierzgoń – Mikołajki i granicą 
gminy Dzierzgoń do toru kolejowego. Dalej do szosy 
Stare Miasto – Dzierzgoń i na północ do szosy 
Kwietniewo – Dzierzgoń, dalej tą szosą do osady 
Protowo. 

235 EL 83 4443 Cieszynowo 

Granica obwodu przebiega: drogą z miejscowości 
Mikołajki Pomorskie przez Dworek, Balewo, Tywęzy 
do torów kolejowych Malbork – Małdyty, następnie 
torem oraz granicą gminy Dzierzgoń, następnie granicą 
gmin Mikołajki Pomorskie do torów kolejowych 
Prabuty – Malbork i torem tym do miejscowości 
Mikołajki Pomorskie. 

236 EL 78 4386 Tulice 

Granica obwodu przebiega: drogą z miejscowości Stary 
Targ do miejscowości Waplewo Wielkie skąd drogą 
obok miejscowości Ankamaty do torów kolejowych 
Malbork – Małdyty i torami kolejowymi biegnie do 
drogi Dzierzgoń – Mikołajki Pomorskie, a następnie tą 
drogą przez miejscowości Tywęzy, Krasna Łąka i Nowy 
Targ dobiega do miejscowości Stary Targ. 

237 EL 79 3954 Kątki 

Granica obwodu przebiega: drogą z Balewa przez 
miejscowość Dworek, Mikołajki Pomorskie, Cierpięta, 
Kołoząb, Cygusy, Szpitalna Wieś, Klecewo, Stary Targ 
i Krasna Łąka do miejscowości Balewo. 

238 EL 84 5588 Pierzchowice 

Granica obwodu przebiega: drogą z miejscowości 
Kołoząb przez miejscowości Mikołajki Pomorskie do 
torów Prabuty – Malbork i torem tym do granicy gminy 
Mikołajki Pomorskie, następnie granicą gminy Ryjewo 
do drogi Laskowice – Brokowo, dalej przez 
miejscowość Szadowo biegnie drogi  Licze – Trzciano i 
dalej do miejscowości Trzciano, a następnie drogą 
Trzciano – Dubiel przebiega do drogi prowadzącej w 
kierunku m. Straszewo następnie drogą przez 
Wartkowice Małe, Michrowo do miejscowości Kołząb. 

239 EL 80 4562 Postolin 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Kołoząb 
drogą przez miejscowość Michorowo, Wartkowice, 
Klecewo, Mątki, Nowa Wieś, Sztumska Wieś do torów 
kolejowych Sztum – Kwidzyn następnie do zwartej 
zabudowy miasta Sztum i granicą zabudowy wzdłuż 
ul. Zajezierze biegnie do drogi Sztum – Mikołajki 
Pomorskie, skąd drogą przez Przedzamcze, Szpitalną 
Wieś i Cygusy dobiega do miejscowości Kołoząb. 

240 EL 82 3797 Szkradowo 

Granica obwodu przebiega: drogą przez miejscowości 
Stobno, Gurcz, Janowo do rzeki Wisły, środkiem tej 
rzeki biegnie do punktu który jest przedłużeniem drogi 
z Benowa do rzeki Wisły, stąd w prostej linii na wschód 
do rzeki Liwy i rzeką tą do drogi Rudniki – Ryjewo, 
następnie drogą tą dobiega do Ryjewa, skąd torem 
kolejowym Kwidzyn – Sztum biegnie do drogi 
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w kierunku m. Gurcz i drogą tą do miejscowości 
Stobno. 

241 
GD 
126 

4087 Gronowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Lignowy Szlacheckie drogą przez Walichnowy Wielkie 
w prostej linii do Wisły i środkiem tej rzeki w kierunku 
południowym do drogi prowadzącej do miejscowości 
Gniew, i dalej ulicami: Kusocińskiego, Partyzantów, 
Przemysłową, Gen. Hallera, Kapinosa, Gdańską do 
drogi w kierunku miejscowości Szprudowo i dalej do 
miejscowości Lignowy Szlacheckie. 

242 
GD 
125 

3055 Kursztyn 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Pelplin drogą do miejscowości Pomyje, skąd drogą 
przez miejscowości Lignowy Szlacheckie, Szprudowo 
do miejscowości Gniew, następnie drogą polną przez 
miejscowości Gniew Wybudowanie i Brody Pomorskie, 
do miejscowości Pustki, skąd drogą przez Janiszewo 
i Janiszewko dobiega do Pelplina. 

243 
GD 
124 

5397 Kulice 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Pelplin drogą przez miejscowości Janiszewko 
i Janiszewo do miejscowości Pustki i dalej drogą polną 
przez miejscowości Brody Pomorskie i Gniew 
Wybudowanie do skrzyżowania z drogą Gniew - 
Skórcz, następnie drogą tą przez miejscowości 
Gogolewo, Dzierżążno, Morzeszczyn, do skrzyżowania 
w miejscowości Rzeżęcin i dalej w kierunki północnym 
drogą przez miejscowości Nowa Cerkiew, Rombark 
i Bielawki dobiega do miejscowości Pelplin. 

244 
GD 
123 

5633 Bielawki 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Jabłowo drogą przez miejscowości Lipinki Szlacheckie, 
Rombark, Nowa Cerkiew, Borkowo, Grabowo 
i Bobowo do Jabłowa. 

245 
GD 
122 

6076 Dąbrówka 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Rokocin drogą do miasta Starograd Gdański i ulicami: 
Kociewską, Lubichowską,, Rolną i Wiśniową biegnie 
do drogi Starogard Gdański - Bobowo, skąd drogą przez 
miejscowości Jabłowo, Bobowo, Wysoka, Lipinki 
Królewskie i Sumin, a następnie drogą przez Sucumin 
dobiega do miejscowości Rokocin. 

246 
GD 
121 

5366 Szteklin 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Zblewo przez miejscowości Miradowo, Sucumin 
i Sumin Wybudowanie do drogi Starogard Gdański - 
Lubichowo i drogą przez miejscowości Zielona Góra, 
Mościska, Lubichowo, Bietowo i Borzechowo dobiega 
do miejscowości Zblewo. 

247 
GD 
120 

3500 Wirty 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: drogą 
z miejscowości Bytonia przez miejscowość Zblewo do 
Borzechowa. Stąd drogą Borzechowo - Osowo Leśne 
biegnie do rzeki Wdy i dalej tą rzeką do mostu Młyńsk, 
stąd drogą do miejscowości Młyńsk. Stąd drogą przez 
miejscowości lwiczno, Frank dobiega do miejscowości 
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Bytonia. 

248 
GD 
119 

3121 Cis 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Struga drogą przez miejscowości Zblewo, Frank, 
Kaliska, Cieciorka, skąd drogą przez miejscowości 
Kazub, Stara Lipa do osiedla Zomże, skąd drogą obok 
Jeziora Struga do drogi Stara Kiszewa - Zblewo i drogą 
tą do miejscowości Struga. 

249 
GD 
118 

8222 Bartel 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Frank drogą przez miejscowości Piece i Czarna Woda 
do rzeki Wdy i rzeką tą, a następnie granicą powiatu 
starogardzkiego do dopływu Jeziora Wieckiego 
i dopływem tym do miejscowości Leśna Huta, skąd 
drogą Leśna Huta – Bartel przecinając granicę 
powiatów i dalej do granicy powiatu starogardzkiego i 
granicą tą (stanowiącą jednocześnie linię oddziałów) w 
kierunku północnym między oddziałami 275 i 276, 
następnie dalej w linii prostej do oddziałów 32 i 33, 
skąd dalej do drogi Borsk - Konarzyny i drogą do 
miejscowości Konarzyny, dalej drogą w kierunku 
wschodnim do drogi Wygonin - Stara Kiszewa 
(w pobliżu wybudowania Płociczno), skąd drogą 
w kierunku południowym do miejscowości Wygonin, 
dalej środkiem Jeziora Wygonin i drogą do Jeziora 
Koniny, wzdłuż jeziora do leśniczówki Koniny, drogą 
do miejscowości Okoniki, skąd w kierunku 
południowym drogą do miejscowości Płociczno, 
Cieciorka i Kaliska do miejscowości Frank. 

250 
GD 
117 

3883 Wojtal 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Wojtal drogą Wojtal- Leśna Huta do końca oddziału 
230 i dalej między oddziałami 260 i 261 linią 
oddziałową do gruntów wsi Wieck, skąd wzdłuż tych 
gruntów w kierunku wschodnim do granicy powiatu 
chojnickiego i granicą tą do dopływu Jeziora 
Wieckiego, dalej dopływem tym do miejscowości Leśna 
Huta, skąd drogą Leśna Huta - Bartel do granicy 
powiatu chojnickiego i granicą tą stanowiącą 
jednocześnie linię oddziałową między oddziałami 274 
i 276 w kierunku północnym do oddziałów 32 i 33, skąd 
dalej w linii prostej do drogi Borsk - Konarzyny i drogą 
tą w kierunku południowo-zachodnim do torów 
kolejowych Kościerzyna - Bydgoszcz, następnie torami 
tymi w kierunku południowym do stacji Bąk. Następnie 
drogą gruntową od stacji Bąk w kierunku południowym 
wzdłuż torów kolejowych przez oddziały leśne 47, 
64,65,84,85, 108, 109, do mostku na kanale Czarnej 
Wody, skąd kanałem tym poprzez stawy hodowlane 
Uroże i strugą do mostku na drodze Miedzno - 
Leśnictwo Grzybno - Wojtal, skąd drogą tą biegnie do 
miejscowości Wojtal. 

251 EL 110 7131 Słonka Granica obwodu przebiegu: od wsi Półwieś szosą 
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i drogą przez Popówkę, Siemiany, Rucewo do szosy 
i szosą przez Jerzwałd do granicy obrębu Jeziorno – i tą 
granicą, a następnie środkiem jez. Bądze do osady 
Bądze i stąd granicą gminy Stary Dzierzgoń, i dalej 
szosą przez Stary Dzierzgoń, Folwark, Przezmark, 
Gajdy do wsi Półwieś. 

252 EL 86 7902 Lubowy 

Granica obwodu przebiega: od Starego Dzierzgonia 
szosą i drogą przez Bartne Łąki do wsi Bornice, skąd 
drogą i szosą do wsi Kamieniec, a następnie szosą przez 
Różnowo, Susz, Bronowo i Stankowo do torowiska 
i torowiskiem do granicy gmin Mikołajki – Prabuty i tą 
granicą do torowiska, którym granica biegnie przez 
Matule do Starego Dzierzgonia. 

253 EL 87 4986 Prabuty 

Granica obwodu przebiegu: od granicy gmin Mikołajki 
– Prabuty, torowiskiem do wsi Stankowo i stąd szosą do 
Prabut, a następnie torem kolejowym do granicy gmin 
Mikołajki – Prabuty i tą granicą w kierunku wschodnim 
do torowiska. 

254 EL 88 6924 Sypnica 

Granica obwodu przebiega: od granicy gmin Mikołajki 
– Prabuty torem kolejowym do Prabut i stąd szosą, 
a następnie drogą przez Kołodzieje do granicy gminy 
Prabuty i tą granicą w kierunku północnym do toru 
kolejowego Mikołajki Pomorskie – Prabuty. 

255 EL 89 6900 Brokowo 

Granica obwodu przebiega: drogą z miejscowości 
Brachlewo do drogi Straszewo, Dubiel i drogą tą przez 
miejscowość Szopowo biegnie do miejscowości 
Trzciano, skąd dalej na południe biegnie do  drogąi 
Laskowice – Brokowo i drogą tą biegnie do granicy 
gminy Prabuty i  dalej tą granicą do drogi Kwidzyn – 
Prabuty skąd drogą przez miejscowość Licze i 
Rokowiec do zwartej zabudowy miasta Kwidzyn i 
granicą tej zabudowy wzdłuż rzeki Liwa i ul. K. 
Makuszyńskiego do torów kolejowych Kwidzyn – 
Sztum, dalej torem tym do drogi Kwidzyn – Sztum, 
następnie drogą tą do drogi Brachlewo – Straszewo i 
drogą tą dobiega do miejscowości Brachlewo. 

256 EL 90 5710 Janowo 

Granica obwodu przebiega: od rz. Wisły drogą przez 
Janowo, Gurcz, Podzamcze skąd drogą asfaltową do 
skrzyżowania z szosą Kwidzyn – Sztum 
w miejscowości Brachlewo, następnie drogą Kwidzyn – 
Sztum do skrzyżowania z torami kolejowymi i tymi 
torami do m. Kwidzyna, dalej wzdłuż ulic: Długa, 
Malborska, Sztumska, Braterstwa Narodów, Wiślana do 
drogi Mareza – Korzeniewo, a następnie linią prostą 
stanowiącą przedłużenie  tej drogi przebiega do rz. 
Wisły i stąd środkiem Wisły do drogi prowadzącej 
w kierunku Janowa. 

257 
GD 
127 

5000 Piaseczno 
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Gogolewo drogą przez miejscowości Gniewskie Młyny 
i Gniew do rzeki Wisły i rzeką tą w kierunku 
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południowym biegnie do drogi prowadzącej do 
miejscowości Aplinki, skąd drogą przez miejscowości 
Jaźwiska Małe, Rakowiec, Jeleń i Bielsk do 
miejscowości Gogolewo. 

258 
GD 
128 

3537 Morzeszczyn 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Morzeszczyn drogą przez miejscowości Dzierżążno, 
Gogolewo i Bielsk do miejscowości Majewo, skąd 
torem kolejowym Tczew - Smętowo biegnie do drogi 
prowadzącej w kierunku miejscowości Gąsiorki 
i Kierwałd do drogi Skórcz - Morzeszczyn i drogą tą 
przez Borkowo dobiega do miejscowości Morzeszczyn. 

259 
GD 
138 

3213 Skórcz 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Wielbrandowo drogą do miejscowości 
Maksymilianowo, skąd drogą przez miejscowości 
Kierwałd i Gąsiorki biegnie do torów kolejowych 
Morzeszczyn - Smętowo i torem tym do miejscowości 
Majewo, dalej drogą przez miejscowości Lipia Góra, 
Barłożno i Mirotki do miejscowości Skórcz, skąd drogą 
dobiega do miejscowości Wielbrandowo. 

260 
GD 
129 

3349 Wolental 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Bobowo drogą przez Grabowo, Maksymilianowo, 
Wielbrandowo i Skórcz do torów kolejowych 
Lubichowo - Skórcz, następnie torem tym do drogi 
Pączewo - Wda oraz drogą przez Czarnylas i Pączewo 
dobiega do miejscowości Bobowo. 

261 
GD 
130 

3423 Wysoka 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Bobowo drogą przez miejscowości Pączewo i Czarnylas 
do torów kolejowych Skórcz - Lubichowo, następnie 
torem tym do stacji kolejowej Lubichowo, skąd drogą 
Starogard - Lubichowo biegnie przez miejscowość 
Wysoka dobiegając do Bobowa. 

262 

GD 
137 
GD 
143 

13933 
Drewniaczki - 

Markocin 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Skórcz drogą przez miejscowości Mirotki, Stara Jania 
i Leśna Jania do miejscowości Jaszczerek. Dalej drogą 
wojewódzką przez miejscowości Osiek, Karszanek do 
drogi Skórcz – Skórzenno i dalej drogą powiatową 
przez miejscowości Wierzbiny, Skórzenno i Skrzynia 
do odpływu z Jeziora Słone i odpływem tym biegnie do 
rzeki Wdy, skąd środkiem tej rzeki przebiega w 
kierunki północnym przez miejscowości Smolniki, 
Wdecki Młyn, Wda i Młynki do drogi Osowo Leśne - 
Lubichowo i drogą tą przez miejscowość Lubichowo do 
torów kolejowych Skórcz - Lubichowo, skąd torem tym 
dobiega do miejscowości Skórcz. 

263 
GD 
131 

4616 Osowo 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Czarne rzeką Wda do drogi Borzechowo - Osowo 
Leśne, skąd drogą przez Borzechowo i Bietowo biegnie 
do Lubichowa, dalej drogą Lubichowo - Osowo Leśne 
dobiega do rzeki Wdy i rzeką tą do torów kolejowych 
Ocypel - Lubichowo, dalej tym torem do miejscowości 
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Ocypel, następnie drogą Ocypel - Czarne dobiega do 
miejscowości Czarne. 

264 
GD 
134 

4546 Kłaniny 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Zimne Zdroje, skąd nurtem rzeki Wdy do miejscowości 
Czarne, stąd drogą leśną w kierunku południowo-
wschodnim biegnie do linii kolejowej w miejscowości 
Ocypel i torem kolejowym Ocypel - Osieczna do 
miejscowości Osieczna, i dalej drogą do miejscowości 
Zimne Zdroje. 

265 
GD 
132 

4482 Lubiki 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Piece drogą przez miejscowości Frank, Iwiczno 
i Młyńsk do rzeki Czarna Woda i rzeką tą biegnie do 
drogi Zblewo - Łęg i drogą tą przez miejscowość 
Czarna Woda dobiega do miejscowości Piece. 

266 
GD 
133 

4508 Osówek 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Zimne Zdroje drogą przez miejscowości Osieczna, 
Krówno i Duże Krówno do granicy powiatu 
starogardzkiego, następnie granicą powiatu 
starogardzkiego biegnie do rzeki Wda, skąd nurtem tej 
rzeki w kierunku wschodnim do miejscowości Zimne 
Zdroje. 

267 BD 1 10126 
Kamienna 

Góra 

Od skrzyżowania toru kolejowego i szosy drogą działka 
338 w kierunku wsi Miedzno poprzez obręb Bąk drogą 
działka 61/2 poprzez działkę 739, dalej drogą działka 
304 do granicy obrębu Miedzno. W obrębie Miedzno 
drogą 44 do rzeki Wdy. Od wsi Miedzno środkiem rzeki 
Wdy do mostku na drodze Miedzno - Cisewie w obrębie 
Odry, dalej drogą Miedzno-Wojtal działka 207/1 do 
Wojtala, skąd przecinając tor kolejowy z miejscowości 
Wojtal drogą Wojtal-Leśna Huta do końca oddziału 
230/2 i dalej między oddziałami 261/1 LP 260/1 LP 
linią oddziałową do gruntów wsi Wieck, skąd drogą w 
kierunku wschodnim po granicy obrębu do granicy 
powiatu chojnickiego. Dalej w kierunku południowym 
po granicy powiatu chojnickiego z obrębem Wieck do 
rzeki Czarna Woda, dalej środkiem rzeki Czarna Woda 
przecinając szosę Chojnice – Starogard do granicy 
powiatu chojnickiego i dalej granicą powiatu 
chojnickiego do toru kolejowego Szlachta – Czersk. 
Dalej środkiem toru kolejowego w kierunku zachodnim 
działka 118, 130, 119 do obrębu Złotowo – środkiem 
toru kolejowego działka 88 do miasta Czersk, środkiem 
toru kolejowego aż do wiaduktu kolejowego przy ul. 
Wielewskiej, dalej w kierunku północnym środkiem 
ulicy Wielewskiej i dalej środkiem szosy stanowiącej 
przedłużenie ulicy Wielewskiej biegnącej z Czerska do 
Karsina poprzez obręby Malachin działka 68, Mokre 
działka 386, działka 286/1, działka 858, działka 378 
przecinając rzekę Niechwaszcz stanowiącą granicę 
powiatu chojnickiego, dalej obręb Karsin środkiem 
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szosy działka. 364 aż do toru kolejowego w Karsinie, 
gdzie skręca środkiem drogi działka 338 w kierunku 
wschodnim do obrębu Bąk. 

268 BD 2 9166 Osowo 

Od granicy powiatu chojnickiego  i kościerskiego 
w obrębie Mokre, z przecięcia rzeki Niechwaszcz  
/działka nr 348 Mokre/ z drogą /378 Mokre/ Karsin-
Czersk, dalej w kierunku południowym szosą /działka 
nr 286/1/ do wsi Mokre, ze wsi Mokre na południe do 
wsi Malachin /działka nr 68/ przez wieś Malachin do 
miasta Czersk. Następnie ulicą Wielewską na most linii 
kolejowej /działka nr 194/3/ na przecięcie się z linią 
kolejową Chojnice – Tczew. Z mostu w kierunku 
zachodnim przez stację kolejową Gutowiec do 
skrzyżowania z drogą Gutowiec – Kwieki /działka nr 
237/2, 229/1 Krzyż/ przez Kłodnię do wsi Kwieki, 
środkiem drogi przez wieś Kwieki /działka nr 89 
Kwieki/ do skrzyżowania szosy Brusy – Czersk do wsi 
Bielawy /działka nr 31/5 Bielawy/. Następnie szosą 
w kierunku zachodnim do miejscowości Chłopowy 
skrzyżowanie rzeki Niechwaszcz z szosą /działka nr 
412/1 Huta/, dalej od mostu na rzece Niechwaszcz szosą 
/działka nr 645 Huta/ w kierunku Brus, do skrzyżowania 
Chłopowy – Rudziny z szosą /nr 372/2 Huta/ 
w kierunku północnym przez most na rzece Parzenica 
do wsi Huta do skrzyżowania z drogą /nr 107/7 Huta/. 
Na północ w kierunku granicy powiatu chojnickiego do 
wsi Dąbrowa do oddziału 356 LP, dalej drogą 
w kierunku północno-wschodnim drogą nr 25 obrębu 
Dąbrowa, dalej tą samą drogą /nr 673 Karsin/ do wsi 
Karsin, przy działce nr 5, następnie w kierunku 
południowo-wschodnim ulicą Długą do przejazdu 
kolejowego Czersk – Bąk, dalej w kierunku 
południowym szosą Karsin – Czersk działka nr 364 do 
granicy powiatu chojnickiego – gmina Czersk. 

269 BD 9 9997 Turowiec 

Z przystanku kolejowego Żabno /działka nr 592 
Czyczkowy/ w kierunku południowym do działki nr 3 
LPG, następnie szosą w kierunku wsi Męcikał do mostu 
na rzece Brdzie. Od mostu we wsi Męcikał w kierunku 
południowym, środkiem rzeki Brdy /działka nr 133 
Męcikał/ do wsi Zapora, do mostu na Kanale rzeki Brdy 
/działka nr 55 Klonia/. Dalej kanałem rzeki Brdy do 
przecięcia się linii kolejowej Chojnice – Czersk we wsi 
Rytel. Następnie w kierunku wschodnim linią kolejową 
do miejscowości Gutowiec do skrzyżowania z drogą 
Gutowiec – Kwieki /działka nr 237/2, 229/1 – Krzyż/. 
Od skrzyżowania linii kolejowej z drogą w kierunku 
północnym przez wieś Kłodnia nr działki 229/1 do wsi 
Kwieki. Środkiem drogi przez wieś Kwieki /nr działki 
89 Kwieki/ do skrzyżowania szosy Brusy – Czersk, do 
wsi Bielawy /nr działki 31/5 Bielawy/. Następnie szosą 
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w kierunku zachodnim do miejscowości Chłopowy – 
skrzyżowanie rzeki Niechwaszcz z szosą – nr działki 
412/1 Huta. Od mostu, dalej środkiem rzeki 
Niechwaszcz w kierunku linii kolejowej Brusy – 
Chojnice /nr działki 1011 Czyczkowy/ na wysokość 
działki 1313/1 obrębu Czyczkowy. Następnie drogą 
gruntową w kierunku zachodnim przebiegającym przez 
działki 1266/1, 1265/1, 1264, 1258 do działki 1242/1, 
następnie drogą publiczną działka 1423 do szosy 
Chojnice – Brusy przy działce 593 obręb Czyczkowy, 
następnie w kierunku południowym do stacji kolejowej 
Żabno. 

270 BD 10 9011 Jeleń 

Od ujścia rzeki Zbrzycy /działka nr 169 Swornegacie/ 
do jeziora Witoczno /działka nr 176 Swornegacie/, 
północną stroną jeziora Witoczno do mostu na rzece 
Brdzie, do Kamionki /działka nr 881/1 Swornegacie/. 
Następnie środkiem rzeki Brdy do jeziora Małołąckiego 
działka 375/1 Małe Chełmy, wschodnią stroną jeziora 
Łąckiego do mostu we wsi Drzewicz, skrzyżowanie z 
szosą Swornegacie – Brusy, środkiem jeziora Dybrzk 
/działka nr 5 Męcikał/ Kosobudno /działka nr 28 
Męcikał/ do ujścia rzeki Brdy, następnie rzeką Brdą, 
przez most kolejowy Chojnice – Brusy do mostu z szosą 
Chojnice – Brusy, dalej od mostu, środkiem rzeki Brdy 
/działka nr 8 Klonia/ w kierunku południowym do wsi 
Klonia, na wysokość działki 11 LP i 172 LP. Dalej 
duktem pomiędzy tymi oddziałami w kierunku 
południowym do działki 16 LP Klonia i 22 LP 
Kłodawa, na południowy wschód duktem poniżej 
działki 22 LP, 30 LP Kłodawa, środkiem drogi 
w działce 31 LP Kłodawa w kierunku południowym do 
drogi /działka nr 253/2 Kłodawa/ na wysokość 
zabudowań przy działce nr 349, dalej drogą 
przechodzącą przez działki nr 41/2 LP, 51 LP, 41/3 LP 
– Kruszka, do skrzyżowania z rowem przy działce nr 24 
i 29 Kruszka, dalej rowem działka nr 214 i 199 
Kłodawa do drogi nr 150/2 Kłodawa – Krojanty - stacja 
kolejowa. 
Następnie drogą gruntową działka nr 150/2 
w południowej części wsi Kłodawa, do skrzyżowania 
przy działce nr 401 i 95, dalej szosą asfaltową /działka 
nr 65/ do wsi Powałki, do skrzyżowania z szaosą 
Chojnice – Brusy, od skrzyżowania w kierunku 
południowym do przejazdu kolejowego Chojnice – 
Kościerzyna, dalej do skrzyżowania linii kolejowej z 
szosą w kierunku północnym przez stacje kolejową 
Powałki do wsi Klosnowo, do przecięcia linii kolejowej 
z drogą. Od przecięcia lini kolejowej Chojnice – 
Kościerzyna z drogą Powałki – Drzewicz w kierunku 
północnym do południowej części jeziora Ostrowite 
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/działka nr 545 Charzykowy/. Dalej w kierunku 
północnym przez jezioro Ostrowite pomiędzy działkami 
128/1 LP, 129 LP /Charzykowy/ dalej rowem w 
kierunku północnym pomiędzy działkami 106 LP, 107 
LP /Charzykowy/, następnie duktem w kierunku 
zachodnim pomiędzy działkami 107 LP, 129 LP, 110 
LP i 132 LP do jeziora Główka /działka nr 551 – 
Charzykowy/, północną stroną jeziora Główka, rowem 
pomiędzy działkami 112 LP, 134 LP do mostu, dalej 
rowem do jeziora Płęsno /działka nr 547 – 
Charzykowy/, środkiem jeziora do drogi nr 92 przy 
działce 117/1 LP, następnie do północnej części jeziora 
Skrzynka /działka nr 1386 – Swornegacie/, drogą 
gruntową w oddziale 99 LP do drogi publicznej /działka 
nr 797/3 Swornegacie/ w kierunku zachodnim do wsi 
Małe Swornegacie, skrzyżowanie z szosą Chojnice – 
Małe Swornegacie, dalej szosą /działka nr 717/1 
Swornegacie/ na wysokość pomiędzy działkami 717/6, 
718/2 Swornegacie w kierunku północnym pomiędzy 
tymi działkami do jeziora Karsińskiego /działka nr 443 
Swornegacie/, dalej na północ przez środek jeziora 
Karsińskiego do skrzyżowania drogi Konarzyny – 
Brusy /most na rzece Brdzie/, rzeką Brdą /działka nr 
189 Swornegacie/ w kierunku jeziora Witoczno, przez 
jezioro Witoczno /działka nr 176 Swornegacie/ w 
kierunku ujścia rzeki Zbrzycy. 

271 SŁ 89 5272 Mielno 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Korne szosą 
do miejscowości Sąpolno. Stąd drogą do mostu 
Czosnowo, dalej rzeką Brdą do mostu w Ciecholewach, 
następnie szosą do skrzyżowania Konarzynki i dalej 
szosą w kierunku wschodnim do mostu w miejscowości 
Chociński Młyn. Stąd rzeką Chocinką do miejscowości 
Binduga i dalej szosą do miejscowości Kiełpin, 
następnie od północno – zachodniego brzegu jeziora 
Kiełpińskiego, zachodnim brzegiem jeziora w kierunku 
południowo – wschodnim dobiega do miejscowości 
Jarzębnik. Następnie przecina szosę linią wysokiego 
napięcia i biegnie w kierunku południowym tą linią do 
najbliższej drogi. Drogą tą w kierunku wschodnim na 
odcinku ok. 300 m do granicy powiatów chojnickiego 
i człuchowskiego. Następnie granicą powiatów 
w kierunku południowym pomiędzy jeziorami Garbek 
i Żychce i dalej granicą tą w kierunku wschodnim do 
drogi powiatowej. Następnie w kierunku południowym 
drogą polną do miejscowości Korne. 

272 SŁ 92 8650 Przechlewko 

Granica obwodu biegnie z miejscowości Konarzyny 
szosą przez miejscowości: Korne, Sąpolno, Przechlewo 
w kierunku Rzeczenicy do mostu na rzece Brda (osada 
leśna "Dolinka", stąd rzeką Brdą w kierunku północnym 
aż do miejscowości Nowa Brda. Z Nowej Brdy szosą 
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w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania szos 
Żołna-Lipczynek przy końcu południowo-zachodniej 
zatoki jeziora Lipczyno Duże. Następnie środkiem 
zatoki tego jeziora w kierunku północno-wschodnim na 
odcinku ok. 1,6 km. Dalej skręca w kierunku 
południowo-wschodnim prostopadłą linia do granicy 
powiatu człuchowskiego i dalej ta granicą  do północno 
– zachodniego brzegu jeziora Kiełpińskiego. Następnie 
od północno – zachodniego brzegu jeziora 
Kiełpińskiego zachodnim brzegiem jeziora w kierunku 
południowo – wschodnim dobiega do miejscowości 
Jarzębnik. Następnie przecina szosę linią wysokiego 
napięcia i biegnie w kierunku południowym tą linią do 
najbliższej drogi. Drogą tą w kierunku wschodnim na 
odcinku ok. 300 m do granicy powiatów chojnickiego 
i człuchowskiego. Następnie granicą powiatów 
w kierunku południowym pomiędzy jeziorami Garbek 
i Żychce i dalej granicą tą w kierunku wschodnim do 
drogi powiatowej. Następnie w kierunku południowym 
drogą polną dobiega do szosy Konarzyny – Przechlewo 
w miejscowości Korne. 

273 SŁ 87 9555 Niedźwiady 

Granica obwodu biegnie od skrzyżowania dróg 
publicznych Przechlewo - Koczała i Lipczynek - 
Sporysz, południowo - zachodnią granicą jest szosa 
Przechlewo-Koczała do wsi Koczała, dalej skręca w 
kierunku północno-wschodnim szosą Koczała – 
Trzyniec - Pietrzykowo do skrzyżowania z drogą 
Miastko-Lipczynek. Na tym skrzyżowaniu granica 
skręca w kierunku południowo-wschodnim i szosą 
Miastko-Lipczynek biegnie do skrzyżowania z szosą 
Bielsko Pomorskie-Brzeźno Szlacheckie. Od tego 
skrzyżowania granica skręca w kierunku północnym i 
szosą przez miejscowość Stara Brda biegnie do 
przecięcia się tej drogi z granicą powiatu 
człuchowskiego i powiatu bytowskiego i granicą tą 
biegnie do  drogi Upiłka Lipczynek i dalej w kierunku 
północno zachodnim do jeziora Lipczyno Wielkie. 
Przez jezioro Lipczyno Wielkie biegnie w kierunku 
południowo-zachodnim do linii oddziałowej pomiędzy 
oddziałami 1 i 13A i tą linią dalej do szosy. W tym 
miejscu skręca w kierunku zachodnim i szosą 
z Lipczynka biegnie do miejscowości Nowa Brda. Tutaj 
drogą prowadzącą w kierunku leśniczówki granica 
obowdu biegnie do mostku na rzece Brda. Dalej rzeką 
Brdą granica biegnie w kierunku południowym do 
mostku na szosie Lipczynek - Sporysz. Na moście tym 
skręca na zachód i szosą Lipczynek - Sporysz do 
skrzyżowania z drogą asfaltową z Przechlewa do 
Koczały. 

274 SŁ 91 9730 Rudawa Granica obwodu biegnie od miejscowości Koczała 
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szosą przez Bielsko do skrzyżowania z szosą Suszka - 
Lipczynek, następnie biegnie szosą przez miejscowości: 
Suszka i Sporysz do Brzezia i stąd drogą w kierunku 
północno-wschodnim do Pieniężnicy. Dalej granica 
biegnie drogą w tym samym kierunku i dochodzi do 
toru kolejowego w punkcie odległym o 1,7 km od stacji 
Koczała. Następnie granica dochodzi torem kolejowym 
do punktu wyjściowego w Koczale. 

275 SŁ 90 4206 Brzeźnica 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Grabowo 
drogą przez Pieniężnicę i Brzezie do Jeziernik, stąd 
torem kolejowym do szosy Brzezie-Biały Bór. 
Następnie granica biegnie szosą do Białego Boru i dalej 
w kierunku Miastka na odcinku ok. 2,5 km. Dalej 
granica obwodu skręca na południe i wzdłuż strumyka 
dochodzi do wsi Brzeźnica, stąd biegnie dalej drogą do 
punktu wyjściowego w Grabowie. 

276 EL 93 8679 Jawty 

Granica obwodu przebiega: od miasta Susz szosą przez 
Białoszyce, Jawty Wielkie do Żakowic, a następnie 
drogą przez Grodziec do granicy gmin Gardeja – 
Prabuty i tą granicą do szosy Jaromierz – Trumiejki 
dalej tą szosą do kanału ciekowego i dalej kanałem 
ciekowym do drogi Trumiejki – Klasztorek dalej w linii 
prostej drogą środkowej części kompleksu leśnego 
Międzylesie w kierunku północnym do granicy gmin 
Gardeja – Prabuty i tą granicą do drogi Gilwa – 
Kołodzieje, a następnie drogą do wsi Kołodzieje. Dalej 
granicą biegnie szosą przez Prabuty, Stankowo 
i Bronowo do miasta Susz. 

277 EL 94 6747 Otoczyn 

Granica obwodu przebiega: drogą z miejscowości 
Rakowiec przez miejscowość Licze do granicy gmin 
Prabuty – Kwidzyn i granicą tą do ściany lasu Mary 
i dalej w linii prostej do drogi biegnącej w środkowej 
części kompleksu leśnego Międzylesie i drogi Trumiejki 
– Wandowo, dalej drogą tą przez Klasztorek i Nową 
Wieś do Wandowa, skąd drogą przez Krzykosy i Bądki 
do miasta Kwidzyn, następnie rzeką Liwa do drogi 
Kwidzyn – Prabuty i drogą tą do miejscowości 
Rakowiec. 

278 EL 95 6810 Sadlinki 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Korzeniewo 
drogą w kierunku Mereza – Kwidzyn do mostu na ulicy 
Wiślanej, następnie wzdłuż rzeki Liwa do mostu w 
miejscowości Rozpędziny i dalej drogą Kwidzyn - 
Sadlinki do torów kolejowych Kwidzyn – Grudziądz 
w miejscowości Białki i torem do miejscowości 
Sadlinki, skąd drogą przez Olszanicę, Bronisławowo, 
Nebrowo Małe i Nebrowo Wielkie biegnie do Wisły, 
następnie środkiem tej rzeki przebiega do miejscowości 
Korzeniewo. 

279 
GD 
141 

3379 Opalenie 
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Rakowiec drogą przez miejscowości Jaźwiska Małe, 
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Aplinki i stąd w kierunku wschodnim do rzeki Wisły. 
Dalej środkiem tej rzeki w kierunku południowym do 
miejscowości Wiosło Wielkie, skąd drogą obok 
leśnictwa Dębiny do miejscowości Półwieś i dalej do 
szosy Bydgoszcz - Gdańsk i szosą tą do miejscowości 
Rakowiec. 

280 
GD 
140 

3886 Rakowiec 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Majewo drogą do miejscowości Bielsk, skąd drogą 
przez miejscowości Gaj, Jeleń, Rakowiec i Kolonię 
Ostrowicką biegnie do skrzyżowania z drogą Ostrowite 
- Półwieś i drogą tą przez miejscowość Ostrowite do 
przejazdu kolejowego w miejscowości Lalkowy, i dalej 
torem kolejowym Tczew - Bydgoszcz dobiega do 
miejscowości Majewo. 

281 
GD 
139 

3909 Bobrowiec 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Barłożno drogą przez miejscowości Lipia Góra do 
torów kolejowych w miejscowości Majewo i torem tym 
do drogi prowadzącej do miejscowości Kopytkowo. 
Stąd drogą przez miejscowość Kopytkowo, Leśna Jania, 
Stara Jania i Mirotki do miejscowości Barłożno. 

282 
GD 
136 

3806 Długie 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Ocypel torem kolejowym Lubichowo - Osieczna do 
rzeki Wdy i rzeką tą przez miejscowości Wda 
i Smolniki biegnie do drogi Kasparus - Skrzynia i drogą 
tą przez miejscowość Kasparus dobiega do 
miejscowości Ocypel. 

283 
GD 
135 

4501 Ocypel 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Osieczna torem kolejowym Osieczna - Lubichowo do 
miejscowości Ocypel, a stąd drogą do miejscowości 
Kasparus i dalej rzeką Brzezianek oraz środkiem Jeziora 
Brzezianek do granicy powiatu starogardzkiego. 
Granicą powiatu starogardzkiego biegnie do drogi Duże 
Krówno - Krówno i drogą przez miejscowość Krówno 
do torów kolejowych w miejscowości Osieczna. 

284 BD 8 6052 Czersk 

Od mostu w kierunku północnym we wsi Łosiny drogą 
/działka nr 50 i 108/ do wsi Kurkowo, do szosy 
Chojnice – Czersk /działka 322/2 Krzyż/ dalej drogą 
/działka nr 261, 255/1/ do linii kolejowej Chojnice – 
Czersk w kierunku wschodnim do miasta Czersk, 
skrzyżowanie linii kolejowej i tą linią w kierunku wsi 
Klaskawa. 
Dalej linią kolejową /działka nr 309/1 Klaskawa/ 
w kierunku południowym i drogą nr 410/1, na 
południowy wschód do drogi nr 424 Klaskawa przy 
działce nr 388 do miejscowości Mosna /szosa nr 112 
Klaskawa/ drogą w kierunku granicy powiatu 
chojnickiego do miejscowości Krąg. 
Drogą /nr 42 Krąg/ do skrzyżowania we wsi Krąg 
w kierunku zachodnim drogą /nr 28/, drogą /nr 232 
Ostrowite/ wsi Kurcze, dalej drogą nr 547/1 do działki 



 65 

96/1LP i 96/2 LP, w kierunku jeziora Ostrowite, przez 
działkę 96/2 LP i 86 LP do skrzyżowania z drogą 
/działka nr 223 Ostrowite/ drogą działka nr 222/1/ w 
kierunku wsi Łukowo do skrzyżowania z drogą nr 6 
/obok działki nr 5/, dalej drogą nr 8 do drogi 
przechodzącej obok osady leśnej Dąbki i dalej tą drogą 
do szosy Tuchola – Czersk. Dalej szosą w kierunku 
północno-zachodnim do drogi na wysokości jeziora 
Świdno. Następnie drogą tą w kierunku zachodnim 
wzdłuż działki 31/2 LP do mostu na rzece Czerska 
Struga czyli drogą prowadzącą do leśnictwa Lipce. 
Następnie Czerską Strugą do miejscowości Łosiny. 

285 BD 21 5286 Rytel 

Od mostu kolejowego na kanale rzeki Brdy /działka nr 
513/ w miejscowości Rytel środkiem Kanału 
w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 
Chojnice – Czersk dalej w kierunku południowym do 
osady Uboga, następnie duklą w kierunku rzeki Brdy 
pomiędzy działkami 203 LP, 248/2 LP rzeką Brdą 
działka 621 Rytel. Od ujścia Czerskiej Strugi do Brdy 
granica biegnie Czerską Strugą w kierunku północno - 
wschodnim do wsi Łosiny, następnie z mostu 
w kierunku północnym przez wieś Łosiny drogą nr 50 
i 108 do wsi Kurkowo – Gutowiec, dalej przy szosie 
Chojnice – Czersk /działka nr 322/2 Krzyż/ dalej drogą 
nr 261, 255/1 do linii kolejowej Chojnice – Czersk do 
wsi Gutowiec /działka nr 237/2 Krzyż/ dalej w kierunku 
zachodnim linią kolejową przez stację Rytel do mostu 
kolejowego na Kanale Brdy. 

286 BD 22 7494 Jeziorki 

Od mostu kolejowego na Kanale rzeki Brdy działka nr 
513 Rytel do miejscowości Rytel w kierunku 
południowym do skrzyżowania z drogą Chojnice – 
Czersk do osady Uboga, dalej duktem w kierunku rzeki 
Brdy pomiędzy działkami 203 LP i 248/2 LP, rzeką 
Brdą /działka 621 Rytel/ dalej w kierunku południowym 
na most na rzece Brdzie do wsi Nadolna Karczma. 
Następnie przez grunty wsi Nadolna Karczma, dalej w 
kierunku wschodnim drogą w działce 370 LP Lutom i 
dalej drogą przez działki 371 LP, 372 LP, 373/1 LP, 
373/2 LP Lutom, w kierunku północnym wzdłuż linii 
oddziałowej /działka nr 360 LP, 350 LP, 325 LP, 260 
LP obręb Lutom/ do jeziora Spierewnik /działka nr 375 
Lotyń/. Następnie brzegiem jeziora Spierewnik do jego 
południowej części. Drogą w kierunku wsi Nicponie 
pomiędzy działkami /331 LP, 330 LP obręb Lotyń/. 
Z Nicponii drogą nr 355 w kierunku wsi Lotyń do drogi 
/działka nr 273/1 Lotyń/ dalej do centrum wsi /do 
działki nr 274/2 Lotyń/ w kierunku zachodnim szosą 
asfaltową /działka nr 244/1/ do wsi Nowa Cerkiew. 
Przez wieś Nowa Cerkiew w kierunku północno-
zachodnim na wysokość działki nr 80/1 w kierunku 



 66 

północnym drogą gruntową do szosy Chojnice – Czersk 
dalej przechodzi przez szosę nr 62 w kierunku stacji 
kolejowej Krojanty /droga nr 52 Nowa Cerkiew/. Ze 
stacji Krojanty dalej w kierunku północnym drogą nr 
47/2 do wsi Kłodawa do skrzyżowania z rowem /działka 
nr 199 Kłodnia/. Dalej rowem w kierunku łąk wsi 
Kruszka do skrzyżowania z drogą działka nr 129 
Kruszka. Dalej drogą pomiędzy działkami 51 LP, 41/3 
LP, 41/2 LP, 41/1 LP do wsi Kłodawa. Drogą działka nr 
253/2 przez oddział 31 LP do drogi pomiędzy działkami 
30LP i 31 LP, następnie drogą w kierunku północno-
zachodnim do działki nr 22 LP Kłodawa i 16 LP Klonia. 
Dalej do rzeki Brdy pomiędzy oddziałami działka nr 11 
LP, 17 LP obrębu Klonia i do środka rzeki Brdy działka 
nr 8, dalej rzeką Brdą do mostu na Kanale 
w miejscowości Zapora, środkiem Kanału Brdy do 
mostu linii kolejowej Chojnice – Czersk w 
miejscowości Rytel. 

287 BD 23 6352 Jarcewo 

Od przecięcia linii kolejowej Chojnice – Kościerzyna 
z drogą Powałki – Drzewicz w kierunku północnym do 
południowej części jeziora Ostrowite /działka nr 545 
Charzykowy/, dalej w kierunku północnym przez 
jezioro Ostrowite pomiędzy działkami 128/1 LP, 129 
LP Charzykowy, dalej rowem w kierunku północnym 
pomiędzy działkami 106 LP, 107 LP Charzykowy. 
Następnie duktem w kierunku zachodnim pomiędzy 
działkami 107 LP i 129 LP, 110 LP i 132 LP do jeziora 
Główka /nr działki 551 LP Charzykowy/, północną 
stroną jeziora Główka, rowem pomiędzy działkami 112 
LP i 134 LP do mostu, dalej rowem do jeziora Płęsno 
/nr działki 547 Charzykowy/, środkiem jeziora do drogi 
nr 92 przy działce 117/1 LP, do północnej części jeziora 
Skrzynka /nr działki 1386 Swornegacie/ drogą gruntową 
na działce 99 LP do drogi publicznej nr 797/3 
Swornegacie, dalej tą drogą w kierunku zachodnim do 
wsi Małe Swornegacie, dalej szosą /działka nr 717/1 
Swornegacie/ do skrzyżowania z szosą w kierunku 
zachodnim do mostu na połączenie jeziora 
Charzykowskiego /działka nr 64/ z jeziorem Długim. 
Od mostu poprzez środek jeziora Charzykowskiego 
w kierunku południowym do wsi Charzykowy, ze 
środka jeziora w kierunku ulicy Rybackiej, dalej do 
skrzyżowania z ulicą Długą /działka nr 99/1/, następnie 
w kierunku wschodnim szosą do wsi Chojniczki drogą 
/działka nr 412/7 Charzykowy i działka nr 177 
Chojniczki/, dalej w kierunku południowym do granic 
miasta Chojnice, ulicą Morozowa /nr działki 199/ dalej 
w kierunku południowym do ulicy Strzeleckiej, 
Bytowskiej przez Plac Jagielloński do skrzyżowania z 
Człuchowską, Sukienników do ulicy Kościerskiej i dalej 
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tą ulicą w kierunku północnym do skrzyżowania szosy 
Chojnice – Brusy z linią kolejową Chojnice – 
Kościerzyna. 

288 BD 24 5261 Łukomie 

Od miasta Chojnice skrzyżowania Szosy Bytowskiej /nr 
121/2/ z ulicą Strzelecką, do granicy gmin Chojnice 
i Człuchów, dalej szosą w kierunku zachodnim do 
skrzyżowania z drogą nr 319, dalej granicą powiatu 
chojnickiego wzdłuż działek 461/LP, 457 LP, 456 LP 
do szosy Chojnice – Bytów, następnie szosą w kierunku 
Bytowa do mostu na rzece Czerwonka we wsi Babilon, 
następnie od szosy Chojnice – Bytów południową 
stroną rzeki Czerwonka z obrębu Polnica do działki nr 
325L, wzdłuż działki 327L wsi Konarzyny 
i Przechlewo, w kierunku północnym wzdłuż działki 
328L, działka nr 437 do rzeki Brdy, dalej w kierunku 
wschodnim, środkiem rzeki Brdy do szosy Chojnice – 
Bytów. Od skrzyżowania środkiem rzeki Brdy do 
jeziora Charzykowskiego. Od ujścia rzeki Brdy 
środkiem jeziora Charzykowskiego w kierunku 
wschodnim, następnie środkiem jeziora do wsi 
Charzykowy na wysokości ul. Rybackiej. Dalej od 
środka jeziora w kierunku ulicy Rybackiej, dalej do 
skrzyżowania z ulicą Długą działka nr 99/1 
Charzykowy, dalej w kierunku wschodnim szosą do wsi 
Chojniczki drogą działka nr 412/7 Charzykowy działka 
nr 177 Chojniczki. Dalej w kierunku południowym do 
granic miasta Chojnice ul. Morozowa działka 199, dalej 
w kierunku południowym do ulicy Strzeleckiej, 
Bytowskiej. 

289 SŁ 97 6532 Czarnoszyce 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Sąpólno 
Człuchowskie od mostu na rzece Brda, rzeką Brdą do 
granicy administracyjnej gmin Przechlewo - Konarzyny, 
dalej tą granicą w kierunku południowym do Strugi 
Czerwona. Strugą do szosy Bytów-Chojnice, dalej szosą 
w kierunku Chojnic w odległości ok. 8 km przed 
Chojnicami wchodzi do lasu i granicą powiatu 
chojnickiego biegnie lasem i z powrotem wchodzi na tą 
samą szosę Bytów - Chojnice. Następnie schodzi z 
szosy granicą powiatu człuchowskiego do szosy 
Chojnice-Człuchów, dalej tą szosą przez Rychnowy 
dochodzi do toru kolejowego. Następnie tym torem w 
kierunku północnym przez stację kolejową Kiełpin, 
Polnica do Czosnowa. Stąd przechodzi drogą polną do 
Sąpólna Człuchowskiego czyli do punktu wyjścia. 

290 SŁ 96 7163 Polnica 

Granica obwodu biegnie z miejscowości Sąpólno drogą 
polną do Czosnowa, stąd torem kolejowym przez 
Polnicę, Kiełpin do szosy Chojnice-Człuchów. Stąd 
szosą do Człuchowa. Z Człuchowa w kierunku 
północno-zachodnim do miejscowości Pawłówko, 
a następnie drogą w kierunku północno-wschodnim 
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przez kolonię Pawłówko, Płaszczycę do Sąpólna do 
punktu wyjściowego. 

291 SŁ 95 6500 Szczytno 

Granica obwodu biegnie z Sąpólna drogą przez 
Jemielno, Płaszczycę do miejscowości Pawłówko, skąd 
dalej biegnie szosą w kierunku południowym na 
odcinku ok. 2 km, a następnie drogą w kierunku 
południowo-zachodnim dochodzi do Stołczna. Stąd 
granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do 
jeziora Szczytno, i środkiem jeziora Szczytno w 
kierunku północnym, następnie rzeką Brdą do mostu i 
dalej szosą dochodzi do Sąpolna. 

292 SŁ 94 10678 Rzeczenica 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Przytoń rzeką 
Brdą w kierunku południowym do Pakotulska, z 
Pakotulska środkiem Jeziora Szczytno do drogi 
Człuchów – Rzeczenica i dalej w kierunku północno - 
zachodnim szosą przez Gwieździn do Rzeczenicy. Dalej 
granica obwodu biegnie drogą do Gockowa. Stąd w 
kierunku północno - zachodnim granica biegnie przez 
Breńsk do osady Przyrzecze i dalej rzeką Czernica 
dochodzi do ujścia rzeki Białej i górnym jej biegiem 
dochodzi do szosy w miejscowości Międzybórz 
i biegnie dalej tą szosą do Sporysza. Następnie biegnie 
w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania 
położonego za miejscowością Sporysz. Stąd granica 
biegnie w kierunku północno - wschodnim szosą przez 
miejscowość Suszka do punktu wyjściowego 
w miejscowości Przytoń. 

293 SŁ 93 9017 Dyminek 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Brzezie szosą 
przez miejscowość Sporysz, Międzybórz i Przeręba. W 
odległości 2,5 km za miejscowością Przeręba granica 
skręca z szosy w kierunku zachodnim drogą przez osadę 
Zadębie i dalej droga w kierunku miejscowości Gwda 
Mała dochodzi do toru kolejowego. Stąd granica biegnie 
torem kolejowym w kierunku północnym do 
miejscowości Jeziernik, a stad szosą w kierunku 
wschodnim do punkty wyjściowego w miejscowości 
Brzezie. 

294 EL 98 6369 Klecewo 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Wandowo 
drogą przez miejscowości Nowa Wioska i Klasztorek 
do granicy gminy Gardeja, skąd kanałem ciekowym do 
szosy Jaromierz – Trumiejki dalej tą szosą do granicy 
gminy Gardeja i granicą tą do drogi Nogat - Czarne 
Dolne i drogą tą przez miejscowości Czarne Dolne, 
Rozajny Wielkie od miejscowości Krzykosy skąd drogą 
przez Krzykosy dobiega do miejscowości Wandowo. 

295 EL 99 6837 Cygany 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Bądki szosą 
do miejscowości Krzykosy, następnie drogą do 
miejscowości Rozajny, dalej drogą Czarne Dolne – 
Nogat w kierunku południowym do granicy 
województwa. Następnie granicą województwa do toru 
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kolejowego i torem tym do szosy Kwidzyn - Grudziądz, 
dalej szosą tą do miejscowości Gardeja, skąd szosą 
przez miejscowości Otłowiec i Otłówko dobiega do 
miejscowości Bądki. 

296 EL 100 4783 Bogusze 

Granica obwodu przebiega z miejscowości Bądki szosą 
przez miejscowości Otłówek, Otłowiec, Gardeja do 
miejscowości Gardeja w kierunku południowym do 
granicy województwa, następnie granicą tą do drogi 
Wełcz – Hermanowo – Gardeja II, następnie drogą tą do 
toru kolejowego Kwidzyn – Grudziądz. Dalej torem do 
szosy Sadlinki – Kwidzyn w miejscowości Białki, skąd 
szosą do granicy gmin Sadlinki – Kwidzyn. Następnie 
z szosy w kierunku wschodnim na przejazd kolejowy 
i dalej na wschód do ściany lasu. Następnie ścianą lasu 
do zwartej zabudowy miasta Kwidzyn skąd do koryta 
rzeki Liwa i korytem tym do szosy Kwidzyn – Gardeja 
i dalej do miejscowości Bądki. 

297 EL 101 5514 Karoliny 

Granica obwodu przebiega: z miejscowości Nebrowo 
Wielkie drogą przez miejscowość Nebrowo Małe, 
Bronisławowo i Olszanica do torów kolejowych 
Kwidzyn – Grudziądz w miejscowości Sadlinki i torem 
tym do przejazdu kolejowego w miejscowości Gardeja 
II, następnie drogą do osady Podegrodzie w kierunku 
miejscowości Wełcz do granicy gminy Sadlinki 
i granicą tą do rzeki Wisły, dalej środkiem tej rzeki 
przebiega do miejscowości Nebrowo Wielkie. 

298 
GD 
142 

4940 Frąca 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Kopytkowo drogą do torów kolejowych w miejscowości 
Smętowo Graniczne, skąd torem kolejowym do 
przecięcia z granicą powiatu starogardzkiego, 
a następnie tą granicą do drogi Przewodnik - Leśna 
Jania i drogą tą przez miejscowości Jaszczerek, Leśna 
Jania dobiega do miejscowości Kopytkowo. 

299 
GD 
144 

4516 Osiek 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości 
Skrzynia drogą przez miejscowości Skorzenno, 
Karszanek, Osiek i Wycinki do granicy powiatu 
starogardzkiego. Następnie granicą powiatu 
starogardzkiego biegnie do drogi Osie - Łuby, skąd 
drogą tą do miejscowości Łuby, dalej korytem rzeki 
Wdy do odpływu z Jeziora Słone i odpływem tym 
dobiega do drogi Łuby - Skorzenno w miejscowości 
Skrzynia. 

300 
GD 
145 

3968 Błędno 

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: nurtem rzeki 
Brzezianek od granicy powiatu starogardzkiego do 
miejscowości Kasparus. Stąd drogą Kasparus - Skrzynia 
biegnie do rzeki Wdy i nurtem tej rzeki do 
miejscowości Łuby i stąd drogą Skorzenno - Łuby 
dobiega do granicy powiatu starogardzkiego i granicą tą 
dobiega do rzeki Brzezianek. 

301 BD 35 7172 Pawłowo Obręb Nowa Cerkiew 
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 Od środka szosy Czersk – Chojnice działka nr 
52 środkiem drogi nr 74, środkiem szosy działka nr 104 
przez wieś dalej środkiem szosy nr 212/1, 189 i 
przechodzi w kierunku Lotynia. 
Obręb Lotyń 
 środkiem drogi działki nr 187/1, 87/1, 89/1, 7/2, 
83/1, 73/2 dalej środkiem szosy 24/1, środkiem drogi 
działka 273/1, 355, 339/4, 339/2 aż do środka rowu do 
miejscowości Gockowice. 
Obręb Gockowice 
 południowo zachodnią krawędzią rowu działka 
341 i dalej środkiem rowu działka 341 i dalej środkiem 
rowu działka 51, 50 środkiem jeziora Wysokiego /bez 
działki 60/ środkiem rowu działka 149, środkiem jeziora 
Grochowskiego działka 170, środkiem rowu nr 178, 179 
do wsi Silno. 
Obręb Silno 
 środkiem jeziora Grochowskiego /Gmina 
Kęsowo/ aż do szosy Chojnice – Tuchola działka 172 
środkiem szosy w stronę Chojnic aż do Racławek. 
Obręb Racławski 
 środkiem szosy działka 89/1 do skrzyżowania 
Racławski - Granowo, dalej środkiem szosy działka nr 
51 w kierunku Granowa. 
Obręb Granowo 
 Środkiem drogi działka nr 47 i dalej w stronę 
wsi Lichnowy. 
Obręb Lichnowy 
 środkiem szosy z miejscowości Lichnowy do 
Chojnic. 
Miasto Chojnice 
 Granica przebiega ulicą Lichnowską, ul. 
Dworcową, ul. Piłsudskiego, ul. Swarożyca do ul. 
Kościerskiej i dalej w kierunku m. Powałki. 
 Następnie poprzez wieś Powałki środkiem szosy 
do wsi Kłodawa. Dalej środkiem drogi Krojanty 
Dworzec. Od Dworca Krojanty środkiem drogi poprzez 
przejazd kolejowy drogą nr 17 do obrębu Nowa 
Cerkiew /tj. do szosy Czersk – Chojnice działka nr 82. 

302 SŁ 102 4261 Brzeźno 

Granica obwodu biegnie od szosy Człuchów-Chojnice 
granicą powiatu człuchowskiego w kierunku 
południowym do szosy Kamionka-Człuchów, stąd szosą 
tą przez Jęczniki Wielkie, Ględowo do przejazdu 
kolejowego przed Człuchowem. Następnie wzdłuż linii 
kolejowej do linii brzegowej jeziora Rychnowskiego, 
wzdłuż południowego brzegu jeziora w kierunku 
północno-wschodnim do szosy Człuchów-Chojnice 
i dalej szosą w kierunku Chojnic do granicy powiatu 
człuchowskiego. 

303 SŁ 101 5974 Dobojewo Granica obwodu rozpoczyna się od skrzyżowania szosy 
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Pawłówko-Człuchów z drogą gruntową Stołczno-
Nowiny i biegnie szosą w kierunku południowo-
wschodnim do Człuchowa, skąd szosą przez Jaromierz 
do Chrząstowa, a następnie w kierunku północnym 
przez Biskupnicę i Krępsk do Stołczna. Następnie 
w kierunku wschodnim drogą gruntową do 
skrzyżowania z szosą Pawłówko-Człuchów. 

304 SŁ 100 7108 Biskupnica 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Gwieździn 
szosą w kierunku południowo-wschodnim do Stołczna, 
skąd szosą przez Krępsk, Biskupnicę do Chrząstowa. 
Dalej granica biegnie do miejscowości Barkowo i przez 
Bińcze do toru kolejowego i dalej przez tor kolejowy do 
rozwidlenia szos i dalej w kierunku północnym przez 
Olszanowo, Grodzisko, a następnie w kierunku 
północno-wschodnim przez Białobłocie do Gwieździna. 

305 SŁ 99 4895 Zalesie 

Granica obwodu biegnie z Rzeczenicy szosą do 
Gwieździna, dalej w kierunku południowo-zachodnim 
przez Grodzisko, Olszanowo do skrzyżowania na szosie 
Bińcze-Biernatka. Od tego skrzyżowania granica 
biegnie przez miejscowość Biernatka, Wyczechy 
i Gockowo. Stąd biegnie drogą i dochodzi do punktu 
wyjściowego w Rzeczenicy. 

306 SŁ 98 4889 Dzików 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Międzybórz 
w kierunku południowo-wschodnim rzeką Białą 
i dochodzi do jej ujścia do rzeki Czernica i tą rzeką 
biegnie do osady Przyrzecze. Stąd drogą przez Breńsk 
dochodzi do Gockowa i dalej przez Wyczechy do 
Czarnego. Następnie granica na odcinku 1,7 km biegnie 
rzeką Czernica do miejscowości Sarniak. Dalej granica 
biegnie w kierunku północnym, a następnie północno-
zachodnim drogą w kierunku miejscowości Bielica. 
W odległości ok. 0,8 km przed miejscowością Zadębie 
granica skręca w kierunku południowo-wschodnim, 
dochodzi drogą do szosy i biegnie dalej szosą przez 
miejscowość Przeręba do Międzyborza. 

307 BD 47 7123 Sławęcin 

Z obrębu Lichnowy środkiem szosy działka 230 do 
skrzyżowania z szosą do Ostrowitego w kierunku 
miejscowości Lichnowy, dalej w kierunku Kolonii 
Sławęcin. 
Obręb Sławęcin – od granicy ze wsią Lichnowy 
środkiem drogi nr 59 dalej działką 86 w kierunku wsi 
Dąbrówka przecinając drogę Ogorzeliny - Sławęcin, 
dalej drogą działka 456 obręb Ogorzeliny do granicy ze 
wsią Dąbrówka. 
Obręb Dąbrówka od granicy ze wsią Ogorzeliny 
środkiem drogi działka 467 dalej działką 516 do szosy 
Obkas – Dąbrówka, dalej środkiem szosy dz. 31 do 
centrum wsi Dąbrówka, dalej w kierunku Obrowa 
środkiem drogi działka 308/1 do granicy Gminy 
Chojnice, dalej środkiem rowu działka 372 obręb 
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Dąbrówka będącego granicą wsi Dąbrówka – Sławęcin. 
Dalej w obrębie Sławęcin środkiem rowu w działce 
534/1, 538, 539/1, 542, 543/1, 545 i dalej na północ 
granicą między działkami 504 i 505/1 do drogi działka 
502 i dalej środkiem drogi w kierunku wschodnim do 
drogi działka 447 w kierunku północnym do drogi 
działka 456 i dalej środkiem drogi działka 456 do 
skrzyżowania z drogą działka 432 i w kierunku 
północnym środkiem rowu działka 31/2 obręb Obrowo 
do szosy Obrowo – Sławęcin, szosą w kierunku Obrowa 
działka 27/2 obręb Obrowo, dalej środkiem drogi polnej 
Obrowo – Piastoszyn działka 84/1 i obręb Obrowo, 
działka 185, 234, 207/1, 244 obręb Ciechocin dalej 
środkiem drogi dz. 428, 285, 137 obręb Piastoszyn do 
skrzyżowania szosy Tuchola – Chojnice, Piastoszyn – 
Raciąż. Dalej środkiem szosy Chojnice – Tuchola 
działka 172, aż do Racławek. 
Obręb Racławski – środkiem szosy działka 89/1 do 
skrzyżowania Racławski – Granowo, dalej środkiem 
szosy działka 51 w kierunku Granowa. 
Obręb Granowo – środkiem drogi działka 47 i dalej 
w kierunku wsi Lichnowy. 
Obręb Lichnowy – środkiem szosy działka 172/2, aż do 
szosy Lichnowy – Ostrowite. 

308 BD 48 9711 Nowy Dwór 

Z obrębu Lichnowy środkiem szosy działka 230 do 
skrzyżowania z szosą do Ostrowitego w kierunku 
miejscowości Lichnowy, dalej w kierunku kolonia 
Sławęcin. 
Obręb Sławęcin od granicy ze wsią Lichnowy środkiem 
drogi nr 59, dalej działką 86 w kierunku wsi Dąbrówka, 
przecinając drogę Ogorzeliny, Sławęcin, dalej drogą 
działka 456 obręb Ogorzeliny do granicy Województwa 
Pomorskiego i dalej tą granicą do szosy Obkas – 
Dąbrówka. 
Dalej środkiem szosy działka 39/1 w kierunku wsi 
Obkas do granicy obrębu Ogorzeliny, po granicy obrębu 
Ogorzeliny z Obcasem, wzdłuż działek 334, 332/2LP, 
331, 330, przecina szosę Obkas – Ogorzeliny i dalej po 
granicy wzdłuż działek 329/2, 327, 325 do styku granic 
obrębu Ogorzeliny, Obkas, Jerzmionki przy działce 322 
Ogorzeliny. 
Obręb Jerzmionki – po granicy pomiędzy wsiami 
Jerzmionki, Obkas przecinając tor kolejowy Chojnice – 
Nakło wzdłuż działek 293LP, 294LP, 142/1 do granicy 
obrębu Zamarte. 
Obręb Zamarte - wzdłuż granicy z obrębem Obkas po 
granicy działka 99/1, 98, 97, 96/2 do szosy Kamień 
Krajeński – Chojnice działka 123 Zamarte, dalej 
środkiem szosy działka 43 obręb Nowa Wieś, dalej 
środkiem szosy działka 11 obręb Zamarte do 
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skrzyżowania z szosą na Niwy działka 15 obręb 
Zamarte, dalej środkiem szosy działka 15 w kierunku 
wsi Niwy. 
Obręb Niwy środkiem szosy działka 42/1 do rzeki 
Kamionka i środkiem rzeki działka 1/1 obręb Zamarte 
środkiem jeziora Niwskiego działka 120, dalej obręb 
Zamarte środkiem rzeki Kamionka działka 1/2 obręb 
Doręgowice do drogi działka 124 Doręgowice, biegnąca 
do Jącznik Wielkich, dalej drogą działka 125 i wzdłuż 
działki 296/1 granicząca z powiatem człuchowskim 
poprzez tor kolejowy Piła – Chojnice, dalej wzdłuż 
działki 113/4 w kierunku wsi Moszczenica, granicą 
powiatu chojnickiego z powiatem człuchowskim 
przecinając tor kolejowy Chojnice – Człuchów, szosę 
Chojnice – Człuchów aż do szosy Chojnice – Bytów, 
dalej szosą a następnie ulicą Bytowską do skrzyżowania 
z ulicą Sukienników, ulicą Piłsudskiego, ulicą 
Dworcową, ulicą Lichnowską i szosą w kierunku 
Lichnowy do skrzyżowania z szosą Lichnowy – 
Ostrowite. 

309 SŁ 108 6964 Bukowo 

Granica obwodu biegnie z miejscowości Człuchów 
ulicą Plantową w kierunku Debrzna i dalej do Złotowa 
przebiegając przez miejscowości Dębnica, Przytok. 
W miejscowości Mosiny granica obwodu skręca w lewo 
wzdłuż drogi Mosiny-Stare Gronowo. Na tym odcinku 
w miejscowości Bukowo Człuchowskie - stacja PKP 
przebiega przez tory kolejowe relacji Piła-Chojnice. 
W miejscowości Stare Gronowo granica obwodu kieruje 
się wzdłuż drogi Stare Gronowo-Witkowo. Nie dobiega 
do Witkowa, lecz skręca z drogi w lewo i biegnie 
wzdłuż ściany lasu w kierunku rzeki Kamionka. 
Następnie granica biegnie wzdłuż rzeki Kamionka do 
jeziora Niwskiego. Po przejściu jeziora granica kieruje 
się dalej rzeką Kamionka do drogi Bydgoszcz-
Człuchów. Od mostu rzeki Kamionka i szosy 
Bydgoszcz-Człuchów granica przebiega przez 
miejscowości: Wierzchowo Człuchowskie, Jęczniki 
Wielkie, Ględowo i wpada do Człuchowa na ul. 
Słowackiego, która zamyka obwód z ul. Plantową. 

310 SŁ 107 6121 Kamień 

Granica obwodu biegnie od Człuchowa i kieruje się na 
trasę Człuchów-Barkowo, przebiegając po drodze przez 
miejscowości:  
Jaromierz, Chrząstówko do Barkowa. W miejscowości 
Barkowo granica obwodu skręca w lewo i przebiega 
wzdłuż drogi łączącej Barkowo-Strzeczona-Słupia. 
W miejscowości Słupia granica obwodu biegnie drogą 
gruntową w kierunku szosy Debrzno-Człuchów. 
Nastepnie biegnie szosą na Człuchów przez 
miejscowości Mosiny, Przytok, Dębnica i wchodzi do 
Człuchowa ulicą Plantową. Dalej biegnie ulicami 
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Człuchowa: Dworcowa, Zamkowa łącząc się z ulicą 
Szczecińską obejmuje jezioro Człuchowskie. 

311 SŁ 106 4898 Skowarki 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Bińcze szosą 
do miejscowości Barkowo. Stąd szosą przez Uniechów, 
Cierznie do skrzyżowania szos w miejscowości 
Buszkowo. Od skrzyżowania tego szosą w kierunku 
północno-zachodnim do rzeki Szczyry, następnie tą 
rzeką w kierunku północno-wschodnim na długości ok. 
8 km do drogi Domisław - Uniechów, następnie tą 
drogą w kierunku południowo-wschodnim do 
skrzyżowania jej z drogą Skowarki-Bińcze. Od 
skrzyżowania tego drogą w kierunku północno-
wschodnim do miejscowości Bińcze. 

312 SŁ 104 7795 Domisław 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Wyczechy 
szosą przez miejscowość Biernatka do miejscowości 
Bińcze, stąd drogą w kierunku południowo-zachodnim 
przez skrzyżowanie dróg Domisław-Uniechów 
i Skowarki-Bińcze do rzeki Szczyry. Dalej rzeką 
w kierunku południowo-zachodnim do szosy 
Buszkowo-Krzemieniewo, stąd szosą przez 
Krzemieniewo, Sierpowo, Sokole do Czarnego. Dalej 
szosą w kierunku wschodnim przez Grabowiec, 
Nadziejewo do miejscowości Wyczechy. 

313 SŁ 103 5323 Czarne 

Granica obwodu biegnie od Czarnego szosą w kierunku 
południowo-wschodnim do Sierpowa, skąd drogą 
w kierunku południowo-zachodnim przez Domyśl do 
Węgorzewa Szczecineckiego. Stąd dalej drogą 
w kierunku północno-zachodnim do miejscowości 
Lubniczka, skąd w kierunku północno-wschodnim do 
drogi prowadzącej w kierunku północno-zachodnim 
i drogą tą do miejscowości Drawień, skąd drogą 
gruntową w kierunku rzeki Gwdy przez Gołębiewo, 
przez skrzyżowanie dróg w kierunku północno-
wschodnim i przez tor kolejowy do szosy Gwda Mała-
Czarne i dalej tą szosą do Czarnego. 

314 SŁ 111 6210 Batorowo 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Stare 
Gronowo szosą w kierunku południowo-wschodnim do 
drogi w kierunku wsi Witkowo, dalej tą drogą ok. 1,5 
km i skręca w kierunku południowym do granicy lasu, 
skąd skręca w kierunku południowo-zachodnim 
i biegnie ściekiem wodnym Łobżonka do miejscowości 
Białobłocie i Kolonii Czyżkówko. Dalej biegnie drogą 
do miejscowości Czyżkowo. Następnie granica biegnie 
w kierunku północno-zachodnim szosą do stacji 
kolejowej w miejscowości Lipka, dalej torem 
kolejowym w kierunku północno-wschodnim na 
długości ok. 11 km i przed przystankiem kolejowym 
Bukowo skręca szosą w kierunku południowo-
wschodnim do miejscowości Stare Gronowo. 

315 SŁ 110 5496 Myśligoszcz Granica obwodu biegnie od miejscowości Mosiny szosą 
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w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania 
z torem kolejowym Chojnice-Piła. Od skrzyżowania 
tego torem w kierunku południowo-zachodnim do stacji 
kolejowej Lipka, stąd szosą w kierunku północno-
zachodnim przez Debrzno do miejscowości Strzeczona, 
skąd drogą przez Słupię do szosy i szosą na odcinku 
l km w kierunku północno-wschodnim do miejscowości 
Mosiny. 

316 SŁ 109 9097 Rozwory 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Barkowo 
szosą przez miejscowość Strzeczona i Debrzno do rzeki 
Debrzynka, stąd rzeką tą w kierunku zachodnim do 
miejscowości Lędyczek. Następnie szosą w kierunku 
północno-wschodnim przez Buszkowo, Cierznie, 
Uniechów do miejscowości Barkowo. 

317 SŁ 105 6708 Lędyczek 

Granica obwodu biegnie od Sierpowa szosą przez 
Krzemieniewo, Buszkowo i Lędyczek do Okonka. Stąd 
granica biegnie drogą w kierunku północno-wschodnim, 
a następnie północnym przez miejscowość Łomczewo 
do miejscowości Węgorzewo Szczecineckie, a następnie 
w kierunku wschodnim i północno-wschodnim przez 
Domyśl dochodzi do Sierpowa. 

 
 


