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OPISY GRANIC UZGODNIONYCH OBWODÓW ŁOWIECKICH NR 123, 168, 170, 196, 197, 230 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Obwód nr 123
Granica  biegnie  od  miejscowości  Żółtnica  szosą  na  południowy  wschód  do  miejscowości 
Drawień i stamtąd na południowy zachód przez miejscowość Lotyń i dalej przez Przybysław do 
przecięcia  się  szosy  i  toru  kolejowego.  Stąd  torem  kolejowym  na  północny  zachód  przez 
Szczecinek i dalej torem kolejowym na północny wschód w kierunku Białego Boru do przecięcia 
się torów z szosą Gwda Wielka – Żołtnica. Stąd szosą na południe do miejscowości Żołtnica.

Obwód nr 168
Granica biegnie od miejscowości Borne Sulinowo szosą (ulicą Wojska Polskiego) na wschód  
do rozwidlenia szosy na Krągi i Sypniewo. Stąd szosą i drogą na południowy wschód w kierunku 
Sypniewa, do nasypu kolejowego położonego w odległości około 600 m na południe od granicy 
województwa. Nasypem kolejowym na zachód do szosy Nadarzyce – Borne Sulinowo obok wsi 
Nadarzyce.  Stąd szosą kolejno na północ  i  północny – wschód (od rozjazdu na Starowice  
i Borne Sulinowo) do ulicy Wojska Polskiego w Bornym Sulinowie.

Obwód nr 170
Granica  biegnie  od  miejscowości  Starowice  szosą  na  wschód  do  szosy  Borne  Sulinowo  - 
Nadarzyce,  a  następnie  szosą  na  południe  w  kierunku  Nadarzyc  do  granicy  województwa. 
Granicą  województwa  na  zachód  do  rzeki  Piława  i  korytem  rzeki  na  południe  do  mostu  
w miejscowości Nadarzyce. Stąd ulicą na zachód przez miejscowość, a dalej drogą w kierunku 
brzegu  jeziora  Nadarzyckie  Długie.  Za  lotniskiem  biegnie  drogą  na  południowy  zachód 
dochodząc do południowego brzegu wschodniego krańca jeziora Busino Duże. Stąd, środkiem 
wód tego zbiornika na zachód, a następnie na południowy zachód do ujścia rzeki Businka. Dalej 
rzeką  Businką  na  południowy  zachód  do  rzeki  Dobrzyca  i  korytem  rzeki  Dobrzyca  
na  północny  zachód  do  mostu  na  drodze  Machliny  –  Motarzewo.  Dalej  drogą  na  północ  
i północny wschód przez Motarzewo i punkt topograficzny 38.9 do miejscowości Jeziorna. Stąd 
drogą na południowy wschód do drogi Starowice – Motarzewo i dalej drogą na północny wschód 
do miejscowości Starowice.

Obwód nr 196
Granica biegnie od miejscowości Zdbice drogą na wschód, przez oddziały nr 212, 211 i 214 
Nadleśnictwa Wałcz i punkt wysokościowy 113.2 do styku oddziału 213 Nadleśnictwa Wałcz  
z oddziałem nr 101 Nadleśnictwa Płytnica. Dalej drogą po granicy Nadleśnictwa Wałcz i Płytnica 
dochodzi  do  rzeki  Piława,  przecina  rzekę  i  zmierza  drogą  na  wschód  przez  oddziały 
Nadleśnictwa Jastrowie (obręb Trzebieszki) nr 181 i 180, a następnie na północny wschód przez 
oddziały 196 – 191 i dalej drogą między oddziałami nr 173 i 190 dochodzi do szosy Szwecja – 
Sypniewo. Dalej szosą na północ około 500 m do skrzyżowania się szosy z linią oddziałową 
oddziałów nr 171 i 172, dalej po drodze leśnej (będącej jednocześnie linią oddziałową między 
oddziałami nr 171 i 172) na południowy wschód do źródlisk rzeki Rurzyca w rezerwacie „Diabli 
Skok”, stąd dalej biegnie niecką rezerwatu i dochodzi do północno zachodniego brzegu jeziora 
Krąpsko Małe. Następnie biegnie na południowy wschód środkiem wód jeziora Krąpsko Małe, 
korytem  rzeki  Rurzyca  do  jeziora  Krąpsko  Długie.  Środkiem  wód  jeziora  Krąpsko  Długie  
i korytem rzeki Rurzyca przez miejscowość Trzebieszki do jeziora Trzebieszki. Środkiem wód 
jeziora i  dalej korytem rzeki Rurzyca, przez osadę Piaskinia na południe,  do jeziora Krąpsko 
Górne. Środkiem wód jeziora Krąpsko Górne, korytem rzeki  Rurzyca i  środkiem wód jeziora 
Krąpsko Średnie do drogi łączącej miejscowości Ptusza i Czechyń przy osadzie Wrzosy.  Stąd 
granica biegnie drogą na zachód, do miejscowości Czechyń. Tu przechodzi na rzekę Piława  
i biegnie korytem rzeki na północny zachód do pierwszego mostu w miejscowości Głowaczewo. 



Z miejscowości  Głowaczewo biegnie  szosą do miejscowości  Nowa Szwecja,  dalej  szosą na 
południowy zachód do rzeki Dobrzyca w miejscowości Ostrowiec. Z miejscowości Ostrowiec na 
północny  zachód  około  700  m  korytem  rzeki  Dobrzyca,  dalej  skręca  na  północ  do  jeziora 
Łubianka.  Środkiem wód jeziora Łubianka do linii  oddziałowej.  Stąd linią oddziałową między 
oddziałami nr 135, 131, 127 Nadleśnictwa Płytnica i oddziałami nr 311, 299 i 298 Nadleśnictwa 
Wałcz  do  jeziora  Smolne.  Środkiem  wód  jeziora  Smolne  i  kanałem  do  jeziora  Zdbiczno. 
Środkiem  wód  jeziora  Zdbiczno  na  północ,  poprzez  prawą  odnogę  jeziora  w  kierunku 
miejscowości Zdbice na wysokości przedłużenia drogi biegnącej z oddziału 212 Nadleśnictwa 
Wałcz. Stąd skręca na północny wschód do szosy Szwecja - Zdbice. Szosą do punktu wyjścia 
w miejscowości Zdbice.  

Obwód nr 197
Granica biegnie od miejscowości Nadarzyce rzeką Piława na południe do miejscowości Pławie 
(około 4 km na północny zachód od miejscowości Szwecja). Dalej drogą na południowy zachód 
po granicy Nadleśnictwa Wałcz i Płytnica (na styku oddziałów 213 Nadleśnictwa Wałcz i 101 
Nadleśnictwa Płytnica), dalej drogą na zachód  przez punkt wysokościowy 113.2 i oddziały leśne 
214,  211  i  212  Nadleśnictwa  Wałcz  do  miejscowości  Zdbice.  Stąd  szosą  w  kierunku 
miejscowości Szwecja do wysokości drogi biegnącej z oddziału 212 Nadleśnictwa Wałcz. Stąd 
na południowy zachód do wschodniego brzegu jeziora Zdbiczno i dalej środkiem prawej odnogi 
jeziora  Zdbiczno na południe  do kanału.  Kanałem do jeziora  Smolne.  Środkiem wód jeziora 
Smolne do linii  oddziałowej  biegnącej  pomiędzy  oddziałami  nr  127,  131 i  135 Nadleśnictwa 
Płytnica a oddziałami nr 298, 299 i 311 Nadleśnictwa Wałcz do jeziora Łubianka. Środkiem wód 
jeziora Łubianka na południe do rzeki  Dobrzyca.  Korytem rzeki  około 700 m na południowy 
wschód,  do Ostrowca,  a  dalej  szosą na południowy zachód do Wałcza.  Tu ulicami:  Wojska 
Polskiego,  Kilińszczaków,  Okulickiego,  Nowomiejską  i  Chrząstkowo  do  rzeki  Piławka.  Stąd 
szosą na północny zachód i północny wschód do miejscowości Kłębowiec, a następnie szosą na 
północny  zachód,  przez  Golce  do  mostu  na  rzece  Dobrzyca  (w  miejscu  dopływu  rzeki 
Świerczyniec). Dalej na północny wschód rzekami Dobrzyca i Businka, do jeziora Busino Duże 
i  środkiem wód jeziora  na wschód do  drogi  gruntowej  dochodzącej  do  jeziora  Busino  Duże 
pomiędzy oddziałami nr 7 i 8 obrębu i Nadleśnictwa Wałcz. Stąd drogą na północny wschód  
w kierunku Nadarzyc do szosy i szosą na południe do mostu na rzece Piława w Nadarzycach.

Obwód nr 230
Granica  obwodu  biegnie  z  miejscowości  Skrzatusz  szosą  na  południowy  wschód  
do miejscowości Szydłowo. Dalej szosą na północny zachód, przez Jaraczewo, do miejscowości 
Gostomia. Z miejscowości Gostomia szosą na północny wschód do miejscowości Wałcz. Ulicami 
miasta i dalej szosą na południowy wschód przez Witankowo do skrzyżowania szos: Witankowo 
– Stara Łubianka i  Czapla – Skrzatusz. Stąd szosą na południowy zachód do miejscowości 
Skrzatusz.


