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Opisy  granic  uzgodnionych  obwodów  łowieckich  nr  315,  316,  317,  318,  319, 
województwa pomorskiego.

Obwód łowiecki nr  315 (SŁ 103) 
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.

Obwód łowiecki nr  316 (SŁ111) 
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.

Obwód łowiecki nr  317 (SŁ110) 
Granica obwodu biegnie od miejscowości Mosiny szosą 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.

Obwód łowiecki nr  318 (SŁ109) 
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.

Obwód łowiecki nr  319 (SŁ105) 
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.


