
Opis przebiegu obwodów łowieckich pozyskano ze strony PZŁ Bydgoszcz 

(www.pzlbydgoszcz.pl/) 

 

1) Opis granic obwodu łowieckiego nr 46 „Świekatówko” (OHZ LP Zamrzenica) 

W Gostycynie od skrzyżowania szosy Gostycyn-Sępólno Krajeńskie-Bydgoszcz, granica 

obwodu biegnie w kierunku Piły-Młyn środkiem szosy (dz. nr 277/2, 190, obr. Gostycyn) 

dochodzi do rzeki Brdy i dalej rzeką Szumionką (dz. nr 1319/1, obr. Cekcyn); (dz. nr 564/1, 

obr. Minikowo) do miejscowości Płazowo, gdzie skręca na południe 

i środkiem drogi (dz. nr 182, 581, obr. Minikowo); (dz. nr 23, obr. Bysławek); (dz. nr 439, 

obr. Minikowo) do Klonowa (dz. nr 292/9, 292/3, 292/6, 292/5) drogą 208 do torów 

kolejowych, środkiem torów w kierunku wschodnim (dz. nr 436, obr. Klonowo) i (dz. nr 488, 

444/1, 444/2, 444/3, obr. Sucha), dalej do rowu (dz. nr 694) i środkiem tego rowu i rowami 

(dz. nr 36/3, 57/3) dochodzi do granicy gminy Lubiewo. Dalej granicą administracyjną 
gminy tj. środkiem rowu (dz. nr 1042/1, obr. Lubiewo) do wsi Trutnowo i po granicy wsi do 

drogi (dz. nr 152, 151), dalej na południe do drogi (dz. nr 321), następnie w centrum Zalesia 

Królewskiego drogą (dz. nr 382) do wsi Świekatowo. Środkiem drogi (dz. nr 25/1, 283, 216) 

do skrzyżowania z drogą Bruchniewo-Stążki (dz. nr 72), dalej na południe drogą (dz. nr 

53/1, 53/2, 16/1, 18/1, obr. Małe Łąki) do wsi Serock drogą (dz. nr 160, obr. Serock), aż do 

skrzyżowania z drogą do Brzeźna (dz. nr 628) i dalej w kierunku zachodnim drogą (dz. nr 

92, 90, obr. Serock) do Nowego Jasińca, następnie drogą (dz. nr 141, 45/3) do rowu (dz. nr 

25, 20/4) w kierunku Zalewu Koronowskiego do Jeziora Lipkusz (dz. nr 17/1). Przecina 

jezioro i dociera do głównego koryta zalewu (dz. nr 4/9, obr. Sokole Kuźnica), dalej środkiem 

zalewu w kierunku północnym ok. 9,5 km i na wysokości oddziału 1 (dz. nr 1 LP, obr. Sokole 

Kuźnica) skręca w kierunku zachodnim, a następnie w kierunku południowym, by pomiędzy 

działkami 5 LP i 219/3 LP obr. Sokole Kuźnica, zacząć bieg wzdłuż granicy powiatu 

bydgoskiego, a następnie środkiem rzeki Sępolenki (dz. nr 420/1) we wsi Pruszcz kieruje się 

na zachód do szosy Bydgoszcz-Tuchola i w miejscowości Motyl zmienia kierunek na 

północny, dalej środkiem szosy przez miejscowości: Pruszcz, Kamienica do skrzyżowania 

szosy Gostycyn-Sępólno Krajeńskie-Bydgoszcz. 

 

2) Opis granic obwodu łowieckiego nr 47 „Bagienica” koło łowieckie „CIS” 

Od skrzyżowania szosy Sępólno Krajeńskie–Gostycyn z drogą (dz. nr 36, obr. Wilkowo)  

w kierunku północnym (dz. nr 4, obr. Wilkowo), w kierunku miejscowości Wałdowo, dalej 

środkiem drogi (dz. nr 362, 349/1, obr. Wałdowo) w kierunku miejscowości Pamiętowo, 

środkiem drogi polnej (dz. nr 180/2, 180/3, obr. Pamiętowo) do szosy Tuchola – Sępólno 

Krajeńskie. Na szosie skręca w kierunku Tucholi i biegnie środkiem szosy (dz. nr 77/1, obr. 

Pamiętowo); (dz. nr 703, obr. Kęsowo) przez miejscowość Wieszczyce (dz. nr 342, obr. 

Jeleńcz). W miejscowości Brzuchowo biegnie środkiem toru kolejowego Tuchola – 

Gostycyn, w kierunku Gostycyna (dz. nr 320, 326, 331, obr. Jeleńcz); (dz. nr 760, obr. 

Kęsowo); (dz. nr 11/3, 12/2, 11/1, 11/5, 11/7, 11/8, 11/9, obr. Przyrowa); (dz. nr 327, obr. 

Wielka Klonia). Na wiadukcie w Karczewie skręca na zachód szosą Sępólno Krajeńskie – 

Gostycyn do jej skrzyżowania z drogą (336) w miejscowości Wilkowo. 

 

3) Opis granic obwodu łowieckiego nr 32 „Mędromierz” koło łowieckie „SZARŁATA” 

Z miejscowości Mały Mędromierz drogą polną do miejscowości Wysoka Wieś i dalej tą 
drogą biegnącą dnem parowu do szosy Tuchola-Bydgoszcz, dalej środkiem szosy  

w kierunku Gostycyna (dz. nr 145/1, obr. Mały Mędromierz); (dz. nr 4, obr. Łyskowo); (dz. 

nr 66, obr. Gostycyn), dalej środkiem szosy w kierunku Piły (dz. nr 190, obr. Gostycyn),                 

z szosy skręca w kierunku rzeki Kamionka (dz. nr 630, obr. Gostycyn), dalej biegnie granicą 



między (dz. nr 657 i 658), przechodzi przez rzekę Kamionka, wchodzi na drogę (dz. nr 630, 

obr. Pruszcz), dalej biegnie środkiem drogi w kierunku Kamienicy (oddz. nr 159/3 LP i dz. nr 

536/2, obr. Gostycyn), dalej środkiem szosy w kierunku Gostycyna (dz. nr 494/2 i 494/1), 

dalej środkiem szosy (dz. nr 345, obr. Gostycyn). 

W Gostycynie skręca w kierunku Sępólna Krajeńskiego i biegnie środkiem szosy (dz. nr 

277/2, obr. Gostycyn); (dz. nr 146/1, 146/2, obr. Wielka Klonia), dalej do torów kolejowych 

w kierunku Tucholi, środkiem toru kolejowego (dz. nr 327, obr. Wielka Klonia), dalej 

środkiem toru (dz. nr 11/9, 11/8, 11/7, 11/5, 11/2, 11/3, obr. Przyrowa); (dz. nr 760, obr. 

Kęsowo); (dz. nr 332, 326, 277, obr. Jeleńcz), środkiem działki (nr 15, obr. Wielki 

Mędromierz), na wiadukcie w Brzuchowie wchodzi na szosę w kierunku Tucholi, środkiem 

szosy (dz. nr 64, obr. Mały Mędromierz), w Małym Mędromierzu skręca w drogę polną 

środkiem działki (nr 382) w kierunku Wysokiej Wsi. 

 

4) Opis granic obwodu łowieckiego nr 33  koło łowieckie „Kicz” 

Od miejscowości Piastoszyn skrzyżowaniem szosy Tuchola – Chojnice – Piastoszyn – 

Raciąż, biegnie szosą w kierunku Tucholi (dz. nr 54, obr. Piastoszyn); (dz. nr 162, obr. 

Żalno); (dz. nr 346, obr. Bladowo), ul. Chojnicką (dz. nr 397, m. Tuchola, dz. nr 1894, obr. 

m. Tuchola), ul. Zamkową (dz. nr 1873, m. Tuchola), Placem Zamkowym (dz. nr 664                    

m. Tuchola), ul. Sępoleńską (dz. nr 682/2, 1973/2, 753/1), (dz. nr 830, m. Tuchola) dalej 

biegnie szosą z Tucholi do Sępólna Krajeńskiego (dz. nr 64, obr. Mędromierz); (dz. nr 18, 

obr. Wielki Mędromierz); (dz. nr 342, obr. Jeleńcz); (dz. nr 703, obr. Kęsowo); (dz. nr 77/1, 

obr. Pamiętowo) do skrzyżowania z szosą Pamiętowo – Chojnice, dalej tą szosą (dz. nr 30, 

obr. Pamiętowo); (dz. nr 93, obr. Drożdżenica) do granicy z gminą Kamień Krajeński, dalej 

biegnie rowem (dz. nr 95, obr. Drożdżenica), dalej rowem (dz. nr 141, 142, 156, obr. 

Przymuszewo), dalej w obrębie Sławęcin rowem (dz. nr 372) oraz rowem przy granicy 

działek nr 538, 539/1, 542, 543/1, 545 i dalej na północ granicą pomiędzy dz. nr 504 a 505/1, 

do drogi (dz. nr 502) i dalej tą drogą w kierunku wschodnim do drogi polnej (dz. nr 477), 

dalej tą drogą w kierunku północnym do drogi (dz. nr 456) i dalej tą drogą (dz. nr 456) do 

skrzyżowania z drogą (dz. nr 432) i w kierunku północnym rowem (dz. nr 31/1, obr. 

Obrowo) do szosy Obrowo – Sławęcin, szosą w kierunku Obrowa (dz. nr 27/2, obr. Obrowo), 

dalej drogą polną Obrowo – Piastoszyn (dz. nr 84/1, obr. Obrowo); (dz. nr 27/2, obr. 

Obrowo), dalej drogą polną Obrowo – Piastoszyn (dz. nr 84/1, obr. Obrowo); (dz. nr 185, 

234, 207/1, 244, obr. Ciechocin), dalej drogą (nr 428, 285, 137, obr. Piastoszyn), do 

skrzyżowania Tuchola – Chojnice – Piastoszyn – Raciąż. 

 

5) Opis granic obwodu łowieckiego nr 31 „Świt” (OHZ LP Świt) 

Od wiaduktu na ul. Sępoleńskiej w kierunku południowo-wschodnim środkiem torów                    

w kierunku Cekcyna (dz. nr 760, 1541/20, 1504/16 m. Tuchola) do mostu kolejowego na 

rzece Brda; skrzyżowanie działek: nr 1504/16 z rzeką Brdą (dz. nr 1683/2 m. Tuchola). 

Dalej granica biegnie w kierunku południowym środkiem rzeki Brda do skrzyżowania  

z drogą publiczną (240) (dz. nr 1823 m. Tuchola). Następnie zmieniając kierunek na 

południowowschodni biegnie środkiem drogi (dz. nr 1823 m. Tuchola; dz. nr 1563/1, 1265, 

1268, 1563/3 w. Cekcyn; dz. nr 412, 118/2, 211 w. Płazowo) do skrzyżowania z rzeką 
Szumionką i dalej biegnie środkiem rzeki Szumionki (dz. nr 191 w. Płazowo); (dz. nr 564/1 

w. Minikowo); (dz. nr 1319/1 w. Cekcyn) do ujścia w rzece Brdzie. Dalej środkiem rzeki 

Brda (dz. nr 1331 w. Cekcyn) w górę rzeki, do mostu na rzece Brda i dalej środkiem drogi 

publicznej (dz. nr 720/1, 690/5, 190 w. Gostycyn) biegnie w kierunku południowo-zachodnim 

do skrzyżowania z drogą publiczną (dz. nr 66 w. Gostycyn). Dalej granica zmienia swój 

kierunek na północnowschodni i biegnie środkiem drogi publicznej (dz. nr 66 w. Gostycyn); 

(dz. nr 4 w. Łyskowo); (dz. nr 147 w. Mały Mędromierz), po granicy między działkami nr 



150/1 i 151/1 w. Mały Mędromierz, następnie drogą polną (dz. nr 152/1 w. Mały 

Mędromierz), drogą publiczną (dz. nr 154, 373 w. Mały Mędromierz) do skrzyżowania  

z drogą publiczną (dz. nr 64 w. Mały Mędromierz). Dalej granica zmienia kierunek na 

północno-wschodni i biegnie środkiem drogi [dz. nr 64 w. Mały Mędromierz; dz. nr 830 m. 

Tuchola (ul. Sępoleńska)] do wiaduktu na ulicy Sępoleńskiej. 

 

6) Opis granic obwodu łowieckiego nr 73 „Mąkowarsko” koło łowieckie „MOTYL” 

Z Wałdówka środkiem toru (dz. nr 129 i 125), dalej granicą gmin Sępólno Krajeńskie  

i Gostycyn, przez Obodowo środkiem rzeki Sępolenki (dz. nr 26 i 23/1), przez Dziedno 

środkiem rz. Sępolenki (dz. nr 1) do Mąkowarska i dalej tą rzeką, środkiem drogi (dz. nr 9) 

do toru kolejowego i środkiem tego toru (dz. nr 279/1) do Lucimia, środkiem szosy (dz. nr 

281/1) i środkiem drogi (dz. nr 319/1) do toru kolejowego. W Łąsku Wielkim środkiem toru 

(dz. nr 67) i torem przez Lucim (dz. nr 298, 313) do Wilcza. Przez Wilcze środkiem drogi  

(dz. nr 43/1) do miejscowości Sitowiec środkiem drogi (dz. nr 302/1 i 104/1) i środkiem drogi 

(dz. nr 215/1) do granicy gmin Sośno i Koronowo. W miejscowości Sośno granicą między 

działkami 353 i 120 do drogi (dz. nr 354) i środkiem drogi (dz. nr 356, 359 i 333) do toru 

kolejowego i środkiem tego toru (dz. nr 311) do miejscowości Dębiny i tam środkiem toru 

(dz. nr 91 i 15) do Obodowa. W Obodowie środkiem toru (dz. nr 124, 78 i 79)  

do miejscowości Wałdówko. 


