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Nowy 
nr 

obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 

lub 
OHZ 

Opis granicy 

1 1_PIL Glinki Piła 

Granica obwodu biegnie od toru kolejowego Okonek-Szczecinek w m. Okonek, następnie torem kolejowym w kierunku 
Szczecinka do granicy województwa, dalej granicą tą w kierunku wschodnim do drogi biegnącej na płd. - wsch. do 
Lubnicy. Następnie drogą tą przez Lubnicę, Lubniczkę, Węgorzewo Szczecineckie do m. Łomczewo następnie do m. 
Okonek, ulicą Niepodległości i ulicą Leśną do toru kolejowego Okonek-Szczecinek. 

2 
2_PIL 
3_PIL 

Brokęcino-
Bagnisko 

Piła 

Granica biegnie drogą powiatową od stacji kolejowej w Okonku na płd. zach. przez m. Borucino, Pniewo do m. 
Ciosaniec. Stąd granica biegnie w kierunku płd. drogą polną Ciosaniec - Brzeźnica i w odległości 750 m za 
miejscowością Ciosaniec skręca w kierunku płn. - zach. Dalej biegnie drogą gruntową utworzoną po dawnym torze 
kolejki wąskotorowej Jastrowie - Czaplinek. Drogą tą przechodzi przez oddz. 357 Nadleśnictwa Okonek i dalej biegnie 
w kierunku m. Sypniewo. W odległości ok. 2,5 km przed Sypniewem granica skręca w kierunku płn. i biegnie drogą 
polną do szosy Sypniewo - Dziki (jest to styk granic trzech Nadleśnictw: Czarnobór oddz. 495, Okonek oddz. 337 i 
Jastrowie oddz.3 - stary nr oddz. 56A). Następnie biegnie granicą województw: zachodniopomorskiego i 
wielkopolskiego i dochodzi do linii kolejowej nr 405 Piła - Ustka. Linią tą biegnie w kierunku płd.- wsch. do stacji 
kolejowej w Okonku. 

4 4_PIL Lipka Piła 

Granica obwodu biegnie szosą od m. Lipka w kierunku płd.-zach. szosą w kierunku m. Potulice. Przy zabudowaniach 
wsi Potulice w odległości ok. 2,2 km przed tą wsią granica skręca w kierunku płd. i dochodzi szosą do skrzyżowania z 
drogą Osowo-Potulice. Dalej granica biegnie tą drogą na zach. przez wieś Potulice, do szosy Stara Wiśniewka-Łąkie. 
Stąd granica biegnie na płn. przez wieś Łąkie i Trudna do granicy województwa (rz. Debrzynka), granicą tą w kierunku 
wsch. do m. Debrzno, dalej szosą przez Debrzno-Wieś do m. Lipka. 

5 5_PIL Gogolin Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Trudna szosą na płd. przez m. Łąkie do m. Stara Wiśniewka, dalej w kierunku zach. 
drogą gruntową do m. Radawnica, a następnie w kierunku płn.-wsch. szosą przez Józefowo do m. Kiełpin, stąd w 
kierunku płn.-zach. szosą w stronę Lędyczka na długości ok. 1,5 km. Dalej granica biegnie drogą gruntową w kierunku 
płn. do rzeki Debrzynka, następnie na płn.-wsch. rzeką Debrzynką do szosy dochodzącej do m. Trudna. 

6 6_PIL Krzywa Wieś Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Kiełpin szosą do Radawnicy, następnie drogą gruntową na zach. do m. Grudna i dalej 
drogą do rzeki Gwda, następnie rzeką Gwdą, wsch. brzegiem Zalewu Grudniańskiego i znowu rzeką Gwdą do m. 
Lędyczek. Dalej szosą przez m. Lędyczek na płn.- wsch. do granicy województwa, granicą tą w kierunku płd.- wsch. do 
drogi gruntowej i dalej tą drogą w kierunku płd.-wsch. do m. Kiełpin. 

7 7_PIL Podgaje Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Lędyczek rzeką Gwdą w kierunku płd.-zach., wschodnim brzegiem Zalewu 
Grudniańskiego i Zalewu Jastrowskiego, do szosy Górzna - Jastrowie. Dalej granica biegnie tą szosą do Jastrowia, a 
następnie torem kolejowym w kierunku płn. do drogi Borne Sulinowo - Okonek i tą drogą na wsch. przez m. Okonek i 
dalej na wsch. do m. Lędyczek. 

8 8_PIL Pniewo Piła 
Granica biegnie od stacji kolejowej Okonek torem kolejowym do m. Jastrowie, następnie szosą do m. Brzeźnica, stąd 
na płn. drogą gruntową do m. Ciosaniec, dalej na wsch. szosą przez m. Pniewo i dalej na płn.-wsch. przez m. Borucino 
do stacji kolejowej Okonek. 

9 9_PIL Osowo Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Lipka szosą przez m. Czyżkowo następnie granicą województwa, która biegnie wzdłuż 
rzeki Łobzonka do ujścia strumyka o nazwie Stołunia, stąd tym strumykiem, początkowo w kierunku płn. a następnie 
zach. obok m. Buczek Wielki do jeziora przy m. Stołuńsko i stąd drogą w kierunku zach. do szosy Osowo-Rudna. Dalej 
granica biegnie tą szosą w kierunku płd. na odcinku ok. 1 km, następnie w kierunku płd.-zach. drogą prowadzącą do 
Zakrzewa na odcinku ok. 1,3 km do strumyka, wzdłuż którego skręca w kierunku płn.-zach. i biegnie nim na odcinku 
ok. 4 km do przecięcia się strumyka z drogą łączącą Głomsk i kolonię Zakrzewo. Stąd granica biegnie dalej tą drogą w 
kierunku Głomska do toru kolejowego, następnie torem kolejowym w kierunku płn.-wsch. do drogi Osowo-Potulice i 
dalej szosą w kierunku płn. a później płn.-wsch. dochodzi do m. Lipka. 
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10 10_PIL Czernice Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Potulice drogą w kierunku wsch. do kolonii Potulice, tu skręca w kierunku płd. i szosą, a 
następnie drogą w kierunku Osowa dochodzi do toru kolejowego, biegnie dalej tym torem w kierunku Złotowa do drogi 
Zakrzewo-Stawnica. Dalej granica biegnie tą drogą przez Stawnicę do szosy Złotów-Stara Wiśniewka i dalej biegnie tą 
szosą przez Starą Wiśniewkę i Nową Wiśniewkę w kierunku m. Łąkie do skrzyżowania z drogą Kiełpin-Potulice. 
Następnie tą drogą na wsch. dochodzi do Potulic. 

11 
11_PIL 
12_PIL 

Stare Dzierżąźno 
- Górzna 

Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Stara Wiśniewka na południe szosą do Złotowa, następnie na zach. szosą w kierunku 
m. Jastrowie przez m. Górzna i dalej tą szosą do rzeki Gwdy, następnie na północ rzeką Gwdą, wschodnim brzegiem 
Zalewu Jastrowskiego, do m. Grudna, następnie na wsch. drogą gruntową do m. Radawnica, po czym dalej na wschód 
drogą gruntową do m. Stara Wiśniewka. 

13 13_PIL Samborsko Piła 

Granicą jest droga powiatowa Jastrowie-Borne Sulinowo wychodząca z przecięcia się z torami kolejowymi w m. 
Jastrowie do m. Brzeźnica. W tej miejscowości przecina drogę powiatową Jastrowie-Borne Sulinowo i po ok. 250m 
dochodzi do drogi utwardzonej Brzeźnica-Budy w zabudowie wsi. Następnie we wsi Brzeźnica skręca z drogi 
Brzeźnica-Budy w kierunku płd.- zach. na drogę Brzeźnica-Samborsko i po ok. 200m skręca na płd. w drogę gruntową 
oddz. 154/155, 160/161, 182/183, 197/198, oraz przecina oddz. 223/224 (obręb Jastrowie) i dochodzi do drogi krajowej 
nr 22. Dalej w kierunku zach. do m. Prądy na odcinku ok. 1 km do przecięcia się z rzeką Płytnica w m. Prądy. 
Następnie w dół jej biegu w kierunku m. Smolary i dalej za tą miejscowością ok. 1,5 km rzeką Płytnicą do mostu tzw. 
"Ruski Most". Stąd drogą żwirową w kierunku wsch. do stacji kolejowej Ptusza. Stąd w kierunku płn. drogą krajową nr 
11 ok. 200m po czym w kierunku wsch. drogą powiatową Ptusza-Złotów ok. 500m do przecięcia się z rzeką Gwdą. 
Stąd w górę biegu rzeki Gwda do przecięcia się z drogą woj. Złotów-Jastrowie. Stąd drogą woj. Złotów-Jastrowie w 
kierunku m. Jastrowie do przecięcia się drogi woj. Złotów-Jastrowie z drogą krajową nr 11 i po ok. 500m w kierunku m. 
Brzeźnica do przecięcia się z torami kolejowymi. 

14 14_PIL Budy Piła 

Punktem wyjściowym granicy obwodu jest granica woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego na styku granic dwóch 
Nadleśnictw Borne Sulinowo oddz. 265 i Czarnobór oddz. 488.  Od tego punktu granica biegnie w kierunku wsch. 
drogą gruntową Sypniewo - Dziki stanowiącą jednocześnie granicę wyżej wymienionych województw i przecina rzekę 
Płytnicę (ruiny starego mostu), i po ok. 150m dochodzi do styku granic trzech Nadleśnictw: Czarnobór oddz. 495, 
Okonek oddz. 337 i Jastrowie oddz. 56A. Od tego punktu w kierunku płd. drogą gruntową stanowiącą granicę 
własności Nadleśnictwa Jastrowie (las) i gruntów prywatnych (rola), dochodzi do drogi gruntowej utworzonej po 
dawnym torze kolejki wąskotorowej Jastrowie - Czaplinek. Tą drogą w kierunku wsch. przecinając las (rezerwat 
Żurawina) w Nadleśnictwie Okonek w oddz. 357 dochodząc do drogi brukowej w kierunku wsi Ciosaniec. Dalej w 
kierunku wsch. dawnym torem kolejki wąskotorowej i po ok. 300m, gdy dawne torowisko skręca na płd. odchodzi mało 
widoczną w terenie drogą polną, ok. 150m łączącą torowisko z drogą gruntową wieś Ciosaniec z wsią Brzeźnica 
wchodzącą w lasy Nadleśnictwa Jastrowie w oddz. 67A i biegnącą przez oddz.67B, 73, 74 i w oddz.79 przecina dawne 
torowisko dochodząc do drogi powiatowej Jastrowie - Borne Sulinowo we wsi Brzeźnica. W tej miejscowości przecina 
drogę powiatową  Jastrowie - Borne Sulinowo i po ok. 250m dochodząc do drogi utwardzonej Brzeźnica - Budy, w 
zabudowie wsi , a następnie we wsi Brzeźnica skręca z drogi  Brzeźnica - Budy w kierunku płd.-zach. na drogę 
Brzeźnica - Samborsko i po ok. 200m skręca na płd. w drogę gruntową, która biegnie przez grunty Nadleśnictwa 
Jastrowie stanowiące granicę oddz. 154/155, 160/161, 182/183, 197/198, oraz przecina oddz. 223/224 ( obręb 
Jastrowie ) i dochodzi do drogi krajowej nr 22, a następnie w kierunku zach. do m. Prądy na odcinku ok. 1 km 
przecinając rzekę Płytnicę. Z m. Prądy drogą krajową nr 22 do granicy województwa. Granicą tą w kierunku płn. - zach. 
do drogi gruntowej biegnącej przez oddziały leśne nr 180-181 i 190-196, drogą tą na wysokości oddziału nr 190 do 
skrzyżowania z  drogą powiatową Szwecja - Sypniewo i dalej drogą tą w kierunku m. Sypniewo przez wieś, aż do 
skrętu drogi na Nadarzyce i dalej na płn. drogą brukową ok. 300m, a następnie również na płn. drogą polną ok. 200m 
aż do granicy woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego na styk granic Nadleśnictw Borne Sulinowo (oddz. 265) i 
Czarnobór (oddz.488). 
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15 15_PIL Sypniewo  

Granica obwodu biegnie z m. Sypniewo szosą w kierunku wsi Szwecja do skrzyżowania z drogą gruntową przy 
oddziale nr 190, dalej tą drogą w kierunku zach. przez oddziały leśne o nr 190-196 i 180-181 dochodzi do rzeki Piława. 
Następnie w kierunku płn. rzeką Piławą przez m. Nadarzyce do granicy województw: wielkopolskiego i 
zachodniopomorskiego, a następnie skręca do m. Sypniewo. 

16 17_PIL Kujan Piła 

Granica obwodu biegnie od ujścia strumyka Stołunia do rzeki Łobzonka, tą rzeką w kierunku płd. do przecięcia się z 
drogą Sypniewo-Kujan, szosą tą do m. Kujan. Dalej granica obwodu biegnie w kierunku płn. przez m. Kujanki do 
skrzyżowania z drogą biegnącą z Kolonii Zakrzewo do Głomska i następnie tą drogą w kierunku Głomska na odcinku 
około 150m do przecięcia się drogi ze strumykiem. Stąd granica biegnie w kierunku płd.-wsch. strumykiem na odcinku 
ok. 4 km do drogi Zakrzewo-Osowiec i stąd tą drogą do szosy Rudna -Osowo, następnie tą szosą w kierunku płn. na 
odcinku około 1 km do skrzyżowania i stąd drogą w kierunku wsch. do m. Stołuńsko. Następnie granica biegnie 
strumykiem Stołunia w kierunku wsch. do punktu wyjściowego tzn. ujścia strumyka do rzeki Łobzonki. 

17 18_PIL Drożyska Piła 

Od przejazdu kolejowego przy m. Głomsk granica obwodu biegnie drogą w kierunku płd. do m. Kujan, stąd dalej w 
kierunku zach. drogą do wsi Święta i następnie szosą przez Złotów do m. Stawnica. Dalej granica biegnie drogą przez 
wieś w kierunku płd.-wsch. do toru kolejowego i torem tym w kierunku płn.-wsch. dochodzi do przystanku przy m. 
Głomsk. 

18 19_PIL Klukowo Piła 
Granica obwodu biegnie ze Złotowa na południe torem kolejowym do m. Krajenka, stąd szosą na płn.-zach. do m. 
Węgierce a następnie na płn.-wsch. do m. Zalesie i dalej na płn. drogą gruntową przez m. Pieczyn do skrzyżowania z 
szosą Górzna-Złotów, stąd szosą przez m. Nowiny do Złotowa. 

19 20_PIL Piecewo Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Górzna drogą gruntową przez m. Pieczyn do Zalesia, następnie w kierunku zach. szosą 
przez Węgierce do Tarnówki i dalej początkowo szosą a potem drogą do m. Tarnowski Młyn. Stąd rzeką Gwdą w 
kierunku płd. do przedłużenia drogi brukowej Ptusza Kolonia-Ptusza i dalej drogą tą na zach. do linii kolejowej Piła-
Jastrowie, linią kolejową w kierunku płn. do stacji kolejowej Ptusza, stąd szosą na wsch. przez m. Ptusza do rzeki 
Gwdy, stąd rzeką Gwdą w kierunku płn. do przecięcia się z szosą Jastrowie-Złotów i dalej szosą tą w kierunku Złotowa 
do m. Górzna. 

20 21_PIL Smolary Piła 

Granica obwodu biegnie od przystanku kolejowego Ptusza torem kolejowym w kierunku Piły, na odcinku 2,5 km. 
Następnie przechodzi w kierunku zach. na drogę brukowaną, a dalej gruntową prowadzącą do m. Czechyń. Biegnie tą 
drogą przy osadzie Zagórze do przecięcia się jej z rzeką Rurzycą przy osadzie Wrzosy do granicy województwa, dalej 
granicą tą do przecięcia się jej z drogą nr 22 w m. Szwecja. Stąd granica biegnie drogą nr 22 w kierunku Jastrowia do 
przecięcia się z rzeką Płytnicą przy osadzie Prądy, a następnie w kierunku wsch. rzeką Płytnicą w dół jej biegu. 
Przebiega tą rzeką przy osadzie Smolary i dalej ok. 1,5 km za tą osadą do mostu (tzw. Ruski Most). Stąd drogą 
żwirową w kierunku wsch. do przystanku kolejowego Ptusza. 

21 29_PIL Skic Piła 

Granica obwodu biegnie z m. Kujan na wsch. szosą do granicy gminy, następnie granicą gminy Zakrzewo na długości 
około 6 km w kierunku najpierw płd., a dalej gminy Złotów około 6 km w kierunku płd.-zach., następnie drogą gruntową 
z Walentynowa na płn.-zach. do m. Kleszczyna, stąd szosą do m. Święta i dalej drogą gruntową na płn.-wsch. do m. 
Kujan. 

22 32_PIL Wąsosz Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Złotów w kierunku płd.-wsch. przez m. Święta, m. Kleszczyna, dalej drogą gruntową w 
kierunku Górki Klasztornej do granicy gminy, następnie granicą gminy początkowo na płd., a następnie na zach. do 
brzegu południowej zatoki jeziora Sławianowskiego Wielkiego na zach. od m. Kunowo. Stąd płd. brzegiem tego jeziora 
do m. Bługowo, a następnie drogą do m. Podróżna. Dalej na płn.-zach. przez m. Czajcze do Krajenki, a następnie w 
kierunku płn.-wsch. torami kolejowymi do punktu wyjścia w m. Złotów. 
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23 33_PIL Sokolna Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Krajenka torem kolejowym do drogi Głubczyn-Dolnik, następnie tą drogą przez Dolnik i 
Paruszkę do Plecemina i stąd strumykiem dobiega do rzeki Gwdy. Dalej granica obwodu biegnie rzeką Gwdą w 
kierunku płn. do m. Tarnowski Młyn, stąd drogą w kierunku wsch. do Tarnówki, dalej szosą do wsi Węgierce i stąd 
drogą w kierunku płd.-wsch. przez Bartoszkowo, Tarnówczyn dochodzi do Krajenki. 

24 34_PIL Płytnica Piła 

Granica obwodu biegnie od Tarnowskiego Młyna rzeką Gwdą do Krępska, stąd w kierunku zachodnim szosą około 500 
m, a następnie drogą leśną przechodzącą przez oddziały nr 23, 24, 25, 11, 12 i 13 (stare nr oddziałów 21, 22, 23, 11, 
12 i 13) Nadleśnictwa Zdrojowa Góra do linii kolejowej Piła - Jastrowie, na wysokości oddziałów nr 623, 624 (stare nr 
oddziałów 99 i 100) Nadleśnictwa Płytnica i tą linią kolejową w kierunku płd. do rzeki Piława. Dalej wzdłuż rzeki Piława 
do byłej linii kolejowej Wałcz - Złotów i tą linią do rzeki Rurzyca.Rzeką Rurzyca, która stanowi granicę województwa w 
kierunku zachodnim do mostu w pobliżu leśniczówki Wrzosy. Dalej granica obwodu odbija w kierunku wschodnim i 
biegnie drogą przez las do Leśniczówki Zagórze, dalej drogą brukową początkowo w kierunku płn., a następnie wsch. 
przecinając linię kolejową Piła-Jastrowie i szosę krajową nr 11 do punktu wyjścia Tarnowskiego Młyna nad rz. Gwdą. 

25 42_PIL Augustowo Piła 
Granica obwodu biegnie od m. Krajenka na płd.-wsch. szosą przez m. Czajcze i Podróżna do granicy gminy, stąd 
granicą gminy na płd.-zach. do szosy z m. Stare-Głubczyn przy jeziorze Wielki Głubczyn, stąd szosą tą przez m. 
Głubczyn w kierunku m. Dolnik do przejazdu na torze kolejowym Piła-Krajenka, stąd torem kolejowym do m. Krajenka. 

26 43_PIL Rogawnica Piła 
Granica obwodu biegnie szosą od m. Dolnik przez Głubczyn do granicy gminy, granicą gminy w kierunku płd.-zach. do 
drogi leśnej Maryniec-Zelgniewo. Stąd granicą gminy w kierunku płd.-zach. i dalej płn.-zach. do szosy Piła-Krajenka. 
Szosą tą na płn.-wsch. przez m. Skórka do m. Dolnik. 

27 44_PIL Skórka Piła 

Granica obwodu biegnie z m. Paruszka szosą do m. Dolnik, a następnie szosą przez m. Skórka w kierunku Piły. W 
odległości ok. 1,5 km od m. Skórka w miejscu, w którym rzeka Głomia najbardziej zbliża się do szosy, granica 
przechodzi z szosy na tę rzekę i biegnie nią do rzeki Gwdy w m. Dobrzyca. Dalej granica biegnie rzeką Gwdą w 
kierunku płn. do strumyka przepływającego przez wieś Plecemin. Następnie granica biegnie tym strumieniem do m. 
Plecemin i dalej drogą w kierunku wsch. do wsi Paruszka. 

28 28_PIL Łobżenica Piła 

Granica obwodu biegnie od styku granicy województwa z rzeką Łobzonką przy m. Wymysłowo, stąd granicą 
województwa w kier. płd.-wsch. do skrzyżowania z drogą Witrogoszcz-Sypniewo, stąd dalej granicą województwa w 
kier. płd.-wsch. do m. Górowatki, stąd drogą przez Dźwierszno Małe, Witrogoszcz do Luchowa, stąd szosą do miasta 
Łobżenica w kierunku płn. na Rataje, a następnie na zach. drogą przez miejscowość Górka Klasztorna, Kolonia 
Wiktorówko, Piesnę, Walentynowo do granicy gminy Złotów i tą granicą przez środek jeziora Ostrowite i dalej granicą 
gminy Złotów do punktu wyjścia na styku granicy województwa z rzeką Łobzonką przy m. Wymysłowo. 

29 30_PIL Topola Piła 

Granica północna biegnie z m. Witrogoszcz drogą asfaltową przez Dźwierszno Małe, Dźwierszno Wielkie, dalej drogą 
polną w kierunku m. Górowatki do granicy województwa. Granicą tą do drogi Klarynowo - Dziegciarnia, dalej przez 
Dziegciarnię, Ferdynandowo. Z Ferdynandowa rzeką Lubczą, która wpada do Jeziora Liszkowskiego, dalej wschodnią 
stroną tego jeziora, następnie rzeką Lubczą do styku z rzeką Łobzonką, stąd strugą do skrzyżowania z szosą 
Falmierowo- Szczerbin. Szosą w kierunku północnym przez Szczerbin, Łobżenicę do Luchowa, stąd drogą do 
Witrogoszczy. 

30 31_PIL Wiktorówko Piła 

Granica północno-wschodnia i wschodnia - od granicy gminy Łobżenica przebiega drogą przez środek Walentynowa, 
Piesnę, kol. Wiktorówko, Górkę Klasztorną następnie w kierunku wsch. do Łobżenicy, stąd na płd. szosą przez 
Szczerbin do skrzyżowania ze strugą. Południowa - strugą przez kol. Gromadno, następnie drogą przez Kijaszkowo do 
m. Tłukomy. Zachodnia - z m. Tłukomy, drogą w kierunku wsi Bługowo brzegiem Jeziora Sławianowskiego w kierunku 
wsch. do granicy gminy i dalej tą granicą obok kolonii i wsi Kunowo do skrzyżowania z drogą Piesna-Skic. 
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31 35_PIL Tarnowo Piła 

Granica obwodu biegnie rzeką Piławą od budowli hydrotechnicznej w kier. płd. - wsch. przez Zabrodzie do linii 
kolejowej Piła-Jastrowie, torem w kier. płd. do szosy Piła-Stara Łubianka, dalej szosą przez Starą Łubiankę, Nową 
Łubiankę do granicy województwa. Granicą woj. w kierunku płn. - wsch. do rzeki Rurzycy, która stanowi granicę woj., 
dalej rz. Rurzycą w kierunku płd. - wsch. do skraju Rezerwatu Smolary, stąd drogą przez las w kierunku zach. do 
Leśniczówki Zabrodzie przy budowie hydrotechnicznej na rzece Piława. 

32 39_PIL Marynka Piła 

Granica północna - od szosy poniżej m. Szczerbin, strugą do rzeki Łobzonki, dalej rzeką Lubczą do skrzyżowania z 
drogą powyżej m. Liszkowo. Północno-wschodnia - od skrzyżowania z rzeką Lubczą, drogą przez Liszkowo do granicy 
województwa. Dalej granicą województwa do m. Ruda. Stąd skręca na zachód i biegnie szosą przez Wyrzysk do styku 
z szosą do Dobrzyniewa. Zachodnia - szosą przez Dobrzyniewo, Falmierowo, do skrzyżowania ze strugą pod 
Szczerbinem. 

33 40_PIL 
Jeziorki 

Kosztowskie 
Piła 

Granica północna z m. Tłukomy drogą przez Kijaszkowo do styku ze strugą i dalej granicą gminy do skrzyżowania z 
szosą pod Szczerbinem. Wschodnia - od powyższego punktu szosą przez Falmierowo, Dobrzyniewo do styku z szosą 
Kosztowo-Wyrzysk. Południowa – od powyższego styku szos, szosą przez Kosztowo, Tomaszewo do skrzyżowania z 
szosą w Pobórce Wielkiej. Zachodnia - od szosy w Pobórce Wielkiej, szosą przez Wysoczkę, Wysoką do m. Czajcze, 
stąd drogą do m. Tłukomy. 

34 41_PIL Wysoka Piła 

Granica obwodu biegnie od drogi Głubczyn-Stare, granicą gmin: Wysoka i Krajenka do drogi Bądecz - Podróżna, stąd 
drogą w kierunku płn. do m. Podróżna, a następnie drogą na wsch. do m. Bługowo. Stąd na płd. drogą przez Tłukomy, 
Czajcze, Wysoka do Pobórki Wielkiej, dalej na zach. szosą krajową nr 10 do m. Grabówno. Z Grabówna drogą 
asfaltową w kierunku Wysokiej do drogi polnej Grabówno-Wysoka Mała, dalej tą drogą do drogi polnej Wysoka Mała-
Mościska, drogą tą przez Kolonię Mościska do wsi Mościska, dalej drogą asfaltową do Rudnej i stąd w kierunku płn.-
zach. drogą polną do m. Stare, dalej drogą asfaltową w kierunku Głubczyna do granicy gmin: Wysoka i Krajenka. 

35 45_PIL Czaplno Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Krępsko rzeką Gwdą do Dobrzycy, a następnie rzeką Głomia w kierunku Skórki do 
miejsca, w którym koryto tej rzeki zbliża się najbardziej do szosy Skórka-Piła. Tu granica obwodu przechodzi na 
wspomnianą szosę i biegnie nią w kierunku Piły do granicy gminy. Następnie granica obwodu biegnie granicą gminy do 
toru kolejowego Piła-Jastrowie i dalej biegnie tym torem w kier. płn. do drogi Zabrodzie-Krępsko na styku oddziałów, od 
strony zach., nr 99 i 100 Nadleśnictwa Płytnica oraz oddziału nr 13 Nadleśnictwa Zdrojowa Góra od strony wsch. Dalej 
granica biegnie tą drogą na wsch. przez oddziały nr 13, 12, 11, 23, 22 i 21 Nadleśnictwa Zdrojowa Góra do Krępska. 

36 46_PIL Zawada Piła 

Granica obwodu biegnie ze wsi Stara Łubianka szosą w kier. wsch. do toru kolejowego, następnie tym torem 
kolejowym w kierunku Piły do granicy gminy i dalej granicą gminy do szosy Piła-Szydłowo. Następnie granica biegnie 
tą szosą do Szydłowa i dalej w kierunku na m. Gostomię do granicy województw wielkopolskiego i 
zachodniopomorskiego, następnie granicą województw w kierunku płn. - wsch. do szosy S - 10 Piła - Wałcz, stąd w 
kierunku wsch. do m.   Stara Łubianka. 

37 52_PIL Dąbki Piła 
Północna granica obwodu biegnie z Wyrzyska przez m. Ruda do granicy województwa. Następnie granicą 
województwa do rzeki Noteć. Dalej rzeką Noteć do szosy w kol. Żuławka, stąd na płn. szosą przez Osiek n/Notecią i 
przy wygięciu szosy na wschód drogą i dalej szosą do Wyrzyska. 

38 53_PIL Zielona Góra Piła 

Granica północna - od styku szos przy Zakładach Przemysłowych w Nieżychowie szosą przez Kosztowo do Wyrzyska. 
Wschodnia - z Wyrzyska szosą, a przed Osiekiem, przy wygięciu szosy na wschód, drogą i dalej szosą przez Osiek 
n/Notecią do rzeki Noteć w kol. Żuławka. Południowa - od szosy w kol. Żuławka rzeką Noteć do rowu melioracyjnego. 
Zachodnia - rowem melioracyjnym, dalej drogą przez Dębówko Nowe i Stare do Nieżychowa, szosą do styku z szosą 
przy Zakładach Przemysłowych w Nieżychowie. 
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39 54_PIL Białośliwie Piła 

Północna granica - z Grabówna szosą do styku z szosą od Nieżychowa przy Zakładach Przemysłowych. Wschodnia - 
szosą do Nieżychowa, stąd drogą przez Dębówko Stare i Nowe, dalej rowem melioracyjnym do rzeki Noteć. 
Południowa - rzeką Noteć do drogi do Miasteczka Krajeńskiego. Zachodnia - od rzeki Noteć przez Miasteczko 
Krajeńskie, Brzostowo do Grabówna. 

40 55_PIL Grabówno Piła 

Granica północna biegnie od drogi Zelgniewo-Maryniec w kierunku wsch. granicą gminy do szosy Głubczyn-Stare. 
Dalej szosą tą przez Stare, dalej w kierunku płd.-zach. drogą gruntową z m. Stare do styku z oddziałem nr 37 
Nadleśnictwa Kaczory, gdzie skręca początkowo w kierunku płd., a następnie wsch. do m. Rudna, stąd szosą do m. 
Mościska. Z Mościska drogą polną w kierunku płd.-wsch. przez Kolonię Mościska do drogi polnej Wysoka Mała-
Grabówno i dalej drogą tą w kierunku płd.–zach. do szosy z m. Wysoka -Grabówno i dalej szosą do Grabówna, stąd 
szosą w kierunku płd. przez Miasteczko Krajeńskie w kierunku m. Kaczory, gdzie po przecięciu się szosy z linią 
kolejową Bydgoszcz-Piła drogą gruntową w kierunku płd. do rzeki Noteć. Rzeką Noteć w kierunku zach. do granicy 
gminy Kaczory i granicą tą na północ do szosy wojewódzkiej nr 10, szosą na wschód około 200m, a następnie w 
kierunku płn. drogą gruntową biegnącą linią oddziałową między oddz. nr 187 i 186 Nadleśnictwa Kaczory, do granicy 
gminy Kaczory i dalej granicą tą w kierunku płn. dochodzi do najbardziej wysuniętej na płd.-wsch. zatoki jeziora 
Kleszczynek, dalej wschodnią linią lustra wód tego jeziora do najbardziej wysuniętej na płn.-zach. zatoki, stąd drogą 
leśną w kierunku zachodnim do drogi Zelgniewo-Maryniec, dalej drogą tą na północ do granicy gminy Krajenka. 

41 56_PIL Brodna Piła 

Granica północna biegnie od drogi Zelgniewo-Maryniec drogą leśną na płd.-wsch. do styku z najbardziej wysuniętą na 
płn.-zach. zatoką jez. Kleszczynek, dalej w kierunku południowym, wschodnią linią lustra wód do najbardziej wysuniętej 
na płd.-wsch. zatoki tego jeziora, stąd przechodzi na granicę gminy Kaczory. Dalej w kierunku południowym granicą 
gminy Kaczory do styku z linią oddziałową pomiędzy oddziałami 186 i 187 Nadl. Kaczory a następnie drogą gruntową 
biegnącą tą linią do szosy wojewódzkiej nr 10 Bydgoszcz-Piła, szosą tą w kierunku zachodnim w stronę Piły do styku z 
linią oddziałową nr 140 i 141 Nadl. Kaczory i dalej drogą gruntową biegnącą między tymi oddziałami w kierunku 
północnym, będącą jednocześnie granicą administracyjną miasta Piły i gminy Kaczory, dalej granicą gminy Kaczory 
początkowo w kierunku północnym a następnie w kierunku wschodnim do drogi Zelgniewo-Maryniec. 

42 57_PIL Piła Północ Piła 

Granica obwodu biegnie od drogi Piła-Zelgniewo granicą administracyjną miasta Piła w kier. płd. do drogi "królewskiej" 
Kaczory-Kalina, drogą tą w kier. zach. do rzeki Gwdy. Rzeką Gwdą w kier. płn., później płn. - zach. do drogi nr 179 w 
centrum m. Piła. Drogą tą w kier. zachodnim do granicy administracyjnej miasta Piła. Granicą tą najpierw w kierunku 
płn., płn.- wsch., a później wsch. do drogi Piła-Zelgniewo. 

43 58_PIL Kłoda Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Szydłowo szosą w kierunku Piły, następnie w kier. płd. drogą gruntową - rowem po 
granicy Bagna Dolaszewo i ściany lasu, przecinając tor kolejowy Piła-Szydłowo i dalej rowem do strumienia o nazwie 
Kotuń. Strumieniem tym do drogi, przy której biegnie tor kolejki Cegielni Kotuń. Drogą tą do toru kolejowego Piła-
Trzcianka. Torem kolejowym w kier. płd.-zach. do rzeki Krępica (Kłoda). Rzeką do drogi gruntowej prowadzącej z 
Pokrzywnicy do Leśnictwa Leśny Dworek. Poprzez Leśnictwo Leśny Dworek drogą "brzozową" na zachód do m. 
Pokrzywno. Następnie drogą w kier. płn. przez Leżenicę do Nowego Dworu. Z Nowego Dworu w kier. płn.- wsch. drogą 
Nowy Dwór-Skrzatusz do szosy Gostomia-Szydłowo i szosą w kier. wsch. przez Jaraczewo do m. Szydłowo. 

44 59_PIL Róża Wielka Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Leżenica drogą gruntową w kier. m. Pokrzywno do granicy gminy. Stąd granicą gminy 
na zachód do szosy Niekursko-Gostomia, następnie szosą tą na płn. w kierunku m. Gostomia   granicą województw 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego na płn. - wsch. do szosy Gostomia - Szydłowo i dalej w kier. Jaraczewa do 
skrzyżowania z drogą Skrzatusz-Nowy Dwór. Drogą tą w kier. płd. przez Nowy Dwór do m. Leżenica. 

45 63_PIL Rzadkowo Piła 
Granicą gminy Kaczory od drogi Wyrzysk-Piła do rzeki Noteć. Rzeką Noteć do drogi Chodzież-Śmiłowo, drogą tą do m. 
Śmiłowo. Z m. Śmiłowo drogą w kier. Wyrzyska do granicy gminy Kaczory. 

46 64_PIL Dziembowo Piła 
Z m. Śmiłowo drogą w kier. Chodzieży przez Kaczory do rzeki Noteć, rzeką tą w kier. zach. do ujścia rzeki Gwdy, rzeką 
tą w kier. płn. do granicy miasta Piły w m. Kalina. Z Kaliny drogą "królewską" w kier. Kaczor do granicy miasta Piła. 
Granicą miasta w kier. płn. do drogi Piła-Śmiłowo, drogą tą na wschód do m. Śmiłowo. 
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47 65_PIL Piła Południe Piła 

Od Motylewa rzeką Gwdą w kier. płd. do rzeki Noteć i rzeką w kier. zach. do ujścia Kanału Stobieńskiego. Kanałem do 
m. Stobno, a dalej drogą do stacji kolejowej Stobno. Stąd torem kolejowym w kier. Piły do drogi gruntowej przy której 
biegł tor kolejki Cegielni Kotuń i drogą w kierunku Kotunia do strumienia o nazwie Kotuń. Strumieniem tym do szosy 
Piła-Kotuń (mostku) i dalej strumieniem Kotuń i rowem w kier. płn.-zach. do skrzyżowania z torem kolejowym Piła-
Szydłowo, następnie w kier. płn. drogą gruntową - rowem po granicy Bagna Dolaszewo i ścianą lasu do drogi nr 179. 
Drogą tą w kier. wsch. do centrum m. Piła do rzeki Gwda. Rzeką Gwdą w kier. płd. - wsch., a później płd. do Motylewa. 

48 76_PIL Mirosław Piła 
Od rzeki Noteć drogą Piła-Chodzież do drogi Chrustowo-Nowa Wieś Ujska. Drogą tą przez Nową Wieś Ujską, 
Jabłonówko do m. Węglewo. Stąd drogą przez Jabłonowo, Walkowice do rzeki Noteć, rzeką tą w kier. płn.-wsch., a 
dalej wsch. do drogi Piła-Chodzież. 

49 61_PIL Lipia Góra Piła 
Od m. Szamocin drogą w kierunku płn. przez Atanazyn aż do rzeki Noteć, stąd granicą gminy (rzeką Noteć) w kierunku 
wschodnim aż do rzeki Kcynianka. Dalej w kierunku płd. nadal granicą gm. Szamocin do drogi wojewódzkiej nr 191 
(Nowy Dwór-Krostkowo). Drogą tą w kierunku zach. przez Nowy Dwór, Lipią Górę, Szamoty do m. Szamocin. 

50 62_PIL Nałęcza Piła 
Od m. Szamocin drogą w kierunku zach. do toru kolejowego Margonin-Chodzież, dalej tym torem do m. Wymysław. 
Stąd drogą w kier. płn. aż do granicy gm. Chodzież (rzeki Noteć). Granicą tą w kier wsch. do drogi Białośliwie-
Szamocin i drogą tą na płd. do m. Szamocin. 

51 73 i 88 PIL 
Podanin-
Margonin 

Piła 

Granicą województwa w kier. płd. od rzeki Noteć do drogi Potulin-Dobieszewo, drogą tą w kier. zach. przez Potulin, 
Jeziorki, Czesławice, Lipiny, Margońską Wieś, Margonin do m. Rutki. Stąd zachodnim brzegiem jeziora 
Margonińskiego do południowego końca jego zatoki i dalej strumieniem w kier. płd. do drogi Margonin-Dziewoklucz. 
Drogą tą przez Dziewoklucz do granicy gminy. Granicą tą do Dąbkowic. Dalej drogą do m. Brzekiniec, skąd drogą w 
kier. zach. (ok. 2700m), dalej w kier. płn. przez Łucjanowo do m. Budzyń. Z Budzynia drogą w kier. Wyszyn do toru 
kolejowego Rogoźno-Chodzież. Torem tym na płn. do stacji kolejowej Ostrówki. Stąd przez Krystynkę, Podanin, 
Adolfowo aż do m. Pietronki. Dalej drogą przez Wymysław, Mirowo do toru kolejowego Chodzież-Szamocin. Torem 
tym w kier. wsch. do m. Szamocin. Z Szamocina drogą przez Szamoty, Lipią Górę do m. Nowy Dwór. Dalej w kier. płn. 
granicą gminy do rz. Noteć i rzeką tą na wschód do granicy województwa. 

52 74_PIL Rataje Piła 

Od m. Milcz granicą gminy (rzeką Noteć) w kier. wschodnim do drogi Byszewice-Wymysław. Drogą tą na płd. do m. 
Wymysław. Stąd ok. 1500m torem kolejowym na zachód do drogi Strzelce-Pietronki. Drogą tą przez Mirowo do m. 
Pietronki, dalej drogą w kierunku na Podstolice do drogi Studźce-Podanin. Drogą tą na zachód do Podanina, a dalej 
drogą krajową nr 11 na płn. do m. Chodzież. Z Chodzieży nadal na płn. przez Studzieniec, Milcz do rzeki Noteć. 

53 75_PIL Kamionka Piła 

Od m. Milcz (rz. Noteć) w kierunku płd. przez Studzieniec do m. Chodzież. Dalej drogą krajową nr 11 na zachód do 
drogi wojewódzkiej nr 183. Drogą tą w kierunku m. Czarnków do drogi Stróżewice-Cisze i dalej na płn. przez Cisze w 
kierunku na Nietuszkowo z powrotem do drogi krajowej nr 11 (Chodzież-Ujście). Drogą tą przez m. Ujście do rzeki 
Noteć, skąd granicą gminy (rzeką Noteć) na wschód do m. Milcz. 

54 87_PIL Próchnowo Piła 

Z m. Lipiny w kierunku na Konary do granicy gminy i granicą tą do drogi Rybowo-Bugaj, drogą tą do m. Bugaj. Dalej na 
płd. drogą wojewódzką nr 190 do drogi odchodzącej na Kaliszany, drogą tą w kierunku płd.-zach. ok. 450m i dalej na 
zachód ok. 130m do granicy gminy. Granicą tą do drogi Kamienica-Dziewoklucz. Drogą tą przez kolonię Dziewoklucz, 
Dziewoklucz do przecięcia się ze strumieniem wypływającym z południowego końca jeziora Margonińskiego. 
Strumykiem tym ok. 500m na płn. do południowego brzegu jez. Margonińskiego. Zachodnim brzegiem tego jeziora do 
m. Rutki, stąd drogą wojewódzką nr 193 na wschód przez Margonin do m. Lipiny. 

56 89_PIL Stróżewo Piła 

Z m. Chodzież drogą krajową nr 11 na płd. do m. Podanin. Stąd drogą w kierunku płd.-zach. przez Krystynkę do stacji 
kolejowej Ostrówki. Dalej torem kolejowym do drogi Budzyń-Wyszyny i drogą tą do m. Wyszyny. Stąd na północ przez 
Piaski, Grabówka, Stróżewice (kierując się na jezioro Karczewnik) aż do drogi Stróżewo-Cisze. Dalej drogą w kierunku 
na Cisze do drogi wojewódzkiej nr 183 (Czarnków-Chodzież), drogą tą na wschód do drogi krajowej nr 11 i dalej tą 
drogą (nadal na wschód) do m. Chodzież. 
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57 90_PIL Wyszyny Piła 

Od przecięcia drogi Nowa Wieś Ujska-Chrustowo z drogą krajową nr 11, w kierunku Chodzieży do drogi Nietuszkowo-
Cisze. Drogą tą na płd. przez Cisze i dalej na Stróżewo do drogi Karczewnik - Grabówka. Drogą tą przez Stróżewice, 
Grabówka, Wyszyny i dalej w kierunku na Tłukawy do drogi Bukowiec-Igrzyna. Dalej na zach. przez Igrzynę i w 
kierunku na Skrzetusz do rzeki Flinta. Rzeką tą w kierunku płn.-zach. do drogi odchodzącej na zachód do m. Radom. 
Stąd na płn. przez Gębiczyn Kolonia, następnie na zachód do m. Huta. Z Huty na północ przez Gębice, Marunowo, 
Węglewo przez Nową Wieś Ujską, do punktu wyjścia na drodze krajowej nr 11. 

58 101_PIL 
Sokołowo 

Budzyńskie 
Piła 

Z m. Budzyń na płd.-wsch. drogą przez Łucjanowo, Brzezinko, dalej na południe przez Popielno, kierując się na 
Laskowo do granicy gminy. Granicą gminy na zachód do toru kolejowego Rogoźno-Chodzież, dalej torem tym na 
północ ok. 700m do drogi odchodzącej na Sokołowo Budzyńskie. Drogą tą na zachód przez Sokołowo Budzyńskie do 
m. Tłukawy, a stąd drogą na północ do m. Wyszyny. Z Wyszyn drogą w kierunku wschodnim przez Prosnę do m. 
Budzyń. 

59 66_PIL Wapniarnia Piła 

Od stacji kolejowej Stobno drogą w kierunku płd. do m. Stobno, stąd kanałem "Stobieńskie Bagno" do rzeki Noteć, 
rzeką Noteć w kier. płd.-zach. do Śluzy Walkowickiej. Stąd drogą w kier. płn.-zach. do m. Biała. Z m. Biała drogą na 
płn. przez Żurawiec, Łomnicę do m. Kępa. Stąd drogą gruntową "brzozową" w kierunku wsch. obok zabudowań 
leśnictwa Leśny Dworek do granicy gminy, granicą gminy do rzeki Krępica, którą dalej biegnie do torów kolejowych, 
następnie torem na płn.-wsch. do stacji kolejowej Stobno. 

60 67_PIL Niekursko Piła 

Od granicy gminy drogą Leżenica-Łomnica przez m. Pokrzywno, Kępa, Łomnica i dalej drogą tą na płd. w kier. m. Biała 
do drogi Piła-Trzcianka, stąd drogą tą na zach. do m. Trzcianka. Z m. Trzcianka drogą tą do m. Straduń, stąd drogą 
gruntową do osady Przyłęg, a następnie w kier. m. Wołowe Lasy do granicy województw: wielkopolskiego i 
zachodniopomorskiego, dalej granicą województw, w kierunku płn.-wsch. i płn., a następnie wsch. granicą gmin 
Szydłowo i Trzcianka do drogi Leżenica-Łomnica. 

61 72_PIL Żelichowo Piła 

Dawnym torem kolejowym Człopa-Krzyż od granicy województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego na płd. do 
drogi Wieleń-Przesieki, drogą tą na płn.-zach. przez m. Kuźnica Żelichowska do m. Przesieki. Stąd drogą (droga ta 
przebiega od wsch. strony jeziora Suche i jeziora Przysieki II) w kierunku płn. powraca do granicy województw. Granicą 
tą w kier. wsch. do byłego toru kolejowego Człopa-Krzyż. 

62 77_PIL Teresin Piła 

Drogą Łomnica-Biała od drogi Trzcianka-Piła przez m. Biała do drogi w kier. wsch. na Walkowice, drogą tą do rzeki 
Noteć (śluzy Walkowickiej), rzeką tą w kier. płd. do drogi odchodzącej w kier. zach. do Kuźnicy Czarnkowskiej i dalej 
przez Radosiew do Runowa, stąd drogą w kier. płn. przez m. Rudka, Nowa Wieś do drogi Czarnków-Trzcianka, drogą 
tą do m. Trzcianka. Z m. Trzcianka drogą w kier. Piły do przecięcia się z drogą Łomnica-Biała. 

63 78_PIL Siedlisko Piła 

Z m. Trzcianka drogą w kier. Kuźnicy Czarnkowskiej do wylotu drogi z Nowej Wsi. Stąd drogą tą na płd.-zach. przez m. 
Nowa Wieś, m. Rudka, m. Runowo, dalej na płn.-zach. przez m. Siedlisko, m. Przyłęki do drogi Młynek-Górnica. Stąd 
drogą tą w kier. płn. do m. Górnica. Z m. Górnica strumykiem Bukówka w kier. płn. do drogi Lipinki-Rychlik, stąd drogą 
tą w kier. wsch. przez m. Stawidło, m. Rychlik, m. Boruj do m. Trzcianka. 

64 79_PIL Smolarnia Piła 
Granica biegnie drogą od m. Trzcianka w kier. płd.-zach. przez m. Boruj, m. Rychlik i dalej w kier. m. Lipinki, przez m. 
Stawidło do strumyka. Strumykiem tym w kier. płn. do drogi biegnącej z m. Smolarnia, droga tą w kier. zach. do granicy 
województwa. Granicą tą na płn. do Leśniczówki Przyłęg i później na wschód przez m. Straduń do m. Trzcianka. 

65 80_PIL Dzierżązno Małe Piła 

Od wsi Dzierżązno Wielkie w kierunku północno -zachodnim szosą Dzierżązno Wielkie - Człopa do granicy 
województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, dalej w kierunku wschodnim granicą województw wlkp. I 
zachpom. do drogi Jaglice - Smolarnia i dalej do strumyka - około 500m.Dalej strumykiem na południe do m. Górnica. 
Z Górnicy na południe, a następnie na zachód do m. Biernatowo. Z Biernatowa w kierunku północno - zachodnim do 
osady Usypisko i dalej na zachód przez Kocień Wielki do drogi Wieleń - Człopa   ( nr drogi 177) i tą drogą w kierunku 
północnym do m, Dzierżązno Wielkie. 
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66 81_PIL Dębogóra Piła 
Od granicy województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego drogą Człopa-Wieleń na płd. przez m. Dzierżązno 
Wlk. do m. Wieleń Płn., stąd drogą w kier. płn.-zach. do Kuźnicy Żelichowskiej, aż do byłego toru kolejowego Krzyż-
Człopa, stąd torem tym w kier. Człopy do granicy województw, dalej granicą tą w kier. wsch. do drogi Człopa-Wieleń. 

67 82_PIL Drawa Piła 

Granica biegnie byłym torem kolejowym Człopa-Krzyż, od drogi Kuźnica Żelichowska-Wieleń do m. Huta Szklana, stąd 
drogą przez m. Bukówko, Brzegi, Rzeczyn do drogi Krzyż-Drawiny, drogą tą w kier. zach. do rzeki Drawy płynącej 
granicą województwa wielkopolskiego i lubuskiego i dalej tą granicą w kier. płn. do granicy Drawieńskiego Parku 
Narodowego i po tej granicy dochodzi do granicy województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Granicą tą na 
wsch. do drogi biegnącej do m. Przesieki i dalej drogą tą w kierunku płd. przez m. Przesieki (droga ta przebiega od 
wschodniej strony jeziora Przysieki II i jeziora Suche) i dalej drogą przez Kuźnicę Żelichowską do byłego toru 
kolejowego Człopa-Krzyż. 

68 91_PIL Sarbia Piła 

Z m. Węglewo drogą w kier. płd.-zach. do wybudowania Węglewo, dalej w kier. płd. przez pola Gospodarstwa 
Bronisławki w linii prostej do kanału, stąd do drogi polnej Bronisławki- Marunowo. Drogą tą do Marunowa i dalej do 
Gębic. Z Gębic w kier. zach. drogą przez Sobolewo do m. Brzeźno, stąd drogą w kier. płn.-wsch. przez m. Sarbia, 
Kruszewo do m. Jabłonowo, stąd drogą do Węglewa. 

69 92_PIL Kruszewo Piła 
Z m. Jabłonowo drogą przez Kruszewo, Sarbię, Brzeźno, Czarnków i dalej w kier. na Trzciankę do rzeki Noteć. Rzeką 
tą w kier. płn. do wybudowania Walkowice przy rzece Noteć (droga Radolin-Walkowice), stąd drogą przez Walkowice 
do m. Jabłonowo. 

70 93_PIL 
Kuźnica 

Czarnkowska 
Piła 

Z Kuźnicy Czarnkowskiej drogą w kier. wsch. do rzeki Noteć. Rzeką Noteć w kier. płd., a później zach. do drogi 
Ciszkowo-Gajewo, drogą tą przez Gajewo (wybudowanie) do m. Gajewo, stąd drogą do Runowa. Z m. Runowo w kier. 
wsch. drogą przez Radosiew do Kuźnicy Czarnkowskiej. 

71 94_PIL Jędrzejewo Piła 

Z m. Siedlisko drogą przez Runowo do m. Gajewo, stąd drogą w kier. Ciszkowa przez Gajewo (wybudowanie), 
Jędrzejewo (wybudowanie) do rzeki Noteć. Rzeką Noteć w kier. zach. do drogi Rosko-Nowe Dwory. Stąd tą drogą w 
kier. płn. przez Nowe Dwory do m. Zielonowo. Z m. Zielonowo drogą gruntową w kier. płn. biegnącą przez oddział 
363a, pododdział f, h, i, i dalej skrajem oddz. 361k,l i dalej między oddziałami 360 i 367, 359 i 367, następnie granicą 
pomiędzy Nadleśnictwami Krzyż i Trzcianka (między oddz. 358 i 128, 348 i 114) do m. Wielicz. Z m. Wielicz drogą w 
kier. płn., a dalej płn.-wsch. przez m. Młynek, Siedlisko Wybudowanie do m. Siedlisko. 

72 95_PIL Nowe Dwory Piła 

Z m. Wielicz drogą polną stanowiącą granicę między Nadleśnictwami: Krzyż i Trzcianka (między oddz. 348 i 114, 358 i 
128), a następnie drogą gruntową w kier. płd.-zach. I dalej płd. do m. Zielonowo (między oddz. 359 i 367, 360 i 367 
oraz skrajem oddz. 361k, l i dalej przez oddział 363a, pododdział f, h, i). Z m. Zielonowo w kier. płd. przez Nowe Dwory 
do rzeki Noteć. Stąd rzeką Noteć w kier. zach. do m. Wieleń. Z m. Wieleń drogą w kier. Dzierżązna Wielkiego do 
skrzyżowania z drogą wojew. nr 180 (Kalety-Kocień Wielki), stąd drogą tą przez Kocień, Usypisko, Biernatowo do m. 
Wielicz. 

73 96_PIL Krzyż Piła 

Granica biegnie od nasypu toru kolejowego Krzyż-Człopa drogą na płd.-wsch. z Kuźnicy Żelichowskiej przez Wieleń do 
rzeki Noteć, rzeką tą na zach. do granicy województwa, granicą województwa na płn. do drogi Drawiny-Krzyż. 
Następnie drogą tą na płn.-wsch. przez Rzeczyn, Brzegi, Hutę Szklaną do nasypu toru kolejowego Krzyż-Człopa i dalej 
na północ do drogi Kuźnica Żelichowska-Wieleń. 

74 102_PIL Huta Piła 

Z m. Gębice w kier. płd. drogą do m. Huta, stąd drogą w kier. wsch. do płd. skraju m. Gębiczyn, aż do drogi Gębiczyn-
Radom. Drogą tą w kier. płd.-zach. przez Radom, Przybychowo do toru kolejowego Rogoźno-Lubasz, torem tym do 
drogi Jędrzejewo-Czarnków, drogą tą w kier. płn. przez Śmieszkowo do m. Czarnków, a stąd drogą w kierunku wsch. 
do m. Brzeźno i dalej drogą przez Sobolewo do m. Gębice. 
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75 103_PIL Lubasz Piła 

Od rzeki Noteć na płd. drogą Trzcianka-Czarnków przez Czarnków, Śmieszkowo, Jędrzejewo w kierunku na Młynkowo 
do drogi odchodzącej na zach. do m. Kamionka. Drogą tą przez Kamionkę, Miłkowo, Stajkowo i Bzowo do nasypu toru 
kolejowego Wieleń-Czarnków, torem tym do drogi Ciszkowo-Czarnków w m. Pianówka (wiadukt torów kolejowych), 
stąd najkrótszą linią do rzeki Noteć, rzeką tą do drogi Trzcianka-Czarnków. 

76 104_PIL Ciszkowo Piła 

Od Rzeki Noteć najbliższą linią do drogi Ciszkowo-Czarnków w m. Pianówka (wiadukt torów kolejowych), stąd 
nasypem toru kolejowego w kierunku płd.-zach. do drogi Ciszkowo-Smolary, drogą tą przez Krucz do drogi 
odchodzącej w kier. płn.-zach. na Rosko, drogą tą przez Rosko i dalej w kier. na Zielonowo do rzeki Noteć. Rzeką tą w 
kier. wsch. do m. Pianówka. 

77 105_PIL Rosko Piła 

Od rzeki Noteć w kierunku płd. drogą Zielonowo - Rosko przez Rosko i dalej w kierunku na Hamrzysko do drogi 
odchodzącej w kier. płd.-zach. do wybudowania Biała, leżącego przy płd.-wsch. brzegu jeziora Białe, drogą tą do 
wybudowania, a stąd płd. brzegiem jeziora Białe i Górne do m. Mężyk. Z m. Mężyk drogą w kier. płn.-zach. do Wielenia 
i dalej drogą przez Wieleń w kier. na Wieleń Północny do Noteci, rzeką Noteć w kier. wsch. do drogi Zielonowo - 
Rosko. 

78 106_PIL Potrzebowice Piła 

Od rzeki Noteć na płd.-wsch. drogą Wieleń Północny - Wieleń i dalej w kierunku na m. Czarnków do drogi odchodzącej 
na m. Mężyk, drogą tą przez Mężyk do m. Żelazko. Stąd drogą w kierunku zach. pokrywającą się z granicą gminy, aż 
do torów kolejowych Wronki-Krzyż. Torem tym na płn.-zach. do Miałów i dalej przez Drawski Młyn do rz. Noteć. Rzeką 
tą w kierunku wsch. do drogi Wieleń Północny-Wieleń. 

79 107_PIL Drawsko Piła 

Od rzeki Noteć na płd.-wsch. torem kolejowym Krzyż-Wronki przez m. Miały do drogi wiodącej z Żelazka w kierunku 
zach. pokrywającej się z granicą gminy, drogą tą do drogi Dębogóra-Marylin, a stąd drogą do rzeki Miała w m. Marylin, 
rzeką tą w kierunku zachodnim przez Piłkę, Kamiennik do m. Chełst. Stąd drogą w kierunku na Stare Bielice do granicy 
województwa, granicą województwa do rzeki Noteć, rzeką Noteć na wsch. do toru kolejowego Krzyż-Wronki. 

80 116_PIL Połajewo Piła 

Z m. Przybychowo drogą w kierunku płd. na m. Połajewo do toru kolejowego Lubasz-Rogoźno, torem tym na wsch. do 
drogi Skrzetusz - Połajewo, drogą tą na płd. do granicy gminy, granicą gminy do drogi Połajewo-Krężoły, drogą tą w 
kierunku wsch. do drogi odchodzącej w kierunku płd. na Sierakówko, drogą tą przez Sierakówko do m. Godosz. Z m. 
Godosz na płd. przez Kolonię Sierakówko w kierunku Chlebowa do skrzyżowania z Kanałem Kończak (Orłowski) i dalej 
tym kanałem w kierunku zach. do m. Boruszyn Kolonia. Stąd drogą na płn.-zach. przez Krosin, wschodnim skrajem 
miejscowości Młynkowo i dalej w kierunku płn. do drogi Młynkowo-Jędrzejewo, a następnie drogą do toru kolejowego 
Lubasz-Rogoźno w m. Jędrzejewo. Torem tym na wsch. do drogi Krosinek-Przybychowo i drogą tą do m. 
Przybychowo. 

81 117_PIL Boruszyn Piła 

Od drogi Jędrzejewo-Młynkowo drogą odchodzącą w kierunku płd.-wsch., przechodzącą przez wschodni skraj m. 
Młynkowo i dalej przez m. Krosin i dalej do wybudowania Boruszyn przy Kanale Kończak (Orłowskim). Kanałem tym w 
kierunku wschodnim do Kanału Ludomickiego. Kanałem tym na południe do drogi Ludomicko-Podlesie. Drogą tą w 
kierunku zach. przez Podlesie do granicy powiatu. Granicą powiatu do drogi Stobnica-Tarnówko, drogą tą w kierunku 
płn. przez Długibród, Tarnówko, Kamionka Kolonia do drogi Miłkowo-Kamionka. Drogą tą w kierunku wsch. przez m. 
Kamionka, Młynkowo Kolonia do drogi Młynkowo-Jędrzejewo, drogą tą w kierunku m. Jędrzejewo do drogi 
odchodzącej w kierunku płd.-wsch. do płd.-wsch. krańca m. Młynkowo. 

82 118_PIL Klempicz Piła 

Od drogi Miłkowo-Kamionka drogą w kierunku płd. przez Kolonię Kamionka, Tarnówko Kolonia, Tarnówko, Długibród i 
dalej w kierunku na Stobnicę do granicy powiatu. Początkowo granicą powiatu na zach., a następnie w kierunku płd. 
granicą gmin: Obrzycko i Oborniki do rzeki Warty. Rzeką tą w kierunku zach. do drogi Borek-Smolnica, drogą tą na płn. 
przez Smolnicę i dalej w kierunku na Klempicz do drogi Piotrowo-Jasionna, drogą tą na płn.-zach. w kierunku Jasionny 
do drogi odchodzącej w kierunku płn. na Stajkowo i drogą tą do płd. skraju m. Stajkowo, stąd drogą na wsch. przez 
Miłkowo do Kamionki, do drogi odchodzącej na Tarnówko. 
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83 119_PIL Kruteczek Piła 

Od nasypu toru kolejowego Wieleń-Czarnków, drogą Ciszkowo-Stajkowo w kierunku płd. przez Stajkowo i dalej w 
kierunku Wronek do drogi Piotrowo-Jasionna, drogą tą na płn.-zach. przez m. Jasionna do Bielaw, dalej w kierunku płn. 
do m. Smolary. Stąd drogą przez Gniewomierz, Krucz i dalej w kierunku na Ciszkowo do nasypu toru kolejowego 
Wieleń-Czarnków, torem tym na wsch. do drogi Ciszkowo-Stajkowo. 

84 120_PIL Biała Piła 

Z m. Mężyk na wschód  brzegiem jeziora Górne i Białe do wybudowania Biała leżącego przy wsch. brzegu jeziora 
Białe, stąd drogą w kierunku płn.-wsch. do drogi Rosko-Krucz .Drogą tą na płd. - wsch. do drogi Krucz-Smolary, drogą 
tą na płd. przez Gniewomierz, Smolary, Bielawy w kierunku płd. do granicy gminy (poniżej drogi Jasionna - Rzecin), 
granicą tą biegnącą pasem przeciwpożarowym w kierunku zach. do strumyka wpływającego do jeziora Rzecińskiego, 
strumykiem tym w kierunku płn.-zach. do zach. krańca m. Lutyniec i stąd drogą do m. Rzecin. Z Rzecina drogą na 
Głuchowiec do drogi Winnogóra-Żelazko, drogą tą na płn. przez Żelazko do m. Mężyk. 

85 123_PIL Kwiejce Piła 
Od granicy województwa drogą Stare Bielice-Chełst na płd.-wsch. do m. Chełst, stąd rzeką Miała przez Kamiennik, 
Piłkę do m. Marylin. Z m. Marylin drogą w kierunku na Dębogórę do granicy gminy, granicą gminy w kierunku zach. do 
granicy powiatu, granicą powiatu do granicy województwa i granicą tą na płn. do drogi Stare Bielice-Chełst. 

86 83_PIL Wapno Piła 

Granicą województwa, od drogi wojewódzkiej nr 241 (Wągrowiec-Kcynia), w kierunku płd. do linii Nadborowo-Srebrna 
Góra, stąd na zachód drogą do Srebrnej Góry. Dalej przez Komasin, Smuszewo, Wiśniewko do m. Wiśniewo. Stąd 
drogą w kierunku na Łukowo do drogi wojewódzkiej nr 241 (Wągrowiec-Kcynia). Drogą tą na płn.-wsch. kierując się na 
Kcynię do granicy województwa. 

87 84_PIL Gołańcz Piła 

Od granicy województwa drogą wojewódzką nr 241 (Wągrowiec-Kcynia) w kierunku płd.-zach. do drogi Wiśniewo-
Łukowo, drogą tą na zach. przez Łukowo, Laskownicę Wielką do Laskownicy Małej. Dalej w kierunku na Rybowo do 
toru kolejowego Wągrowiec-Kcynia. Torem tym na płn.-wsch. do m. Gołańcz. Z Gołańczy drogą przez Oleszno, a dalej 
kierując się na Dobieszewo do granicy województwa. Granicą województwa na wsch. do drogi wojewódzkiej nr 241 
(Wągrowiec-Kcynia). 

88 85_PIL Grabowo Piła 

Granicą województwa od drogi Potulin-Dobieszewo w kierunku płd. do drogi Dobieszewo-Gołańcz, drogą tą przez 
Oleszno do m. Gołańcz. Stąd torem kolejowym w kierunku na Wągrowiec do drogi Gołańcz-Rybowo. Drogą tą na zach. 
przez Krzyżanki, Rybowo i dalej w kierunku m. Bugaj, aż do granicy gminy. Granicą gminy w kierunku płn. do drogi 
Konary-Lipiny. Dalej drogą tą przecinając drogę wojewódzką nr 193 (Lipiny-Grabowo) w kierunku płn.-wsch. do m. 
Czesławice, a stąd na wsch. przez Jeziorki, Potulin w kierunku na Dobieszewo do granicy województwa. 

89 86_PIL 
Pawłowo 
Żońskie 

Piła 

Od drogi Rybowo-Gołańcz, torem kolejowym Gołańcz-Grylewo w kier. płd. do drogi Rybowo-Laskownica Wielka i drogą 
tą przez Laskownicę Małą do Laskownicy Wielkiej. Stąd w kierunku płd. do drogi Brzeźno Stare - Kopaszyn i dalej na 
wsch. przez Kopaszyn do drogi wojewódzkiej nr 190 (Wągrowiec-Margonin). Drogą tą w kierunku płn. przez 
Toniszewo, Pawłowo Żońskie do m. Bugaj, a stąd na wschód przez Rybowo, Krzyżanki do toru kolejowego Gołańcz-
Grylewo. 

90 97_PIL Mokronosy Piła 

Granicą województwa od drogi Srebrna Góra-Nadborowo w kierunku płd. do drogi Juncewo-Damasławek. Stąd drogą 
wojewódzką nr 251 w kierunku zach. przez Damasławek do m. Niemczyn. Dalej na płn. przez Rakowo, Kołybki do m. 
Wiśniewko. Z Wiśniewka na wschód przez Smuszewo, Komasin do m. Srebrna Góra, a stąd drogą w kierunku na 
Nadborowo (przez łąki) do granicy województwa. 

91 98_PIL Brzeźno Stare Piła 

Z m. Wiśniewko (od drogi Wiśniewo-Srebrna Góra) na płd. drogą przez Kołybki, Rakowo do m. Niemczyn. Stąd drogą 
wojewódzką nr 251 na zach. przez Ludwikowo, Łekno do m. Tarnowo Pałuckie. Dalej na płn.-zach. drogą przez Krosno 
do Bukowca, następnie w kierunku na płn. do m. Laskownica Wielka, stąd drogą na wsch. przez Łukowo, Wiśniewo do 
m. Wiśniewko. 
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92 99_PIL Durowo Piła 

Z m. Krosno drogą wojewódzką numer 241 w kierunku płd.-zach. przez m. Kaliska do Wągrowca. Dalej torem 
kolejowym w kierunku zachodnim do m. Wiatrowiec. Dalej na płn. drogą do m. Rudnicze. Z m. Rudnicze w kierunku 
zach. do Potulic, do drogi odchodzącej na północ na Żelice. Drogą tą w kierunku płn. do Żelic. Z Żelic na płn.-wsch. 
przez Michałkowice, Nowe, Kopaszyn i dalej na Brzeźno Stare, do drogi Laskownica Wielka-Bukowiec. Stąd drogą tą 
na płd. do m. Bukowiec i stąd drogą ok. 2 km w kierunku wsch. do m. Krosno. 

93 100_PIL Kamienica Piła 

Drogą wojewódzką nr 190 (Pawłowo Żońskie - Wągrowiec) od drogi odchodzącej na Kaliszany w kierunku płd. do drogi 
odchodzącej na Nowe, dalej w kierunku zach. przez m. Nowe, Michałkowice do m. Żelice. Stąd drogą biegnącą między 
Sarbką a Brzeźnem Nowym na płn. do Brzekińca. Dalej na Dąbkowice do granicy gminy. Granicą gminy na wschód do 
drogi Żoń -Toniszewo i dalej w kierunku na Pawłowo Żońskie do drogi wojewódzkiej nr 190. 

94 108_PIL Międzylesie Piła 
Granicą województwa od drogi Damasławek-Juncewo w kierunku płd., a dalej zach. do drogi Puzdrowiec-Mirkowice. 
Drogą tą na Mirkowice, a stąd na płn. przez Stępuchowo do m. Niemczyn. Z m. Niemczyn na wschód drogą 
wojewódzką nr 251 przez Starężynek, Starężyn, Damasławek aż do granicy województwa. 

95 109_PIL Rąbczyn Piła 

Z m. Niemczyn w kierunku płd. drogą przez Stępuchowo do m. Mirkowice i dalej w kierunku na Puzdrowiec do granicy 
województwa. Granicą województwa na płd. do m. Wybranowo, a stąd w kierunku zach. do m. Zakrzewo. Z Zakrzewa 
drogą (ok. 1km) kierując się na Mieścisko aż do drogi odchodzącej na Rąbczyn. Drogą tą na płn. przez Rąbczyn do m. 
Łekno. Stąd drogą wojewódzką nr 251 w kierunku wschodnim do m. Niemczyn. 

96 110_PIL Wągrowiec Piła 

Z m. Łekno w kierunku płd. drogą przez Rąbczyn, Zakrzewo do m. Gorzewo, a stąd na zach. drogą do m. Mieścisko. Z 
Mieściska drogą wojewódzką nr 190 w kierunku płn.-zach. przez Łaziska do Wągrowca, a dalej na płn.-wsch. drogą 
wojewódzką nr 241 przez Kaliska do m. Krosno. Stąd na płd. drogą do m. Tarnowo Pałuckie, a dalej drogą 
wojewódzką nr 251 na wsch. do m. Łekno. 

97 111_PIL Sienno Piła 
Z m. Wągrowiec drogą wojewódzką nr 190 na płd.-wsch. przez Łaziska do drogi na Podlesie Kościelne, a drogą tą na 
płd.-zach. do drogi odchodzącej na Sarbię. Dalej na zachód przez Sarbię, Łosiniec, Kurki do m. Przysieka, a stąd 
drogą wojewódzką nr 196 w kierunku płn. przez Wiatrowo, Łęgowo do m. Wągrowiec. 

98 112a_PIL Potulice Piła 

Z m. Potulice drogą na wsch. do wsi Rudnicze, stąd drogą w kierunku płd. do m. Wiatrowiec, a dalej w kierunku płd.-
zach. przez Mikołajewo do drogi odchodzącej na Pruśce i drogą tą do m. Pruśce, dalej w kierunku płd.-zach. drogą 
wojewódzką nr 241 do Rogoźna. Stąd przez Rudę i dalej na płn. do Gościejewa i dalej drogą na Laskowo do linii 
kolejowej Rogoźno-Chodzież. Linią tą w kierunku płd. do odgałęzienia linii kolejowej w kierunku Wągrowca i stąd linią 
kolejową Rogoźno-Wągrowiec w kierunku wschodnim do m. Potuły, a stąd w kierunku płn.-wsch. drogą do m. Potulice. 

99 113_PIL Runowo Piła 

Z m. Brzekiniec drogą biegnącą między Sarbką a Brzeźnem Nowym na płd. do m. Żelice, stąd kierując się na Nowe do 
drogi odchodzącej na Rudnicze, drogą tą do m. Stary Folwark. Dalej drogą w kierunku płd.-zach. do m. Potulice i dalej 
do skrzyżowania z linią kolejową Wągrowiec-Rogoźno (w m. Potuły). Linią tą na zachód do linii kolejowej Rogoźno-
Chodzież. Linią tą na płn. do granicy gminy. Granicą gminy w kierunku wschodnim, aż do drogi Laskowo-Popielno. 
Dalej w kierunku płn. przez Popielno, Brzezinka do drogi Budzyń-Brzekiniec, drogą tą na wsch. do m. Brzekiniec. 

100 1_POZ Łopienno Piła 

Granicą województwa od drogi Zakrzewo-Wybranowo do granicy powiatu. Dalej granicą powiatu w kierunku płd.-wsch. 
do m. Łopienno. Stąd na zachód ok. 150 m przez jez. Łopienno do drogi Łopienno-Kłodzin. Dalej drogą tą przez 
Łopienno, Kłodzin aż do drogi wojewódzkiej nr 192. Drogą tą na północ przez Miłosławice do m. Mieścisko. Stąd drogą 
na wsch. do m. Gorzewo i dalej w kierunku na Wybranowo do granicy województwa. 

101 2_POZ 
Popowo 

Kościelne 
Piła 

Z m. Mieścisko w kierunku płd. drogą wojewódzką nr 192 przez Miłosławice do m. Jaroszewo Pierwsze. Stąd drogą na 
zach. przez Jaroszewo Drugie, Pląskowo, Kuszewo do m. Kakulin. Stąd na płn. do m. Popowo Kościelne. Dalej drogą 
w kierunku płn. przez Podlesie Kościelne, Koźlankę do m. Mieścisko. 
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102 3_POZ Kakulin Piła 

Drogą Podlesie Kościelne - Popowo Kościelne w kierunku południowym od drogi odchodzącej na m. Sarbia do m. 
Popowo Kościelne i dalej drogą przez Kakulin, Nadmłyn do drogi Raczkowo - Piła Młyn. Drogą tą w kierunku 
zachodnim do m. Piła Młyn, a następnie drogą do m. Skoki. Stąd torem kolejowym w kierunku na Wągrowiec do drogi 
Przysieka - Sarbia i tą drogą w kierunku wschodnim przez Łosiniec, m. Sarbia do drogi Podlesie Kościelne - Popowo 
Kościelne. 

103 4_POZ Lechlin Piła 

Od drogi Przysieka - Sarbia torem kolejowym na płd. do m. Skoki. Stąd na zachód drogą przez Potrzanowo, dalej na 
płn.-zach. przez kol. Budziszewko do m. Owcze Głowy. Z m. Owcze Głowy drogą na wschód przez Wojciechowo w 
kierunku m. Grzybowice do skrzyżowania z drogą Budziszewko Przysieka, dalej tą drogą w kierunki płn.- wsch. do m. 
Przysieka, a dalej w kierunku na Sarbię do toru kolejowego. 

104 12_POZ Raczkowo Piła 

Z m. Kuszewo drogą asfaltową w kierunku płd. do m. Jabłkowo. Stąd drogą polną w kierunku na Kamieniec, do drogi 
Pomarzanki-kol. Olekszyn, a dalej drogą tą przez Olekszyn do m. Rybno Wielkie. Dalej drogą polną w kierunku płn.-
zach. przez most rzeki Mała Wełna do drogi asfaltowej w m. kol. Bliżyce. Stąd drogą asfaltową do m. Wysoka, dalej 
drogą polną na płn. przez las do m. Niedarzyn i dalej do m. Antoniewo Górne. Stąd drogą w kierunku płn.-zach. przez 
m. Antoniewo-Zakład do m. Piła Młyn, następnie drogą leśną w kierunku wsch. na Raczkowo do drogi odchodzącej na 
m. Nadmłyn. Drogą tą w kierunku płn.-wsch. przez Nadmłyn, most na rzece Mała Wełna do m. Kakulin, a stąd drogą 
asfaltową do m. Kuszewo. 

105 13_POZ Rejowiec Piła 

Z m. Skoki drogą przez m. Piła Młyn przez m. Antoniewo-Zakład do Antoniewa Górnego, stąd drogą w kierunku płd. 
przez Niedarzyn, kol. Bliżyce, Wysoka w kierunku m. Rybienko. Za mostem na rzece Mała Wełna na płd. przez 
Łubowice do m. Kiszkowo. Następnie na zachód przez Karczewo do m. Dąbrówka Kościelna. Stąd na płn. strumykiem 
ok. 1000m do granicy gminy, granicą tą na zachód ok 800m do strumyka i dalej strumykiem tym do m. Dzwonowo. 
Dalej drogą na płn. przez m. Sławica do drogi wojewódzkiej nr 196 Łopuchowo-Skoki i drogą tą do m. Skoki. 

106 112_PIL Pruśce Poznań 

Od m. Wągrowiec drogą wojewódzką nr 196 przez Łęgowo, Wiatrowo do m. Przysieka, stąd drogą przez Grzybowice, 
Wojciechowo i Owcze Głowy do Rogoźna. Dalej drogą wojewódzką nr 241 przez Marlewo do m. Pruśce. Z m. Pruśce 
w kierunku płn. do drogi Jakubowo - Mikołajewo i drogą tą przez Mikołajewo do m. Wiatrowiec, skąd torem kolejowym 
do m. Wągrowiec. 

107 114_PIL Gościejewo Poznań 

Z m. Sokołowo Budzyńskie drogą do toru kolejowego (poniżej stacji kolejowej) Chodzież-Oborniki, torem tym do drogi 
Laskowo-Gościejewo i dalej do Gościejewa. Stąd drogą krajową nr 11 ok. 1800m, aż do drogi odchodzącej na 
Ryczywół. Drogą tą na płn. – zach. przez Owieczki, Ninino do drogi odchodzącej na płn. na Zawady. Drogą tą przez 
Zawady w kierunku Tłukaw, do drogi odchodzącej na wschód do Sokołowa Budzyńskiego i drogą tą do Sokołowa 
Budzyńskiego. 

108 115_PIL Skrzetusz Poznań 

Z m. Tłukawy drogą przez Zawady do m. Ninino, dalej drogą na zachód przez Gorzewo do Sierakówka. Stąd w 
kierunku płn. do drogi Ryczywół-Połajewo, dalej ok. 350 m drogą w kierunku Połajewa do granicy gminy. Granicą 
gminy do drogi Połajewo - Skrzetusz, drogą tą ok. 500m (na Skrzetusz) do toru kolejowego. Torem kolejowym do m. 
Połajewko, a stąd drogą wojewódzką nr 178 na płn. do Przybychowa. Stąd drogą na wschód do m. Radom, dalej na 
wschód drogą do rzeki Flinta i rzeką do drogi Skrzetusz - Igrzyna. Drogą przez Igrzynę w kierunku Bukowca do drogi 
odchodzącej na płd. do m Tłukawy i drogą tą do Tłukaw. 

109 124_PIL Rogoźno Poznań 
Z m. Rogoźno drogą przez Owczegłowy do m. Budziszewko, dalej drogą na zachód przez Studzieniec, Boguniewo, aż 
do drogi krajowej nr 11 (Oborniki-Rogoźno). Stąd szosą w kierunku płn. – wsch. do m. Ruda i dalej drogą wojewódzką 
nr 241 na wschód do Rogoźna. 

110 125_PIL Jaracz Poznań 
Z m. Ruda drogą krajową nr 11 do m. Oborniki, stąd drogą wojewódzką nr 178 przez Dąbrówkę Leśną do m. Ludomy, 
a dalej drogą na wschód przez Kaziopole, Nowy Młyn do m. Ruda. 
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111 126_PIL Ludomy Poznań 

Z m. Ninino przez Owieczki do m. Ruda, stąd na zachód przez Nowy Młyn, Kaziopole, Ludomki do m. Ludomy. Z 
Ludom drogą do Chlebowa. Z Chlebowa ok. 850m na płn. do drogi wiodącej z m. Ludomy w kierunku Kanału 
Orłowskiego i dalej drogą tą do m. Godosz. Z m. Godosz drogą do Sierakówka i dalej na wschód przez Gorzewo do m. 
Ninino. 

112 5_POZ Nowołoskoniec Poznań 

Drogą wojewódzką nr 178 z m. Ludomy do m. Oborniki, z Obornik rzeką Wartą w kierunku zachodnim do wybudowania 
w m. Bąblin, znajdującego się ok. 50m na płd. od rzeki. Od wybudowania tego drogą przez Bąblin, Nowołoskoniec i 
dalej tą drogą w kierunku na Podlesie, aż do drogi Kiszewo-Leśniczówka Połajewo. Drogą tą na północ do drogi 
Podlesie - Ludomicko i dalej drogą tą na wschód na Ludomicko do Kanału Ludomickiego. Kanałem tym w kierunku 
północnym do Kanału Orłowskiego. Dalej tym kanałem na wschód do drogi Kolonia Sierakówko - Chlebowo. Drogą tą 
przez Chlebowo i północnym skrajem m. Lipka do m. Ludomy. 

113 6_POZ Kiszewo Poznań 

Z m. Podlesie drogą w kierunku Ludomicka do drogi Kiszewo-Boruszyn Wybudowanie. Dalej drogą na południe do 
drogi Podlesie - Nowołoskoniec i drogą tą przez Nowołskoniec, do wybudowania Bąblin nad rzeką Wartą. Stąd w linii 
prostej do rzeki Warty i dalej rzeką tą na zachód do granicy gminy przy m. Stobnicko. Stąd granicą gmin w kierunku 
północnym, a następnie wschodnim do Kanału Kończak. Kanałem tym do drogi Boruszyn-Podlesie i drogą tą do m. 
Podlesie. 

114 15_POZ Rożnowo Poznań 
Z m. Boguniewo drogą przez Buczynę, Słomowo, Pacholewo i Nieszawę aż do m. Białężyn. Stąd drogą wojewódzką nr 
187 na zachód przez Uchorowo i Łukowo do Obornik. Z Obornik drogą krajową nr 11 przez Rożnowo, Jaracz kolonia 
do m Wełna. Stąd drogą z powrotem do m. Boguniewo. 

115 16_POZ Popówko Poznań 

Z m. Uścikowo drogą wojewódzką nr 187 do Chrustowa. Stąd w kierunku południowym do m. Żukowo i dalej drogą 
przez kolonię Żukowo do drogi odchodzącej do m. Górka. Drogą tą do m. Górka a stąd dalej na zachód drogą przez 
Gąsawy kolonię, Sycyn kolonię do m. Dołęga, a stąd w linii prostej do rzeki Warty. Rzeką Wartą w kierunku wschodnim 
przez m. Uścikowiec do m. Oborniki. Z m. Oborniki drogą wojewódzką nr 187 do m. Uścikowo. 

116 31_POZ Maniewo Poznań 

Z m. Uchorowo drogą do m. Starczanowo, dalej strumykiem do rzeki Warty. Rzeką tą w kierunku płd. do drogi 
Murowana Goślina - Maniewo. Drogą tą w kierunku Maniewa do strumyka (znajduje się ok. 1500m w linii prostej na 
zachód od rzeki Warty). Strumykiem tym do drogi prowadzącej na Chludowo i drogą to do Chludowa. Stąd drogą 
krajową nr 11 w kierunku Obornik do przecięcia z torem kolejowym Poznań-Oborniki. Dalej torem tym na płn. do drogi 
Oborniki-Uchorowo i drogą tą przez Łukowo z powrotem do m. Uchorowo. 

117 32_POZ Objezierze Poznań 

Z m. Oborniki torem kolejowym na południe w kierunku Poznania do przecięcia z drogą krajową nr 11 i dalej drogą tą 
przez Chludowo do drogi odchodzącej na Golęczewo i drogą tą do Golęczewa. Następnie drogą na Roztworowo do 
strumyka. Strumykiem tym na północ do m. Nieczajna, skąd dalej do m. Żukowo. Z m. Żukowo drogą przez Chrustowo 
i Uścikowo do toru kolejowego w m. Oborniki. 

118 121_PIL Tomaszewo Poznań 

Z m. Żelazko drogą, która pokrywa się z granicą gminy w kierunku płd. – wsch. i dalej płd. przez m. Winnogóra, 
Krasnobrzeg i dalej w kierunku na Wartosław do rzeki Warty. Rzeką Wartą w kierunku zachodnim do m. Chojno. Z 
Chojna drogą odchodzącą z płn. - zach. krańca wsi ok. 1km do drogi biegnącej w kierunku północnym. Drogą tą 
kierując się na m. Stara Studnia aż do oddziału 191, a dalej ok 2km w kierunku wschodnim drogą, która zaprowadzi do 
drogi leśnej między oddziałami 155 i 156 i dalej tą drogą między oddziałami w linii prostej aż do granicy gminy. Granicą 
gminy na wschód z powrotem do m. Żelazko. 
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119 122_PIL Pustelnia Poznań 

Od punktu na północnej granicy gminy Wronki położonego o jeden oddział przestrzennego podziału lasu na wschód od 
linii wysokiego napięcia 110KV granica obwodu biegnie na południe linią oddziałową równolegle do linii wysokiego 
napięcia i za ósmym z kolei oddziałem skręca prostopadle  w prawo linią ostępową na zachód i po ok. 900m lekko w 
lewo skos duktem leśnym do drogi z Dębogóry przez „Starą Studnię” do Chojna, następnie w lewo tą drogą na 
południe, prostopadle przez szosę, dalej „Brzozową Drogą” do drogi asfaltowej Chojno – Sieraków, tą drogą w lewo do 
Chojna i tam w prawo drogą do przeprawy promowej na Warcie. Następnie rzeką Wartą do Sierakowa, gdzie wzdłuż 
granic administracyjnych miasta do cieku łączącego jezioro Niedziołka z rzeką Wartą. Ciekiem tym na północ do szosy 
Sieraków – Chojno i dalej w prawo tą szosą przez m. Bucharzewo, po czym w miejscu, gdzie szosa skręca ostro w 
prawo granica biegnie na wprost drogą gruntową przez Gogolice w kierunku Marylina do granicy gminy Wronki. Tam w 
prawo po tej granicy na wschód do punktu początkowego. 

120 122a_PIL Smolarnia Poznań 
Od m. Gogolice drogą w kierunku płd. do skrzyżowania z drogą z m. Samita. Dalej drogą tą w kierunku płn. - zach. do 
m. Arsenowo i dalej do skrzyżowania z drogą Szostaki - Bronice (do granicy gminy). Dalej granicą gminy w kierunku 
płn. - wsch. aż do skrzyżowania z drogą Marylin - Gogolice i drogą tą do m. Gogolice. 

121 127_PIL Wronki Poznań 

Z m. Jasionna drogą w kierunku na Piotrowo aż do drogi Klempicz - Smolnica. Drogą tą do m. Smolnica i dalej strugą 
Wilczak do rzeki Warty. Rzeką tą w kierunku zachodnim do drogi Wartosław - Winnogóra. Drogą tą od rzeki Warty w 
kierunku północnym przez m. Krasnobrzeg, Winnogórę i dalej w kierunku na Żelazko do drogi odchodzącej na m. 
Rzecin. Drogą tą do Rzecina, stąd w kierunku płd. przez Lutyniec do strumyka Rzeciński Rów płynącego do jeziora 
Rzecińskiego. Strumykiem tym w kierunku płd. - wsch. do granicy gminy. Granicą gminy na wschód do drogi Bielawy-
Wronki. Drogą tą na płn. do Bielaw, a stąd drogą z powrotem do m. Jesionna. 

122 128_PIL Biezdrowo Poznań 
Od rzeki Warty we Wronkach drogą wojewódzką nr 182 przez Ćmachowo, Kłodzisko do granicy gminy w m. Dąbrowa. 
Dalej granicą gminy na płn. - zach. do rzeki Warty i rzeką Wartą na wschód przez Wartosław z powrotem do m. 
Wronki. 

123 129_PIL Wróblewo Poznań 
Z m. Wronki drogą wojewódzką nr 184 przez Nową Wieś i Bobulczyn do stacji kolejowej w m. Binino. Stąd torem 
kolejowym na płd.- zach. do drogi Orliczko-Orle Wielkie, dalej drogą tą przez Orle Wielkie do m. Strzyżmin. Następnie 
drogą do m. Kłodzisko i dalej drogą wojewódzką nr 182 przez Ćmachowo do m. Wronki. 

124 17_POZ Mały Gaj Poznań 

Rzeką Wartą od m. Obrzycko przez Stobnicę do miejsca odległego o ok. 100m od m. Dołęga, stąd linią prostą od rzeki 
do m. Dołęga. Następnie drogą przez Sycyn aż do drogi zdążającej na Nowy Folwark i drogą tą do drogi wojewódzkiej 
nr 187 (Oborniki-Szamotuły). Drogą tą do m. Szamotuły aż do przecięcia z torem kolejowym. Torem tym w kierunku 
płn. - zach. do drogi wojewódzkiej nr 117 (Ostroróg - Obrzycko). Dalej drogą tą przez Dobrogostowo i dalej w kierunku 
m. Zielona Góra do rzeki Warty w m. Obrzycko. 

125 18_POZ Nowa Wieś Poznań 
Od rzeki Warty w m. Obrzycko drogą wojewódzką nr 117 do toru kolejowego w m. Ostroróg, torem tym do stacji w m. 
Binino. Dalej drogą wojewódzką nr 184 na północ przez Bobulczyn i Wronki aż do rzeki Warty. Rzeką tą w kierunku 
wschodnim z powrotem do m. Obrzycko. 

126 33_POZ Szczepankowo Poznań 
Od drogi Ostroróg-Obrzycko torem kolejowym w kierunku płd.- wsch. aż do drogi wojewódzkiej nr 187 w m. Szamotuły. 
Dalej drogą tą przez Gałowo do drogi Wierzchaczewo - Ostroróg i drogą tą na północ przez Rudki, Ostroróg, a dalej na 
płn. - wsch. przez Kluczewo, Pęckowo do toru kolejowego Wronki-Szamotuły. 

127 34_POZ Ostroróg Poznań 

Z m. Ostroróg drogą przez Rudki w kierunku płd. do drogi wojewódzkiej nr 187 Szamotuły-Otorowo i drogą tą do m. 
Otorowo. Stąd na zachód drogą przez Koźle do Koźle Huby i dalej drogą na południe do drogi Dęborzyce – 
Zajączkowo Huby. Dalej na północ drogą przez Podborowo do m. Orliczko i drogą w kierunku na Orle do nieczynnego 
torowiska byłej linii kolejowej Sieraków-Szamotuły. Byłym torowiskiem przez Binino do m. Ostroróg. 
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128 35_POZ Psarskie Poznań 

Z m. Orliczko, położonej na drodze Nojewo - Binino drogą w kierunku płd. przez Podborowo, Zajączkowo do m. 
Zajączkowo Huby. Stąd drogą ok. 400m na zachód do drogi odchodzącej z m. Psarskie i dalej na płd. drogą tą do drogi 
wojewódzkiej nr 187 (Otorowo-Pniewy). Drogą tą przez Koninek i Podpniewki do m. Pniewy. Stąd torem kolejowym w 
kierunku Lubosza do granicy gminy. Dalej granicą gminy na północ do drogi Pniewy - Białokosz i drogą tą na północ do 
m. Białokosz. Stąd dalej drogą przez Gnuszyn, Kikowo do drogi Pniewy - Binino w m. Nojewo a stąd drogą do m. 
Orliczko. 

129 40_POZ Pamiątkowo Poznań 

Z m. Górka drogą przez Ślępuchowo do drogi Żukowo-Nieczajna i drogą tą do m. Nieczajna, a dalej strumykiem (od 
wschodniego krańca m. Nieczajna), potem rzeką Samicą do drogi Zielątkowo - Żydowo. Drogą tą przez Sępno do m. 
Żydowo, a dalej drogą przez Roztworowo, aż do skrzyżowania z torem kolejowym i torem tym na zachód w kierunku 
Pniew do drogi Dolne Pole-Chlewiska. Następnie drogą przez Chlewiska, Chrusty do Kąsinowa, a stąd ok. 800m drogą 
w kierunku Pamiątkowa do drogi odchodzącej na Baborowo. Drogą tą przez Baborowo do drogi Gąsawy-Górka i drogą 
tą do m. Górka. 

130 41_POZ Piaskowo Poznań 

Z m. Szamotuły drogą wojewódzką nr 187 do drogi Piętrówko - Gąsawy i drogą tą przez Gąsawy, Baborowo kolonię, 
Baborowo do drogi Pamiątkowo - Kosinowo. Dalej w kierunku Kosinowa drogą tą ok. 800m, a z tego miejsca na płd. - 
zach. drogą przez Chrusty i dalej na południe do m. Chlewiska. Następnie kierując się na Dolne Pole do toru 
kolejowego Mrowino - Pniewy. Torem tym w kierunku zachodnim przez Kaźmierz do drogi Witkowice - Kopanina. 
Drogą tą przez m. Kopanina do drogi Radzyny-Brodziszewo i stąd drogą przez Brodziszewo aż do przecięcia z drogą 
wojewódzką    nr 187. Następnie drogą tą do m. Szamotuły. 

131 42_POZ Sokolniki Małe Poznań 

Drogą wojewódzką nr 187 z m. Otorowo przez Lipnicę do drogi odchodzącej na Brodziszewo. Drogą tą przez 
Brodziszewo w kierunku na Radzyny do drogi prowadzącej do m. Kopanina. Dalej drogą tą przez m. Kopanina, 
Gorszewice i Witkowice aż do drogi krajowej nr 92 (Gaj Wielki-Podrzewie). Drogą tą przez Bytyń do drogi wojewódzkiej 
nr 306 i dalej tą drogą do Sękowa. Stąd drogą przez Krzeszkowice do drogi wojewódzkiej nr 187 w m. Otorowo. 

132 43_POZ Lubosina Poznań 

Z m. Otorowo drogą na południe przez Krzeszkowice i dalej w kierunku na Sękowo do toru kolejowego Mrowino - 
Pniewy. Torem tym do m. Pniewy, a następnie z Pniew drogą wojewódzką nr 187 przez Podpniewki, Koninek do drogi 
odchodzącej na Zajączkowo. Drogą tą do miejsca, gdzie skręca ona na wschód do m. Zajączkowo -Huby i właśnie tą 
drogą przez Zajączkowo - Huby i dalej w kierunku płd. – wsch. do drogi odchodzącej na Koźle kolonię. Drogą tą przez 
Koźle kolonię i płd. krańcem Koźle do Otorowa. 

133 54_POZ Kaźmierz Poznań 

Torem kolejowym Kaźmierz - Mrowino od m. Gorszewice, przez Kaźmierz do drogi Chlewiska-Dolne Pole i dalej drogą 
tą na południe przez Dolne Pole, Brzeźno do granicy gminy. Granicą gminy do drogi Góra - Rumianek. Dalej drogą tą 
przez Rumianek do drogi krajowej nr 92. Drogą tą przez Gaj Wielki, Młodasko do drogi Gorgoszewo - Witkowice. 
Następnie na północ przez Witkowice do toru kolejowego Kaźmierz - Mrowino w m. Gorszewice. 

134 55_POZ Bytyń Poznań 

Z m. Gaj Wielki drogą w kierunku Ceradz Kościelny do granicy gminy i dalej granicą tą do drogi Gaj Wielki - 
Grzebienisko. Następnie drogą tą przez Grzebienisko i dalej w kierunku drogi Sędziny - Sarbia. Drogą tą na północ 
przez Sarbię, Kunowo, Młynkowo i Wilczynę aż do drogi krajowej nr 92 (Podrzewie - Tarnowo Podgórne). Dalej drogą 
tą przez Bytyń, Młodasko do m. Gaj Wielki. 

135 56_POZ Duszniki Poznań 

Od toru kolejowego Pniewy - Mrowino drogą Krzeszkowice - Sękowo do przecięcia z drogą krajową nr 92 w m. 
Sękowo. Drogą tą na wschód ok. 1km i dalej na płd. do m. Wilczyna, stąd dalej drogą na południe przez Młynkowo, 
Kunowo, Sarbię aż do m. Sędziny. Dalej z Sędzin w kierunku na Turkowo do granicy gminy. Granicą gminy do drogi 
prowadzącej na Zakrzewko i drogą tą przez Zakrzewko i Śliwno do m. Bródki. Stąd w kierunku płn. drogą przez 
Niewierz, kol. Niewierz i dalej w kierunku na Podrzewie do strumyka. Strumykiem tym do m. Podrzewie, a stąd drogą w 
kierunku Lubosiny do toru kolejowego Pniewy - Mrowino i torem tym do drogi Krzeszkowice – Sękowo. 
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136 57_POZ Pniewy Poznań 

Od toru kolejowego Pniewy - Mrowino drogą Lubosina - Podrzewie do m. Podrzewie, stąd strumykiem do drogi 
Podrzewie - Niewierz. Dalej drogą przez kol. Niewierz, Niewierz do m. Bródki. Stąd granicą gmin najpierw: Duszniki, 
Lwówek, później Lwówek, Pniewy w kierunku płn. - zach. do drogi Konin-Zamorze i drogą tą przez Zamorze i dalej w 
kierunku Lubosza do granicy gminy. Granicą gminy do toru kolejowego Lubosz - Mrowino i torem tym do drogi 
Lubosina - Podrzewie. 

137 72_POZ Sędziny Poznań 

Z m. Ceradz Kościelny na płd. drogą na Kalwy aż do granicy gminy i granicą tą do drogi Brzoza - Niepruszewo. Drogą 
w kierunku Niepruszewa do drogi Niepruszewo - Buk, a dalej w kierunku płd. - zach. drogą do autostrady A2. 
Autostradą w kierunku zachodnim do granicy gminy koło m. Turkowo, a stąd granicą gminy na północ do drogi Sędziny 
- Turkowo. Następnie drogą na Sędziny, Grzebienisko i dalej w kierunku na Gaj Wielki do granicy gminy. Granicą tą do 
drogi Gaj Wielki - Ceradz Kościelny i dalej drogą do m. Ceradz Kościelny. 

138 7_POZ Bucharzewo Poznań 

Drogą Bronice - Sieraków przez Arsenowo od płn. granicy gm. Wronki do drogi Kobusz - Sieraków. Dalej drogą w kier. 
płn. na m. Kobusz do drogi odchodzącej w kier. wschodnim do m. Samita. Stąd drogą w kierunku wschodnim do 
skrzyżowania z drogą Gogolice - Sieraków i dalej drogą w kierunku płd. przez Bucharzewo w kierunku m. Sieraków do 
cieku wodnego (łączącego jezioro Niedziołka z rzeką Wartą). Ciekiem tym do granicy administracyjnej m. Sieraków. 
Granicą tą w kierunku płn. – wsch. do rz. Warty i rzeką tą do centrum m. Sieraków. Stąd drogą w kierunku płn. przez 
Plawisko, Gospódka Kaczemka i dalej w kierunku na m. Kwiejce do granicy gminy Sieraków. Granicą gminy Sieraków, 
a następnie płn. granicą gm. Wronki do drogi Bronice -Sieraków. 

139 8_POZ Chorzępowo Poznań 

Drogą Kwiejce Nowe – Gospódka Kaczemka - Pławisko od granicy gminy Sieraków do rzeki Warty w m. Sieraków. 
Rzeką Wartą w kierunku zach. na wysokość drogi biegnącej na Mokrzec, Radusz i dalej w kier. na Jelenią Głowę do 
granicy gminy Międzychód, a następnie granicą tą i granicą gminy Sieraków w kier. płn. - wsch., a następnie płd. – 
wsch. do drogi Kwiejce Nowe -Gospódka Kaczemka - Pławisko. 

140 77_GORZ Radgoszcz Poznań 

Od jeziora Sołeckiego, koło m. Lubiatów granicą województwa w kierunku wschodnim do drogi (między oddziałami 30 i 
31) odchodzącej na płd. na m. Radusz i drogą tą przez Mokrzec do oddziału 258, dalej drogą polną do rzeki Warty. 
Dalej wzdłuż tej rzeki w kierunku zachodnim, aż do granicy województwa. Następnie granicą na płn. do jez. 
Sołeckiego. 

141 19_POZ Chrzypsko Poznań 

Z m. Kłodzisko drogą na płd. do m. Strzyżmin, dalej drogą na wsch. do m. Orle Wielkie. Stąd drogą na płd. do drogi 
Wronki-Pniewy i drogą tą przez m. Nojewo aż do drogi odchodzącej na Kikowo. Drogą tą przez Kikowo, Gnuszyn i 
Białokosz do m. Łężce, dalej w kierunku na Chrzypsko Wielkie drogą wojewódzką nr186 do drogi odchodzącej na 
Ryżyn. Drogą tą przez Białcz do m. Ryżyn i dalej drogą przez Jabłonowo do m. Izdebno, skąd drogą wojewódzką nr 
182 na zachód przez Dąbrowę do m. Kłodzisko. 

142 20_POZ Kaczlin Poznań 

Z m. Sieraków rzeką Wartą w kierunku płn. - wsch. do granicy gminy Sieraków, dalej granicą tą do drogi wojewódzkiej 
nr 182 koło m. Dąbrowa. Drogą tą na zachód do m. Izdebno, a stąd drogą przez Jabłonowo, Ryżyn, Białcz do drogi 
wojewódzkiej nr186 (Chrzypsko Wielkie - Łężce). Drogą tą przez Łężce i Lutomek do drogi Kwilcz -Sieraków i dalej 
drogą tą na płn. przez Jaroszewo do rzeki Warty w m. Sieraków. 

143 21_POZ Góra Poznań 

Od rzeki Warty drogą z m. Sieraków do m. Kwilcz, stąd drogą do Miłostowa, a dalej w kierunku płn. – zach. do m. 
Tuczępy. Z m. Tuczępy drogą w kierunku północnym koło st. kol. Prusim do m. Prusim. Stąd drogą przez Popowo, m. 
Ławica i dalej w kier. na Kłosowice do strumyka (łączącego jez. Putnik z rzeką Wartą), strumykiem tym do rzeki Warty, 
rzeką tą do m. Sieraków. 

144 90_GORZ Kamionna Poznań 

Od płn. granicy m. Międzychód rzeką Wartą w kierunku płn. - wsch. aż do strumyka łączącego rz. Wartę z jez. Putnik. 
Następnie strumykiem tym do drogi odchodzącej na m. Ławica i dalej drogą tą przez m. Ławica, Popowo i Prusim do 
m. Mnichy. Stąd drogą w kier. zach. przez Gralewo i dalej kierując się na Głażewo do toru kolejowego Trzciel-
Międzychód. Torem tym na płn. - zach. ok. 2km do drogi Głażewo - Skrzydlewo a następnie drogą tą przez Skrzydlewo 
do toru kolejowego Kwilcz -Międzychód. Torem tym w kierunku płn. do północnej granicy m. Międzychód. 
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145 91_GORZ Gorzyń Poznań 

Od rzeki Warty w m. Międzychód drogą w kierunku płd. Do toru kolejowego Międzychód - Kwilcz i torem tym do drogi 
Skrzydlewo - Międzychód, a następnie drogą tą do m. Skrzydlewo. Stąd w kierunku płd. - zach. drogą przez m. 
Dormowo i kierując się na Nowe Gorzycko do granicy województwa. Następnie granicą województwa na płn. (linią 
łamaną) aż do rzeki Warty i dalej rzeką tą na wschód do m. Międzychód. 

146 36_POZ Niemierzewo Poznań 

Z m. Łężce drogą do m. Białokosz i dalej drogą w kierunku na Pniewy do granicy gminy, i dalej granicą tą do drogi 
Zamorze - Lubosz. Drogą tą na południe do m. Zamorze, a stąd na zachód do m. Chudobczyce. Następnie drogą na 
północ przez Lubosz, Niemierzewo, Mościejewo do m. Lutomek i dalej drogą wojewódzką nr 186 na wschód do m. 
Łężce. 

147 37_POZ Lubosz Poznań 

Z m. Lutomek drogą przez Mościejewo, Niemierzewo, Lubosz i dalej w kier. Chudobczyc do drogi odchodzącej na 
zach. do granicy gminy i drogi z Linii do Daleszynka. Drogą tą do granicy gminy, granicą gminy w kier. zach. do drogi 
Linie - Miłostowo, drogą tą do Miłostowa. Z m. Miłostowo drogą do Kwilcza, stąd drogą przez m. Sośnia do m. 
Lutomek. 

148 107_GORZ Lewice Poznań 

Od stacji kolejowej w m. Głażewo drogą w kierunku płn. – wsch. przez m. Gralewo do m. Mnichy, następnie drogą w 
kierunku płn. - wsch. w kierunku m. Prusim do drogi Kamionna – Tuczępy i drogą tą do m. Tuczępy, a dalej drogą do 
m. Miłostowo. Z Miłostowa drogą w kierunku m. Krzyżkówko ok. 300m do drogi odchodzącej na kol. Miłostowo i drogą 
tą przez kol. Miłostowo do granicy gminy Lwówek. Granicą tą ok. 700m na zachód do drogi odchodzącej do m. Kaliska. 
Następnie drogą tą w kierunku południowym do miejsca, gdzie granica powiatu międzychodzkiego odchodzi na zachód 
i drogą tą jeszcze ok. 550m na południe w kierunku m. Błaki do drogi odchodzącej na zachód do m. Piotry. Drogą tą 
przez las do m. Piotry i dalej drogą w kierunku północnym do drogi Łowyń – Lewice i drogą tą ok. 750m w kierunku m. 
Łowyń. Następnie w kierunku płn. – wsch. drogą leśną do torów linii kolejowej Trzciel – Międzychód i wzdłuż tej linii do 
stacji kolejowej m. Głażewo. 

149 108_GORZ Łowyń Poznań 

Granica biegnie z m. Skrzydlewo drogą w kier. płd. – zach. do torów linii kolejowej Międzychód - Trzciel, dalej wzdłuż 
tej linii w kier. płd. do stacji kolejowej Łowyń i dalej torami ok. 350m za stacją, następnie drogą leśną w kier. płd. – 
zach. do drogi Łowyń-Lewice i dalej tą drogą ok 650m do skrzyżowania z drogą na Piotry. Dalej drogą tą w kierunku 
płd.- zach. przez ok. 1,4 km, następnie południową granicą oddziałów leśnych 190,191,192 (dawne numery oddziałów 
184, 185, 186) a dalej na południe drogą leśną pomiędzy oddziałami 214 i 215 (dawne numery oddziałów 208 i 209) do 
linii gazociągu. Dalej linią gazociągu w kierunku zachodnim do drogi Łowyń - Pąchy, a następnie w kierunku 
południowym do drogi Piotry – Silna, do granicy województwa. Dalej granicą województwa w kierunku północnym do 
drogi Nowe Gorzycko – Dormowo. Następnie tą drogą w kier. płd. – wsch. do m. Dormowo i dalej drogą w kier. płn. – 
wsch. do m. Skrzydlewo. 

150 9_POZ 
Popowo 

Tomkowe 
Poznań 

Granica biegnie starym przebiegiem drogi krajowej nr 5 (Rogowo - Gniezno) od granicy województwa do m. 
Modliszewko. Stąd drogą w kierunku zachodnim przez Dębłowo Królewskie i Świątniki Małe do toru kolejowego 
Gniezno-Janowiec. Następnie torem tym na północ do granicy województwa. Granicą województwa początkowo w 
kierunku wschodnim, a później południowym z powrotem do drogi krajowej nr 5. 

151 10_POZ Mieleszyn Poznań 

Od granicy województwa torem kolejowym Janowiec - Gniezno w kierunku płd. -wsch. do drogi Świątniki Małe – 
Kłecko. Następnie drogą tą na zachód przez Sokolniki do m. Kłecko, a stąd drogą wojewódzką nr 190 na północ przez 
Charbowo i Jaroszewo Pierwsze do drogi odchodzącej na wschód na Łopienno. Drogą tą przez Kłodzin do m. 
Łopienno, a stąd najkrótszą linią (przedłużenie linii Kłodzin – Łopienno) przez jezioro Łopienno do granicy 
województwa. Następnie granicą województwa z powrotem do toru kolejowego Janowiec – Gniezno. 

152 11_POZ Pomarzany Poznań 

Drogą wojewódzką nr 190 (Mieścisko – Kłecko) od m. Jaroszewo Pierwsze w kierunku południowym przez Charbowo 
do m. Kłecko. Stąd ok. 600m drogą w kierunku na Czechy do toru kolejowego Gniezno – Kiszkowo i torem tym na płd. 
– zach. do drogi Łagiewniki Kościelne – Rybno Wielkie. Dalej drogą tą do m. Łagiewniki Kościelne, a następnie drogą 
do m. Olekszyn. Następnie drogą na północ przez Jabłkowo do m. Kuszewo, a stąd drogą na wschód przez Pląskowo, 
Jaroszewo Drugie do drogi wojewódzkiej nr 190. 
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153 22_POZ Goślinowo Poznań 

Od granicy województwa w kierunku południowo – zachodnim drogą Gołąbki – Gniezno przez Dębowiec i Wełnicę do 
m. Gniezno. Stąd drogą krajową nr 5 na północ przez Goślinowo do m. Modliszewko. Z Modliszewka granica biegnie 
starym przebiegiem drogi krajowej nr 5 (Rogowo - Gniezno) do granicy województwa. Granicą tą na wschód, a 
następnie na południe aż do drogi Gołąbki – Gniezno. 

154 23_POZ Świątniki Poznań 
Z m. Modliszewko drogą krajową nr 5 na południe przez Goślinowo do m. Gniezno, stąd drogą na północ przez m. 
Zdziechowa do toru kolejowego Gniezno – Janowiec. Torem tym nadal na północ do drogi Sokolniki – Świątniki Małe, a 
następnie drogą tą przez Świątniki Małe i Dębłowo Królewskie z powrotem do m. Modliszewko. 

155 24_POZ Kłecko Poznań 

Torem kolejowym Gniezno – Janowiec od drogi Sokolniki – Świątniki Małe w kierunku południowym do drogi Mączniki 
– Zdziechowa. Stąd drogą nadal na południe do toru kolejowego Gniezno – Kłecko i torem tym w kierunku płn. – zach. 
do drogi Czechy – Kłecko. Dalej drogą tą do m. Kłecko, a stąd drogą na wschód przez Sokolniki do toru kolejowego 
Gniezno – Janowiec. 

156 25_POZ Dębnica Poznań 

Granica biegnie od drogi Czechy – Kłecko torem kolejowym Gniezno – Kłecko do stacji kolejowej Obora. Stąd drogą 
przez m. Obora i m. Strychowo do drogi wojewódzkiej nr 197 (Braciszewo – Owieczki). Drogą tą na zachód przez 
Owieczki, Komorowo i dalej w kierunku na Sławno do drogi Waliszewo – Kłecko. Następnie drogą tą przez Dziećmiarki 
i Czechy z powrotem do toru kolejowego Gniezno – Kłecko. 

157 26_POZ Sławno Poznań 

Drogą Kłecko – Waliszewo od toru kolejowego Kłecko – Gniezno na południe przez Czechy i Dziećmiarki do m. 
Waliszewo. Stąd linią prostą przez jezioro Lednica do m. Imiołki. Następnie z m. Imiołki drogą do m. Skrzetuszewo, a 
dalej do m. Głębokie. Z m. Głębokie drogą w kierunku północnym przez Żylice i Myszki do Łagiewnik Kościelnych. Stąd 
drogą na Zakrzewo ok. 600m do toru kolejowego Rybno – Gniezno i torem tym do drogi Kłecko – Waliszewo. 

158 27_POZ Kiszkowo Poznań 

Z m. Łagiewniki Kościelne drogą w kierunku południowym przez Myszki, Żylice do m. Głębokie, a dalej drogą na 
zachód przez Berkowo do drogi odchodzącej na Sroczyn. Drogą tą na północ przez Sroczyn do m. Kiszkowo, stąd 
dalej na północ drogą przez Łubowice do drogi Wysoka – Rybno Wielkie. Następnie drogą tą przez Rybno Wielkie do 
m. Olekszyn, a stąd drogą z powrotem do m. Łagiewniki Kościelne. 

159 28_POZ Turostowo Poznań 

Z m. Kiszkowo w kierunku południowym drogą przez Popkowice, Sroczyn i Łagiewniki do m. Pomarzanki. Stąd drogą 
na zachód przez Krześlice, Bednary i dalej do pasa betonowego odchodzącego w kierunku północnym na Stęszewice. 
Pasem tym, a dalej drogą przez Stęszewice i dalej do drogi Głęboczek– Kiszkowo w Dąbrówce Kościelnej, a następnie 
drogą tą z powrotem na wschód do Kiszkowa. 

160 161_BYD Duszno Poznań 

Z m. Wylatowo granica biegnie wschodnim brzegiem jeziora Popielewskiego aż do m. Trzemeszno. W m. Trzemeszno 
granica przebiega ulicą Kochanowskiego, Kopernika, Wybudowanie Mogileńskie, 22 Stycznia oraz Kościuszki, 
przechodząc w drogę prowadzącą do m. Niewolno. Dalej drogą przez Niewolno na północ w kierunku Kruchowa. Stąd 
drogą na zachód do m. Jastrzębowo, a następnie drogą szutrową do drogi asfaltowej leśnej ze wsi Smolary do byłej 
leśniczówki Kurze Grzędy. Dalej drogą gruntową w kierunku zabudowań Pani Malinowskiej, a po ok 250 m po ścianie 
lasu do jeziora Wielkie Łomno. Stąd granicą województwa wielkopolskiego do Wylatowa. 

161 44_POZ Jankowo Dolne Poznań 

Z Jastrzębowa drogą prowadzącą w kierunku Strzyżewa Paczkowego do granicy gminy Gniezno i granicą tą do toru 
kolejowego Trzemeszno – Gniezno. Torem tym na zachód do m. Gniezno, a stąd w kierunku płn. – wsch. drogą przez 
m. Wełnica i Dębowiec do granicy województwa wielkopolskiego. Granicą tą aż do jeziora Wielkie Łomno, a stąd po 
ścianie lasu około 250 m do zabudowań Pani Malinowskiej. Stąd drogą gruntową do byłej leśniczówki Kurze Grzędy. 
Stąd drogą w kierunku Smolar do drogi szutrowej prowadzącej do m. Jastrzębowo. 

162 45_POZ Skiereszewo Poznań 

Drogą Zdziechowa – Gniezno od toru kolejowego Kłecko – Gniezno do m. Gniezno i stąd torem kolejowym Gniezno – 
Pobiedziska w kierunku Pobiedzisk do drogi Wierzyce - Łubowo. Dalej drogą tą na północ przez m. Łubowo, Żydówko 
do m. Owieczki. Stąd drogą wojewódzką nr 197 do drogi odchodzącej na Strychowo w m. Myślęcin. Następnie drogą tą 
przez Strychowo do stacji kolejowej w m. Obora i torem Kłecko – Gniezno z powrotem do drogi Zdziechowa – Gniezno. 



Strona 20 z 63 

 

Nowy 
nr 

obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 

lub 
OHZ 

Opis granicy 

163 46_POZ Dziekanowice Poznań 

Drogą wojewódzką nr 197 od drogi Waliszewo – Dziećmiarki przez Komorowo do m. Owieczki. Stąd drogą na południe 
przez Żydówko, Łubowo i Fałkowo do m. Wierzyce, a następnie drogą na zachód w kierunku na Gołuń do strumyka. 
Strumykiem tym linią łamaną ok. 700m do drogi Gołuń – Imielno drogą tą przez Imielno do m. Wojnowo. Następnie 
drogą na północ przez Lednogórę i Rybitwy do m. Skrzetuszewo, a ze Skrzetuszewa do m. Imiołki. Tu linią prostą 
przez jezioro Lednica do m. Waliszewo, a następnie drogą z powrotem do drogi wojewódzkiej numer 197. 

164 160_BYD Trzemżal Poznań 

Granica biegnie wschodnim brzegiem Jeziora Kamienieckiego od styku z granicą województwa, aż do miejsca na 
jeziorze niedaleko drogi Różanna – Słowikowo. Drogą tą do Słowikowa, a następnie drogą na południe do granicy 
gminy Powidz. Dalej granicą tej gminy, a potem granicą gminy Witkowo do styku z granicą gminy Trzemeszno. 
Następnie tą granicą w kierunku płn. – zach. do granicy wsi Ostrowite. Stąd drogą na północ przez m. Ostrowite, dalej 
na zachód drogą prowadzącą do m. Zieleń. Stąd wschodnim brzegiem jeziora Popielewskiego do granicy województwa 
wielkopolskiego i granicą tą linią łamaną w kierunku wschodnim do Jeziora Kamienieckiego. 

165 163_BYD Rudki Poznań 

Granica biegnie od skrzyżowania dróg Jastrzębowo – Niewolno z drogą do m. Kruchowo prowadząc do m. Niewolno i 
dalej w kierunku Trzemeszna. Przecina tory kolejowe (Poznań – Gdańsk), a dalej biegnie drogą do ulicy Kościuszki, 
następnie ulicami: Kościuszki, 22 Stycznia, Wybudowanie Mogileńskie, Kopernika, i Kochanowskiego która prowadzi 
do jeziora Popielewskiego. Następnie dochodzi do tegoż jeziora i w linii prostej przechodzi na drugą stronę jeziora do 
m. Zieleń. Stąd drogą kierując się na Trzemżal do drogi odchodzącej na południe do m. Ostrowite. Dalej przez 
Ostrowite drogą prowadzącą do m. Jerzykowo do granicy wsi Ostrowite. Następnie granicą gmin: Trzemeszno i 
Witkowo przez jezioro Ostrowickie na zachód do m. Kujawki, a dalej nadal granicą gminy Trzemeszno linią łamaną na 
północ, aż do drogi Strzyżewo Paczkowe – Jastrzębowo. Dalej drogą tą przez Jastrzębowo i Dąbrowę z powrotem do 
punktu wyjścia. 

166 9_KON Skorzęcin Poznań 

Drogą Skubarczewo – Wylatkowo od granicy gminy Powidz i dalej przez Wylatkowo, Słoszewy do drogi Witkowo – 
Powidz i drogą tą na zachód i płn. – zach. do drogi Ruchocinek – Skorzęcin. Następnie drogą przez Skorzęcin, 
Sokołowo, Gaj Kolonia, aż do północnej granicy gminy Witkowo. Dalej granicą tą na wschód a następnie na południe 
do m. Zielątkowo, potem granicą gminy Powidz do drogi Skubarczewo – Wylatkowo. 

167 10_KON Ćwierdzin Poznań 

Od północnej granicy gminy Witkowo drogą przez Gaj, Sokołowo, Skorzęcin do drogi Powidz – Witkowo i drogą tą na 
zachód do Witkowa. Z Witkowa na północ drogą przez m. Folwark, Krzyżówko aż do drogi prowadzącej do Wymysłowa 
między oddziałami leśnymi 203 i 204. Drogą tą w linii prostej do granicy gminy i granicą tą na wschód do skrzyżowania 
z drogą na Skorzęcin. 

168 61_POZ Lubochnia Poznań 

Z m. Witkowo drogą na Niechanowo do przystanku kol. Małachowo i stąd torem kolejki wąskotorowej do m. Miroszka. 
Z m. Miroszka drogą przez Gudowo do Nowej Wsi Niechanowskiej, a dalej przez Kędzierzyn do m. Szczytniki 
Duchowne. Z tej miejscowości na północ drogą do toru kolejowego Gniezno – Trzemeszno, torem tym na wschód do 
granicy gminy Gniezno i dalej granicą tą do drogi Wymysłowo – Krzyżówka. Drogą tą na południe przez m. Krzyżówka, 
Piaski, Folwark i dalej przez Witkówko z powrotem do m. Witkowo. 

169 62_POZ Niechanowo Poznań 

Granica przebiega z m. Gniezno torem kolejowym w kierunku Trzemeszna do drogi odchodzącej w kierunku 
południowym na Szczytniki Duchowne. Drogą tą przez Szczytniki Duchowne, Kędzierzyn, Nową Wieś Niechanowską 
do m. Miroszka, skąd torem kolejki wąskotorowej do przystanku kol. Małachowo, dalej drogą w kierunku zachodnim 
przez Arcugowo, Mikołajewice, Drachowo, Potrzymowo do m. Żydowo. Z m. Żydowo drogą do m. Gniezno. 

170 63_POZ Gębarzewo Poznań 

Z m. Gniezno drogą w kierunku Wrześni do m. Żydowo, stąd drogą na zachód w kierunku m. Goraniec do toru 
kolejowego Gniezno - Września. Torem tym na południe do drogi Czeluścin – Pakszyn i drogą tą przez Pakszyn do m. 
Czerniejewo. Stąd drogą w kierunku północnym przez m. Goranin do rzeki Wrześnicy. Następnie rzeką Wrześnicą, 
która w części pokrywa się z granicą gminy Gniezno, na północ do toru kolejowego Pobiedziska – Gniezno i torem tym 
do m. Gniezno. 
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171 64_POZ Wierzyce Poznań 

Rzeką Wrześnicą od toru kolejowego Pobiedziska – Gniezno w kierunku południowym do drogi Pawłowo – Goranin i 
drogą tą do m. Goranin. Stąd drogą w kierunku południowym do m. Czerniejewo. Z Czerniejewa drogą na zachód 
przez Lipki do m. Wierzyce. Następnie drogą w kierunku płn. - wsch. przez Chwałówko, Fałkowo do toru kolejowego 
Pobiedziska – Gniezno i torem tym w kierunku wschodnim do rzeki Wrześnicy. 

172 19_KON Witkowo Poznań 

Z m. Witkowo drogą na Powidz w kierunku płd. – wsch. do drogi Skorzęcin – Ruchocinek, następnie drogą tą przez 
Ruchocinek i dalej wzdłuż opłotowania lotniska do m. Cegielnia. Stąd granicą gmin: Strzałkowo i Witkowo w kierunku 
zachodnim przez m. Góry aż do drogi Szemborowo – Królewiec. Dalej drogą do m. Królewiec, następnie na północ 
drogą przez Gorzykowo do m. Karsewo. Z m. Karsewo na północ drogą na Niechanowo do drogi odchodzącej na 
Arcugowo. Dalej drogą tą przez Arcugowo do Małachowo - Złych Miejsc, skąd drogą do m. Witkowo. 

173 78_POZ Jarząbkowo Poznań 

Z m. Żydowo drogą w kierunku wschodnim przez Potrzymowo, Drachowo i Mikołajewice do drogi Niechanowo – 
Karsewo. Następnie drogą tą do m. Karsewo, a z Karsewa na płn. – zach. do Malczewa. Dalej drogą przez Czechowo 
do Jarząbkowa, a stąd drogą na zachód przez Czeluścin i dalej w kierunku m. Pakszyn do toru kolejowego Gniezno - 
Września. Torem tym na północ do drogi odchodzącej na Żydowo i drogą tą do m. Żydowo. 

174 82_POZ Graby Poznań 

Z m. Czerniejewo drogą w kierunku płd. – zach. do m. Nekla, dalej drogą krajową numer 92 w kierunku Kostrzyna do 
drogi Gułtowy - Nekielka. Drogą tą przez Józefowo, Nekielkę, aż do drogi „Trakt Pobiedziski”. Drogą tą w kierunku 
Wagowa do granicy gmin: Pobiedziska i Nekla. Następnie południowo – zachodnią granicą gminy Pobiedziska, aż do 
drogi Jezierce – Sanniki. Drogą tą do drogi Sanniki – Wierzyce. Dalej drogą w kierunku płn. – wsch. do drogi 
ekspresowej S5 i drogą tą do m. Wierzyce, a stąd drogą przez Lipki do m. Czerniejewo. 

175 
68_POZ 
69_POZ 

Poznań Poznań 

Z Kobylnicy (od skrzyżowania linii kolejowej Poznań – Gniezno z drogą Kobylnica – Gruszczyn) drogą na południe 
przez Gruszczyn do granicy administracyjnej m. Poznania. Granicą tą nadal w kierunku południowym aż do przecięcia 
się z ulicą Ostrowską w kierunku północnym do m. Krzesinki. Dalej na zachód przez Krzesiny drogą w kierunku 
Goraszewa do autostrady A2, a następnie wzdłuż tej autostrady do w kierunku zachodnim do drogi odchodzącej na 
Plewiska. Drogą tą do Plewisk, a stąd w kierunku wschodnim przedłużeniem ulicy Grunwaldzkiej do toru kolejowego 
Dopiewo – Poznań i torem tym w kierunku wschodnim do styku granic administracyjnych miasta Poznania i gminy 
Dopiewo. Dalej granicą administracyjną m. Poznania do toru kolejowego Poznań – Kiekrz. Torem tym w kierunku 
wschodnim do drogi Krzyżowniki – Psarskie, drogą tą przez Psarskie, a następnie przez Złotniki do toru kolejowego 
Oborniki – Poznań. Torem tym w kierunku Poznania do skrzyżowania z ulicą Strzeszyńską. Ulicą tą do drogi biegnącej 
na Podolany, drogą tą do Piątkowa, a stąd w kierunku wschodnim torem kolejowym do m. Różany Młyn. Z m. Różany 
Młyn strumieniem ok. 600m na wschód do rzeki Warty Rzeką Wartą w kierunku południowym do ul. Bałtyckiej w 
Poznaniu. Ulicą tą w kierunku wschodnim do toru kolejowego Poznań – Pobiedziska i torem tym do punktu 
wyjściowego na drodze Kobylnica – Gruszczyn. 

177 14_POZ Kąty OHZ 

Z m. Skoki drogą wojewódzką nr 196 w kierunku Murowanej Gośliny do drogi odchodzącej na m. Sławica i ok. 250m w 
kierunku m. Sławica do toru kolejowego Skoki – Murowana Goślina. Torem tym w kierunku płd. – zach. do drogi 
Łopuchówko – Wojnowo i drogą tą do m. Wojnowo. Stąd drogą na południe przez Trojanowo, Białęgi a następnie 
drogą na północ przez Białężyn i Nieszawę do m. Pacholewo. Z Pacholewa drogą na północ do Słomowa, a dalej na 
wschód przez Boguniewo, Studzieniec, Budziszewko i Potrzanowo z powrotem do m. Skoki. 
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178 
29_POZ    
38_POZ 

Głęboczek - 
Zielonka 

OHZ 

Od toru kolejowego Murowana Goślina – Skoki drogą przez m. Sławica do Dzwonowa, stąd strumykiem w kierunku 
płd. – wsch. do granicy gminy, granicą gminy w kierunku wschodnim ok. 1200m do strumyka. Strumykiem tym w 
kierunku płd. do m. Dąbrówka Kościelna. Od miejscowości Dąbrówka Kościelna granica biegnie drogą w kierunku płd. - 
wsch. do skrzyżowania dróg, a następnie na płd., później płd. – wsch. najkrótszą drogą przez Osiedle Leśne do 
miejscowości Stęszewice i dalej w kierunku płd. Pasem betonowym do drogi Bednary – Zielonka. Stąd drogą w 
kierunku zach. do granicy lasu (stara granica lasu), dalej granicą lasu w kier. płd. do drogi na Stęszewko i drogą tą do 
Stęszewka. Z m. Stęszewko drogą w kier. płd. – zach. do m. Tuczno. Stąd drogą w kierunku płd. – zach. przez 
Pruszewiec i Karłowice do m. Wierzonka, a następnie w kierunku płn. – zach. przez m. Mielno i m. Owińska, kierując 
się na Radojewo do rz. Warty. Rzeką tą, która stanowi zachodnią stronę granicy gminy Czerwonak w kierunku 
północnym, a dalej nadal granicą gminy tej w kierunku wschodnim, aż do toru kolejowego Owińska – Murowana 
Goślina. Torem tym do Murowanej Gośliny, a stąd drogą do m. Boduszewo. Z Boduszewa drogą w kier. Łopuchówka 
do strumyka. Strumykiem tym w kier płn. Do Jeziora Maryrockiego (Worowskiego), a dalej wschodnim brzegiem tego 
jeziora do strumyka odchodzącego w kierunku m. Worowo. Strumykiem tym do m. Worowo, a stąd drogą w kier. 
Wojnowa do toru kolejowego Murowania Goślina – Skoki. Torem tym w kier. płn. – wsch. do drogi odchodzącej do m. 
Sławica. 

179 30_POZ 
Murowana 

Goślina 
Poznań 

Z m. Uchorowo drogą wojewódzką numer 187 przez Białężyn aż do drogi odchodzącej na m. Kąty. Dalej drogą Kąty – 
Trojanowo przez Trojanowo do drogi Murowana Goślina – Długa Goślina. Drogą tą na północ do drogi odchodzącej na 
Wojnowo i drogą tą do Wojnowa. Stąd na płd. – wsch. drogą w kierunku m. Łopuchówko do strumyka wpływającego do 
jeziora Worowskiego. Następnie wschodnim brzegiem tego jeziora a dalej znowu strumykiem do drogi Łopuchówko – 
Boguszewo. Dalej drogą tą w kierunku Murowanej Gośliny przez Boguszewo do toru kolejowego. Torem tym w 
kierunku Poznania do granicy gminy Murowana Goślina. Granicą tą na zachód do rzeki Warty i rzeką tą (która również 
stanowi granicę gminy) w kierunku północnym, aż do strumyka wpadającego do Warty od strony m. Starczanowo. 
Strumykiem tym do Starczanowa, a stąd drogą na północ do m. Uchorowo. 

181 39_POZ Biedrusko Poznań 

Rzeką Wartą od drogi Maniewo - Raduszyn w kierunku południowym do drogi Owińska – Radojewo, drogą tą do 
strumyka, strumykiem tym w kierunku zachodnim do drogi Łysy Młyn – Radojewo, drogą tą w kierunku płd. ok. 200m 
do drogi odchodzącej na Glinienko. Drogą tą przez Glinienko, Glinno do pola na płd. od dolnego rowu (dopływ J. 
Glinnowieckiego) i dalej drogą przez środek pola (obecnie miedza) do Drogi Łagiewnickiej. Drogą tą na płn. do drogi 
Biedrusko – Złotniki. Stąd drogą w kierunku Złotnik do toru kolejowego Poznań – Oborniki. Torem tym do Golęczewa, 
stąd drogą do drogi Poznań – Oborniki i dalej drogą tą do Chludowa. Z m. Chludowo drogą w kierunku płn. – wsch. do 
strumyka, strumykiem tym w kierunku płd. – wsch., a następnie płn. do drogi Maniewo - Raduszyn, drogą tą do rzeki 
Warty (do miejsca dawnej przeprawy). 

182 47_POZ Węglewo Poznań 

Z m. Głębokie drogą przez Skrzetuszewo, Lednogórę do m. Wojnowo, a dalej drogą do Imielna. Drogą Imielno - Gołuń 
do strumyka w m. Gołunin. Strumykiem tym ok. 750m do drogi Wierzyce – Gołuń i drogą tą w kierunku zachodnim 
przez Gołuń do drogi Kocanowo – Borówko. Drogą tą na południe do drogi Wagowo - Pobiedziska w m. Borówko. Stąd 
drogą na północ do Pobiedzisk, a dalej przez Pomarzanowice i Łagiewniki do m Sroczyn. Stąd na wschód drogą przez 
Berkowo do punktu wyjścia w m. Głębokie. 

183 48_POZ Wronczyn Poznań 

Drogą Sroczyn – Pobiedziska od drogi Krześlice – Węglewo na południe do m. Pobiedziska. Z Pobiedzisk torem 
kolejowym na zachód w kierunku Poznania do drogi Biskupice – Jerzykowo i dalej przez Jerzykowo do drogi Jerzyn – 
Kołata. Następnie drogą przez Kołata, Kołatka i dalej w kierunku na Zielonkę do drogi Karłowice – Stęszewko. Drogą tą 
przez Siodowo do m. Stęszewko, stąd w kierunku płn. - zach. do granicy lasu, granicą lasu do drogi Zielonka – 
Bednary i drogą tą przez Bednary i Krześlice z powrotem do drogi Sroczyn – Pobiedziska. 
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184 49_POZ Kobylnica Poznań 

Z m. Kołata drogą w kierunku na Jerzyn do drogi odchodzącej w kierunku płd. – zach.  na Jerzykowo. Drogą tą przez 
Jerzykowo do m. Biskupice. Stąd drogą w kierunku płd. – zach. przez Uzarzewo do m. Gruszczyn. Z Gruszczyna drogą 
na północ przez Kobylnicę, Wierzonkę do drogi odchodzącej na Karłowice. Następnie drogą tą przez Karłowice i 
Pruszewiec do drogi Zielonka - Kołata i drogą tą do m. Kołata. 

185 50_POZ Kicin Poznań 
Z m. Mielno drogą przez Wierzonkę do toru kolejowego w m. Kobylnica. Torem tym do Poznania do ulicy Bałtyckiej i 
ulicą tą do rzeki Warty. Wartą w kierunku północnym do drogi Radojewo – Owińska, a następnie drogą tą przez 
Owińska z powrotem do m. Mielno. 

186 51_POZ Suchy Las Poznań 

Rzeką Wartą od drogi Radojewo – Owińska na południe aż do strumyka płynącego z m. Różany Młyn i strumykiem tym 
do m. Różany Młyn. Następnie torem kolejowym w kierunku Poznania do drogi odchodzącej na Piątkowo. Drogą tą 
przez Piątkowo do m. Podolany, a dalej w kierunku na Złotniki do toru kolejowego Poznań – Oborniki. Torem tym na 
północ do drogi Złotniki – Łagiewniki. Dalej drogą do m. Łagiewniki, a stąd drogą przez Glinno, Glinienko do drogi 
Radojewo – Łysy Młyn, drogą tą około 200m w kierunku Łysego Młyna do strumyka. Strumykiem do drogi Radojewo – 
Owińska, drogą do rzeki Warty. 

187 52_POZ Rokietnica Poznań 

Torem kolejowym Oborniki – Poznań od stacji w m. Golęczewo w kierunku południowym do drogi Jelonek – Złotniki. 
Drogą tą w kierunku zachodnim przez Złotniki, Psarskie i dalej na Krzyżowniki do toru kolejowego Poznań – Kiekrz. 
Torem tym do granicy administracyjnej m. Poznania i dalej północnym brzegiem jeziora Kiekrz do strumyka Samica i 
strumykiem tym do drogi Rogierówko – Sady. Drogą tą ok. 400m w kierunku m. Sady do drogi wojewódzkiej numer 
184. Drogą tą przez Napachanie do toru kolejowego w m. Mrowino. Torem w kierunku wschodnim do m. Rokietnica, a 
następnie drogą przez m. Rokietnica i Rostworowo do m. Żydowo. Stąd drogą w kierunku Zielątkowa przez m. Sępno 
do strumyka Samica. Strumykiem tym do drogi Rostworowo – Golęczewo, a dalej drogą tą do toru kolejowego Oborniki 
–Poznań. 

188 53_POZ Kokoszczyn Poznań 

Drogą wojewódzką numer 184 (Cerekwica – Mrowino) od toru kolejowego Kaźmierz – Rokietnica przez m. Mrowino do 
m. Napachanie. Stąd drogą w kierunku płd. –zach. przez Tarnowo Podgórne, aż do drogi krajowej numer 92. Drogą tą 
do m. Rumianek, a następnie drogą na północ do granicy gminy. Granicą gminy do drogi Góra – Brzeźno i następnie 
drogą przez Brzeźno, Dolne Pole i kierując się na m. Chlewiska do toru kolejowego Kaźmierz – Rokietnica. Torem tym 
z powrotem do drogi wojewódzkiej numer 184. 

190 66_POZ Iwno OHZ 

Z m. Pobiedziska drogą w kierunku Zbierkowa do m. Borówko. Stąd drogą na północ w kierunku Kocanowa do drogi 
Pobiedziska – Wierzyce i drogą tą przez m. Gołuń do Wierzyc. Z Wierzyc drogą ekspresową S5 w kierunku płd. – zach. 
do drogi odchodzącej na Sanniki, a stąd kierując się na Jezierce do granicy gmin Pobiedziska i Kostrzyn. Granicą tą do 
drogi „Trakt Pobiedziski” i dalej drogą tą nadal w kierunku płd. – wsch., aż do drogi odchodzącej do m. Józefowo. 
Drogą tą przez Józefowo, dalej przecinając drogę krajową numer 92 na południe w kierunku m. Gułtowy do toru 
kolejowego Września – Kostrzyn. Torem tym w kierunku płn. – zach. przez Kostrzyn, aż do drogi Siekierki Wielkie – 
Sarbinowo. Dalej drogą tą na północ przez Paczkowo, Sarbinowo i Jankowo do toru kolejowego (Poznań – Gniezno) w 
m. Biskupice. Torem tym na wschód z powrotem do m. Pobiedziska. 

191 67_POZ Swarzędz Poznań 

Z m. Biskupice drogą na południe przez Jankowo, Sarbinowo i Paczkowo do toru kolejowego Kostrzyn – Swarzędz. 
Torem tym ok. 1 km w kierunku Swarzędza do drogi odchodzącej na zachód do kol. Jasin. Drogą tą do drogi Jasin – 
Rabowice i dalej w kier. płd. drogą przez kol. Rabowice do drogi Swarzędz – Gowarzewo. Drogą tą w kierunku 
Swarzędza około 300m do drogi odchodzącej na Szewce. Drogą tą przez m. Kruszewnia i Szewce do strumyka. 
Strumykiem tym ok. 1500m w kierunku zachodnim do drogi Tulce – Garby Wielkie. Drogą tą na północ ok. 400m do 
granicy gminy i granicą tą w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej m. Poznania. Granicą tą w kierunku 
północnym aż do m. Gruszczyn, a stąd drogą w kierunku płn. – wsch. przez Uzarzewo z powrotem do m. Biskupice. 
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192 70_POZ Przeźmierowo Poznań 

Od toru kolejowego Poznań – Kiekrz przy płn. – wsch. Punkcie brzegu jeziora Kierskiego linią prostą przez jezioro do 
zachodniej granicy m. Poznania. Granicą tą na południe do drogi wojewódzkiej numer 307 (Poznań – Więckowice). 
Drogą tą na zachód do m. Zakrzewo, a stąd drogą na północ, a następnie na płn. – zach. przez Batorowo i Lusowo do 
Tarnowa Podgórnego. Dalej drogą na płn. – wsch. przez Karolewo do m. Napachanie. Stąd drogą wojewódzką numer 
184 na płd. – wsch. do drogi Sady – Rogierówko. Drogą tą w kierunku m. Rogierówko do strumyka Samica, dalej 
strumykiem tym do jeziora Kierskiego i północnym jego brzegiem do punktu wyjściowego. 

193 71_POZ Lusówko Poznań 

Z m. Tarnowo Podgórne drogą na płd. – wsch. przez Lusowo i Zakrzewo do drogi wojewódzkiej numer 307. Drogą tą 
na zachód przez Sierosław i Więckowice do drogi odchodzącej na północ na m. Kalwy. Następnie drogą tą w kierunku 
północnym przez Kalwy i Ceradz Kościelny do m. Gaj Wielki, a stąd drogą krajową numer 92 w kierunku wschodnim do 
Tarnowa Podgórnego. 

194 83_POZ Gułtowy Poznań 

Granicą gminy od drogi krajowej numer 92 (Kostrzyn – Nekla) w kierunku południowym, aż do strumyka Moskawa 
(płynącego przed m. Dzierżnica do m. Giecz). Strumykiem tym na płd. – zach. do m. Giecz, a następnie na płn. – zach. 
do m. Wysławice. Stąd drogą na zachód przez Wysławice i Janowo do m. Węgierskie, a dalej drogą na północ przez 
Klony i kierując się na Kostrzyn do toru kolejowego Kostrzyn – Września. Torem tym w kierunku płd. – wsch. do drogi 
Gułtowy – Józefowo, dalej drogą tą do drogi krajowej numer 92 (Kostrzyn – Nekla) i drogą krajową ok. 500m na 
wschód do granicy gminy. 

195 84_POZ Siekierki Poznań 

Drogą Kostrzyn – Pławice od toru kolejowego Poznań – Września przez Klony do m. Węgierskie, stąd ciekiem wodnym 
do drogi Czerlejno – Mikuszyn, stąd w kierunku północnym do Czerlejna, a z Czerlejna drogą przez Kleszczewo w kier. 
płd. – zach. do drogi na Bylin. Drogą tą do m. Komorniki. Stąd drogą w kierunku południowym na m. Dachowo do 
autostrady A2 i dalej wzdłuż autostrady w kierunku płn. – zach. do granicy administracyjnej m. Poznania. Granicą tą w 
kierunku płn. - wsch. a następnie wschodnim do drogi Garby Mł. – Tulce. Drogą tą w kierunku m. Tulce ok. 400m do 
strumyka, strumykiem na wschód do drogi Gowarzewo – Szewce. Drogą tą w kierunku Gowarzewa do drogi 
odchodzącej do m. Rabowice, drogą tą przez Rabowice, kol. Rabowice do drogi zbaczającej na wschód do Paczkowa. 
Drogą tą do toru kolejowego Swarzędz – Kostrzyn i torem w kierunku Wrześni do drogi Kostrzyn – Pławice. 

196 85_POZ Dąbrowa Poznań 

Granicą administracyjną m. Poznania od drogi Więckowice – Poznań w kierunku południowym do toru kolejowego 
Poznań – Dopiewo. Torem tym w kierunku zachodnim i płd. - zach. do drogi Konarzewo – Dopiewo, a dalej drogą tą 
przez Dopiewo, a następnie w kierunku Zborowa do rowu, wpływającego do jeziora Niepruszewskiego.  Rowem tym do 
brzegu jeziora i dalej przedłużeniem tego rowu w linii prostej do granicy gminy (środek jeziora). Granicą tą na północ 
do drogi wojewódzkiej numer 307 (Kalwy – Więckowice), a dalej drogą tą przez Więckowice, Sierosław, Wysogotowo 
do granicy administracyjnej m. Poznania. 

197 86_POZ Niepruszewo Poznań 

Od granicy gminy drogą Ceradz Kościelny – Kalwy do m. Kalwy, a stąd drogą w kierunku na Więckowice do granicy 
gminy. Granicą gminy do toru kolejowego Poznań – Buk, torem tym do drogi Otusz – Dobieżyn. Drogą tą do m. 
Dobieżyn. Z m Dobieżyn drogą przez Buk i dalej w kierunku na Duszniki do granicy gminy. Granicą gminy do 
autostrady A2, dalej w kierunku wschodnim wzdłuż autostrady do drogi Buk – Niepruszewo. Drogą tą do granicy gminy, 
granicą gminy do drogi Ceradz Kościelny – Kalwy. 

198 87_POZ Szewce Poznań 

Drogą wojewódzką numer 306 (Sędziny – Buk) od granicy gminy do m. Buk, dalej drogą przez Dobieżyn i Piekary, w 
kierunku na Bielawy do granicy gminy Granowo. Granicą tą na zachód do drogi Słupia – Strzępiń i drogą tą przez 
Strzępiń do m. Dakowy Mokre. Stąd drogą w kierunku północnym przez Uścięcice, Kozłowo, Wojnowice, Łagwy, 
Wiktorowo dalej polną drogą z prawej strony lasu Niegolewskiego w odległości ok. 200m od Mogielnicy do granicy 
gminy. Granicą gminy z powrotem do drogi wojewódzkiej numer 306. 
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199 95_POZ Nagradowice OHZ 

Granica obwodu biegnie drogą z m. Komorniki na wschód przez Bylin i Kleszczewo do m. Czerlejno. Z m. Czerlejno 
drogą na południe w kierunku na Markowice przez Mikuszyn do cieku wodnego. Następnie ciekiem w kierunku 
wschodnim na Węgierskie. Dalej drogą przez Węgierskie, Janowo, Wysławice do strumyka i strumykiem tym w 
kierunku płn. –wsch., a potem płd. – wsch. do drogi na Borzejewo. Drogą tą do Borzejewa i dalej w kierunku 
południowym na Gablin do autostrady A2. Następnie granica biegnie w kierunku zachodnim autostradą A2 do drogi 
Dachowa – Komorniki i w kierunku północnym drogą tą do m. Komorniki. 

200 96_POZ Runowo Poznań 

Wzdłuż autostrady A2. od granicy administracyjnej m. Poznania do drogi Komorniki – Dachowa, dalej drogą tą w 
kierunku m. Dachowa do granicy gminy. Granicą gminy w kierunku płd. - wsch. do drogi Śródka – Szczodrzykowo i 
drogą na Szczodrzykowo ok. 400m do cieku Średzka Struga. Ciekiem tym do drogi Kromolice – Trzebisławki, dalej tą 
drogą do toru kolejowego Poznań – Środa i wzdłuż tego toru w kierunku płd. - wsch. do drogi odchodzącej na m. 
Koszuty. Drogą tą przez m. Koszuty do drogi krajowej numer 11. Drogą tą na zachód ok. 2900m do drogi odchodzącej 
na południe na Jaszkowo i dalej drogą tą przez Jaszkowo i Winna do m. Jeziory Wielkie. Stąd na północ drogą przez 
Rusinowo, Biernatki, Bnin i Kórnik, Gądki aż do granicy administracyjnej m. Poznania i granicą tą z powrotem do 
autostrady A2. 

201 97_POZ Koninko Poznań 

Z m. Krzesinki drogą na południe przez Gądki do drogi Szczodrzykowo – Borówiec i drogą tą przez Borówiec do m. 
Kamionki. Stąd rowem na północ do rzeki Głuszynki i rzeką tą na płn. - zach. aż do rzeki Warty i rzeką Wartą do 
autostrady A2. Następnie wzdłuż tej autostrady na wschód do drogi Garaszewo – Krzesiny i drogą tą przez Krzesiny do 
m. Krzesinki. 

202 98_POZ Babki Poznań 

Od rzeki Warty będącej granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego rzeką Głuszynką (w m. Czapury) w kierunku 
wschodnim do mostu i drogi biegnącej wzdłuż rowu do m. Kamionki. Stąd drogą przez Kamionki do Daszewic. Z 
Daszewic drogą w kierunku południowym przez Podlesie do m. Rogalin, następnie przecina drogę Mosina – Kórnik i 
dalej biegnie drogą w kierunku Warty, pozostawiając Zespół Pałacowy i zabudowania gorzelni po prawej stronie. Dalej 
drogą prosto w kierunku Warty do jej pierwszego zakola. Rzeką Wartą w kierunku Poznania do rzeki Kamionki w m. 
Czapury. 

203 99_POZ Skrzynki Poznań 
Granica biegnie drogą Gądki – Kórnik od drogi Szczodrzykowo – Borówiec do m. Bnin. Z Bnina drogą przez m. 
Konarskie do Radzewa, a dalej w kierunku północnym drogą przez Mieczewo do m. Kamionki. Stąd drogą na wschód 
przez Borówiec i dalej w kierunku na Szczodrzykowo do drogi Gądki – Kórnik. 

204 100_POZ Kamionki Poznań 

Z m. Kamionki drogą na południe przez Mieczewo do Radzewa, dalej drogą w kierunku Radzewic do granicy 
administracyjnej Mosiny i granicą tą do rzeki Warty. Rzeką Wartą do pierwszego zakola powyżej Baranowa, a stąd 
drogą w kierunku Rogalina, pozostawiając Zespół pałacowy i zabudowania gorzelni po lewej stronie. Z Rogalina drogą 
na północ przez Podlesie do m. Daszewice, a stąd drogą w kierunku wschodnim do m. Kamionki. 

205 101_POZ Komorniki Poznań 

Od autostrady A2 w kierunku południowym rzeką Wartą, aż do granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Granicą 
Parku w kierunku zachodnim do drogi odchodzącej w kierunku Konarzewa w m. Glinki. Drogą tą przez Konarzewo i 
Dopiewiec do toru kolejowego Dopiewo – Poznań. Następnie torem tym na wschód przez Palędzie do drogi Junikowo 
– Plewiska i drogą tą do Plewisk. Dalej w kierunku drogi Komorniki – Poznań do autostrady A2 i autostradą tą na 
wschód do rzeki Warty. 

206 102_POZ Konarzewo Poznań 

Od toru kolejowego Buk – Poznań w m. Dopiewiec drogą w kierunku południowym przez Konarzewo do granicy 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Granicą tą w kierunku   płd. – zach. a następnie drogą przez Dębno do drogi 
Poznań – Stęszew i drogą tą do Stęszewa. Stąd drogą w kierunku płn. – zach., aż do drogi Dobieżyn – Otusz i dalej 
drogą tą do toru kolejowego Buk – Poznań. Dalej torem tym do strumyka, wpadającego do jeziora Niepruszewskiego, 
strumykiem do tego właśnie jeziora i jego środkiem (który stanowi granicę gminy) aż do rowu, który biegnie od zakrętu 
drogi Zborowo – Dopiewo. Rowem tym w kierunku wschodnim do drogi Zborowo – Dopiewo, a następnie tą drogą 
przez Dopiewo do toru kolejowego i torem tym z powrotem do m. Dopiewiec. 
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207 103_POZ Jeziorki Poznań 

Drogą wojewódzką numer 306 (Buk – Stęszew) od drogi Dobieżyn – Otusz do Stęszewa. Stąd drogą krajową numer 5 
w kierunku południowym do toru kolejowego Poznań – Grodzisk. Torem tym przez Strykówko do Strykowa, a stąd w 
linii prostej Strykowo – Bielawy przez jezioro do granicy gminy. Granicą tą do drogi Ziemsko – Piekary. A następnie 
drogą tą przez Piekary do m. Dobieżyn. Stąd drogą w kierunku m. Otusz do drogi wojewódzkiej numer 306 (Buk – 
Stęszew). 

208 
 

113_POZ 
114_POZ 

Wielkie Jeziory - 
Niesłabin 

Poznań 

Z m.  Czmoń drogą w kierunku Śremu do m. Zbrudzewo, następnie w kierunku zachodnim strumykiem i dalej odnogą 
rzeki Warty, a następnie kanałem i odnogą rzeki Warty przy m. Góra. Stąd rzeką Wartą w kierunku północnym do 
granicy gminy, dalej granicą gminy w kierunku wschodnim do drogi Trzykolne Młyny – Radzewo, dalej drogą tą w 
kierunku wschodnim do m. Radzewo. Z m. Radzewo drogą przez Konarskie do m. Bnin. Stąd Drogą Kórnik – 
Zaniemyśl przez Biernatki, Prusinowo, Łękno do m. Zaniemyśl. Stąd drogą w kierunku Śremu do drogi Polesie – 
Kaleje, drogą tą w kierunku płn. – zach. przez m. Zofiówka do m. Kaleje i dalej drogą do m. Czmoń. 

210 116_POZ Grzybno Poznań 

Z m. Baranowo drogą w kierunku południowym przez Żabno do m. Brodnica, dalej drogą w kierunku płn. – zach. do 
Sucharzewa. Stąd rowem do Kanału Olszynka, dalej kanałem tym do drogi, która stanowi w części granicę między 
oddziałami 73 i 74. Drogą tą do Borkowic, a stąd drogą przecinając Kanał Mosiński i dalej drogę Stęszew – Mosina. 
Drogą tą w kierunku zachodnim do granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Następnie granicą tego Parku w 
kierunku płn. – wsch. do rzeki Warty i dalej rzeką w kierunku południowym do Baranowa. 

211 117_POZ Bieczyny OHZ 

Z m. Łódź granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego do drogi Stęszew – Mosina i drogą tą ok. 400m w kierunku 
Mosiny do drogi biegnącej na południe do Borkowic. Drogą tą przez Borkowice do Kanału Olszynka i kanałem tym aż 
do drogi Pecna – Bieczyny. Dalej drogą tą do m. Bieczyny, a stąd do m. Głuchowo. Z Głuchowa drogą krajową na 
północ w kierunku Stęszewa do drogi odchodzącej do Będlewa i drogą tą do Będlewa. Z Będlewa w kierunku płn. – 
wsch. drogą do m. Łódź. 

212 118_POZ Modrze Poznań 

Z m. Będlewo drogą w kierunku Wronczyna do drogi odchodzącej na południe w kierunku Głuchowa, następnie drogą 
tą do granicy gminy. Granicą tą do drogi Maruszkowo – Modrze. Drogą tą przez Modrze, a dalej w kierunku Kąkolewa 
do granicy gminy. Granicą gminy w kierunku północnym do linii Bielawy – Strykowo i stąd przez jezioro Strykowskie 
linią prostą do Strykowa. Ze Strykowa torem kolejowym w kierunku płn. – wsch. do drogi krajowej Głuchowo – 
Stęszew. Drogą tą przez Stęszew do drogi odchodzącej do m. Glinki i tą drogą do granicy Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Granicą tego parku w kierunku południowym do drogi odchodzącej do Będlewa i drogą tą do Będlewa. 

213 58_POZ Lwówek Poznań 

Z m. Zamorze drogą kier. na Konin do granicy gminy, granicą gminy w kier. wsch. do m. Bródki. Z m. Bródki drogą na 
płd. przez Marszewo, Głupoń kol. i dalej w kier. na Chraplewo do drogi Opalenica – Lwówek. Drogą tą do m. Lwówek, 
a dalej drogą do m. Grońsko. Stąd drogą przez Komorowo do drogi odchodzącej w kier. płn. - wsch. na Wymyślankę, 
drogą tą przez Wymyślankę, Paryżewo do drogi Lwówek – Linie, drogą tą w kier. płn. - zach. około 400m do drogi 
odchodzącej na Chudobczyce, drogą tą przez Chudobczyce do m. Zamorze. 

214 59_POZ Linie Poznań 

Z m. Chudobczyce drogą w kier. płd. do drogi Linie-Lwówek, drogą tą około 400m w kier. Lwówka do drogi 
odchodzącej w kier. płd. - zach. na Paryżewo, drogą tą przez Paryżewo, Wymyślankę do drogi Komorowo – Zębowo 
przy zach. krańcu m. Komorowo, drogą tą do Zębowa, a dalej drogą na Kaliska do drogi Błaki –Miłostowo, drogą tą 
przez Zębówko, kol. Miłostowo do Miłostowa. Stąd drogą w kier. m. Linie do granicy gminy, granicą gminy do drogi z 
m. Linie w kier. drogi Lubosz - Chudobczyce, drogą tą do drogi Lubosz – Chudobczyce i dalej drogą do m. 
Chudobczyce. 

215 60_POZ Grudna Poznań 
Z m. Zębowo drogą przez Komorowo do m. Grońsko. Stąd drogą przez m. Grudna, Węgielnia i dalej w kier. na Lubień 
do rzeki Czarna Woda. Rzeką tą w kier. płn. do m. Zawada, a stąd drogą przez Błaki i dalej w kier. na Zębowo do drogi 
Kaliska –Zębowo, drogą tą do m. Zębowo. 
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216 121_GORZ Bolewice Poznań 
Od kanału z kolonii Węgielnia drogą w kier. płn. - wsch. przez m. Węgielnia i Grońsko do m. Lwówek. Z m. Lwówek 
drogą przez m. Chmielinko w kier. płd. - zach. przez m. Bolewice na wysokości m. Sępolno w kier. płn. - zach. wzdłuż 
kanału do punktu wyjściowego. 

217 122_GORZ Zawada Poznań 

Od granicy z m. Trzciel linią kolejową w kier. płn. - wsch. przez stację kolejową Lewiczynek do przecięcia się linii 
kolejowej z drogą Piotry – kol. Lewiczynek. Drogą tą w kier. wsch. do kol. Lewiczynek i dalej drogą w kier. płd. do m. 
Błaki. Następnie przez m. Błaki do kanału, potem wzdłuż kanału przez kol. Węgielnia do rzeki Czarna Woda. Rzeką w 
kier. południowym do drogi Bolewice - Trzciel i tą drogą w kier. zachodnim przez m. Miedzichowo do granicy m. Trzciel, 
płn. - wsch. granicą miasta do linii kolejowej Trzciel – Międzychód. 

218 123_GORZ Jabłonka Stara Poznań 

Z m. Piotry do linii kol. Międzychód-Trzciel, wzdłuż tej linii w kier. płd. - zach. Do granicy województwa na wysokości m. 
Stary Folwark, dalej linią łamaną po granicy województwa i nadleśnictwa Trzciel. w kier. płn. - zach. wschodnim 
brzegiem jeziora Wielkiego, Rybojadło i ciekiem wodnym do jeziora Wędromierz i wschodnią linią brzegową jeziora 
Wędromierz do wschodniego brzegu jeziora Chłop. Stąd dalej linią łamaną po granicy województwa aż do drogi Łowyń 
– Pąchy, drogą tą na północ do linii gazociągu i linią gazociągu na wschód do granicy oddziałów 226 i 214 (dawne 
numery oddziałów 220 i 208). Granicą tą na północ i dalej na wschód północną granicą oddziałów 214, 213 i 212 
(dawne numery oddziałów: 208, 207 i 206) do drogi Łowyń – Piotry i drogą tą na południe do m. Piotry. 

219 73_POZ Śliwno Poznań 

Od drogi Zakrzewko-Sędzinko granicą gminy na płd. do drogi Turkowo - Zalesie, a następnie rzeką Mogilnicą 
Środkową do miejsca, gdzie ona skręca na płd. – zach.  Od tego miejsca jeszcze na wsch. ok. 200m, następnie na płd. 
drogą polną obsadzoną wierzbami i dalej drogą przez Wiktorowo i m. Łagwy do m. Rudniki. Stąd drogą w kier. płn. - 
zach. do drogi Chraplewo-Marszewo. Z Marszewa w kier. płn. drogą, która odbija w lewo do m. Bródki. Z m. Bródki 
drogą na płd. – wsch. przez Śliwno, Zakrzewko i dalej w kier. na Sędzinko do granicy gminy. 

220 74_POZ Głuponie Poznań 
Drogą Lwówek-Opalenica od m. Lwówek do autostrady A-2 i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż autostrady do drogi 
Stary Tomyśl-Wytomyśl. Drogą to przez m. Wytomyśl, Chmielinko do m. Lwówek. 

221 75_POZ Róża Poznań 

Od autostrady A-2 drogą powiatową Lipka Wielka – Wąsowo przez m. Wąsowo, dalej drogą gminną przez Nową Różę 
do toru kolejowego Poznań – Nowy Tomyśl, dalej wzdłuż toru kolejowego do drogi prowadzącej na północ przez Nowy 
Tomyśl, Stary Tomyśl i dalej na północ w kierunku Wytomyśla aż do autostrady A-2 i dalej w kier. wschodnim wzdłuż 
autostrady do drogi powiatowej Lipka Wielka – Wąsowo. 

222 76_POZ Glinno Poznań 

Od wiaduktu autostrady A-2 w m. Wytomyśl drogą powiatową w kier. płd. do Starego Tomyśla, stamtąd drogą 
powiatową do Nowego Tomyśla, dalej w kierunku do m. Boruja Kościelna do toru kolejowego Poznań – Zbąszyń, torem 
tym w kierunku zach. do rzeki Czarna Woda, rzeką tą w kierunki płn. - zach. do autostrady A-2 wzdłuż tej drogi w kier. 
wsch. do wiaduktu w m. Wytomyśl. 

223 77_POZ Sępolno Poznań 
Z m. Chmielinko drogą powiatową w kier. płn. przez Wytomyśl do autostrady A-2, wzdłuż tej drogi w kier. zach. do rzeki 
Czarna Woda, rzeką tą w kier. płn. do drogi nr 92 Poznań – Świecko. Dalej drogą w kier. wsch. do m. Bolewice, a 
następnie drogą powiatową w kier. płd. - wsch. do m. Chmielinko. 

224 1_ZLNG Miedzichowo Poznań 
Z m. Sępolno rzeką Czarna Woda od drogi 92 w kierunku płd. do toru kolejowego Nowy Tomyśl – Zbąszyń, dalej tym 
torem w kier. zach. do drogi Chrośnica – Łomnica Miedzichowo, drogą tą w kier. płn. do m. Miedzichowo, dalej drogą 
92 w kierunku Bolewic do rzeki Czarna Woda w m. Sępolno. 

225 2_ZLNG Strzyżewo Poznań 

Z m. Miedzichowo w kier. płd. przez Łomnicę, Nowy Dwór do toru kolejowego Nowy Tomyśl – Zbąszynek, torem tym w 
kier. zach. przez m. Zbąszyń i dalej aż do granicy województwa. Tą granicą w kierunku północnym do rzeki Obry. Dalej 
rzeką Obrą i wschodnim brzegiem jez. Lutol w kier. północnym, i dalej brzegiem rzeki Obry do granicy m. Trzciel. Tą 
granicą w kierunku wschodnim do torów Zbąszyń – Trzciel. Torem tym do miejsca, gdzie granica województwa skręca 
w kierunku wschodnim i granicą tą do drogi 92, a następnie tą drogą do m. Miedzichowo. 
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226 88_POZ Jastrzębniki Poznań 

Drogą Lwówek – Opalenica od autostrady A-2 do m. Rudniki. Z m. Rudniki w kier. zach. do m. Jastrzębniki. Stąd drogą 
w kier. zach. przez m. Nowa Dąbrowa, Stara Dąbrowa do m. Nowa Róża. Następnie w kier. płn. drogą Lipka Wielka-
Bukowiec przez m. Wąsowo do autostrady A-2 i dalej wzdłuż tej autostrady w kier. wsch. do drogi Lwówek – 
Opalenica. 

227 89_POZ Porażyn OHZ 

Na północy granica biegnie od m. Dąbrowa w kier. wsch. drogą przez Nową Dąbrowę do m. Jastrzębniki, skąd skręca 
w kier. płd. i biegnie przez m. Porażyn do toru kol. skąd skręca w kier. zach. i biegnie torem kol., aż do skrzyżowania z 
drogą Porażyn – Bukowiec. Od tego miejsca granica skręca w kier. płd. - wsch. na Kopanki, stąd skręca w kier. płd. - 
zach. i biegnie drogą do m. Biała Wieś, a następnie granica skręca w kier. płn. - zach. i biegnie drogą do m. Bukowiec. 
Z m. Bukowiec granica skręca w kier. płn. i biegnie drogą przez Nową Różę do punktu wyjściowego w m. Dąbrowa. 

228 104_POZ Dakowy Mokre Poznań 
Z m. Łagwy drogą przez Wojnowice, Kozłowo, Uścięcice, Dakowy Mokre do m. Wożniki. Stąd drogą do m. Snowidowo 
i dalej przez Urbanowo do drogi Grodzisk-Opalenica, drogą tą do Opalenicy, a stąd do m. Rudniki. Z m. Rudniki drogą 
do m. Łagwy. 

229 105_POZ Sielinko Poznań 

Z m. Rudniki drogą powiatową do m. Opalenica i dalej drogą powiatową w kier. południowym do m. Grodzisk. Z m. 
Grodzisk drogą wojewódzką nr 308 w kierunku m. Bukowiec do m. Biała Wieś, dalej drogą gminną w kier. płn. - wsch. 
do skrzyżowania z drogą powiatową w m. Kopanki. Następnie drogą powiatową w kier. płn. - zach. aż do toru 
kolejowego, dalej wzdłuż toru kolejowego w kier. wschodnim, do skrzyżowania z drogą Urbanowo – Porażyn, 
następnie tą drogą aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 307 i dalej na północ drogą powiatową Porażyn - 
Jastrzębniki do skrzyżowania z drogą powiatową Jastrzębniki – Rudniki, a następnie w kierunku wschodnim do m. 
Rudniki. 

230 107_POZ 
Boruja 

Kościelna 
Poznań 

Drogą Wąsowo – Kąkolewo od toru kol. Nowy Tomyśl – Poznań do m. Kąkolewo. Stąd drogą w kier. płd. - zach. przez 
kol. Albertowsko do granicy gminy, granicą gminy do strumyka, strumykiem w kier. zach. do drogi Jabłonna – Nowy 
Tomyśl, drogą tą przez Boruję Kościelną do toru kol. Zbąszyn – Poznań, torem tym do drogi Wąsowo –Bukowiec. 

231 108_POZ Grubsko Poznań 
Od toru kol. Zbąszyń – Poznań drogą Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna – Jabłonna do granicy gminy, granicą gminy 
Nowy Tomyśl w kier. zach. do rowu Wargan i rowem tym do toru kol. Zbąszyń – Poznań, a następnie torem tym do 
drogi Nowy Tomyśl – Jabłonna. 

232 11_ZNLG Zbąszyń Poznań 

Od toru kolejowego Zbąszynek – Nowy Tomyśl rowem Wargan w kier. płd. do granicy gminy, granicą gminy w kierunku 
zachodnim do granicy województwa. Granicą tą w kierunku północnym do toru kolejowego Zbąszynek – Nowy Tomyśl i 
torem tym w kier. wsch. do m. Nowy Dwór, skąd drogą w kier. płn. do m. Łomnica. Z m. Łomnica drogą w kier. płd. do 
toru kolejowego Zbąszyń – Nowy Tomyśl i dalej tym torem w kier. wsch. do rowu Wargan. 

233 11_KON Bogusławice Konin 

Od m. Janowice granicą województwa w kierunku płd. – wsch. aż do drogi Brdów – Przedecz przy m. Kalisz 
(południowy skraj jeziora Modzerowskiego). Dalej drogą tą na płn. – zach. do Brdowa, a z Brdowa na południe do m. 
Bugaj. Następnie drogą na zachód przez Babiak i Ozorzyn do drogi Łaziska – Brzezie Folwark i drogą tą na północ 
przez Brzezie Smółkowo i Brzezie Folwark do jeziora Lubotyńskiego. Dalej zachodnim brzegiem tego jeziora w 
kierunku płn. – zach. do drogi Sompolno – Bogusławice.  Z tego miejsca w kierunku płn. – zach. granicą gmin Babiak i 
Sompolno przez Kawęczyn, Ośno Dolne i Marcjanki. do granicy gmin Wierzbinek i Babiak i granicą tą w kierunku 
wschodnim do granicy województwa w m. Janowice. 

234 20_KON Zbijewek Konin 
Od skrzyżowania granicy województwa z drogą Zbijewo Kolonia - Cetty granicą województwa do m. Gołe Budy. Stąd 
na zachód przez Jagiełłów, Władysławów do Głogowa i dalej na północ przez Cegielnię, Zbójno w kierunku na m. 
Dziwie do granicy lasu i dalej na wschód do m Dziwie i na północ przez Łączewną, Holenderki, Zbijewo Kolonia do 
granicy województwa. 
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235 21_KON Rybno Konin 

Od przecięcia granicy województwa z drogą Zbijewo Kolonia – Cetty drogą w kierunku południowym przez Zbijewo 
Kolonia i Holenderki do Łączewnej, a stąd w kierunku płd. – zach. do m. Dziwie. Z m. Dziwie drogą na południe w 
kierunku Kłokoczyna do cieku wodnego, dalej ciekiem tym na zachód do granicy lasu na styku granicy gmin Przedecz i 
Kłodawa. Następnie granicą między tymi gminami na zachód, a dalej płn. – zach. aż do granicy województwa. 
Następnie granicą województwa w kierunku płn. – wsch., a dalej płd. – wsch. do drogi Zbijewo Kolonia – Cetty. 

236 22_KON Dębina Konin 

Od skraju lasu niedaleko m. Dziwie w kierunku południowym przez m. Zbójno, Głogowa do drogi Kłodawa – Dąbrowice 
i dalej na południe granicą gmin Kłodawa i Chodów do drogi Kłodawa – Krośniewice. Dalej drogą tą na zachód przez 
Kłodawę do skrzyżowania z drogą na Krzykosy. Stąd drogą na północ przez Krzykosy, Słupeczkę, Luboniek, 
Korzecznik do drogi Brdów – Przedecz i dalej tą drogą do styku z granicą województwa. Następnie w kierunku 
wschodnim granicą województwa do m. Cieplinki, stąd na południe i wschód granicą gmin Przedecz i Kłodawa przez 
Dziobin, Janczewy, wzdłuż granicy lasu, przecinając drogę Kłodawa – Przedecz i dalej wzdłuż granicy lasu do skraju 
lasu niedaleko m. Dziwie. 

237 23_KON Luboniek Konin 

Z Brdowa drogą w kierunku m. Przedecz do granicy województwa, dalej granicą województwa na wschód do drogi 
Brdów – Przedecz i drogą tą ok. 550 m. w kierunku m. Przedecz do skrzyżowania z drogą na Luboniek. Dalej drogą na 
południe przez Korzecznik Szatanowo, Korzecznik, Marynki, Rysiny, Luboniek, Słupeczka do m. Krzykosy. Stąd na 
zachód drogą przez Byliczki, Bylice do torów kolejowych. Dalej drogą na południe przez Widów do płn. części m. 
Janówek i dalej na zachód przez mostek na Strudze Kiełczewskiej do drogi na Kiełczew Smużny Pierwszy.  Stąd drogą 
na płn. – zach.  przez Kiełczew Górny, Kiełczew Smużny Pierwszy, Perłowo, Kiejsze, Maliniec i Żurawiniec do drogi 
Babiak – Bugaj. Dalej na wschód tą drogą do m. Bugaj i stąd na północ do m. Brdów. 

238 24_KON Wrząca Konin 

Z m. Babiak drogą w kierunku m. Bugaj do drogi odchodzącej na Żurawiniec i drogą tą na płd. – wsch. przez 
Żurawiniec, Maliniec i Kiejsze do m. Zwierzchociny, a stąd drogą na południe przez Kiełczew Smużny Pierwszy i 
Kiełczew Górny do drogi Wandynów – Zabłocie. Następnie drogą przez Wandynów do drogi Wrząca Wielka – 
Boguszyniec i drogą tą ok. 1200 m w kierunku płd. – wsch. do drogi odchodzącej do m. Czołowo. I drogą tą na zachód 
(linią łamaną) do Czołowa. Z Czołowa drogą w kierunku płn. – zach. przez Rosocha Kolonia do drogi Osiek Wielki – 
Osiek Mały i drogą tą na północ przez Osiek Mały, Hilerowo, Plebanki, Lipiny i Przystronie do m. Mostki Kujawskie. 
Stąd drogą w kierunku płd. – wsch. przez Ozorzyn (droga wojewódzka nr 263) do m. Babiak. 

239 32_KON Długie OHZ 
Od przecięcia drogi Jagiełłów - Dąbrowice z granicą województwa w kierunku południowym i zachodnim przez m. Stare 
Baby, Tumidaj do drogi Krośniewice Kłodawa. Stąd w kierunku zachodnim drogą Krośniewice - Kłodawa do 
skrzyżowania w m. Parcele. Dalej w kierunku północnym do Głogowa, a następnie na płn. – wsch. przez Władysławów, 
Jagiełłów do drogi na Dąbrowice i dalej drogą tą przez m. Gołe Budy do granicy województwa. 

240 33_KON Rdutów Konin 

Z m. Chodów drogą w kierunku wschodnim (droga krajowa numer 2) do granicy województwa następnie na południe 
po tej granicy do m. Łubowo, dalej na zachód granicą województwa do drogi Radzyń – Straszków. Następnie drogą tą 
w kierunku zachodnim i północnym przez m. Rycerzew do przejazdu kolejowego w m. Straszków i wzdłuż torów na 
wschód do rzeki Rgilewki wpadającej do Rgilówki. Następnie wzdłuż rzeki Rgilówki do drogi Kłodawa – Krośniewice i 
drogą tą na wschód do m. Chodów. 

241 34_KON 
Borysławice 
Kościelne 

Konin 

Od skrzyżowania Grzegorzew na trasie 92 w kierunku północnym przez Boguszyniec, Boguszyniec Mały do 
Lucjanowa. Dalej w kierunku wschodnim przez Kolonia Wrząca Wielka, Wandynów do Kiełczewa Górnego. Następnie 
do Kolonii Zabłocie, przez Widów do Zabłocia. Dalej przez tory kolejowe do Bylic, Byliczki, Krzykosy. Z Krzykos na 
południe przez trasę 92, Krzykosy Parcele, Dąbrówka, Złota i na zachód przez Bogatkę i tory kolejowe, Ponętów Górny 
Pierwszy, następnie Stara Wieś, Tarnówka, Grzegorzew do trasy 92. 



Strona 30 z 63 

 

Nowy 
nr 

obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 

lub 
OHZ 

Opis granicy 

242 35_KON Osiek Wielki Konin 

Od m. Boguszyniec Mały (na drodze Wrząca Wielka – Grzegorzew) drogą w kierunku południowym przez Boguszyniec 
do torów kolejowych, dalej wzdłuż torów w kierunku zachodnim do przecięcia z drogą Koło – Kłodawa i drogą tą w 
kierunku płd. – zach. do rzeki Warty. Następnie rzeką Wartą w kierunku zachodnim do miejsca na wysokości m. Waki, 
a stąd w kierunku płn. – zach. drogą w kierunku m. Stanisławów do drogi odchodzącej na Budki Stare, dalej drogą tą 
na płn. – wsch.  przez Budki Stare, Budki Nowe i przecinając tory do płd. skraju m. Drzewce. Następnie drogą w 
kierunku płn. – wsch. przez Witowo do Osieka Małego, a dalej na płd. – wsch. przez Rosocha Kolonia do Czołowa. Z 
Czołowa drogą na południe do drogi odchodzącej na Mikołajówek i dalej na wschód przez Mikołajówek do m. 
Boguszyniec Mały. 

243 44_KON 
Pomorzany 
Fabryczne 

Konin 

Od skrzyżowania drogi Koło – Krośniewice z rzeką Rgilówką na południe wzdłuż rzeki Rgilówka do skrzyżowania rzeki 
z torami kolejowymi, a następnie na zachód torami kolejowymi do skrzyżowania z drogą Kłodawa – Łęczyca. Stąd na 
płd. – wsch. drogą w kierunku Łęczycy do skrzyżowania z granicą województwa. Dalej granica województwa na 
zachód do drogi Kadzidłowa – Przybyszew, następnie na północ drogą przez Przybyszew, na zachód przez Starą 
Zawadkę do m. Złota, a następnie na północ przez Dąbrówkę do drogi Koło – Krośniewice. Drogą tą w kierunku 
wschodnim do skrzyżowania z rzeką Rgilówka. 

244 45_KON Olszówka Konin 
Z m. Złota drogą w kierunku wschodnim przez Starą Zawadkę i Przybyszew do wschodniej granicy województwa przy 
m. Nowa Wioska (Wioska) i granicą tą w kierunku południowym do drogi Umień – Grabów w m. Józefka. Następnie 
drogą tą w kierunku płn. - zach. przez Drzewce i Umień do drogi Tarnówka – Ponętów Górny Pierwszy, a stąd na płn. - 
wsch. drogą przez Ponętów Górny Pierwszy i Bogatkę do Złotej. 

245 46_KON Grzegorzew Konin 
Z m. Tarnówka drogą w kierunku płd. – wsch. do m. Umień, a dalej na płd. – zach. przez Ostrów, Chełmno Parcele do 
rzeki Ner w m. Chełmno. Dalej rzeką tą w kierunku płn. – zach. do rzeki Warty i dalej Wartą do Koła. Z Koła drogą w 
kierunku płn. – wsch. do przecięcia z torami kolejowymi i dalej wzdłuż toru kolejowego na wschód aż do drogi 
Boguszyniec – Grzegorzew. Następnie drogą tą na południe do Grzegorzewa, a stąd na wschód do m. Tarnówka. 

246 47_KON Ruszków Konin 

Z m. Koło rzeką Wartą w kierunku płd. – wsch. do punktu na wysokości m. Janów i drogą na zachód Janowa. Stąd 
drogą na płn. do drogi odchodzącej do m. Cichów i drogą tą na zachód przez Cichów do drogi Brudzew – Michałówek 
(przy granicy lasu państwowego). Następnie drogą tą na północ do m. Michałówek, a dalej na płn. – zach. do 
Daniszewa. Z Daniszewa drogą na zachód w kierunku m. Koble Daniszewskie do drogi Kościelec – Turek (droga 
wojewódzka numer 470) i drogą tą na północ do m. Kościelec, a z Kościelca drogą w kierunku płn. –wsch. do rzeki 
Warty w m. Koło. 

247 48_KON Trzęśniew Konin 
Od rzeki Warty w m. Koło drogą na płd. – zach. do Kościelca, dalej drogą w kierunku południowym (droga wojewódzka 
numer 470) do m. Koble Daniszewskie, stąd drogą na zachód do południowej granicy gminy Kościelec. Następnie 
granicą tą w kierunku płn. – zach., a dalej północnym aż do przecięcia z rzeką Wartą i dalej rzeką Wartą na wschód do 
m. Koło. 

248 58_KON Dąbie Konin 

Z m. Umień drogą w kierunku płd. – wsch.  przez Drzewce do granicy województwa w m. Józefka, a stąd granicą 
województwa w kierunku południowym (linią łamaną) przez Rośle Duże, wschodni skraj m. Lisice do przecięcia z rzeką 
Ner, dalej granicą województwa w kierunku zachodnim do przecięcia z drogą Uniejów – Dąbie. Następnie drogą tą na 
płn. do rzeki Ner w m. Dąbie i rzeką na zach. do Chełmna. Z Chełmna drogą w kierunku płn. –wsch. przez skraj m. 
Ladorudź do m. Umień. 

249 59_KON Chruścin Konin 
Z m. Dąbie od punktu na rzece Ner drogą w kierunku południowym (droga wojewódzka numer 473) do granicy 
województwa, następnie granicą województwa w kierunku zachodnim (linią łamaną) do rzeki Warty. Dalej rzeką Wartą 
w kierunku płn. – zach. do połączenia z rzeką Ner i dalej rzeką Ner w kierunku płd. – wsch. do punktu na drodze Dąbie 
– Uniejów. 
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250 1_KON Boguszyn Konin 
Granicą województwa od drogi Piotrków Kujawski – Sompolno w kierunku płd. - wsch. aż do granicy gminy Wierzbinek 
w m. Janowice. Następnie granicą tą w kierunku zachodnim do drogi Piotrków Kujawski – Sompolno i dalej drogą tą na 
północ do granicy województwa. 

251 2_KON Sadlno Konin 
Drogą Piotrków Kujawski – Sompolno od granicy województwa w kierunku południowym do granicy gminy Wierzbinek i 
granicą tą do drogi Sompolno – Ignacewo, a dalej drogą tą na zachód do m. Pogorzały. Stąd drogą na północ przez 
Nykiel, Ruszkowo, Morzyczan, Racięcin i Talarkowo do granicy województwa wielkopolskiego. Granicą tą w kierunku 
płn.-wsch. do drogi Piotrków Kujawski – Sompolno. 

252 3_KON Kalina Konin 

Z m. Talarkowo drogą od granicy województwa na południe przez Racięcin, Morzyczyn, Ruszkowo, Nykiel do drogi 
Sompolno – Ślesin. Dalej na zachód przez Głębockie do Jeziora Ślesińskiego. Następnie drogą na Żółwiniec granicą 
pomiędzy gminami Ślesin – Wierzbinek przez Koszewo, Przylubie, Zygmuntowo do Wilczej Kłody i stąd na wschód do 
Mielnicy Małej i dalej na północ do Mielnicy Dużej, stąd drogą w kierunku m. Przewóz do granicy województwa 
wielkopolskiego i granicą tą na wschód do m. Talarkowo. 

253 4_KON Skulsk Konin 

Z Mielnicy Dużej drogą do Mielnicy Małej, dalej na zachód drogą do Wilczej Kłody. Stąd drogą na południe do drogi 
Koszewo – Lisewo w m. Przyłubie, dalej na zachód przez Lisewo i południowy skraj Czartowa do Ościsłowa. Z 
Ościsłowa drogą na północ do m. Buszkowo – Parcele i dalej na płn. – zach. do drogi Skulsk – Wilczyn w m. 
Dzierżysław. Drogą tą ok. 650m w kierunku płn. – wsch. do punktu położonego najbliżej granicy województwa i stąd 
najkrótszą drogą do granicy województwa wielkopolskiego. Następnie granicą województwa aż do drogi Mielnica Duża 
– Przewóz i drogą tą do Mielnicy Dużej. 

254 5_KON Wilczyn Konin 

Od m. Dzierżysław drogą w kierunku płd. – wsch. do m. Buszkowo – Parcele, dalej drogą przez Ościsłowo do drogi 
Marianowo – Ostrowąż i drogą tą do m. Ostrowąż. Następnie drogą w kierunku południowym przez Biskupie do drogi 
wojewódzkiej numer 263, Ślesin – Kleczew i w linii prostej do ronda w Kleczewie (przy cmentarzu) oznaczonym trwale 
betonowymi słupami. Z Kleczewa drogą na północ przez Kaliska, Wilczyn i Komnaty do granicy województwa, a dalej 
granicą tą na wschód, dalej na południe i znowu na wschód, aż do najbliższego punktu przy m. Dzierżysław. Z tego 
miejsca najkrótszą drogą do drogi Skulsk – Wilczyn w m. Dzierżysław i dalej drogą tą na wschód ok. 650m do drogi 
prowadzącej na Buszkowo – Parcele. 

255 6_KON 
Budzisław 
Kościelny Konin 

Od miejsca przecięcia granicy województwa z drogą Wójcin – Wilczyn drogą na południe przez Komnaty, Wilczyn, 
Wilczogórę i Kopydłowo do m. Kaliska. Stąd drogą na zachód przez Zberzyn i Budzisław Kościelny do miejsca styku 
granic: Powidz, Wilczyn i Ostrowite. Następnie granicą gminy Wilczyn w kierunku płn.- wsch. aż do granicy 
województwa i dalej granicą województwa na wschód do drogi Wójcin – Wilczyn. 

256 12_KON Ośno Górne Konin 

Od styku granic gmin: Wierzbinek, Babiak i Sompolno granicą między gminami Babiak i Sompolno przez Marcjanki do 
drogi Bogusławice – Sompolno. Dalej zachodnim brzegiem jez. Lubotyńskiego do drogi odchodzącej na południe do m. 
Brzezie Folwark i drogą tą przez Brzezie Folwark, Brzezie Smułkowo i Wawrzyny do drogi Babiak – Mostki Kujawskie. 
Następnie drogą tą w kierunku zach. do m. Mostki Kujawskie, a stąd w kierunku płd. – zach. w kierunku m. Mąkolno do 
drogi odchodzącej do m. Wierzbie i dalej drogą w kierunku płn. przez Wierzbie do drogi Mostki Kujawskie – Sompolno. 
Dalej drogą tą przez Kolonia Wierzbie do wschodniej części granicy administracyjnej m. Sompolno i granicą tą na 
północ przez Sompolinek do granicy gminy Wierzbinek w m. Mniszki. Następnie granicą tą w kierunku wschodnim do 
styku granic gmin: Wierzbinek, Babiak i Sompolno. 
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257 13_KON Piotrkowice Konin 

Od miejsca na drodze Sompolno – Ślesin kanałem Doliny Grójecko Północnej w kierunku południowym do zwałowiska 
zewnętrznego odkrywki Lubstów. Dalej drogą (działka 405/8, obręb Smolniki) w kierunku m. Pogorzele ok. 230m. Stąd 
drogą (numer działki 405/3 obręb Smolnik, gm. Ślesin, 282/2 obręb Ignacego, gm. Ślesin, 887 gm. Sompolno, 194/3 
obręb Błonawy, gm. Sompolno) biegnąc przez zwałowisko do zbiornika wodnego. Zachodnim brzegiem zbiornika 
wodnego i dalej rowem odpływowym do podnóża zwałowiska. Dalej w kierunku wschodnim po granicy nieużytku 
bagiennego (numer działki 5036/5) do linii kolejowej KWB Konin, którą dalej do dalszego czynnego kanału. Kanałem 
tym do drogi Stefanowo – Stary Licheń koło m. Gać. Drogą tą przez Stary Licheń do zachodniego krańca jeziora 
Licheńskiego, a stąd drogą w kierunku północnym przez Wąsosze do drogi Ślesin – Sompolno w m. Różopole. 
Następnie w kierunku płn. – wsch. brzegiem jeziora Ślesińskiego do granicy gm. Wierzbinek. Dalej na wschód granicą 
między gminami Ślesin i Wierzbinek do skrzyżowania z drogą Sompolno – Ślesin. 

258 14_KON Ślesin Konin 
Z m. Przyłubie przez Koszewo do granicy gminy Wierzbinek i dalej granicą w kierunku płd. do granicy gminy Ślesin. 
Dalej wschodnią stroną Jeziora Ślesińskiego do drogi Sompolno – Ślesin, następnie drogą tą na Kleczew do 
skrzyżowania z drogą na Biskupie i dalej w kierunku płn. przez Biskupie, Giętkowo, Ostrowo na Ościsłowo i tutaj w 
kierunku wschodnim przez płd. skraj m. Czartowo, Lisewo, Przyłubie. 

 

259 

 

15_KON 
29_KON 

Złotków -
Dobrosołowo 

Konin 

Z m. Kaliska drogą w kierunku południowym do m. Kleczew. Z Kleczewa drogą na południowy zachód do m. 
Nieświastów. Z m. Nieświastów drogą do m. Kozarzew. Stąd drogą w kierunku zachodnim przez Kozarzewek, aż do 
skrzyżowania z drogą na Benignowo. Dalej drogą na północ przez Benignowo do drogi odchodzącej na Milejewo. 
Następnie drogą tą na zachód przez Milejewo do m. Drążna, a stąd drogą wojewódzką numer 263 w kierunku 
północno – wschodnim do miejscowości Jabłonka. Następnie na północ do Złotkowa. Stąd drogą w kierunku północno 
– zachodnim do m. Budzisław Kościelny, a następnie drogą na wschód do m. Kaliska. 

260 25_KON Łuczywno Konin 

Z m. Mostki Kujawskie drogą na południe przez Przestronie, Plebanki i Dęby Szlacheckie do Osieka Małego. Stąd 
drogą w kierunku płd. – zach. przez Witowo do drogi odchodzącej na płn. – zach. do m. Smólniki Racięckie i drogą tą 
przez Zagaj, Smólniki Racięckie i Rysiny do m. Pąchów. Z Pąchowa drogą na płn. - wsch. do m. Racięcie, a dalej na 
północ przez Przybyłów Młynek do drogi Lubstów – Nowa Wieś. Następnie drogą tą na wschód przez Nową Wieś i 
Mąkolno do m. Mostki Kujawskie. 

261 26_KON Lubstów Konin 

Z m. Mąkolno drogą w kierunku zachodnim przez Nową Wieś do drogi wojewódzkiej numer 266 (Sompolno – Kramsk), 
drogą tą przez Młynek do drogi odchodzącej do m. Racięcie i drogą na płd. – wsch. do m. Racięcie. Stąd drogą w 
kierunku płd. – zach. do m. Pąchów, a dalej na płn. –zach. drogą przez Święciec do Stefanowa. Ze Stefanowa drogą w 
kierunku m. Gać do czynnego Kanału Grójeckiego i dalej wzdłuż tego kanału na północ do torów kolejowych. 
Następnie wschodnim skrajem nieużytku bagiennego podnóża zwałowiska, dalej rowem odpływowym na północ do 
zbiornika wodnego, a następnie drogą na północ do podnóża zwałowiska i stąd kanałem Doliny Grójecko – Północnej 
do drogi Sompolno – Ślesin. Dalej drogą tą na wschód do granicy administracyjnej m. Sompolno i granicą tą obejmując 
całą m. Sompolno, przez Sompolinek, aż do drogi odchodzącej na Wierzbie (w m. Szczerkowo) i drogą tą na płd. – 
wsch. przez Wierzbie do Mąkolna. 

262 27_KON Honoratka Konin 

Od drogi Ślesin – Sompolno (w m. Różopole) drogą w kierunku południowym przez Półwiosek Stary i Wąsosze aż do 
zachodniego krańca jeziora Licheńskiego, dalej na zachód wzdłuż południowego brzegu jeziora Pątnowskiego do drogi 
Pątnów – Gosławice. Drogą tą na północ do m. Pątnów, a dalej na zachód w kierunku m. Kazimierz Biskupi do kanału 
przy drodze na Jóźwin. Następnie kanałem tym na północ do Rożnowa, a z Rożnowa drogą na wschód przez Ślesin do 
drogi prowadzącej do m. Różopole. 

263 28_KON 
Kazimierz 
Biskupi 

Konin 

Z m. Różnowo w kierunku południowym czynnym kanałem do drogi Pątnów – Kazimierz. Dalej na wschód drogą do 
Pątnowa i stąd na południe do Gosławic. Następnie drogą przez Gosławice do m. Wola Łaszczowa, a dalej drogą na 
zachód przez Bielawy do drogi prowadzącej na m. Głodowo. Z Głodowa na północ przez Daninów, Kozarzew, Kol. 
Nieświastów i dalej w kierunku północnym do skrzyżowania drogi numer 263 z drogą do Budzisława Kościelnego. Dalej 
do m. Kleczew i od ronda przy cmentarzu w Kleczewie i na wschód do m. Różnowo. 
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265 36_KON Wysokie Konin 

Od skrzyżowania dróg Drzewce – Budki Nowe i Smolniki – Nowa Wieś drogą przez Budki Nowe, Budki Stare do drogi 
Stanisławów – Waki. Następnie drogą tą w kierunku m. Waki do rzeki Warty. Dalej na płn. – zach.  rzeką Wartą do 
drogi prowadzącej na północ do m. Milin i drogą tą do m. Milin. Z Milina na zachód do drogi Święte – Lichnowo i drogą 
tą na północ przez Lichnowo do Kramska. Następnie drogą w kierunku płn. – wsch. przez m. Strumyk, Smólniki 
Racięckie, dalej w kierunku płd. – wch. przez Zagaj do drogi Drzewce – Budki Nowe. 

266 37_KON Kramsk Konin 
Z m. Stefanowa drogą w kierunku płd. – wsch. przez Święcie, Pąchów, Rysiny do m. Smólniki Racięckie. Stąd drogą 
na wschód przez m. Strumyk do Kramska i dalej kierując się na Kędziorki do drogi prowadzącej do Milina. Drogą tą do 
Milina, a z Milina na południe do rzeki Warty. Wartą w kierunku wschodnim do Kanału Grójeckiego (niedaleko m. 
Ladorudz), następnie kanałem tym na płn. – wsch. aż do m. Gać i stąd ok. 600m drogą na wschód do Stefanowa. 

267 38_KON Izabelin Konin 
Od m. Gać Kanałem Grójeckim w kierunku płd. – zach. do rzeki Warty, dalej wzdłuż tej rzeki do Konina. Następnie 
drogą na północ przez Maliniec i Gosławice do styku z zachodnim skrajem jeziora Pątnowskiego. Stąd południowym 
brzegiem tego jeziora w kierunku wschodnim do drogi prowadzącej na Stary Licheń i drogą tą przez Stary Licheń do m. 
Gać. 

268 39_KON Międzylesie Konin 
Od m. Gosławice na drodze Pątnów – Konin przez Maliniec, Konin do rzeki Warty i dalej na zachód rzeką Wartą do 
zach. skraju m. Rumin i tutaj skręca na północ przez Węglewskie Holendry, Węglew, przecina drogę krajową Poznań – 
Konin w Kolonii Węglew i dochodzi do linii kolejowej, wzdłuż której biegnie do Kawnic, a dalej przez tory kolejowe 
dociera do Maniusina. Stąd na wschód przez Bielawy, Wolę Łaszczową, Gosławice do drogi Konin – Pątnów. 

269 40_KON Spławie Konin 
Z m. Kawnice torem kolejowym na zachód do Goliny – Kolonia, następnie drogą przez Golnę i Myślibórz do m. 
Radolin. Z Radolina drogą w kierunku płn. – zach. przez Barbarkę do Wilcznej, a następnie w kierunku płn. – wsch. 
przez Maksymów i Lubiecz do drogi Kamień – Kozarzew. Dalej drogą tą przez Radwaniec i Kozarzew do drogi Warznia 
– Daninów i drogą tą na południe przez Daninów, Brzeźniak i Głodowo do torów kolejowych w m. Kawnice. 

270 49_KON Krzymów Konin 

Od punktu styku gmiy Kościelec z rzeką Wartą w kierunku południowym granicą tej gminy do skrzyżowania z drogą na 
Olesin i stąd na zachód przez Olesin do m. Kuny, a dalej na południe do Piorunowa. Z Piorunowa na zachód przez m. 
Wyszyna do drogi odchodzącej na północ do m. Smolnik i dalej w kierunku północnym przez Smolnik, Potażniki do 
drogi Koło – Konin. Dalej na wschód do Głodna, a z Głodna dalej na płn. - zach. do drogi Brzeźno – Krzymów. Drogą tą 
ok. 1000m na wschód i dalej na północ przez Kociętowy do rzeki Warty. Rzeką Wartą na wschód do styku z granicą 
gminy Kościelec. 

271 50_KON Brzeźno Konin 

Od rzeki Warty na wysokości m. Kociętowy w kierunku południowym przez Kociętowy do drogi Krzymów - Brzeźno. 
Drogą tą ok. 1000m w kierunku Brzeźna, a następnie w kierunku płn. – wsch. do Głodna i dalej na zachód ok1000m do 
drogi Koło – Konin.  Dalej drogą na południe przez Potażniki i Smolnik do m. Stawki. Stąd w kierunku zachodnim przez 
Burbony, Izabelin do drogi Teresina – Hiszpania i drogą tą na południe do m. Żdzary Kolonia i przez tę miejscowość do 
drogi Tuliszków – Konin. Dalej drogą tą w kierunku północnym do Konina, a z Konina rzeką Wartą na wschód do m. 
Kociętowy. 

272 51_KON Branno Konin 
Z m. Konin od rzeki Warty drogą w kierunku południowym do Żychlina. Z Żychlina drogą na zachód do Starego Miasta, 
a dalej na południe do autostrady A2. Wzdłuż autostrady A2 w kierunku zachodnim do m. Osieczna, a stąd drogą na 
płn. – wsch. do Sławska, do rzeki Warty. Następnie rzeką Wartą do Konina. 

273 52_KON Barłogi Konin 

W m. Kawnice torami kolejowymi w kier. wsch. do Kolonii Węglew, dalej przez Węglew, gdzie przecina drogę krajową 
Poznań – Konin, Węglewskie Holendry do rzeki Warty na wysokości zach. skraju m. Rumin. Dalej rzeką Wartą w 
kierunku płd. - zach. do Sławska skąd drogą przez Osieczę, Zastruże do Rzgowa, skąd w kier. płn. przez m. Dąbrowica 
do rzeki Warty. Następnie Wartą do punktu na wysokości m. Ratyń i stąd na północ do drogi Golina-Lądek. Drogą tą od 
Ratynia przez Golinę do Goliny Kolonia do torów kolejowych, a dalej torem kolejowym do Kawnic. 
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274 64_KON Lisiec Wielki Konin 

Z m. Żychlin drogą w kierunku południowym przez Żdzary i dalej kierując się na m. Kępina do punktu na wysokości m. 
Hiszpania. Stąd granicą gminy Stare Miasto ok. 800m. na zachód i dalej na południe do zachodniego skraju m. Dryja. 
Stąd drogą na płd. – zach. do m. Niklas, a dalej drogą na zachód przez Kazimierzów i Nowy Lisiec do drogi Konin – 
Rychwał (droga krajowa numer 25). Drogą tą ok. 850m. na południe do drogi prowadzącej na Dobroszyn i drogą tą do 
Dąbroszyna, a stąd drogą na północ przez Czyżew, Święcia i Trójkę do autostrady A2. Wzdłuż autostrady na wschód 
do drogi Stare Miasto – Lisiec Mały i drogą tą na północ do Starego Miasta, a stąd drogą na wschód do Żychlina. 

275 65_KON 
Kuchary 

Kościelne 
Konin 

Od skrzyżowania autostrady A2 z drogą Stare Miasto – Barczygłów drogą w kierunku południowym przez Barczygłów, 
Święcia i Czyżew do Dąbroszyna, następnie drogą na płn. – zach. przez Modlibogowice, Piaski i Grabienice do 
Rzgowa. Ze Rzgowa drogą na płn. – zach. przez Zastruże i Babia do autostrady A2 i dalej autostradą w kierunku płd. – 
wsch. do skrzyżowania z drogą Stare Miasto – Barczygłów. 

276 75_KON Rychwał Konin 

Z m. Niklas drogą w kierunku płd. – zach. do granicy gmin Tuliszków i Stare Miasto, a następnie wzdłuż granicy gminy 
Tuliszków w kierunku płd. – zach, a dalej płd. – wsch. do drogi Rychwał – Tuliszków w m. Nowy Świat, drogą tą na 
zachód do drogi odchodzącej na południe na Gadowskie Holendry i drogą tą aż do skrzyżowania z drogą na Dąbrowę. 
Następnie drogą tą na płd. – zach. do Dąbrowy, a z Dąbrowy na zachód i płn. – zach.  przez m. Złotkowy do drogi 
Rychwał – Grodziec. Dalej drogą tą przez Janów do m. Grodziec, a stąd na północ przez Wielołękę i Kuchary Borowe 
do Modlibogowic. Dalej z Modlibogowic drogą na wschód przez Wardężyn i Dąbroszyn do drogi Rychwał – Główiew 
(droga krajowa numer 25) i drogą tą na północ ok. 850m. do drogi odchodzącej na Lisiec Nowy. Następnie drogą tą 
przez Lisiec Nowy i Kazimierzów do m. Niklas. 

277 76_KON Biskupice Konin 

Ze Rzgowa drogą w kierunku płd. – wsch. przez Grabienice i Piaski do Modlibogowic, stąd drogą na południe przez 
Kuchary Borowe i Wielołękę do m. Grodziec. Z Grodźca Czarną Strugą do drogi Grodziec – Białobłoty (droga 
wojewódzka numer 443) i drogą tą na zachód do skrzyżowania z drogą na Dziewin Duży. Następnie drogą tą na 
północ przez Dziewin Duży, Łazińsk II do Trąbczyna. Z Trąbczyna na wschód do drogi Szetlewek – Rzgów i drogą tą 
na płn. - wsch. do Rzgowa. 

278 85_KON Grodziec Konin 

Od skrzyżowania dróg Gadowskie Holendry – Dąbrowa w kierunku płd. drogą przez Gadówek do m. Grochowy III i 
dalej granicą powiatów Konin i Kalisz do południowego skraju m. Gliny. Stąd w kierunku płn. – Zach. przez Lubiny do 
m. Grądy Nowe. Z m.  Grądy Nowe do drogi Stawiszyn – Grodziec, następnie ok. 800m na południe do drogi 
prowadzącej południowym skrajem wsi Konary i dalej tą drogą w kierunku płn. – zach. ok. 1500m, następnie ok. 200m 
na płd. – zach. do drogi Huta – Zbiersk, następnie na północ ok. 100m tą drogą, następnie na płd. – zach. przez byłą 
m. Wióry do drogi Borowiec – Jarantów.  Stąd w kierunku płn. przez Borowiec Stary, Huta Stara do Grodźca, a dalej na 
wschód przez Janów do Jaroszewic Rychwalskich i dalej przez Zosinki, Złotkowy, Dąbrowę do drogi Gadowskie 
Holendry – Gadówek. 

279 86_KON Zagóźnica Konin 
Z m. Grodziec drogą w kierunku południowym przez Starą Hutę i Stary Borowiec do granicy powiatu. Dalej granicą tą w 
kierunku zachodnim i płn. – zach. aż do drogi Chocz – Studzianka i drogą tą na północ do drogi Grodziec – Gizałki 
(droga wojewódzka numer 443). Następnie drogą tą w kierunku wschodnim przez Białobłoty do m. Królików, a stąd 
rzeką Czarna Struga w kierunku płd. wsch. do Grodźca. 

280 7_KON 

 

Orchowo 

 

Konin 

Od miejsca na wschodnim brzegu Jeziora Kamienieckiego (na wysokości m. Kamionek) granicą województwa w 
kierunku płd.-wsch. aż do styku granic gmin Orchowo i Wilczyn. Następnie granicą gminy Orchowo w kierunku płd. – 
zach., a dalej płn. – zach. aż do drogi Zielątkowo – Skubarczewo. Drogą tą w kierunku Skubarczewa do drogi 
odchodzącej w kierunku północnym do Słowikowa. Dalej drogą tą do Słowikowa, a stąd drogą w kierunku płn. – wsch. 
przez Rękawiczyn do m. styku z Jeziorem Kamienieckim. Od tego miejsca wschodnim brzegiem jeziora na północ do 
styku z granicą województwa. 
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281 8_KON 
Smólniki 

Powidzkie 
Konin 

Od m. Szydłowiec w kierunku płd. – zach. granicą gminy Powidz do miejsca na wysokości m. Powidz i dalej przez 
Powidz w kierunku Witkowa do drogi odchodzącej na północ do m. Charbin. Następnie drogą tą przez Charbin, Powidz 
Wybudowanie, Słoszewy i Wylatkowo do północnej granicy gmin Powidz i Orchowo. Dalej granicą tą w kierunku 
wschodnim do punktu wyjściowego w m. Szydłowiec. 

282 16_KON Miłaczew Konin 

Z m. Budzisław Kościelny drogą w kierunku płd. – wsch. przez Nieborzyn do m. Złotków, a stąd drogą na południe do 
m. Jabłonka. Z jabłonki drogą wojewódzką numer 263 w kierunku zachodnim przez Przytuki i Izdebno aż do drogi 
wojewódzkiej numer 262 odchodzącej w kierunku m. Ostrowite. Dalej drogą tą na północ przez Przecław, Ostrowite, 
Siernicze Małe do miejsca styku granic gmin: Powidz, Wilczyn i Ostrowite. Z tego miejsca drogą w kierunku wschodnim 
do m. Budzisław Kościelny. 

283 17_KON Siernicze Konin 
Od miejsca styku granic gmin: Powidz, Wilczyn i Ostrowite drogą wojewódzką numer 262 w kierunku południowym 
przez Siernicze Małe do m. Ostrowite. Stąd drogą w kierunku zachodnim przez Gostyń i Giewartów do granicy gmin 
Powidz i Ostrowite na jeziorze Powidzkim, a dalej wschodnią granicą gminy Ostrowite aż do miejsca styku z granicą 
gmin Powidz i Wilczyn. 

284 18_KON Powidz Konin 

Od styku granic gmin Powidz i Ostrowite (na wysokości m. Powidz) w kierunku południowym granicą gminy Powidz aż 
do m. Kochowo. Stąd drogą przez Kochowskie Parcele do drogi odchodzącej w kierunku Radłowa. Dalej drogą tą w 
kierunku zachodnim przez m. Ciosna i Radłowo do m. Ostrowo Kościelne. Następnie drogą na północ przez Janowo 
do m. Janowo Cegielna, a dalej wzdłuż opłotowania lotniska do m. Ruchocinek i dalej przez Ruchocinek do 
skrzyżowania z drogą Witkowo – Powidz. Od tego skrzyżowania drogą w kierunku wschodnim przez Powidz do styku 
granic gmin Powidz i Ostrowite na jeziorze Powidzkim. 

285 30_KON Mieczownica Konin 

Z m. Ostrowite drogą wojewódzką numer 262 na południe przez Przecław do drogi wojewódzkiej numer 263 (Kleczew 
– Słupca) i dalej drogą tą w kierunku płd. – zach. przez Szyszłowo, Drążna do m. Czesławowo. Z Czesławowa drogą 
na zachód przez Młodojewo i Korwin do drogi Słupca – Kochowo. Następnie na północ do m. Piotrowickie Parcele, a 
stąd na wschód do drogi Słupca – Kochowo.  Dalej drogą tą na płn. – wsch. do granicy gminy Ostrowite w m. 
Kochowo. Granicą tą do styku z granicą gminy Powidz (na jeziorze Powidzkim) na wysokości m. Giewartów. Stąd do 
m. Giewartów i dalej drogą na wschód przez Gostuń do m. Ostrowite. 

286 31_KON Brudzewo Konin 

Drogą z m. Piotrowickie Parcele w kierunku południowym przez Piotrowice do Słupcy. Ze Słupcy drogą nr 92 przez 
Strzałkowo do skrzyżowania z drogą na Szemborowo, stąd na płn. – wsch. przez m. Otoczna, Szemborowo do m. 
Góry. Dalej po granicy gminy Strzałkowo w kierunku wschodnim do m. Cegielnia i do płotu lotniska. Stąd na południe 
przez m. Janowo, Ostrowo Kościelne, na wschód przez Radłowo, Ciosna do skrzyżowania z drogą do m. Piotrowickie 
Parcele. 

287 41_KON Cienin Kościelny Konin 

Z m. Benignowo drogą przez Lubiecz, Maksimów do Wilcznej, dalej na zachód drogą w kierunku Słupcy do wiaduktu 
kolejowego miejscowości Grobla, następnie torami kolejowymi w kierunku Słupcy do drogi Słupca – Wierzbno, a stąd w 
kierunku północnym przez m. Słupca drogą do Piotrowic, następnie w kierunku wschodnim przez Korwin, Młodojewo, 
dalej w kierunku Czesławowa do drogi Słupca – Kleczew i dalej do Drążnej. Następnie dalej w kierunku wschodnim 
drogą przez Milejewo, Zaborze do drogi Benignowo – Dobrosołowo, dalej w kierunku południowym do Benignowa. 

288 42_KON Paruszewo Konin 
Z m. Słupca drogą przez stację kolejową Słupca, następnie ok. 850m torami na płn. – zach do drogi odchodzącej na 
Bielawy. Dalej drogą tą przez Bielawy i Skarboszewo do autostrady A2. Dalej na zachód autostradą do gminy 
Strzałkowo. Stąd w kierunku płn. ok. 1000m, a następnie 500 m na wschód i dalej na północ przez m. Unia do drogi 
krajowej numer 92 (Słupca – Września), a następnie drogą tą w kierunku wschodnim przez Strzałkowo do m. Słupca. 

289 53_KON Lądek Konin 
Z m. Wilczna drogą w kierunku płd. – wsch.  do m. Radolina, dalej drogą przez Sługocinek do Ratynia, a stąd drogą na 
południe do rzeki Warty. Następnie wzdłuż Warty w kierunku zachodnim do drogi Zagórów – Ląd i dalej drogą tą na 
północ przez Ląd, Jaroszyn i Wierzbno w kierunku m. Słupca do torów kolejowych. Torami ok. 2km na wschód do drogi 
krajowej numer 92 (Słupca – Golina) i drogą tą przez m. Rokosz do m. Wilczna. 
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290 54_KON Kąty Konin 
Od torów kolejowych przy m. Słupca drogą w kierunku południowym przez Wierzbno, Jaroszyn i Ląd do rzeki Warty. 
Wartą w kierunku zachodnim do drogi odchodzącej do m. Ciążeń i drogą tą przez Ciążeń, Wierzbocice, Chwalibogowo, 
Skarboszewo i Bielawy w kierunku Słupcy do torów kolejowych. Następnie torami do stacji kolejowej Słupca i dalej 
drogą przez Słupcę do ponownego przecięcia z torami kolejowymi. 

291 55_KON Gałęzowice Konin 
Od autostrady A2 w m. Chwalibogowo drogą najpierw w kierunku zachodnim, a dalej płd. – wsch. przez Wierzbocice, 
następnie w kierunku południowym przez m. Ciążeń do rzeki Warty. Wartą w kierunku płd. – wsch. do granicy gmin 
Lądek i Pyzdry, a dalej granicą tą w kierunku płn. - zach. do m. Smarzewo. Ze Smarzewa drogą na płn. – zach.  przez 
Sokolniki a dalej płn. do autostrady A2. Następnie wzdłuż tej autostrady do m. Chwalibogowo. 

292 66_KON Oleśnica Konin 
Od granicy gminy Lądek na rzece Warcie granicą tą do drogi prowadzącej do m. Rzgów i drogą tą na południe do 
Rzgów. Stąd drogą na płd. – zach. kierując się na Szetlewek do drogi Trąbczyn – Grabienice i drogą tą na zachód 
przez Trąbczyn i Nową Wieś do m. Drzewce. Następnie drogą w kierunku północnym drogą przez Zagórów do rzeki 
Warty i dalej rzeką tą na wschód do granicy gminy Lądek. 

293 77_KON Michalinów Konin 
Z m. Trąbczyn drogą na południe przez Łazińsk Drugi i Dziewiń Duży do drogi wojewódzkiej numer 443 (Grodziec – 
Gizałki). Dalej drogą tą na zachód przez Białobłoty do skrzyżowania z drogą Stara Kaźmierka – Studzianka. Od tego 
skrzyżowania drogą na północ i płn. – wsch. przez Studziankę, Łazińsk Pierwszy do m. Grabina. Z Grabiny drogą na 
północ do drogi Trąbczyn – Drzewce i drogą tą na wschód przez Nową Wieś do Trąbczyna. 

294 78_KON Łukom Konin 

Z m. Zagórów drogą na południe do m. Drzewce, a stąd drogą ok. 1km na wschód do drogi odchodzącej do Grabiny i 
drogą tą na południe do Grabiny. Z Grabiny na płd. – zach. przez Łazińsk Pierwszy do granicy gminy Gizałki przy m. 
Studzianka. Następnie granicą tą na zachód do drogi Wierzchy – Łukom i drogą tą na płn. – wsch. do Łukom. Stąd 
drogą na zachód przez Myszaków do drogi odchodzącej do m. Adamierz i drogą tą przez Adamierz do granicy gminy 
(przy lesie państwowym). Dalej granicą gminy na północ do drogi Wrąbczynek – Zagórów i drogą tą na wschód do m. 
Zagórów. 

295 79_POZ Sędziwojewo Poznań 

Drogą Mielżyn – Szemborowo od granicy gminy Witkowo do Szemborowa, dalej drogą przez m. Otoczna do drogi 
krajowej numer 92 (Słupca – Września) i drogą tą ok. 1km w kierunku zachodnim do m. Węgierki. Stąd drogą na 
południe do Gozdowa, a następnie na płn. – zach. przez Nadarzyce do m. Września. Z Wrześni drogą przez Gutowo 
Małe i Grzybowo do granicy gminy, a dalej granicą tą w kierunku wschodnim aż do drogi Gorzykowo – Grzybowo. 
Drogą tą ok. 100m na płd. do drogi odchodzącej w kierunku Szemborowa, a następnie drogą tą do granicy gmin 
Września i Witkowo, i granicą tą w kierunku wschodnim z powrotem do drogi Mielżyn – Szemborowo. 

296 80_POZ Grzybowo Poznań 

Drogą Mierzewo – Września od granicy gminy (powiatu) w kierunku płd. - zach. przez Grzybowo do m. Września, a 
stąd drogą w kierunku Poznania do toru kolejowego Września – Gniezno. Torem tym w kierunku płn. do drogi 
Szczytniki Czerniejewskie – Czeluścin i drogą tą do m. Czeluścin. Dalej drogą w kierunku Wrześni do drogi 
odchodzącej do m. Jarząbkowo. Drogą tą w kierunku płn. – wsch. przez Jarząbkowo i Czechowo do m. Malczewo. 
Stąd drogą na wschód do m. Karsewo. Z m. Karsewo drogą przez Gorzykowo, Królewiec i dalej w kierunku Grzybowa 
do granicy gminy (powiatu). Granicą tą w kierunku zach. do drogi Mierzewo – Września. 

297 81_POZ Słomówko Poznań 

Torem kolejowym Gniezno – Września w kierunku południowym od drogi Szczytniki Czerniejewskie – Czeluścin do 
drogi (Września – Poznań). Następnie drogą tą (droga krajowa numer 92) w kierunku Poznania przez Zasutowo do m. 
Nekla, a stąd drogą w kierunku płn. - wsch. do Czerniejewa. Z Czerniejewa drogą przez Pakszyn i Szczytniki 
Czerniejewskie do toru kolejowego Gniezno – Września. 

298 90_POZ Bieganowo OHZ 

Drogą Chwałkowice – Młodziejewice od drogi krajowej numer 92 (Słupca – Września) przez m. Unia do m. 
Młodziejewice. Stąd drogą przez Sokolniki do m. Borkowo, a z Borkowa drogą w kierunku zachodnim przez 
Gorazdowo do Żydowa. Dalej drogą przez Grabowo Królewskie do m. Wygoda, a stąd drogą wojewódzką numer 442 
na północ do Nowej Wsi Królewskiej. Następnie drogą w kierunku płn. – wsch. przez Gozdowo do m. Węgierki, a stąd 
drogą krajową numer 92 z powrotem do drogi Chwałkowice – Młodziejewice. 
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299 91_POZ Kaczanowo Poznań 

Z m. Gozdowo drogą do m. Nowa Wieś Królewska, dalej drogą w kierunku płn. – zach. przez Osowo i Chwalibogowo 
do m. Bardo. Stąd drogą w kierunku Targowej Górki do drogi wojewódzkiej numer 432 (Środa Wlkp.- Września) i drogą 
tą ok. 1 km w kierunku Wrześni do rzeki. Rzeką tą w kierunku północnym do m. Opatówko, a stąd drogą do drogi Nekla 
– Września i drogą tą do m. Września. Następnie drogą przez Nadarzyce do m. Gozdowo. 

300 92_POZ Targowa Górka Poznań 

Od drogi krajowej Poznań – Września drogą do m. Opatówko, a stąd rzeką w kierunku południowym do drogi 
wojewódzkiej Września – Środa Wlkp. (ok. 1km przed drogą Bardo – Targowa Górka). Drogą tą przez Mieczysławowo 
do drogi odchodzącej na północ na Mystki i drogą tą do m. Mystki.  Stąd drogą w kierunku zachodnim przez kol. 
Targowa Górka do drogi Targowa Górka – Orzeszkowo i drogą tą w kierunku zachodnim do granicy gminy. Granicą tą 
w kierunku północnym do drogi asfaltowej Stępocin – Dzierżnica i drogą tą dalej do drogi Środa Wlkp. – Nekla (ok. 
200m w kierunku m. Środa Wlkp.), następnie drogą w kierunku północno – zachodnim do rzeki Moskawa i dalej po 
granicy gminy do drogi krajowej Poznań – Września i  drogą tą przez m. Nekla, Zasutowo do drogi odchodzącej na m. 
Opatówko. 

301 56_KON Pyzdry Poznań 

Z m. Borkowo granicą gminy w kierunku płd. – wsch. do rzeki Warty, następnie rzeką tą w kierunku płd. - zach. aż do 
drogi Pogorzelice – Nowa Wieś Podgórna. Następnie drogą tą w kierunku północnym przez Nową Wieś Podgórną, 
Cieśle Wielkie, Wszembórz i Kołaczkowo do m. Wygoda. Dalej drogą z m. Wygoda w kierunku wschodnim przez 
Grabowo Królewskie do Żydowa, a stąd przez Gorazdowo do m. Borkowo. 

302 109_POZ Skotniki Poznań 

Z m. Nowa Wieś Królewska drogą wojewódzką numer 442 na południe do m. Wygoda, stąd drogą na płd. – zach. 
przez m. Krzywa Góra i Lipie do m. Miłosław. Stąd torem kolejowym w kierunku północnym do drogi Miłosław – 
Pałczyn i dalej drogą tą przez Pałczyn i Murzynowo Kościelne do drogi wojewódzkiej numer 432 Środa Wlkp. – 
Września w m. Mieczysławowo. Następnie drogą tą w kierunku Wrześni do drogi Targowa Górka – Bardo i drogą tą do 
m. Bardo. Z m. Bardo drogą na wschód przez Chwalibogowo i dalej na płd. – wsch. przez Osowo do Nowej Wsi 
Królewskiej. 

303 
124_POZ 
125_POZ 

Budziłowo - 
Bażantarnia 

Poznań 
Z m. Wygoda drogą wojewódzką numer 442 do Kołaczkowa, stąd drogą w kierunku południowym przez Wszembórz do 
m. Cieśle Wielkie. Dalej drogą w kierunku płd. – zach. do Nowej Wsi Podgórnej PGR, a następnie drogą gminną przez 
Chlebowo, Mikuszewo i Kozubiec do m. Miłosław i stąd przez Krzywą Górę do m. Wygoda. 

305 126_POZ Czeszewo Poznań 

Z m. Miłosław drogą wojewódzką numer 441 do m. Kozubiec, stąd drogą w kierunku płd. – wsch. przez Mikuszewo i 
Chlebowo do Nowej Wsi Podgórnej PGR. Dalej w kierunku Pogorzelicy do rzeki Warty i rzeką tą w kierunku zachodnim 
aż do granicy gminy Krzykosy. Granicą tą ok. 700m w kierunku północnym do drogi Dębno – Pięczkowo i dalej drogą 
tą na północ przez Pięczkowo, i Kikusz do granicy gminy w m. Brzeczka. Dalej granicą gminy w kierunku północnym do 
drogi Środa Wlkp. – Miłosław i drogą tą przez m. Białe Piątkowo do m. Miłosław. 

306 67_KON Białobrzeg Poznań 

Od skrzyżowania rzeki Warty z drogą Ląd – Zagórów w kierunku południowym drogą do Zagórowa, stąd drogą na 
zachód przez Wrąbczyn do granicy gminy przy wschodnim skraju m. Wrąbczynek. Granicą tą w kierunku południowym 
(przy lesie państwowym), a dalej drogą przez Adamierz do drogi Łukom – Pyzdry. Drogą tą w kierunku zachodnim do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 442 i dalej tą drogą w kierunku północnym do m. Pyzdry, a stąd rzeką Wartą w 
kierunku wschodnim, aż do skrzyżowania z drogą Ląd – Zagórów. 

307 68_KON Zamość Poznań 

Od skrzyżowania dróg Łukom – Pyzdry z drogą Myszaków – Ciemierów Kol. z m. Myszaków w kierunku południowym 
przez Myszakówek, Smoleniec, Koszalewską Łąkę do drogi wojewódzkiej 442 w Ciemierów Kolonii i dalej na zachód 
przez Dolne Grądy i Rudę Komorską do rzeki Prosny, która stanowi jednocześnie granicę gminy. Rzeką Prosną do 
rzeki Warty, a dalej Wartą do m. Pyzdry. Stąd drogą wojewódzką 442 w kierunku południowym do skrzyżowania z 
drogą Pyzdry – Łukom i dalej tą drogą w kierunku wschodnim do skrzyżowania w m. Myszaków. 
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308 79_KON Ciemierów Poznań 

Z Myszakowa drogą w kierunku płd. – wsch. do Łukom, stąd dalej drogą Łukom – Gizałki na płd. – zach. przez Hutę 
Łukomską, Grądzeń do północnej granicy gminy Gizałki. Granicą tą w kierunku zachodnim aż do drogi wojewódzkiej 
442 Pyzdry – Gizałki i drogą tą do Tomic. Stąd w kierunku zachodnim drogą przez Górki Tomickie do rzeki Prosny. 
Wschodnim brzegiem rzeki Prosny, który stanowi granicę gminy do miejsca, w którym granica gminy skręca na 
zachód. Dalej granicą gmin: Żerków i Pyzdry najpierw ok. 300m na zachód, a później na północ do drogi Komorze 
Przybysławskie – Ruda Komorska i dalej drogą tą na wschód przez Rudę Komorską, Dolne Grądy do skrzyżowania z 
drogą wojewódzką i dalej na wschód przez Koszalewską Łąkę i na północ przez Smoleniec, Myszakówek do 
skrzyżowania drogi Łukom – Pyzdry w Myszakowie. 

309 93_POZ Dominowo Poznań 

Granica obwodu biegnie granicą gminy od drogi Dzierżnica - Targowa Górka w kierunku południowym do drogi 
Orzeszkowo - Targowa Górka. Dalej drogą tą w kierunku wschodnim do drogi odchodzącej na południowy - zachód od 
m. Mystki, drogą tą przez kolonie Targowa Górka do m. Mystki. Stąd drogą w kierunku południowym do drogi Września 
- Środa Wielkopolska. Dalej drogą wojewódzką nr 432 w kierunku południowo - zachodnim przez m. Zbierki, 
Połażejewo, Ruszkowo do m. Środa Wielkopolska. Z m. Środa Wielkopolska w kierunku północnym drogą przez 
Dębicz i dalej w kierunku m. Giecz do drogi na Bagrowo. Drogą tą w kierunku północnym przez Bagrowo, Gablin, 
Borzejewo do strumyka. Strumykiem tym w kierunku wschodnim koło m. Giecz, do m. Dzierżnica. Stąd drogą na 
Targową Górkę do granicy gminy. 

310 94_POZ Pławce OHZ 

Granica obwodu biegnie drogą Giecz – Środa Wielkopolska od drogi odchodzącej na Bagrowo przez Dębicz, Środę 
Wielkopolską do toru kolejowego Jarocin – Poznań. Torem tym do drogi Trzebisławki - Bieganowo i dalej w kierunku 
północno – wschodnim do cieku Średzka Struga. Ciekiem tym w kierunku północno - zachodnim do drogi 
Szczodrzykowo – Śródka. Następnie drogą tą w kierunku m. Śródka do granicy gminy i dalej granicą gminy na 
północny - zachód do drogi Śródka – Dachowa. Kolejno drogą w kierunku m. Dachowa do drogi odchodzącej na 
północny – wschód i tą drogą do drogi biegnącej do m. Komorniki. Dalej drogą w kierunku północnym na Komorniki do 
autostrady A2. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim autostradą A2 do drogi Borzejewo – Gablin i dalej w 
kierunku południowym przez Gablin, Bagrowo do drogi Giecz - Środa Wielkopolska. 

311 110_POZ Winnagóra OHZ 

Z m. Pałczyn granica biegnie drogą w kierunku Miłosławia do przecięcia się z torem kolejowym Września – Jarocin. 
Stąd torem w kierunku południowym do szosy Miłosław – Jarocin i dalej drogą krajową nr 15 do drogi Antonin – Czarne 
Piątkowo. Drogą tą w kierunku północnym do m. Czarne Piątkowo. Z m. Czarne Piątkowo granica biegnie drogą w 
kierunku północnym przez m. Starkowiec Piątkowski do m. Brzezie. Z m. Brzezie drogą w kierunku wschodnim przez 
m. Chocicza, Ołaczewo do m. Pałczyn. 

312 111_POZ Połażejewo Poznań 

Drogą Mystki – Pałczyn od drogi Września – Środa Wielkopolska w kierunku południowym przez Murzynowo Kościelne 
do m. Pałczyn. Z m. Pałczyn drogą w kierunku zachodnim przez Ołaczewo, Chocicza do m. Brzezie. Stąd drogą w 
kierunku południowym przez kolonie Brzezie, Starkowiec Piątkowski do rzeki Maskawa, rzeką tą w kierunku zachodnim 
do drogi Środa Wielkopolska – Września. Drogą tą w kierunku wschodnim przez Połażejewo, Zberki do drogi Mystki - 
Murzynowo Kościelne. 

313 112_POZ Śnieciska Poznań 

Drogą wojewódzką nr 432 Środa Wielkopolska – Zaniemyśl od toru kolejowego Poznań – Jarocin m. Zaniemyśl. Stąd 
drogą przez Łękno, Jeziory Małe do wschodniego krańca m. Jeziory Wielkie. Dalej drogą przez Bożydar, Jaszkowo do 
m. Dębiec. Stąd drogą przez Koszuty do drogi odchodzącej na Koszuty kolonia i Jarosławiec, drogą tą do toru 
kolejowego Poznań – Jarocin. Następnie torem tym do drogi Środa Wielkopolska – Zaniemyśl. 

314 127_POZ Brodowo Poznań 

Granica obwodu biegnie drogą Czarne Piątkowo - Antonin od rzeki Maskawa do drogi Miłosław – Jarocin. Drogą tą w 
kierunku Jarocina do drogi Murzynówko – Garby. Stąd drogą w kierunku zachodnim przez Murzynowo Leśne do toru 
kolejowego Jarocin - Środa Wielkopolska. Torem tym do m. Środa Wielkopolska. Z m. Środa Wielkopolska drogą w 
kierunku Szlachcina do rzeki Maskawa, rzeką tą w kierunku południowym, a następnie wschodnim do drogi Czarne 
Piątkowo – Antonin. 
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315 128_POZ Krzykosy Poznań 

Granica obwodu biegnie od drogi Brodowo – Miłosław granicą gminy w kierunku południowym do drogi Miłosław – 
Pięczkowo, drogą tą do m. Pięczkowo. Dalej granica biegnie w kierunku na Dębno do granicy gminy i granicą gminy do 
rzeki Warty. Rzeką Wartą do toru kolejowego Jarocin - Środa Wielkopolska, torem do drogi Garby - Murzynowo Leśne, 
drogą tą przez Murzynowo Leśne do drogi Jarocin – Miłosław, drogą tą do granicy gminy m. Starkowiec Piątkowski. 

316 129_POZ Czarnotki Poznań 

Torem kolejowym Poznań – Jarocin od drogi Zaniemyśl - Środa Wielkopolska w kierunku południowym do rzeki Warty. 
Rzeką Wartą w kierunku zachodnim do ujścia rzeki Moskawy, rzeką Moskawą na północ do mostu w m. Kępa Wielka. 
Z m. Kępa Wielka drogą przez Dębice, Majdany do zachodniego brzegu Jeziora Raczyńskiego, brzegiem tym, a 
następnie rowem do drogi Śrem - Środa Wielkopolska. Drogą tą w kierunku północno - wschodnim przez Zaniemyśl do 
toru kolejowego Poznań – Jarocin. 

317 142_POZ Teresa Poznań 

Granica obwodu biegnie od rzeki Warty drogą Środa Wielkopolska – Jarocin przez m. Klęka w kierunku południowym 
do m. Mieszków. Stąd drogą w kierunku m. Chwalęcin do toru kolejowego Mieszków – Śrem, torem tym do drogi 
Panienka – Chwalęcin i dalej w kierunku północnym drogą tą przez Chwalęcin, Kolniczki w kierunku Chociczy do toru 
kolejowego Jarocin - Środa Wielkopolska. Torem tym do rzeki Warty i następnie rzeką Wartą w kierunku wschodnim do 
drogi Środa Wielkopolska – Jarocin. 

318 143_POZ Boguszyn Poznań 

Granica obwodu biegnie torem kolejowym Jarocin - Środa Wielkopolska od rzeki Warty do drogi Chocicza – Chwalęcin, 
drogą tą w kierunku południowym przez Chwalęcin do m. Panienka, a stąd w kierunku zachodnim przez m. Chwałkowo 
Kościelne do drogi Mchy – Chromiec. Drogą tą w kierunku północnym do granicy gminy i dalej granicą gminy w 
kierunku północnym do drogi Boguszynek – Świączyń, drogą tą do Świączynia i dalej w kierunku północno - zachodnim 
do rzeki Warty. Rzeką Wartą na wschód do toru kolejowego Środa Wielkopolska – Jarocin. 

319 115_POZ Krajkowo Poznań 
Granica obwodu biegnie z m. Baranowo rzeką Wartą w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku południowym do 
m. Śrem (na odcinku Trzykolne Młyny – Jaszkowo, granica obwodu biegnie granicą gminy). Stąd drogą przez 
Manieczki, Boreczek, Przylepki, Brodnicę, Żabno do rzeki Warty w m. Baranowo. 

320 130_POZ Mechlin Poznań 

Granica obwodu biegnie od drogi Zaniemyśl – Śrem strumykiem do Jeziora Raczyńskiego, stąd zachodnim brzegiem 
jeziora do m. Majdany. Z m. Majdany drogą przez Dębice do mostu na rzece Moskawa w m. Kępa Wielka. Dalej rzeką 
Moskawą do rzeki Warty i w kierunku zachodnim rzeką tą do m. Śrem. Z m. Śrem drogą wojewódzką nr 434 i 432 na 
Zaniemyśl do strumyka łączącego Jezioro Łękno i Jezioro Raczyńskie. 

321 131_POZ Zbrudzewo Poznań 

Z m. Czmoń drogą przez Kaleje, Zofiówka i dalej w kierunku m. Polesie do drogi Zaniemyśl – Śrem, stąd drogą 
wojewódzką nr 432 i 434 do rzeki Warty w m. Śrem. Dalej rzeką Wartą w kierunku północnym na wysokość m. Góra, 
stąd w kierunku wschodnim odnogą rzeki Warty, dalej kanałem i znów odnogą Warty i strumykiem do m. Zbrudzewo. Z 
m. Zbrudzewo drogą wojewódzką nr 434 w kierunku północnym do m. Czmoń. 

322 132_POZ Krzyżanowo OHZ 

Z m. Przylepki drogą na południowy - wschód przez Boreczek, Manieczki i dalej w kierunku m. Śrem do drogi 
odchodzącej na Szymanowo. Stąd drogą przez Szymanowo, Gaj i dalej w kierunku zachodnim do drogi Rąbiń – 
Błociszewo. Z m. Błociszewo granica biegnie na północ, a następnie na północny - zachód do kolonii Donatowo i dalej 
w kierunku północnym drogą do Grabianowa (około 400m) do drogi Krzyżanowo – Gorzyczki. Drogą tą w kierunku 
zachodnim do drogi odchodzącej na Kopyta i dalej w kierunku północnym do drogi polnej odchodzącej w kierunku 
Czempinia. Następnie drogą tą w kierunku północno – zachodnim do granicy gminy i granicą gminy do drogi Śrem – 
Czempiń. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim do m. Czempiń. Z m. Czempiń torem kolejowym w kierunku 
Poznania do rzeczki (pomiędzy m. Pecna i Tarnowo Stare), rzeczką tą w kierunku południowo – wschodnim do drogi 
Ogieniewo - kolonia Iłówiec, stąd drogą w kierunku południowo – wschodnim przez m. Brodnica do m. Przylepki. 

323 144_POZ Książ Poznań 

Od rzeki Warty w m. Świączyń drogą w kierunku m. Boguszynek do granicy gminy, granicą tą do toru kolejowego 
Mieszków – Śrem. Dalej torem w kierunku zachodnim do drogi Wieszczyczyn – Chrząstowo i drogą tą do m. 
Chrząstowo, a dalej drogą przez Łężek i zachodni skraj m. Sroczewo w kierunku Zaniemyśla do rzeki Warty. Rzeką 
Wartą a zarazem granicą gminy w kierunku wschodnim do m. Świączyń. 
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324 145_POZ Pysząca Poznań 

Od rzeki Warty drogą Zaniemyśl – Wieszczyczyn przez zachodni skraj m. Sroczewo, Łężek, Chrząstowo, Dobczyn do 
toru kolejowego Mieszków – Śrem. Torem tym w kierunku północno – zachodnim do drogi Pysząca - Ostrowo i dalej 
drogą do m. Ostrowo. Z m. Ostrowo najkrótszą linią przez Jezioro Grzymisławskie do m. Gawrony i dalej drogą przez 
Bodzyniewo do południowego krańca m. Kadzewo. Stąd drogą w kierunku północnym (na zachód od m. Nochówko) do 
drogi Nochowo – Śrem. Drogą tą do m. Śrem, a stąd rzeką Wartą do drogi Zaniemyśl – Chrząstowo. 

325 146_POZ Wyrzeka Poznań 

Z m. Śrem drogą w kierunku Nochowa do drogi odchodzącej w kierunku Kadzewa. Drogą tą (na zachód od m. 
Nochówko) przez Kadzewo do m. Mełpin. Z Mełpina na północny zachód drogą przez m. Mórka, Jelenczewo, Dalewo 
do m. Rąbiń. Dalej na północ do m. Błociszewo i stąd przez Gaj, Szymanowo do drogi Czempiń – Śrem, drogą tą do m. 
Śrem. 

326 147_POZ Włościejewki Poznań 

Granica obwodu biegnie od toru kolejowego Mieszków – Śrem drogą Chromiec – Niedźwiady przez Mchy do m. 
Niedźwiady. Stąd drogą w kierunku Podlesia do drogi Jeżewo – Włościejewice. Dalej drogą przez m. Wygoda, 
Włościejewice do drogi Włościejewice – Masłowo, drogą tą przez m. Błażejewo, Maliny do drogi Dolsk – Rusocin. 
Drogą tą przez Rusocin do toru kolejowego Śrem – Mieszków, torem tym do drogi Chromiec – Mchy. 

327 148_POZ Wieszczyszyn Poznań 

Granica obwodu biegnie od toru kolejowego Mieszków – Śrem drogą Dobczyn – Rusocin, przez Rusocin, Trąbinek do 
m. Dolsk. Stąd północnym a dalej zachodnim brzegiem Jeziora Dolskiego Wielkiego do granicy gminy Dolsk. Dalej na 
północny zachód granicą gminy Dolsk, a następnie gminy Śrem do strumyka płynącego z m. Mórka. Strumykiem tym 
do m. Mórka, a stąd drogą w kierunku wschodnim do m. Mełpin i dalej drogą na północ do południowego krańca m. 
Kadzewo. Stąd drogą przez Bodzyniewo do m. Gawrony i najkrótszą linią przez jezioro do m. Ostrowo i dalej drogą w 
kierunku m. Pysząca przez Borgowo do toru kolejowego Śrem – Mieszków, torem tym do drogi Dobczyn – Rusocin. 

328 149_POZ Ostrowieczno Poznań 
Z m. Włościejewice drogą przez m. Wygoda i dalej w kierunku m. Jeżewo do kanału Obry, kanałem na południowy 
zachód do drogi Koszkowo – Dolsk. Drogą tą wojewódzką nr 437 i 434 do Dolska, a stąd drogą przez Trąbinek do 
drogi Masłowo – Błażejewo. Drogą tą przez Maliny, Błażejewo do m. Włościejewice. 

329 150_POZ Małachowo Poznań 

Z m. Dolsk na południowy wschód drogą wojewódzką nr 434 i 437 przez m. Pokrzywnica i dalej w kierunku Koszkowa 
do kanału Obry. Kanałem w kierunku zachodnim do granicy gminy Dolsk, granicą tą do drogi Mszczyczyn – Kunowo i 
drogą tą przez Kunowo do toru kolejowego Gostyń – Kościan. Torem tym na północny zachód do granicy gminy 
Gostyń i granicą tą w kierunku wschodnim a następnie północnym do granicy gminy Dolsk. Granicą gminy w kierunku 
wschodnim do zachodniego brzegu Jeziora Dolskiego Wielkiego i zachodnim, a później północnym brzegiem jeziora do 
m. Dolsk. 

330 133_POZ Gorzyczki OHZ 

Z m. Błociszewo drogą do m. Rąbin, a stąd drogą przez Turew do m. Stary Gołębin. Z m. Stary Gołębin drogą do m. 
Gorzyce, a stąd w kier. zach. drogą przez Słonin dalej w kier. zach. do toru kol. w m. Oborzyska Stare. Stąd torem kol. 
do Czempinia i dalej drogą w kier. Śremu do granicy gminy. Drogą polną, będącą początkowo także granicą gminy, do 
drogi Kopyta - Donatowo , dalej drogą tą na płd. do skrzyżowania z drogą Gorzyczki - Krzyżanowo drogą tą na wsch. 
do drogi polnej do  kol. Donatowo i dalej tą drogą aż do m. Błociszewo. 

331 134_POZ Piechanin OHZ 
Torem kol. Poznań - Kościan od rowu (poniżej m. Pecna około 1000m) do m. Oborzyska Stare, stąd drogą do drogi 
Kościan - Poznań i drogą tą przez m. Jarogniewice do m. Głuchowo. Stąd drogą przez Bieczyny i dalej w kier. m. 
Pecna do kanału Olszynka, kanałem tym do rowu w kierunku m. Iłówiec, rowem tym do toru kol. Poznań - Kościan. 

332 135_POZ Zadory Leszno 

Drogą Poznań - Jarogniewice od granicy gminy Czempiń przez Głuchowo do m. Jarogniewice. Stąd drogą do m. 
Mikoszki aż do rowu za ostatnim budynkiem indywidualnego gospodarstwa rolnego i dalej tym rowem w kier. północno-
zachodnim do Kanału (Obry)Mosińskiego. Dalej kanałem w kier. płd. - zach. ok. 800 m do rowu - granicy gminy 
Czempiń (koło wsi Roszkowo) i dalej tą granicą gminy do starej granicy województwa. Starą granicą województwa do 
granicy gminy Stęszew. Granicą gminy Stęszew do drogi Drożdżyce – Kąkolewo, drogą tą przez m. Dalekie do m. 
Kąkolewo. Z m. Kąkolewo w kier. wschodnim drogą przez m. Modrze i dalej w kier. Maruszkowa do granicy gminy 
Czempiń. Drogą (granicą gminy) dalej w kier. wschodnim do drogi Poznań – Jarogniewice. 
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333 1_LESZ Bonikowo Leszno 

Z miejscowości Jarogniewice drogą przez m. Kawczyn do m. Kościan, stąd drogą przez Pelikan, Białcz Stary i dalej w 
kierunku m. Księgniki do drogi Brońsko – Kotusz, drogą tą przez miejscowość Kotusz do środkowego kanału Obry. 
Kanałem tym w kierunku wschodnim około 3 km, następnie w kierunku północnym około 1,5 km od miejsca 
oddalonego od Północnego Kanału Obry ok. 300 m. Dalej kanałem tym do kanału Prut i kanału Mosińskiego do rowu 
odchodzącego na południowy wschód ok.450 m przed granicą gmin: Kościan i Czempiń. Rowem tym do drogi 
miejscowości Mikoszki i drogą przez m. Mikoszki do m. Jarogniewice. 

334 4_LESZ Czacz Leszno 
Z m. Kościan torem kolejowym w kier. Leszna do drogi Spławie – Śmigiel -Wilkowo Polskie, drogą tą przez 
Bruszczewo, Śmigiel, Żegrowo, Bielawy do m. Wilkowo Polskie. Stąd drogą w kier. Czacza do drogi odchodzącej do m. 
Księgniki, drogą tą przez Księgniki, dalej płn. skrajem m. Brońsko, Białcz Stary i dalej drogą do m. Kościan. 

335 5_LESZ Wonieść Leszno 

Z m. Kościan kościańskim kanałem Obry w kier. płd., a następnie kanałem Wonieść do nowego kanału, kanałem tym 
do szosy i jeziora Wonieść. Stąd w kier. płd. granicą gminy biegnącą najpierw przez jezioro, później wschodni brzeg 
jeziora Wonieść i jeziora Jezierzyckiego do grobli i dalej środkiem stawów granicą gminy do drogi asfaltowej Jezierzyce 
Wojnowice. Następnie drogą w kier. Jezierzyc, a później granicą gminy Śmigiel w kier. zach. do toru kol. Leszno - 
Kościan, torem tym do m. Kościan. 

336 6_LESZ Racot OHZ 

Drogą Rogaczewo Małe - Kopaszewo od toru kolejowego Kościan-Gostyń do Kopaszewa, a stąd drogą w kier. zach. 
przez Wławie, Osiek, Stary Dębiec i dalej w kier. do granicy gminy (wsch. brzeg Jeziora Jezierzyckiego i Jeziora 
Wonieść). Granicą tą w kier. płn. do nowego kanału drogą na Gryżynę, a dalej nowym kanałem do kanału Wonieść, 
kanałem tym do kościańskiego kanału Obry, kanałem tym do m. Kościan. Z m. Kościan torem kol. w kier . Gostynia do 
drogi Rogaczewo Małe - Kopaszewo. 

337 7_LESZ 
Nowy 

Lubosz 
OHZ 

Z m. Gołębin Stary drogą przez Turew, Rogaczewo Małe i dalej w kier. Kopaszewka do toru kolejowego Gostyń - 
Kościan, torem do Kościana, a stąd drogą w kier. Poznania do drogi Kurowo - Oborzyska Stare, drogą tą przez 
Oborzyska Stare i dalej drogą przez Słonin, Gorzyce do m. Gołębin Stary. 

338 8_LESZ Bieżyn Leszno 
Z m. Mórka strumykiem w kier. płd. do granicy gminy, granicą gminy do strumyka płynącego w kier. płd. - zach. na 
Żelazno, strumykiem tym do drogi Stężyca-Kościan, drogą przez m. Lubiń, Jerka do drogi Kopaszewo-Turew, drogą tą 
przez Rogaczewo Małe do m. Turew. Z m. Turew drogą w kier. płd. - wsch. przez m. Rąbiń, Dalewo do m. Mórka. 

339 9_LESZ Krzywiń Leszno 

Z m. Jerka drogą przez Lubiń, Bielewo i dalej w kier. wsch. do strumyka. Strumykiem tym w kier. płd. – zach. do drogi 
Żelazno - Osowo Stare. Drogą tą do drogi Lubiń - Stankowo i dalej drogą tą do m. Stankowo. Z m. Stankowo 
kościańskim kanałem Obry w kier. płn. - zach. do miejsca, w którym granica gminy skręca na zachód około 300 m 
przed m. Teklimyśl, granicą gminy przez środek stawów do grobli przed jeziorem Jezierzyckim, a następnie wschodnim 
brzegiem jeziorem Jezierzyckiego, będącym granicą gminy (około 1200 m) do drogi Zgliniec - Dębiec. Od drogi 
asfaltowej drogą polną prosto do Osieka i dalej przez kanał do Wławia, dalej do Kopaszewa i dalej drogą w kier. 
Turewii do drogi Kościan - Jerka i do m. Jerki. 

340 11_LESZ Bronikowo Leszno 

Z m. Śmigiel drogą w kier. płd. do m. Nietążkowo, m. Podśmigiel. Z m. Podśmigiel do drogi Boguszyn - Bronikowo i 
dalej w kier. m. Bronikowo. Z m. Bronikowo drogą przez Machcin i dalej w kierunku Dłużyny do drogi Bukowiec Górny - 
Sokołowice, stąd drogą w kier. płn., a później zach. do m. Skarżyń. Z m. Skarżyń drogą przez m. Charbielin i dalej do 
m. Boszkowo. Z m. Boszkowo drogą w kier. płd. do m. Boszkowo Letnisko, stąd drogą w kier. m. Starkowo do granicy 
gminy. Granicą gminy: Przemęt i Włoszakowice przecinając Jezioro Boszkowskie i kierując się na zach. do Kanału 
Błotnickiego. Następnie wzdłuż zach. brzegu Jeziora Boszkowskiego i dalej wzdłuż linii drzew początkowo na płn. – 
zach; potem na płn. - wsch. przecinając drogę Błotnica - Sączkowo. Dalej granica biegnie na płn. - wsch. drogą polną, 
wzdłuż granicy terenu podmokłego, aż do drogi Przemęt (Przedmieście) - Dębina, kolejno w kier. zach. (około 340 m) i 
płn. do drogi Przemęt - Sączkowo. Drogą tą na wsch. przez m. Sączkowo, Bucz, Poladowo do m. Śmigiel. 
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341 106_POZ Kąkolewo Poznań 
Z m. Bukowiec drogą przez m. Biała Wieś do m. Grodzisk. Z Grodziska drogą w kier. Jabłonnej przez m. Zdrój do 
granicy gminy. Granicą gminy w kier. płn. - zach. do kol. Albertowsko, a stąd drogą do m. Kąkolewo i dalej drogą w 
kier. płn. do m. Bukowiec. 

342 119_POZ Granowo Poznań 

Granicą gminy od drogi Strzępin - Słupia do Jeziora Strykowskiego. Następnie zachodnim brzegiem tegoż jeziora, a 
jednocześnie granicą gminy przechodząc przez jezioro na jego wschodni brzeg, aż do drogi Modrze - Żydowo – 
Kąkolewo. Drogą tą przez Kąkolewo, Granówko i dalej w kierunku m. Jaskółki do granicy gminy, skąd granicą tą do 
rzeki Mogilnicy. Rzeką Mogilnicą w kierunku płn. do drogi Woźniki - Dakowy Mokre. Drogą tą przez Dakowy Mokre, 
Strzępin i dalej w kierunku na Słupię do granicy gminy. 

343 120_POZ Ptaszkowo Poznań 

Z m. Woźniki w kier. płd. - zach. drogą do m. Ptaszkowo, stąd drogą w kier. na m. Cykówko do drogi pokrywającej się z 
granicą gminy (częściowo), drogą tą w kier. płd. - zach., a później zach. do drogi Ptaszkowo-Ujazd, drogą tą do m. 
Ujazd. Z m. Ujazd drogą przez Grodzisk Wlkp. i dalej w kier. Opalenicy do m. Urbanowo. Z Urbanowa drogą przez 
Snowidowo do m. Woźniki. 

344 121_POZ Kobylniki Poznań 
Z m.  Ujazd drogą w kier. płd. – zach. do m. Rataje i dalej w kier. na Ruchocice do rzeki, rzeką tą do drogi Gnin-
Kobylniki, drogą tą w kier. Kobylnik (około 400 m) do drogi odchodzącej w kier. Czarnej Wsi, drogą tą do drogi 
Jabłonna- Grodzisk. Stąd drogą w kier. płn. -wsch. przez m. Zdrój, Grodzisk Wlkp. do m. Ujazd. 

345 122_POZ Rakoniewice Poznań 

Z m. Rataje w kier. Augustowa do granicy gminy, granicą gminy do drogi Wielichowo-Rakoniewice, drogą tą do 
Rakoniewic. Stąd w kier. płn. - zach. drogą przez Narożniki do m. Gola i dalej drogą w kier. m. Gnin do drogi 
Rakoniewice –Jabłonna, drogą tą do m. Wioska. Z m. Wioska drogą przez Blinek w kier. Kąkolewa do granicy gminy, 
granicą gminy w kier. płd. – wsch. do drogi Czarna Wieś-Gnin, drogą tą do rzeki w m. Gnin, rzeką tą koło Ruchocic i 
dalej w kier. Zielęcina do drogi Rataje-Augustowo. 

346 123_POZ Jabłonna Poznań 

Drogą Kąkolewo-Wioska od granicy gminy przez Blinek do m. Wioska, stąd drogą w kier. Rakoniewic do drogi Gnin-
Głodno, drogą tą przez m. Gola do m. Głodno. Stąd w kier. płn. - zach. przez kol. Głodno do m. Barłożna. Z m. 
Barłożna drogą do m. Błońsko i dalej przez miejscowość Kuźnica Zbąska w kier. m. Boruja Kościelna do granicy 
gminy. Granicą gminy w kier. wsch. do rzeki płynącej z m. Boruja Nowa do kol. Albertowsko, rzeką tą w kier. wsch. do 
granicy gminy, granicą gminy w kier. płd. -wsch. do drogi Kąkolewo - Blinek. 

347 136_POZ Konojad Poznań 

Z m. Kąkolewo w kier. płd. drogą przez m. Dalekie i dalej w kier. Drożdżyc do granicy gminy. Granicą gminy i dalej 
dawną granicą województwa, i ciekiem wodnym do granicy gminy (przebiega koło m. Roszkowo) do płn. Kanału Obry. 
Kanałem tym do ujścia kanału Prut II, kanałem tym w kier. płn., a następnie rzeką Mogilnicą do drogi Karczewo-
Jaskółki. Drogą tą przez Jaskółki, Granówko do m. Kąkolewo. 

348 137_POZ Parzęczewo OHZ 

Rzeką Mogilnicą w kier. płd. od drogi Woźniki-Dakowy Mokre do granicy gminy, granicą gminy do drogi Granówko-
Karczewo, drogą tą przez m. Jaskółki do rzeki Mogilnicy. Rzeką tą w kier. płd; a następnie kanałem Prut II do 
Północnego Kanału Obry. Kanałem tym w kier. wsch. około 300m, a następnie w kier. płd. do Środkowego kanału Obry 
i kanałem tym w kier. zach. do rowu odchodzącego (około 1500 m na zach. od m. Reńsko) w kier. płn., rowem tym do 
Północnego Kanału Obry. Kanałem tym w kier. zach. (ok. 900m) do rowu odchodzącego w kier. płn. do drogi 
Wielichowo-Trzcinica. Rowem tym do drogi, a następnie drogą przez Trzcinicę, Lubiechowo i dalej w kier. m. Wąbiewo 
do rzeki, rzeką w kier. płn. - zach. do granicy gminy, gminą tą w kier. płn. - wsch. do drogi Wąbiewo-Kowalewo. Drogą 
tą przez Kowalewo do m Ujazd. Stąd drogą w kier. Ptaszkowa do drogi pokrywającej się z granicą gminy (częściowo), 
drogą tą w kier. wsch. do drogi Cykówko –Ptaszkowo, drogą tą do m. Ptaszkowo. Z m. Ptaszkowo drogą przez Woźniki 
i dalej w kier. m. Dakowy Mokre do rzeki Mogilnicy. 
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349 138_POZ Wielichowo Poznań 

Z m. Ujazd drogą do m. Kowalewo, a stąd drogą w kier. Wąbiewa do granicy byłej gromady, dalej w kier. zach. do 
granicy gminy granicą tą w kier. płd. - zach. do rzeki, rzeką tą do drogi Wąbiewo-Lubiechowo, drogą tą przez 
Lubiechowo, m. Trzcinica i dalej w kier. płd., a następnie zach. do pierwszego rowu odchodzącego w kier. płd. do 
Północnego Kanału Obry. Kanałem tym w kier. zach. do granicy gminy, granicą gminy w kier. płn.- zach. do drogi 
Tarnowa-Rakoniewice, drogą tą w kier. Rakoniewic do granicy gminy. Granicą gminy do drogi Gradowice-Rataje, 
drogą tą przez Rataje i dalej w kier. płn. do drogi Ruchocice-Ujazd, drogą tą do m. Ujazd. 

350 139_POZ Rostarzewo Poznań 

Z m. Rakoniewice drogą kier. Wielichowa do granicy gminy, granicą tą w kier. płd. -zach. do drogi Rakoniewice-
Tarnowa, drogą tą do granicy gminy w m. Piotrowo, granicą gminy do Północnego Kanału Obry, kanałem tym w kier. 
zach. do drogi Zaborowo-Błocko, drogą tą w kier. płn. przez m. Błocko, Gościeszyn do m. Zdrogowo, a stąd drogą w 
kier. zach. przez m. Tłoki do toru kol. Wolsztyn-Rakoniewice. Torem tym do drogi Rostarzewo-Stodolsko, stąd drogą 
przez Stodolsko, wsch. skraj m. Głodno do m. Gola. Z m. Gola drogą w kier. płd. - wsch. do m. Rakoniewice. 

351 140_POZ Reńsko OHZ 

Od Środkowego Kanału Obry w m. Kotusz drogą w kier. m. Brońsko do drogi Białcz Stary – Wilkowo Polskie. Drogą tą 
przez Księginki, a dalej drogą przez Wilkowo Polskie do m. Śniaty.  Stąd drogą w kier. płd. przez m. Kluczewo do m. 
Siekówko. Z m. Siekówko drogą w kier. płn. - zach. w kier. m. Terespol do Środkowego Kanału Obry. Kanałem tym do 
granicy gminy, granicą tą w kier. płn. do Północnego Kanału Obry, kanałem tym w kier. płn. – wsch. do I rowu 
(pomiędzy m. Ziemin i Reńsko) łączącego kanał ten ze Środkowym Kanałem Obry, rowem do Środkowego Kanału 
Obry i kanałem tym w kier. wsch. do m. Kotusz. 

352 20_ZLNG Tuchorza Poznań 

Z m. Aleksandrówka (od pkt. przecięcia się granicy powiatu z drogą Boruja Kościelna-Kużnica Zbąska) drogą w kier. 
płd. przez m. Kuźnica Zbąska, Błońsko do m. Barłożna, skąd drogą w kier. zach. Przez m. Ruchocki Młyn, m. Krzewina 
i m. Stara Tuchorza do toru kolejowego Zbąszyń-Wolsztyn, dalej tym torem w kier. płn. - zach. do granicy gminy i dalej 
granicą gminy w kier. płn. i dalej wsch. do styku granic gmin. Od tego punktu drogą w kier. wsch. przez m. Boruja-
Szarki i Szarki St. do m. Aleksandrówka. 

353 21_ZLNG Godziszewo Poznań 

Od granicy gminy Zbąszyń torem kolejowym Zbąszyń-Wolsztyn do m. Kiełpiny, skąd w kier. zach. drogą do m. Siedlec, 
dalej drogą w kierunku m. Babimost przez Wojciechowo, Chobienice, Grójec Wielki aż granicy województwa. Granicą 
tą na północ do granicy gminy Zbąszyń i dalej granicą tą w kierunku wschodnim do toru kolejowego Zbąszyń – 
Wolsztyn. 

354 34_ZLNG Wolsztyn Poznań 
Rostarzewo do toru kolejowego Rakoniewice-Wolsztyn, torem tym do m. Wolsztyn i dalej torem w kier. Zbąszynia do 
drogi Reklin, Tuchorza Stara, drogą tą przez m. Tuchorza Stara do m. Krzewina. Z m. Krzewina drogą do m. Ruchocki 
Młyn, skąd drogą w kier. wsch. do m. Głodno, dalej do toru kolejowego w kierunku m. Rostarzewo. 

355 35_ZLNG Żodyń Poznań 

Torem kolejowym Zbąszyń-Wolsztyn w kier. płd. - wsch. od drogi Kiełpiny – Ruchocki Młyn do Wolsztyna, skąd drogą 
przez Niałek Wielki, Krutla, Obra do płn. Kanału Obry. Kanałem tym na zachód do styku z granicą województwa i dalej 
granicą województwa na płn.-zach. do drogi w m. Marianice i drogą tą do m. Jaromierz. Z m. Jaromierz w kier. zach. do 
drogi Kopanica- Wolsztyn i dalej drogą przez las w kier. płn. - wsch. do m. Siedlec. Z m. Siedlec drogą w kier. płn. - 
wsch. przez m. Kiełpiny do toru kolejowego. 

356 36_ZLNG Kopanica Poznań 
Z m. Chobienice drogą w kierunku płd. - wsch. do m. Siedlec. Z m. Siedlec drogą w kierunku płd. – zach. do m. 
Jaromierz. Dalej drogą przez m. Marianice do granicy województwa. Granicą tą linią łamaną aż do drogi Babimost – 
Chobienice i drogą tą w kierunku wschodnim do Chobienic. 

357 
2_LESZ 

48_ZLNG 
Torfiarnia - 

Nowa Dąbrowa 
Poznań 

Z m. Tłoki drogą w kier. wsch. do m. Zdrogowo, skąd drogą w kier. płd. przez Gościeszyn, Błocko do Północnego 
Kanału Obry, dalej tym kanałem w kier. wschodnim do granicy gmin Rakoniewice – Wielichowo. Granicą gmin do 
Środkowego Kanału Obry, kanałem tym w kier. zach. do drogi Terespol-Siekówko. Drogą tą do przecięcia się z 
Południowym Kanałem Obry, dalej kanałem w kier. płd. -zach. a później zach. do drogi Mochy-Wroniawy. Drogą tą do 
Północnego Kanału Obry. Kanałem tym w kier. płn. - wsch. do toru kolejowego Wolsztyn-Leszno. Torem tym kierunku 
płn. - zach. do m. Adamowo, skąd torem kolejowym Wolsztyn-Rakoniewice do m. Tłoki. 
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358 3_LESZ Kluczewo Poznań 
Z m. Wilkowo Polskie drogą przez Bielawy, Żegrówko do m. Śmigiel. Stąd drogą przez Poladowo, Barchlin, Bucz, 
Sączkowo i dalej w kier. Przemętu do dawnej granicy gminy. Dawną granicą gminy do drogi Sączkowo-Siekówko, 
droga tą do m. Siekówko, stąd do m. Kluczewo, a dalej kier. płn. do m. Śniaty i stąd drogą do m. Wilkowo Polskie. 

360 49_ZLNG Kębłowo Poznań 

Z m. Wolsztyn torem kolejowym linii Wolsztyn – Rakoniewice do m. Adamowo i dalej torem kolejowym linii Wolsztyn - 
Leszno do Północnego Kanału Obry. Kanałem tym do drogi Wroniawy-Mochy, drogą tą do Południowego Kanału Obry. 
Kanałem tym do Środkowego Kanału Obry i dalej tym kanałem do drogi Świętno-Kębłowo, następnie tą drogą do cieku 
wodnego i tym ciekiem w kier. zach. do jeziora, skąd płd. skrajem jeziora i drogą leśną do drogi Świętno-Wolsztyn, 
drogą tą w kierunku północnym ok 450m do granicy nadleśnictw Wolsztyn i Sława Śląska. Granicą tych nadleśnictw na 
zachód do granicy województwa, dalej granicą tą do miejsca w którym granica województwa przebiega ok. 50m od  
Północnego Kanału Obry. Następnie tym kanałem do m. Obra, stąd drogą przez Krutla do toru kolejowego w m. 
Wolsztyn. 

362 55_ZLNG Świętno Poznań 

Środkowym kanałem Obry od drogi Świętno - Kłębowo do Południowego Kanału Obry.  Kanałem tym w kierunku płd. - 
zach. do granicy województwa i granicą tą kolejno w kierunku zachodnim, a dalej północnym i wschodnim do granicy 
nadleśnictw Sława Śląska – Wolsztyn. Granicą tych nadleśnictw w kierunku wschodnim do drogi Obra – Świętno. 
Drogą tą w kierunki Świętna ok 450m do drogi leśnej i dalej drogą tą w kierunku wsch. do Jeziora Świętno, gdzie płd. 
brzegiem tego jeziora do kanału i kanałem tym do drogi Świętno – Kębłowo. Dalej tą drogą w kierunku płn. - wsch. do 
Środkowego Kanału Obry. 

363 12_LESZ Błotnica Poznań 

Z m. Siekówko drogą na płd. – wsch. do drogi Kluczewo – Przemęt (Przedmieście). Stąd drogą na płd. - zach. w 
kierunku m. Przemęt do drogi odchodzącej na Sączkowo. Dalej drogą najpierw w kierunku Sączkowa, a później na 
południe do skrzyżowania z drogą Sączkowo – Przemęt (Przedmieście). Stąd dalej na południe do drogi Przemęt – 
Dębina. Drogą tą na wschód, mijając charakterystyczne obniżenie terenowe porośnięte gęstą roślinnością. Następnie 
granica skręca na płd. – zach.  biegnąc drogą polną, wzdłuż granicy terenu podmokłego. Przecina drogę Sączkowo – 
Błotnica i dalej biegnie wzdłuż linii drzew początkowo na płd. – zach., potem na płd. - wsch. do zachodniego brzegu 
jeziora Boszkowskiego. Brzegiem tego jeziora na płd. – zach. do Kanału Błotnickiego. Stąd w linii prostej przecinając 
jezioro Boszkowskie do granicy gmin: Przemęt i Włoszakowice. Granicą gmin w kierunku płd. przecinając linię kolejową 
Wolsztyn – Leszno dociera do północnego brzegu jeziora Dominickiego. Początkowo północnym, później zachodnim 
brzegiem tego jeziora, a jednocześnie granicą gminy Przemęt do drogi Miastko – Górsko. Dalej granicą gminy na 
zachód do końca lasu. Stąd linią prostą przecinając działki 110 i 111 do płd. – wsch. krańca krzewów rosnących na 
działce 111. Kolejno południową granicą dz. 111 i w linii prostej biegnie do zachodniej granicy dz. 125. Dalej granicą 
gminy, a następnie w kierunku zach. do płd. brzegu Jeziora Osłonińskiego, wsch. brzegiem Jeziora Górskiego, 
Olejnickiego, Radomierskiego, Przemęckiego, płd. brzegiem Jeziora Błotnickiego i wsch. Przemęckiego, do strumyka 
łączącego to jezioro z Południowym Kanałem Obry. Strumykiem tym do kanału, a następnie kanałem do drogi Terespol 
–Siekówko, drogą tą do m. Siekówko. 

364 13_LESZ Mochy Poznań 

Od Południowego kanału Obry strumykiem do jeziora Przemęckiego, a stąd wsch. brzegiem jeziora Przemęckiego, płd. 
brzegiem jezior: Błotnickiego i Przemęckiego. Następnie wsch. brzegiem jezior: Radomierskiego, Olejnickiego, 
Górskiego do płd. brzegu jeziora Osłonińskiego i stąd do granicy gminy. Granicą gminy w kier. zach. przecinając 
jezioro Wieleńskie - Trzytoniowe do granicy województwa. Granicą województwa na północ między oddziałami 274 i 
316 do drogi Spokojna –Kaszczor. Dalej drogą na północ w kierunku Łupic Kaliskich, a później początkowo na wsch., 
potem na płn. granicą województwa docierając do strumienia, który łączy się z Kanałem Łupickim. Strumieniem tym, 
potem Kanałem Łupickim, dalej Kanałem Kaszczorskim do Południowego Kanału Obry. Kanałem tym w kierunku wsch. 
do strumyka łączącego ten kanał z Jeziorem Przemęckim. 
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365 60_KON Koźmin Konin 

Rzeką Wartą (która stanowi jednocześnie wschodnią granicę gminy Brudzew) od punktu na wysokości m. Janów w 
kierunku południowym aż do drogi Posoka Mała – Osina. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim przez Posokę Małą, 
północny skraj Paulinowa, do drogi odchodzącej na północ na Brudzew (przy wschodnim skraju m. Warenka).  
Następnie drogą tą na północ przez Bogdałów - Kolonia i Brudzew do drogi Olimpia – Cichów, a dalej drogą tą na 
wschód przez Cichów do drogi Koło – Koźmin. Dalej drogą tą na południe do m Janów i stąd drogą na wschód do rzeki 
Warty. 

366 61_KON Brudzew Konin 

Z Brudzewa drogą na południe do Bogdałów – Kolonia, a stąd drogą na płn. – zach. przez Bogdałów, Bratuszyn do m. 
Galew. Stąd drogą na zachód do m. Mikołajew, a z m. Mikołajew drogą na północ przez Międzylesie i Władysławów do 
drogi odchodzącej w kierunku płn. – wsch. do m. Skarbki, stąd południową granicą gm. Kościelec do przecięcia z drogą 
na Koble Daniszewskie i drogą tą przez Koble do Daniszewa, a stąd drogą w kierunku m. Łęka do drogi prowadzącej 
na południe do Brudzewa. 

367 62_KON Władysławów Konin 

Od skrzyżowania dróg Dąbrowice Częściowe – Koble i Dąbrowice Częściowe – Władysławów drogą w kierunku 
południowym przez Władysławów i Międzylesie do m. Mikołajew. Stąd na zachód drogą przez Małoszynę do 
skrzyżowania z drogą asfaltową Grzymiszew – Chylin i drogą tą w kierunku Chylina do duktu leśnego skośnego do 
drogi Tuliszków – Władysławów. Następnie duktem tym na północ do m. Tarnowski Młyn, a dalej drogą nadal na 
północ do m. Stawki. Dalej drogą na wschód przez Wyszynę do drogi Grzymiszew – Kuny i drogą tą na północ do m. 
Kuny. Stąd drogą na wschód przez Olesin do granicy gmin Kościelec i Władysławów i granicą tą do skrzyżowania dróg 
Dąbrowice Częściowe – Koble i Dąbrowice Częściowe – Władysławów. 

368 63_KON Grabowiec Konin 

Z m. Stawki drogą na południe przez Jabłonną do m. Tarnowski Młyn, a stąd drogą na płd. – zach. przez m. Tarnowa 
do Tuliszkowa. Z Tuliszkowa drogą wojewódzką numer 443 w kierunku zachodnim do zachodniej granicy gminy 
Tuliszków i granicą tą na północ a dalej na płn. - wsch. do drogi Nowy Świat – Dryja i dalej tą drogą, która stanowi 
jednocześnie granicę gminy Tuliszków przez zachodni skraj m. Dryja do drogi Tuliszków – Konin (droga krajowa numer 
72). Dalej drogą tą ok. 800m w kierunku m. Żdzary, a dalej drogą na wschód przez m. Żdzary – Kolonia do drogi 
Teresin – Hiszpania. Następnie drogą tą na północ ok. 900m do drogi odchodzącej na wschód do m. Stawki i drogą tą 
przez Izabelin i Burbony do m. Stawki. 

369 72_KON Szadów Pański Konin 

Od skrzyżowania dróg Posoka - Warenka z drogą na Smulsko, drogą tą w kierunku płd. do Smulska. Następnie ze 
Smulska na zachód drogą na Turek do skrzyżowania z drogą na Żuki. Dalej drogą na północ, wschodnią stroną 
elektrowni do drogi Turek - Kościelec i drogą tą do Bratuszyna. Następnie na wschód z Bratuszyna przez Bogdałów 
najkrótszą drogą do Kol. Bogdałów. Stąd na południe do wsch. skraju Warenki a dalej na wschód do skrzyżowania z 
drogą na Smulsko. 

370 73_KON Grzymiszew Konin 
Z m. Turek drogą w kierunku płn. – zach. przez Słodków, Grzymiszew i Wymysłów do Tuliszkowa, dalej drogą w 
kierunku płn. – wsch. przez m. Tarnowa do m. Tarnowski Młyn, a stąd duktem (za strugą Topiec) na południe do szosy 
Chylin – Grzymiszew i szosą tą do Rudy. Z Rudy na płd. – wsch. i wschód przez m. Alinia i m. Małoszyna do drogi 
Władysławów – Turek i drogą tą na południe do Turku. 

371 74_KON Tuliszków Konin 

Z Tuliszkowa drogą w kierunku płd. – wsch. przez Wymysłów do Grzymiszewa. Dalej drogą na południe do drogi 
Bibianna – Wrząca przy m. Piętno i dalej drogą tą na zachód przez m. Bibianna, Smaszew do Dzierzbina. Z Dzierzbina 
drogą na północ przez Bogusławice do m. Gadów. Stąd drogą utwardzoną w kierunku m. Grochowy Trzecie do drogi 
asfaltowej. Drogą asfaltową na wschód do drogi gruntowej biegnącej na północ. Tą drogą gruntową do kanału 
płynącego z kierunku m. Grochowy Trzecie do Gadówka i dalej kanałem do m. Gadówek. Następnie drogą na północ 
przez Gadowskie Holendry do drogi Rychwał – Tuliszków (droga wojewódzka numer 443) i dalej drogą tą na wschód 
przez m. Nowy Świat do Tuliszkowa. 



Strona 46 z 63 

 

Nowy 
nr 

obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 

lub 
OHZ 

Opis granicy 

372 80_KON Ewinów Konin 

Rzeką Wartą (która stanowi jednocześnie granicę województwa wielkopolskiego) od punktu na wysokości m. Osina w 
kierunku południowym do Radyczyn Kolonia. Stąd dalej granicą województwa wielkopolskiego w kierunku 
południowym aż do przecięcia z drogą Spycimierz – Józefów i dalej granicą województwa do drogi biegnącej z Łęgu 
Dominikowskiego w kierunku Józefowa. Dalej kierując się tą drogą na zachód przecinając drogę Spycimierz – Józefów 
i dalej drogą na zachód przez Młyny Piekarskie do m. Zagaj. Następnie w kierunku północnym przez Dąbrowica – 
Kolonia, Boleszczyn, Smulsko, Skrzynki aż do drogi odchodzącej na wschód do m. Posoka. Drogą tą przez Posokę do 
punktu na rzece Warcie. 

373 81_KON Przykona Konin 
Ze Smulska drogą na południe przez Boleszczyn i Dąbrowica – Kolonia do m. Zagaj, dalej drogą na zachód przez 
Chrapczew do m. Dobra, a stąd drogą w kierunku płn. – zach. przez Orzepów do drogi Kawęczyn – Turek w m. Kowale 
Pańskie. Dalej drogą tą na północ przez Kaczki Mostowe do drogi Turek – Uniejów (droga krajowa numer 72) w m. 
Żuki, i drogą tą na płd. wsch. przez Przykonę do Smulska. 

374 82_KON Malanów Konin 
Z Bratuszyna na południe do drogi na Korytków i dalej tą drogą omijając od wschodu elektrownię do drogi Uniejów – 
Turek i dalej przez Żuki, Kaczki Mostowe do m. Kowale Pańskie. Stąd na zachód przez Dziewiątkę do m. Czachulec i 
dalej w kierunku płn. do Malanowa. Z Malanowa na płn. – wsch. do Turku, a stąd na północ do m. Mikołajew. Dalej na 
wschód przez Galew do Bratuszyna. 

375 83_KON Słodków Konin 
Z Turku drogą w kierunku płd. – zach. przez Cisew do Malanowa, następnie w kierunku płn. – zach. przez Kokos do m. 
Lipiny, a dalej na północ przez Wydrzygrosz a dalej na płn. – zach. do Piętna. Z Piętna na północ do Grzymiszewa. Z 
Grzymiszewa drogą w kierunku płd. – wsch. przez Słodków do Turku. 

376 84_KON Brody Konin 
Z Piętna drogą w kierunku płd. – wsch. przez Wydrzygrosz, a dalej w kierunku południowym do m. Lipiny. Stąd drogą 
na płd. – wsch. przez Kokos do Malanowa. Dalej drogą w kierunku płd. – zach. (droga wojewódzka numer 470) do m. 
Karczemka, a stąd drogą w kierunku płn. – zach. do m. Kazala Stara. Następnie drogą na północ przez Teodorów, m. 
Danowiec, do Dzierzbina. Z Dzierzbina na północny wschód do Smaszewa i dalej drogą na wschód do Piętna. 

377 87_KON Piekary Konin 

Granicą województwa wielkopolskiego od m. Józefów w kierunku południowym do m. Łęg Piekarski. Dalej granicą 
województwa do zapory czołowej zbiornika Jeziorsko. Następnie granicą województwa przez zbiornik Jeziorsko i dalej 
granicą województwa na zachód przez Zaspy Miłkowskie do drogi Goszczanów – Głuchów. Stąd drogą na północ do 
m. Głuchów. Z Głuchowa przez Rzymsko BG do m. Rzymsko. Stąd na północ drogą krajową nr 83 do m. Dobra. Z 
Dobrej drogą na wschód przez Chrapczew i Młyny Piekarskie do granicy województwa wielkopolskiego. 

378 88_KON Czajków Konin 
Z m. Dobra drogą w kierunku południowym (droga krajowa numer 83) przez Dąbrowę, Rzymsko do miejscowości 
Zaspy Miłkowskie, a stąd granicą województwa wielkopolskiego na zachód do m. Borek Głuchowski. Dalej drogą na 
północ przez Głuchów, Milejów, Kawęczyn i Ciemień do m. Kowale Pańskie. Następnie drogą w kierunku płd. – wsch. 
(droga krajowa numer 83) przez Orzepów do m. Dobra. 

379 89_KON Wojciechów Konin 

Z m. Kowale Pańskie drogą w kierunku południowym przez Ciemień, Kawęczyn i Milejów do Głuchowa. Z Głuchowa 
drogą w kierunku zachodnim (droga wojewódzka numer 471) przez Tokary Pierwsze, Gozdów i Myszkowice do m. 
Małgów.  Stąd drogą na północ do Będziechowa, a z Będziechowa na zachód ok. 1750m do drogi odchodzącej na 
północ na Skarżyn – Kolonia. Dalej drogą tą na północ przez Skarżyn – Kolonia do drogi Nowe – Stary Czachulec i 
dalej drogą tą na wschód przez Stary Czachulec, a dalej na płn. - wsch. przez m. Dziewiątka do m. Kowale Pańskie. 

380 14_KAL Brudzew Kalisz 

Z m. Piskory drogą w kier. płd. przez m. Lipe, Bolmów do m. Blizanów, następnie drogą na zach. przez m. Janków 
Pierwszy i Grodzisko do rzeki Prosny, rzeką tą na płn. - zach. do m. Chocz. Następnie drogą z m. Chocz na wsch. i 
płn. - wsch. przez m. Nowy Olesiec, Józefów w kier. m. Ciświca Stara do granicy gminy i dalej granicą tą na wsch. aż 
do drogi odchodzącej na płd. między oddziałami leśnymi nr 159 i 158 Leśnictwo Lipe w kier. m. Piskory i Lipe. 
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381 15_ KAL Zbiersk Kalisz 

Drogą Rychwał - Stawiszyn w kier. płd. od drogi Grądy Nowe - Gliny przez m. Zbiersk drogą nr 25, do m. Stawiszyn i 
dalej drogą w kier. zach. przez m. Długa Wieś I, Blizanówek do m. Blizanów. Następnie w kier. płn. przez m. Bolmów, 
Lipe, Piskory drogą leśną między oddziałami 159 i 158 do „Czarnej drogi” i dalej w kier. płd. - wsch. wzdłuż granicy 
powiatów Konin - Kalisz. Granicą tą do drogi Borowiec Stary - Jarantów Kol. Następnie drogą ok. 400m w kier. m. 
Borowiec Stary, dalej w prawo w kier. m. Grądy Nowe przez byłą miejscowość Wióry do drogi Huta -Zbiersk, następnie 
tą drogą w prawo w kier płd. ok. 100 m, i w lewo ok. 200 m, następnie w prawo drogą biegnącą południowym skrajem 
wsi Konary w kier. płd. - wsch. ok. 1500 m, następnie w lewo w kier. płn. -wsch. ok. 800 m do drogi Grądy Nowe - 
Konary i dalej droga płn. stroną m. Grądy Nowe, a następnie drogą na wsch. w kierunku m. Gliny aż do skrzyżowania z 
drogą Rychwał Stawiszyn. 

382 16_ KAL Zamęty Kalisz 

Z m. Gadów drogą przez Bogusławice, Dzierzbin, Danowiec, Teodorów, Kazala Stara do drogi Nowe Prażuchy – 
Klotyldów i drogą tą przez m. Klotyldów, Korzeniew, Przyranie, kol. Zbiersk do m. Zbiersk. Stąd drogą nr 25 do m. 
Lubiny. Dalej drogą w kier. płd. - wsch. przez m. Gliny do rzeki Czarna Struga, rzeką tą w kier. płn. do północnej części 
m. Lubiny, stąd na wschód granicą powiatu Kalisz - Konin do m. Rybie, następnie na północ do m. Gadówek. Z 
Gadówka kanałem płynącym w kierunku m. Grochowy Trzecie do drogi gruntowej. Tą drogą na południe do drogi 
asfaltowej, dalej drogą asfaltową na zachód do drogi biegnącej z m. Grochowy Trzecie do Gadowa. Następnie drogą 
utwardzoną do Gadowa. 

383 21_ KAL Jastrzębniki Kalisz 

Z m. Stawiszyn drogą nr 25 w kier. płd. przez m. Piątek Mały do drogi Michałów-Witoldów, drogą tą na zach. przez m. 
Witoldów, Russówek, Poklęków, Jastrzębniki i dalej w kier. m. Macew do rzeki Prosny. Następnie rzeką w kier. płn. - 
zach. do drogi Bogusław - Janków Pierwszy, dalej drogą tą na wsch. przez m. Janków Pierwszy, Blizanów, Godziątków 
do m. Stawiszyn. 

384 22_KAL Złotniki Kalisz 
Z m. Klotyldów drogą w kier płd. przez m. Słuszków, Kościelec, Strugi do m. Goliszew i dalej drogą w kier. zach. przez 
Garzew, Góry Złotnickie do drogi nr 25 w m. Piątek Mały Kolonia. Stąd drogą nr 25 przez m. Stawiszyn do m. Zbiersk i 
dalej drogą na wsch. przez m. Przyranie do m. Klotyldów. 

 
385 

 

23_KAL     
24_KAL 

Słuszków -
Ceków 

Kalisz 

Z m. Malanów drogą w kier. płd. przez m. Miłaczew, Skarżyn do drogi odchodzącej na zach. na m. Madalin. Drogą tą 
przez m. Madalin, Pyczek, Plewnia Nowa, Szadek, Przedzeń, Janków do m. Goliszew. Stąd drogą przez m. Strugi, 
Kościelec, Słuszków do m. Klotyldów i dalej drogą w kier. wsch. przez płd. skraj m. Kazala Stara do drogi w m. 
Karczemka. Dalej drogą tą w kierunku płn. – wsch. do m. Malanów. 

387 31_KAL Pawłówek Kalisz 
Od drogi Witoldów - Michałów drogą nr 25 w kier. płd. przez m. Russów, Kokanin, Niedźwiady do rzeki Prosny w m. 
Kalisz. Następnie rzeką w kier. płn. do drogi Macew - Jastrzębniki. Skąd drogą na wsch. przez m. Jastrzębniki i m. 
Poklęków do m. Russówek, i dalej do m. Witoldów i drogi nr 25 Stawiszyn - Kalisz. 

388 
32_KAL 
33_KAL 

Kamień -
Biernatki 

OHZ 

Z m. Kalisz drogą nr 25 do m. Kolonia Piątek Mały, następnie przez m. Góry Złotnickie, Garzew, Goliszew, Janków, 
Kolonia Przedzeń do m. Szadek. Z m. Szadek drogą przez m. Kużnica do m. Zakrzyn Kolonia. Stąd drogą na południe 
do m. Zakrzyn, dalej przez m. Żychów do m. Lisków. Stąd drogą przez m. Dębsko do m. Koźminek. Z m. Koźminek 
drogą w kierunku Oszczeklina do m. Pietrzyków. Z m. Pietrzyków przez m. Sierzchów do m. Opatówek. Stąd drogą nr 
12 przez m. Zduny do m. Kalisz, do drogi nr 25. 

390 34_KAL Lisków Kalisz 

Z m. Będziechów drogą na płd. przez Małgów, Dębiałki do granicy województwa w miejscowości Józefów. Następnie 
granicą województwa na płd. do drogi Gać Kaliska – Świnice Kaliskie. Dalej drogą tą w kier płn. - zach. przez m. 
Raszawy, Złotniki do m. Koźminek. Z m. Koźminek drogą w kier płn. przez m. Tymianek, Dębsko do m. Lisków. Stąd 
drogą na płn. - zach. przez m. Żychów do m. Zakrzyn i dalej przez Olendry Zakrzyńskie (Zakrzyn Kol.), Pyczek, 
Madalin do m. Będziechów. 
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391 40_KAL Kalisz Kalisz 

Z m. Kościelna Wieś drogą na Gołuchów w kier. płn. - zach. do m. Kuchary. Dalej drogą w kier. wsch. i płd. do rzeki 
Prosny. Następnie rzeką Prosną na płd. - wsch. przez m. Kalisz do drogi Wolica Błotna – Żydów. Dalej drogą przez m. 
Żydów, Murowaniec, do m. Chotów i dalej na płn. do m. Sulisławice, Sulisławice Kol., Szczypiorno do drogi Kalisz - 
Ostrów Wlkp. Skąd drogą w kier. płd. - zach. do m. Skalmierzyce Stare, następnie drogą na płn. przez m. Gniazdów, 
Boczków, Biskupce, Trkusów, Głóski, do m. Kościelna Wieś. 

392 48_KAL 
Chełmce-
Michałów 

Kalisz 

Z m. Kalisz drogą w kier wsch. przez m. Winiary, Zduny, Opatówek, Szulec, Sierzchów do drogi odchodzącej w kier 
płd. w m. Janków. Dalej drogą tą przez m. Rajsko, Modła, Marchwacz Kol. do m. Szczytniki. Następnie drogą w kier 
płd. - zach. przez m. Popów do m. Kuczewola, skąd drogą na płd. przez m. Pośrednik do drogi Iwanowice - Godziesze 
Wlk. Dalej drogą tą w kier zach. przez m. Skrzatki, Godziesze Wlk., Wolę Droszewską do rzeki Prosny, którą dalej w 
kier. płn. do m. Kalisz. 

393 49_KAL Staw Kalisz 

Z m. Koźminek drogą w kier. płd. - wsch. przez m. Złotniki, Raszawy, do m. Gać Kaliska. Dalej drogą w kier. płd. przez 
m. Moskurnia Mała, Mroczki Wielkie, Skalmierz, Jarki do m. Szuliszewice Kol. Skąd drogą na zach. w kier. m. 
Wygorzela, aż do granicy województwa. Granicą tą na płd. i zach. do kanału biegnącego do drogi Szczytniki - Błaszki. 
Dalej drogą tą na płn. - zach. przez Szczytniki, Kolonia Marchwacz, Modła, Rajsko do drogi Opatówek - Koźminek. 
Następnie drogą tą w kier. płn. do m. Pietrzyków. Z Pietrzykowa przez m. Parcela do drogi Oszczeklin – Koźminek, a 
następnie drogą tą do m. Koźminek. 

394 55_KAL Rafałów Kalisz 

Rzeką Pokrzywnicą w kier. płd. od drogi Godziesze Wielkie - Kuczewola do m. Brzeziny. Z m. Brzeziny drogą nr 449 
na płd. zach. przez m. Świerczyna i Ostrów Kaliski do rzeki Łużyca i dalej tą rzeką na płn. do rzeki Prosny. Następnie 
rzeką Prosną na płn. i zach. do drogi Obłok - Godziesze Wielkie, stąd drogą na wsch. przez m. Wola Droszewska, 
Godziesze Wlk., Skrzatki do rzeki Pokrzywnicy. 

395 56_KAL Iwanowice Kalisz 

Z m. Szczytniki drogą w kier. płd. do kanału niedaleko m. Kobylanka. Kanałem tym ok. 1000m na płn. do granicy 
województwa. Następnie granicą województwa na płd. do m. Nowy Stok, skąd na płn. i zach. do drogi nr 449. Dalej 
drogą 449 na zach. do m. Brzeziny. Z m. Brzeziny rzeką Pokrzywnicą w kier. płn. do drogi Godziesze Wielkie – 
Iwanowice, drogą tą (około 2000 m) do drogi odchodzącej w kier. m. Kuczewola i dalej drogą tą na zach. przez m. 
Kuczewola, Popów Kolonia do m. Szczytniki. 

396 56_KAL Brzeziny Kalisz 

Granicą województwa w kier. płd. od m. Stok Polski do granicy gminy Brzeziny i dalej po tej granicy w kier. zach. do 
rzeki Łużycy, rzeką tą do m. Ostrów Kaliski i dalej drogą na  płn. przez m. Świerczyna do m. Brzeziny. Z m. Brzeziny 
drogą nr 449 na wsch. przez m. Piegonisko -Pustkowie do drogi odchodzącej na płd. do m. Piegonisko - Wieś i dalej na 
wsch. ok. 2000m do granicy województwa w m. Stok Polski. 

397 3_KAL Gizałki Kalisz 

Granica obwodu biegnie drogą Stawisko – Józefów od granicy gminy w kierunku południowym do pierwszej drogi 
odchodzącej w kierunku m. Nowa Kaźmierka. Drogą tą  w kierunku zachodnim do m. Wronów do rzeczki odchodzącej 
w kierunku południowo – zachodnim. Rzeczką tą do rzeki Prosny. Następnie rzeką Prosną w kierunku północno – 
zachodnim do m. Tomickie Górki. Stąd drogą na wschód do m. Tomice i dalej drogą Gizałki - Pyzdry w kierunku 
północnym do granicy gminy. Granicą tą w kierunku wschodnim do drogi Stawisko – Józefów. 

398 7_KAL Wieczyn Kalisz 

Drogą Kwileń – Czermin od rzeki Prosny granica obwodu biegnie na południowy - zachód przez m. Broniszewice, 
Czermin, Strzydzew do m. Sławoszew. Stąd drogą w kierunku północnym przez m. Sierszew, Sucha do m. 
Dobieszczyzna i dalej drogą w kierunku wschodnim przez Robaków do rzeki Prosny. Rzeką tą w kierunku południowo 
– wschodnim do drogi Kwileń – Czermin. 
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399 8_KAL Kwileń Kalisz 

Granica obwodu biegnie od granicy gminy w kierunku południowym drogą Stara Ciświca – Nowy Olesiec do m. Nowy 
Olesiec. Następnie drogą na północny – zachód przez m. Chocz do rzeki Prosny. Rzeką tą na północny – zachód do 
rzeczki odchodzącej na m. Wronów. Rzeczką tą na północny – wschód do drogi odchodzącej na m. Nowa Kaźmierka. 
Drogą tą przez zachodni skraj m. Nowa Kaźmierka, Kolonie Obory, Kolonie Nowa Kaźmierka do drogi Józefów – 
Studzianka. Dalej drogą tą do granicy gminy Chocz i granicą tą w kierunku południowo – wschodnim do drogi Stara 
Ciświca – Nowy Olesiec. 

400 12_KAL Marszew Kalisz 

Z m. Czermin drogą na północny – wschód do 
m. Broniszewice i dalej w kierunku południowym przez Broniszewice Nowe, Marszew do m. Pleszew. Z m. Pleszew 
drogą w kierunku północno – zachodnim przez Piekarzew do wschodniego skraju m. Kotlin.  Dalej drogą w kierunku 
północnym do m. Sławoszew. Z m. Sławoszew granica biegnie na północ do drogi odchodzącej na Strzydzew i dalej w 
kierunku wschodnim przez Strzydzew do m. Czermin. 

401 13_KAL Zadowice Kalisz 

Granica obwodu biegnie drogą Blizanów – Pleszew od rzeki Prosny w kierunku południowym przez m. Bogusław do m. 
Wielka Wieś i dalej na północny – zachód przez m. Brzezie do m. Pleszew. Stąd drogą w kierunku północnym do m. 
Marszew i dalej na północ do m. Broniszewice. Z m. Broniszewice drogą przez Broniszewice Stare i Broniszewice 
Nowe na północny - wschód w kierunku m. Kwileń do rzeki Prosny. Rzeką tą w kierunku południowo – wschodnim do 
drogi Blizanów – Tursko. 

402 19_KAL 
Dobrzyca - 
Sośniczka 

Kalisz 

Z m. Sośnica granica obwodu biegnie rzeką Lutynia w kierunku południowym do drogi Bronów – Bugaj w m. Koryta. 
Stąd drogą przez m. Bugaj w kierunku zachodnim do drogi Orpiszew – Dobrzyca. Dalej drogą tą na północ przez m. 
Koźminiec do drogi Koryta – Budy. Stąd drogą tą w kierunku północno - zachodnim przez m. Budy, Nową Wieś do m. 
Cegielnia. Z m. Cegielnia na północ do drogi Koźmin – Dobrzyca, drogą tą w kierunku południowo – zachodnim (około 
500m) i dalej drogą w kierunku północnym przez m. Polskie Olędry do m. Galew. Z m. Galew w kierunku północno – 
wschodnim drogą do m. Olesie i dalej na północ drogą w kierunku m. Wilczyniec do granicy gminy Jarocin. Granicą tą, 
a także granicą gm. Kotlin w kierunku wschodnim do drogi Wilcza – Dobrzyca, stąd dalej w kierunku wschodnim tą 
granicą a następnie w kierunku północnym i wschodnim do rzeki Lutynia. Rzeką tą na południowy – wschód do m. i 
drogi Lutynia – Fabianów.  Następnie drogą tą w kierunku północnym a potem wschodnim do drogi Kotlin – Fabianów, 
drogą tą w kierunku południowym przez Fabianów do m. Sośnica. 

403 20_KAL Kowalew Kalisz 

Granica obwodu biegnie z m. Pleszew drogą w kierunku południowo – wschodnim na m. Janków do drogi Zielona Łąka 
– Taczanów. Dalej drogą tą w kierunku południowo - zachodnim do drogi Taczanów II – Pleszew. Następnie drogą w 
kierunku m. Pleszew (około 700m) do drogi odchodzącej na m. Baranówek i dalej drogą tą przez Baranówek na 
zachód przez las do m. Sośnica. Stąd drogą w kierunku północnym przez Fabianów do m. Kotlin. Z m. Kotlin drogą na 
południowy – wschód przez m. Piekarzew do m. Pleszew. 

404 27_KAL Czarnuszka Kalisz 

Torem kolejowym Kowalew – Ostrów Wielkopolski od drogi Jaruszew – Łaszew do drogi Grudzielec – Korytnica i drogą 
tą przez Marianów do m. Korytnica, stąd drogą w kierunku północnym przez m. Ligota do m. Koryta i dalej drogą w 
kierunku m. Bronów do rzeki Lutynia. Rzeką tą w kierunku północnym do m. Sośnica i dalej drogą w kierunku 
wschodnim przez Sośniczyn, Jarnuszew, przez las do toru kolejowego Kowalew – Ostrów Wielkopolski. 

405 28_KAL Ludwina Kalisz 

Z m. Pleszew drogą w kierunku Brzezie do drogi Przepadłe – Krzywosądów, drogą tą przez m. Przepadłe, Chorzew, 
Cieśle, Janków, Kuczków do m. Krzywosądów. Z m. Krzywosądów drogą w kierunku zachodnim na m. Koryta do toru 
kolejowego Ostrów – Kowalew. Torem tym w kierunku północnym do drogi Jarnuszew – Łaszew, drogą tą do m. 
Łaszew i dalej do drogi Janków – Pleszew a dalej drogą tą do m. Pleszew. 

406 29_KAL Kajew Kalisz 

Z m. Tursko granica obwodu biegnie drogą na południowy – zachód do drogi Brzezie – Gołuchów w m. Bielawy. Stąd 
drogą w kierunku południowo – wschodnim przez Gołuchów a następnie na południe przez Czerminek, Kucharki do m. 
Czechel. Z m. Czechel granica biegnie na północny - zachód drogą przez południowy skraj m. Karsy do m. Żychlin. 
Dalej drogą na północ przez m. Krzywosądów, Kuczków, Janków, Cieśle, Chorzew, Przepadłe do drogi Pleszew – 
Tursko. Następnie drogą tą w kierunku wschodnim przez m. Brzezie do m. Tursko. 
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407 30_KAL Gołuchów Kalisz 

Granica obwodu biegnie od drogi Tursko – Blizanów rzeką Prosną w kierunku południowym do drogi polnej z m. 
Kuchary, drogą tą a następnie drogą asfaltową do m. Kuchary. Z m. Kuchary drogą na południowy – wschód do m. 
Kościelna Wieś i dalej drogą na północny - zachód przez m. Borczysko do m. Czechel. Z m. Czechel drogą w kierunku 
północnym przez m. Kucharki, Szkudła, Czerminek, Gołuchów. Z m. Gołuchów granica biegnie w kierunku północno – 
zachodnim drogą przez południowy skraj m. Bielawy. Następnie w kierunku północno – wschodnim na m. Tursko do 
drogi Brzezie – Tursko i dalej drogą na północny – zachód w kierunku m. Brzezie do drogi Wielka Wieś – Blizanów. 
Drogą tą na północny – wschód przez m. Bogusław w kierunku m. Blizanów do rzeki Prosny. 

408 141_POZ 
Nowe Miasto 

nad Wartą 
Kalisz 

Granica obwodu biegnie od rzeki Warty w kierunku południowym drogą Nowa Wieś Podgórna – Pogorzelica do m. 
Pogorzelica. Stąd drogą w kierunku południowym do drogi wiodącej na zachód do m. Szczonów i drogą tą przez 
Szczonów do drogi Gąsiorowo – Śmiełów. Następnie drogą tą w kierunku południowym do m. Śmiełów i dalej na 
południe do m. Żerków. Z m. Żerków granica biegnie na północny - zachód przez m. Chrzan, Wolica Nowa do m. 
Klęka. Dalej z m. Klęka na północny – zachód do Nowego Miasta nad Wartą, a stąd w kierunku Środy Wielkopolskiej 
do rzeki Warty. Rzeką tą w kierunku wschodnim, północnym i dalej znowu wschodnim do drogi Nowa Wieś Podgórna – 
Pogorzelice. 

409 1_KAL 
Przybysław - 

Żerniki 
Kalisz 

Z m. Pogorzelica granica biegnie na północ drogą na Nową Wieś Podgórną do rzeki Warty. Rzeką tą w kierunku 
wschodnim do ujścia rzeki Prosny i rzeką tą na południowy – wschód do drogi Czołnochów – Robaków i dalej przez 
Robaków, północną część m. Dobieszczyzna, Kamień do północnego skraju m. Ludwinów. Stąd drogą w kierunku 
południowo – zachodnim przez Lisew do drogi Żerków – Wilkowyja. Dalej na północ drogą przez m. Żerków do m. 
Śmiełów. Ze Śmiełowa drogą najpierw w kierunku zachodnim, potem północnym do m. Szczonów i kolejno przez 
Szczonów do m. Pogorzelica. 

410 2_KAL Radliniec Kalisz 
Z m. Żerków od drogi Żerków – Klęka drogą w kierunku południowym do m. Wilkowyja. Stąd drogą w kierunku 
północno – zachodnim do m. Radlin i dalej na zachód do m. Mieszków. Następnie granica biegnie drogą na północny – 
zachód przez Wolicę Pustą do m. Klęka. Z m. Klęka drogą na wschód przez m. Wolica Nowa, Chrzan do m. Żerków. 

411 4_KAL Jaraczewo Kalisz 

Z m. Panienka granica biegnie drogą na południe przez zachodni skraj m. Zalesie do m. Góra i dalej w kierunku 
Parzęczewa do toru kolejowego Jarocin – Leszno. Torem tym w kierunku południowo - zachodnim do m. Wojciechowo. 
Z m. Wojciechowo drogą na północ do m. Jaraczewo i dalej na północny - zachód przez m. Gola do m. Niedźwiady. 
Stąd drogą w kierunku północno – wschodnim do m. Mchy i następnie w kierunku m. Chromiec do drogi odchodzącej w 
kierunku wschodnim na Chwałkowo Kościelne i dalej drogą na południowy - wschód do m. Panienka. 

412 5_KAL Cielcza Kalisz 

Z m. Mieszków granica biegnie drogą na wschód przez m. Radlin i dalej w kierunku południowo – wschodnim do m. 
Wilkowyja. Z m. Wilkowyja na południowy – zachód drogą do m. Jarocin, stąd drogą na zachód przez Brzostów do m. 
Góra. Dalej drogą na północny – wschód i północny - zachód przez zachodni skraj m. Zalesie i m. Panienka. Z m. 
Panienka drogą w kierunku północnym na Chwalęcin do toru kolejowego Śrem – Mieszków. Torem tym w kierunku 
wschodnim do drogi Chwalęcin – Mieszków i drogą tą do m. Mieszków. 

413 6_KAL Tarce Kalisz 

Od drogi Robaków – Żerków drogą na południe przez m. Dobieszczyzna, m. Sucha, zachodni kraniec m. Sierszew do 
drogi Racendów – Strzydzew. Stąd drogą w kierunku zachodnim przez m. Racendów, Wysogotówek i dalej na 
południowy - zachód przez m. Wolę Książęcą do m. Witaszyce. Następnie z Witaszyc drogą w kierunku północno - 
zachodnim przez m. Witaszyczki do m. Jarocin. Z Jarocina drogą na północny – wschód przez m. Annopol do m. 
Wilkowyja, stąd drogą w kierunku Żerkowa do drogi odchodzącej na Lisew. Drogą tą w kierunku wschodnim przez m. 
Lisew do drogi Żerków – Kamień i drogą tą na południowy – wschód przez m. Kamień do m. Dobieszczyzna. 

414 9_KAL Rusko Kalisz 

Granica obwodu biegnie drogą Góra - Nosków od toru kolejowego Jarocin – Leszno w kierunku południowo – 
wschodnim przez m. Parzęczew do m. Nosków i dalej na południowy – zachód przez m. Rusko, Wyrębin do m. 
Borzęciczki. Stąd drogą w kierunku północno – zachodnim przez m. Zimnowoda, Borek Wielkopolski w kierunku 
Jeżewa do toru kolejowego Leszno – Jarocin. Torem tym na północny – wschód do drogi Góra – Nosków. 
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415 10_KAL Nosków Kalisz 

Z m. Jarocin granica obwodu biegnie drogą w kierunku południowym przez m. Golina i dalej w kierunku Wałkowa do 
granicy gminy Koźmin. Granicą tą w kierunku zachodnim do drogi Stara Obra – Potarzyca i drogą tą na północy – 
zachód do m. Potarzyca. Stąd drogą w kierunku zachodnim do drogi Rusko – Nosków. Drogą tą w kierunku północno – 
wschodnim do m. Nosków, a następnie w kierunku północno – zachodnim przez m. Parzęczew do m. Góra. Z m. Góra 
granica biegnie w kierunku wschodnim drogą przez m. Brzostów do m. Jarocin. 

416 11_KAL Kotlin Kalisz 

Z m. Racendów granica biegnie drogą w kierunku wschodnim przez m. Parzew do drogi Dobieszczyzna – Fabianów. 
Drogą tą w kierunku południowym przez m. Sławoszew do m. Kotlin i dalej do m. Lutynia. Następnie rzeką w kierunku 
północno – zachodnim do granicy gminy Dobrzyca i Koźmin. Granicą tą w kierunku zachodnim do drogi Jarocin – 
Wałków i drogą tą na północ przez m. Golina do m. Jarocin. Stąd drogą w kierunku południowo – wschodnim przez 
Witaszyce i dalej na północny wschód przez Wolę Książęcą do drogi Jarocin – Racendów i drogą tą w kierunku 
wschodnim do m. Racendów 

417 17_LESZ Jeżewo Leszno 

Z m. Jaraczewo drogą w kierunku Cerekwicy na południe do toru kolejowego Jarocin – Gostyń. Torem tym w kierunku 
południowo - zachodnim przez Borek Wielkopolski w kierunku Gostynia do drogi Drogoszewo – Koszkowo. Dalej drogą 
tą w kierunku północnym przez Koszkowo do Kanału Obry. Kanałem tym w kierunku północno – wschodnim do drogi 
Jeżewo – Ługi, drogą tą południowym skrajem m. Ługi do m. Niedźwiady. Z m. Niedźwiady drogą w kierunku 
wschodnim przez m. Gola do m. Jaraczewo. 

418 18_LESZ Piaski Leszno 

Granica obwodu biegnie drogą Gajewo – Koszkowo od Kanału Obry przez Koszkowo do toru kolejowego Jarocin – 
Gostyń. Następnie torem tym w kierunku zachodnim do m. Gostyń a stąd drogą na północ przez m. Dusina I do m. 
Kunowo. Z m. Kunowo drogą na Mszczyczyn w kierunku wschodnim do granicy gminy. Granicą tą około 100m do 
Kanału Obry i kanałem tym do drogi Gajewo – Koszkowo. 

419 19_LESZ Gostyń Stary Leszno 

Z m. Kunowo granica biegnie drogą wojewódzką nr 434 w kierunku południowym do m. Gostyń. Stąd drogą na Leszno 
w kierunku zachodnim do granicy gminy. Granicą gminy w kierunku północnym do Kanału Obry. Następnie Kanałem 
Obry w kierunku południowo - wschodnim do m. Stankowo, a stąd drogą w kierunku północnym na m. Lubiń (około 
1500m) do drogi Żelazno – Osowo Stare. Drogą tą w kierunku m. Osowo Stare do strumyka. Dalej strumykiem w 
kierunku północno – wschodnim do toru kolejowego Kościan – Gostyń. Torem tym w kierunku południowo – 
wschodnim do drogi Szczodrochowo – Kunowo i drogą tą do m. Kunowo. 

420 32_LESZ Gola OHZ 

Z m. Gostyń drogą wojewódzką nr 434 na południe do m. Stara Krobia. Stąd na zachód do m. Bukownica i dalej drogą 
do m. Żytowiecko. Następnie drogą do m. Bączylas. Z m. Bączylas na północ drogą w kierunku m. Łęka Wielka do 
drogi Łęka Mała – Czarkowo. Drogą tą na południowy – zachód do drogi polnej Czarkowo – Łęka Wielka. Drogą polną 
na północny – wschód w kierunku Łęki Wielkiej do linii zakrzewień i linią tą na zachód do granicy gminy. Granicą gminy 
w kierunku północnym do m. Bielawy. Z m. Bielawy na północ drogą przez Brylewo do drogi Leszno – Gostyń i drogą 
tą na wschód przez północną część m. Gola do m. Gostyń. 

421 33_LESZ Bodzewo Leszno 

Granica obwodu biegnie drogą Godurowo – Lipie od nasypu kolejowego (tor kolejowy został zdemontowany) na 
południe w kierunku m. Łódź do skrzyżowania z drogą Bodzewo – Szelejewo i dalej prosto do m. Łódź. Następnie 
drogą do północnego skraju m. Ludwinowo. Stąd drogą do m. Rębowo i dalej przez Rębowo, Domachowo, Stara 
Krobia do drogi Krobia – Gostyń. Następnie granica biegnie na północny – wschód drogą do m. Gostyń. Z m. Gostyń 
torem kolejowym na wschód w kierunku m. Borek Wielkopolski do nasypu kolejowego i nasypem tym na południowy – 
wschód do drogi Godurowo – Lipie. 
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422 34_LESZ Zalesie Leszno 

Granica obwodu biegnie z m. Borek Wielkopolski w kierunku południowym drogą przez kolonię Trzecianów, 
Siedmiorogów, Elżbietków i dalej do nasypu kolejowego (tor kolejowy został zdemontowany) w m. Bielawy 
Pogorzelskie. Następnie nasypem tym na północny – zachód do toru kolejowego Gostyń – Jarocin, a stąd torem w 
kierunku północno - wschodnim do m. Borek Wielkopolski. 

423 35_LESZ Siedmiorogów Leszno 

Z m. Borek Wielkopolski drogą w kierunku południowo – wschodnim przez m. Leonów, Zimnowoda, Borzęciczki do 
skrzyżowania drogi Borzęciczki – Mokronos z drogą z m. Kaczagórka. Stamtąd w kierunku południowo – zachodnim 
przez m. Kaczagórka, Bułaków do m. Pogorzela. Dalej torowiskiem po rozebranym torze kolejowym w kierunku 
północno - zachodnim do drogi Bielawy Pogorzelskie - Elżbietków. Drogą tą przez Elżbietków do m. Siedmiorogów i 
dalej drogą przez kolonię Trzecianów do m. Borek Wielkopolski. 

424 36_LESZ Siedlec Leszno 

Torowiskiem po rozebranym torze kolejowym Gostyń – Pogorzela od przecięcia się z drogą Godurowo – Lipie w 
kierunku południowo – wschodnim do m. Pogorzela. Dalej drogą w kierunku południowo – zachodnim przez północny 
kraniec m. Gumienice, Elęcin do m. Siedlec, a stąd drogą do m. Ludwinowo. Z m. Ludwinowo drogą na północ do m. 
Łódź i dalej prosto do skrzyżowania z drogą Bodzewo – Szelejewo. Dalej tą samą drogą w kierunku m. Godurowo 
przez m. Lipie do torowiska po rozebranym torze kolejowym Gostyń – Pogorzela. 

425 37_LESZ Kromolice Leszno 

Granica obwodu biegnie od skrzyżowania drogi Borzęciczki – Mokronos z drogą na m. Kaczagórka, drogą na południe 
przez m. Ludwinów, Mokronos, Gościejew do m. Wielowieś. Stamtąd drogą w kierunku południowo – zachodnim do 
drogi na Kromolice. Następnie drogą na północ a potem północny – zachód przez Kromolice. Stąd drogą na północ 
przez Wzięchów, Małgów do m. Bułaków. Dalej w kierunku północno – wschodnim drogą przez m. Kaczagórka do 
drogi Borzęciczki – Mokronos. 

426 38_LESZ Pogorzela Leszno 

Z m. Pogorzela granica obwodu biegnie drogą w kierunku wschodnim do m. Bułaków. Stąd na południe przez Małgów, 
Wzięchów do m. Kromolice. Dalej na zachód drogą przez m. Targoszyce, Łagiewniki, Zalesie Wielkie do granicy 
gminy. Następnie granicą gminy na północ do drogi Pępowo – Pogorzela. Stąd drogą w kierunku północno – 
wschodnim do m. Pogorzela. 

427 39_LESZ Pępowo Leszno 

Granica obwodu biegnie od drogi Babkowice – Pogorzela granicą gminy w kierunku południowym do drogi Pępowo – 
Sroki. Drogą tą na południowy – wschód do m. Sroki, a stąd drogą na południe do m. Czeluścin. Z m. Czeluścin drogą 
w kierunku północno - zachodnim przez południową część m. Magdalenki, Gębice i dalej w kierunku Potarzycy do 
granicy gminy do drogi Krzyżanki – Ludwinowo. Dalej na północny - wschód granicą gminy do drogi odchodzącej w m. 
Ludwinowo na Siedlec. Następnie drogą na północny - wschód przez Siedlec i Elęcin (kierunek Gumienice) do 
północnego skraju m. Babkowice i dalej na północny – wschód w kierunku m. Gumienice do granicy gminy. 

428 40_LESZ Krobia Leszno 

Z m. Rębowo na wschód do północnego krańca m. Ludwinowo. Stąd drogą na południe przez Ludwinowo do granicy 
gminy i granicą gminy w kierunku m. Krzyżanki do drogi Gębice – Krobia. Drogą tą w kierunku zachodnim przez m. 
Potarzyca do m. Krobia. Z m. Krobia w kierunku południowym drogą do m. Kuczyna do toru kolejowego Kobylin – 
Poniec. Torem tym na zachód do drogi Sarbinowo – Karzec. Następnie w kierunku północnym drogą przez Karzec do 
m. Rokosowo. Dalej z m. Rokosowo drogą na północny – wschód przez Bączylas, Żytowiecko do m. Bukownica. Z m. 
Bukownica granica biegnie na wschód drogą przez m. Stara Krobia, Domachowo do m. Rębowo. 
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429 41_LESZ Poniec Leszno 

Drogą Łęka Wielka – Bączylas od drogi Czarkowo - Łęka Mała na południe do m. Bączylas. Stąd drogą w kierunku 
południowym przez Rokosowo, Karzec w kierunku Sarbinowa do toru kolejowego Krobia – Poniec. Torem tym na 
zachód do drogi Drzewce – Sowiny i drogą tą w kierunku południowym na Sowiny do granicy gminy. Kolejno granicą 
gminy na zachód, następnie w kierunku północnym do Rowu Polskiego i dalej granicą gminy na wschód do linii drzew 
około 190m od drogi Oporówko – Poniec. Linią drzew do drogi Oporówko – Poniec. Następnie drogą w kierunku 
południowym około 60m do granicy gminy Krzemieniewo. Dalej granicą gminy w kierunku wschodnim i północno – 
wschodnim do stawku i stawkiem do miejsca, gdzie droga polna biegnąca w kierunku Śmiłowa styka się z rowem. 
Następnie granicą gminy na północny – wschód. Po minięciu m. Kałowo granicą gminy na północny – wschód w 
kierunku Oporowa granica skręca w prawo na wschód do figury krzyża przez drogę Czarkowo – Oporowo. Dalej w 
kierunku Łęki Wielkiej linią zakrzewień (granica gminy) do drogi polnej Czarkowo - Łęka Wielka. Stąd w kierunku 
południowym do m. Czarkowo i dalej drogą asfaltową w kierunku północno – wschodnim do drogi Łęka Wielka – 
Bączylas. 

430 48_LESZ Sarbinowo Leszno 

Granica biegnie od przejazdu kolejowego na drodze Dzięczyna – Drzewce i dalej w kierunku wschodnim torami 
kolejowymi relacji Leszno – Krotoszyn – Ostrów do strzeżonego przejazdu kolejowego na drodze Gostyń – Rawicz. 
Biegnąc tą drogą na południe dochodzi do miejscowości Zmysłowo, a z niej na zachód drogą asfaltową do 
miejscowości Szurkowo. Z Szurkowa biegnie dalej w kierunku zachodnim drogą polną do skrzyżowania z drogą polną 
Sarbinowo – Kawcze. Skręcając na południe dochodzi do Kawcza, by dalej biec asfaltową drogą do mostu na 
wypełnionym stale wodą rowie Masłówka w miejscowości Gierłachowo i tym rowem w kierunku północno – wschodnim 
do mostu na polnej drodze z Kawcza do Golinki. Dalej granica biegnie odchodzącym od Masłówki rowem „rzeczka” na 
krawędzi wikliny dochodząc do narożnika lasu w punkcie 91,7 i wzdłuż brzegu lasu w kierunku zachodnim do 
następnego narożnika lasu. Z niego granica biegnie skośnym rowem do zakończenia polnej drogi na rowie biegnącym 
w kierunku północnym do poprzecznego rowu, którym granica skręca na zachód do głębokiego rowu w punkcie 91,9. 
Tym rowem granica biegnie na północ do wsi Sowiny. Po przejściu przez wieś skręca na wschód w drogę polną do 
lasu by wkrótce skręcić w drogę polną biegnącą na północ i dochodzącą w miejscowości Dzięczyna do asfaltowej drogi 
Poniec – Krobia. Dalej drogą prowadzącą do miejscowości Drzewce dochodzi do punktu wyjścia opisu – przejazdu na 
torze kolejowym Leszno – Ostrów. 

431 49_LESZ Gogolewo OHZ 

Granica obwodu biegnie od przecięcia się drogi Potarzyca – Gębice z granicą gminy. Następnie biegnie w kierunku 
południowym granicą gminy przez Krzyżanki do przecięcia się drogi na Chwałkowo – Skoraszewice. Stąd drogą w 
kierunku południowo - wschodnim przez Skoraszewice i dalej na południowy – zachód na m. Oczkowice do drogi 
odchodzącej w kierunku zachodnim na m. Niepart. Dalej drogą w kierunku m. Niepart do granicy gminy. Granicą gminy 
początkowo w kierunku zachodnim a następnie północno – zachodnim do drogi Zmysłowo - Krobia. Dalej drogą w 
kierunku północnym przez m. Kuczyna do m. Krobia. Z m. Krobia drogą na wschód przez m. Potarzyca w kierunku m. 
Gębice do drogi Ludwinowo – Krzyżanki. 

432 50_LESZ Skoraszewice Leszno 

Z m. Stary Kobylin drogą w kierunku zachodnim przez m. Smolice i dalej w kierunku m. Dłoń do drogi Rogożewo – 
Pasierby. Stąd drogą na północny – zachód przez Pasierby do drogi Dłoń – Pępowo. Drogą tą na północ do granicy 
powiatu rawickiego. Następnie granicą powiatu (rowem) kierując się na północny – zachód do rzeki Dąbroczna. Rzeką 
tą a zarazem granicą powiatu do mostu na drodze Skoraszewice – Oczkowice. Następnie drogą na północ do m. 
Skoraszewice. Z m. Skoraszewice granica biegnie drogą na północ do przecięcia się drogi Chwałkowo – 
Skoraszewice. Stąd granicą gminy na północ przez Krzyżanki i dalej w kierunku m. Ludwinowo do drogi Potarzyca – 
Gębice. Drogą tą na południowy wschód przez m. Gębice, Czeluścin, Rębiechów do m. Stary Kobylin. 
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433 10_ LESZ Radomicko Leszno 

Od skrzyżowania drogi Śmigiel - Spławie z torem kolejowym Kościan - Leszno, torem do granicy gminy, granicą gminy 
w kier. zach. do drogi Śmigiel - Lipno, drogą tą do drogi Targowisko - Mórkowo Nowe, drogą tą w kier. płd. przez 
Mórkowo Nowe, Mórkowo do toru kolejowego w m. Wilkowice. Stąd torem kolejowym w kierunku Wolsztyna do drogi 
Gołanice - Boguszyn, drogą tą przez Krzycko Wielkie, Boguszyn i w kier. Bronikowa do drogi Sądzia – Podśmigiel, 
drogą tą w kier. płn. - wsch.  przez Podśmigiel, Nietążkowo do m. Śmigiel, a stąd drogą przez Bruszczewo do punktu 
wyjściowego. 

434 14_ LESZ 
Bukówiec 

Górny 
Leszno 

Z m. Bronikowo drogą przez Boguszyn do m. Krzycko Wielkie. Stąd drogą w kier. m. Gołanice do toru kolejowego 
Leszno - Wolsztyn, torem tym w kier. płn. - zach. przez m. Włoszakowice  do m. Boszkowo Letnisko. Następnie drogą 
do m. Boszkowo i dalej drogą najpierw na północ, później na wsch. przez m. Charbielin, Skarżyń, Machcin do m. 
Bronikowo. 

435 15_ LESZ Lipno Leszno 

Drogą Karmin - Popowo Wonieskie do granicy gminy przez Popowo Wonieskie, Drzeczkowo, Wolkowo Nowe. Stąd 
drogą do m. Wyciążkowo i dalej drogą przez Granówko do toru kolejowego Gostyń - Leszno w m. Leszno - Gronowo. 
Torem tym kierując się na zachód, a później na północ do toru kolejowego Leszno – Wolsztyn i dalej torem do m. 
Wilkowice. Z m. Wikowice drogą w kier. płn. przez Mórkowo i dalej przez Nowe Mórkowo do drogi Lipno - Śmigiel, 
drogą tą w kier. płn. do granicy gminy. Granicą gminy w kier. wsch. do drogi Karmin - Popowo Wonieskie. 

436 16_ LESZ Wojnowice 
ANG 
JGZ 

Drogą Czerwona Wieś - Świerczyna od granicy gminy przez m. Górka , Ziemnice do m. Świerczyna. Stąd drogą przez 
m. Osieczna, dalej w kier. na zach. do drogi Wyciążkowo - Wolkowo, drogą w kier. płn. przez m. Wolkowo, 
Drzeczkowo, Kopanina, Popowo Wonieskie w kier. Karmina do granicy gminy, granicą tą w kier. wsch. do rzeczki 
płynącej do Jeziora Jezierzyckiego, rzeczką tą na płd. do granicy gminy i dalej granicą gminy do  drogi Czerwona Wieś 
- Górka. 

437 20_ LESZ 
Belęcin    Nowy 

 
Leszno 

Granicą gminy w kier. płd. od Kanału Obry do drogi Gostyń - Leszno, drogą w kier. zach. do toru kolejowego, torem 
kolejowym do m. Garzyn. Stąd w kier. płn. drogą przez Górzno i dalej drogą żużlówką (pomiędzy jeziorami : 
Górzanickie, Świerczyńskie Małe) do m. Świerczyna. Stąd w kier. płn.- zach. przez Ziemnice do m. Górka i dalej w kier. 
Czerwonej Wsi do granicy gminy. Granicą gminy w kier.  wsch. do miejsca (około 300 m za m. Teklimyśl), dalej 
Kanałem Obry w kier. płd. – wsch. (około 700 m)  do granicy gminy. 

438 21_ LESZ Grodzisko OHZ 
Z m. Świerczyna drogą żużlówką w kier. m. Górzno (pomiędzy jeziorami : Świerczyńskie Małe i Górzanickie), przez 
Górzno do m. Garzyn. Stąd torem kolejowym w kier. m. Leszna do drogi Nowa Wieś - Kąkolewo, drogą tą przez 
Kąkolewo do drogi Dobramyśl - Łoniewo, drogą tą przez m. Łoniewo do m. Osieczna, a stąd drogą w kier płn. - wsch. 
przez Berdychowo do m. Świerczyna. 

439 22_ LESZ Trzebania Leszno 
Z m. Osieczna drogą przez Łoniewo, Kąkolewo i dalej przez Nową Wieś, Dąbcze do m. Rydzyna. Z m. Rydzyna drogą 
w kier. płn. - zach. do m. Leszno. W m. Leszno na płn. do toru kolejowego  Leszno - Gostyń, torem tym w kier. płd.- 
wsch. do drogi, biegnącej w kier. płn. - wsch. przez Gronówko, Wyciążkowo do drogi Goniembice - Osieczna i dalej tą 
drogą w kier. płd.- wsch. do m. Osieczna. 

440 23_ LESZ Gołanice Leszno 
Z m. Wilkowice torem kolejowym z Wolsztyna do toru kolejowego Poznań - Leszno, torem tym około 200 m w kier. płd. 
do drogi zbaczającej na zachód do m. Święciechowa i dalej w kier. zach. drogą przez Piotrowice do m. Niechłód. Stąd 
drogą do m. Zbarzewo, a dalej w kier. płn. - wsch. przez Jezierzyce Kościelne oraz w kier. Sądzia do toru kolejowego 
Wolsztyn - Leszno, torem tym do m. Wilkowice. 

441 24_ LESZ Włoszakowice OHZ 

Drogą Sądzia - Jezierzyce Kościelne od toru kolejowego Wolsztyn - Leszno drogą w kier. płd. - zach. przez m. 
Jezierzyce Kościelne do m. Zbarzewo. Stąd drogą w kier. płd. - wsch. do m. Niechłód, a dalej w kier. płd. - zach. drogą 
na Osową Sień do granicy gminy, granicą gminy najpierw w kier. płn. - zach., płn., a później  w kier. płn. – wsch. do 
drogi Starkowo - Boszkowo, dalej drogą tą na płd. - wsch. do toru kolejowego Leszno – Wolsztyn (przy stacji kolejowej 
Boszkowo), torem na Leszno do drogi Sądzia - Jezierzyce Kościelne. 
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442 25_ LESZ Brenno Leszno 

Z m. Miastko granicą gminy Wijewo do szosy Włoszakowice – Brenno dalej granicą gminy w  kier. płd. do granicy 
województwa. Następnie granicą województwa w kier. zach., poł – zach., płn. – zach., i zach. do kanału Czernica. 
Dalej granicą województwa na płn. i płn. – wsch. do przecięcia granicy województwa z granicą gminy Wijewo. Granicą 
tą w kier. wsch. do płd. - zach. narożnika dz.125. Następnie granica biegnie linią prostą do płd. - zach. narożnika 
dz.111 i dalej do płd. - wsch. krańca krzewów rosnących na dz.111. Stąd linią prostą przecinając dz.111 i 110 do 
początku lasu. Dalej po granicy lasu do granicy gmin: Wijewo, Przemęt do punktu wyjściowego. 

443 29_ LESZ Lasocice Leszno 
Z m. Leszno drogą w kier. m. Góra do granicy gminy, stąd granicą tą w kier. zach. i płn. do drogi Osowa Sień - 
Niechłód. Drogą tą przez m. Niechłód, Piotrowice, Święciechowa i dalej w kier. płn. - wsch. przez Maryszewice do toru 
kol. Poznań - Leszno , a dalej torem Leszno - Gostyń do drogi Poznań - Wrocław. Drogą tą w kier. płd. do punktu 
wyjściowego. 

444 30_ LESZ Tworzanice Leszno 
Z m. Pawłowice do toru kol. Kąkolewo - Poniec, torem w kier. płd. do granicy gmin: Rydzyna - Poniec, granicą gminy w 
kier. płd. - zach. do Rowu Polskiego. Rowem tym w kier. zach. do drogi Kaczkowo - Dąbcze, przez m. Rydzyna , 
Dąbcze, Nowa Wieś w kier. Kąkolewo do toru kol. Leszno - Gostyń, torem tym w kier. wsch. do skrzyżowania z drogą 
Dobramyśl – Pawłowice i dalej drogą tą na południowy wschód do m. Pawłowice. 

445 31_ LESZ Krzemieniewo Leszno 

Z m. Bielawy granicą gminy Krzemieniewo w kier. płd., a później płd. - zach. do miejsca gdzie droga polna biegnąca w 
kier. Śmiłowa styka się z rowem, który wpada do stawku. Dalej za stawkiem do granicy gminy Krzemieniewo. Stąd 
granicą gminy do drogi Oporówko – Poniec około 60 m w kier. Oporówka i dalej na zach., wzdłuż linii drzew do granicy 
gminy Krzemieniewo. Granicą tą w kier. zach. do toru kolejowego Poniec - Pawłowice, torem tym do drogi w m. 
Pawłowice. Stąd drogą w kier. płn. przez Pawłowice i dalej drogą na północny zachód w kier. m. Dobramyśl do 
skrzyżowania z torem kol. Leszno – Gostyń. Torem w kier. wsch., a później drogą do krzyżówki Stary Bolęcin – 
Brylewo, drogą tą na płd. do m. Brylewo i dalej do m. Bielawy. 

446 
42_LESZ 
43_LESZ 

Kaczkowo-
Zaborowo 

OHZ 
Z m. Leszno drogą przez Rydzynę do Rowu Polskiego. Rowem Polskim w kier. wsch. do granicy gminy. Granicą gminy 
od Rowu Polskiego w kier. płd., przecinając drogę wojewódzką nr 309, a następnie w kier. płd. - zach., a później w kier. 
płn. - zach., przecinając drogi Czernina – Kaczkowo oraz Rydzyna – Czernina. Dalej granicą gminy do drogi Leszno – 
Góra i drogą tą w kier. płn. do m. Leszno, do punktu wyjścia. 

448 38_KAL Biniew Kalisz 

Od toru kol. Ostrów Wlkp.- Kowalew drogą Koryta - Bronów przez Bronów do skrzyżowania drogi w kier. płd.- zach. 
przez m. Borowiec, dalej płd. skraj m. Sobótka, Gutów i dalej w kier. Górzna do rzeki Niedźwiada. Rzeką tą do drogi 
Młynów - Raszków, drogą tą przez Nowe Słaborowice, Szczury, Szczurawice do m. Raszków. Z m. Raszków w kier. 
płn. drogą przez m. Głogowa do m. Korytnica, stąd drogą w kier. wsch. przez pola „Marianów” i dalej w kier. Grudzielca 
do toru kol. Ostrów Wlkp. - Kowalew, torem tym w kier. płn. do drogi Koryta - Bronów. 

449 39_ KAL Sobótka Kalisz 

Z m. Krzywosądów drogą w kier. płd. - wsch. na Kościelną Wieś przez Żychlin, Karsy, Czechel, Borczysko do m. 
Kościelna Wieś. Z m. Kościelna Wieś drogą kier. płd. - wsch. przez Głóski, dalej przez m. Trkusów, Eliżanki, Zabory, 
Miedzianów, Kol. Gałązki Wielkie, Kol. Gałązki Małe, Kawetczyznę do drogi Górzno-Gutów. Drogą tą przez m. Gutów, 
płd. skraj m. Sobótka, Borowiec, stąd drogą w kier. płn. do drogi Koryta Krzywosądów i dalej drogą tą w kier. wsch. do 
m. Krzywosądów. 

450 44_ KAL Przybysławice Kalisz 

Z m. Raszków drogą w kier. Ostrowa Wlkp. do drogi odchodzącej na m. Jaskółki, drogą tą przez Jaskółki, Świeligów, 
Lamki, dalej drogą w kier. wsch.    (około 250 m) do drogi odchodzącej w kier. płd. na m. Gorzyce Wielkie, drogą tą 
przez Gorzyce Wielkie do m. Radziwiłłów, stąd drogą w kier. płd. - wsch. do drogi na m. Gorzyce Małe, drogą tą przez 
Gorzyce Małe do m. Baby. Z m. Baby drogą w kier. płn. przez m. Wierzbno, Łąkociny, Sulisław do m. Janków Zaleśny. 
Stąd drogą w kier. Baszyny do granicy gmin: Krotoszyn i Raszków. Granicą tą w kier. płn. - wsch. do drogi Roszki - 
Raszków, drogą tą do m. Raszków. 
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451 45_ KAL Radłów Kalisz 

Rzeką Niedźwiada od drogi Szczury-Młynów w kier. płd. do drogi Czekanów - Ostrów Wlkp. Drogą tą przez Ostrów 
Wlkp. do m. Lamki. Stąd drogą na północ przez Świeligów, Jaskółki do m. Przybysławice i dalej drogą do m. Raszków. 
Z m. Raszków w kier. wsch. drogą przez Raszkówek, Szczurawice, Szczury, Nowe Słaborowice i dalej w kier. m. 
Młynów do rzeki Niedźwiada. 

452 46_ KAL 
Ociąż – Nowe 
Skalmierzyce 

Kalisz 

Z m. Trkusów drogą przez Biskupice, Boczków, Gniazdów do m. Nowe Skalmierzyce, dalej drogą Kalisz - Ostrów 
Wlkp. w kier. płd. - zach. do skrzyżowania drogi na Biskupice Ołoboczne - Parczew, stąd drogą przez Biskupice 
Ołoboczne, Kęszyce, Bibianki i dalej przecinając drogę Ostrów Wlkp. - Sieroszewice w m. Zmyślona, dalej drogą w 
kier. płd. przez m. Parczew, następnie w kier. zach. przez m. Sadowie, Smardewskie Olendry, Wysocko Wielkie do m. 
Ostrów Wlkp. Z m. Ostrów Wlkp. drogą w kier. na Kalisz do m. Czekanów, dalej rzeką Niedźwiadą w kier. płn. do drogi 
Górzno-Gutów. Drogą tą (około 200m) do drogi odchodzącej na płd. do osady Kawetczyzna i dalej drogą tą przez Kol. 
Gałązki Małe, Kol. Gałązki Wielkie, Miedzianów, Zabory, Eliżanki do m. Trkusów. 

453 47_ KAL 
Latowice-

Gostyczyna 
Kalisz 

Z m. Nowe Skalmierzyce drogą w kier. na Kalisz do m. Szczypiorno, stąd drogą w kier. płd.- wsch. do m. Sulisławice, 
Żydów do rzeki Prosny. Rzeką tą w kier. płd. - wsch. do drogi Ołobok - Wola Droszewska, stąd na zach. drogą tą przez 
m. Ołobok, Rososzyca, Sieroszewice do m. Zmyślona. Z m. Zmyślona drogą w kier. płn. przez Bibianki, Kęszyce, 
Biskupice Ołoboczne do drogi Ostrów Wlkp. - Kalisz, a dalej drogą tą w kier. płn. - wsch. do m. Nowe Skalmierzyce. 

454 50_ KAL Daniszyn Kalisz 

Z m. Janków Zaleśny drogą przez Sulisław, Łąkociny, Wierzbno, Baby, Kaczory do m. Odolanów i dalej przez m. 
Raczyce, Uciechów w kier. na Sulmierzyce do granicy województwa. Granicą tą w kier. zach., a następnie płn. do toru 
kol. wąskotorowego Milicz - Sulmierzyce, torem tym do drogi w m. Sulmierzyce. Stąd drogą w kier. płn. przez 
Sulmierzyce, Chwaliszew, Lisy, przez płd. skraj m. Biadki, drogą w kier. m. Janków Zaleśny przez Stare Biadki, 
Świnków do m. Janków Zaleśny. 

455 51_ KAL Topola Wlk. Kalisz 

Z m. Ostrów Wlkp. drogą na Ostrzeszów do płn. skraju m. Przygodzice, stąd drogą przez przejazd kol. do m. Janków 
Przygodzicki i dalej do m. Nadstawki. Stąd drogą na Odolanów przez m. Grochowiska, Huta do m. Odolanów. Z m. 
Odolanów drogą w kier. płn., a następnie zach. i dalej płn. przez m. Kaczory, Baby, Gorzyce Małe, Radziwiłłów, 
Gorzyce Wielkie do m. Lamki. Z m. Lamki drogą przez Zacharzew do m. Ostrów Wlkp. 

456 52_ KAL Wysocko Kalisz 

Z m. Parczew drogą przez m. Westrza do drogi odchodzącej w kier. zach. w m. Strzyżew na m. Chynowa. Drogą tą 
przez m. Chynowa i dalej (około 1000m) w kier. Antonina do drogi odchodzącej na zach. do wsi Chynowa -Lipie (kier. 
Przygodzice), drogą tą do rzeki, rzeczką tą do drogi Ostrów Wlkp.- Ostrzeszów. Drogą tą w kier. płd. (około 1000m) do 
drogi odchodzącej na m. Dębnica, drogą tą przez płn. skraj m. Dębnica, a stąd w kier. płn. drogą pomiędzy stawami 
Bagno – Trzcielin Wielki, a później w kier. płn. przez wieś Trzcieliny do m. Janków Przygodzki. Stąd drogą przez 
przejazd kol. i płn. skraj m. Przygodzice do drogi Ostrów Wlkp.- Ostrzeszów, a dalej drogą tą do m. Ostrów Wlkp. i 
dalej drogą przez Wysocko Wielkie, Sadowie do m. Parczew. 

457 53_ KAL Strzyżew Kalisz 

Rzeką Prosną od drogi Ołobok - Wola Droszewska w kier. płd. do drogi odchodzącej w kier. płd. - zach. przez Młynik 
(część wsi Masanów), Masanów, Namysłaki, Kaliszkowice Ołobockie do m. Kaliszkowice Kaliskie. Stąd drogą w kier. 
zach. do m. Mikstat i dalej drogą w kier płn. przez m. Kotłów, Strzyżew, Westrza do wsch. skraju m. Parczew, a dalej 
drogą w kier. wsch. przez Sieroszewice, Rososzyca, Ołobok, a następnie drogą w kier. na m. Wola Droszewska do 
rzeki Prosny. 

458 54_ KAL Wielowieś Kalisz 

Od Młynika (część wsi Masanów) do rzeki Prosny, rzeką tą w kier. płd. - wsch. płd. i płd. – zach., dalej skręca od rzeki 
Prosny w kier. płn. granicą gm. Sieroszewice (około 1000 m) do drogi Biernacice - Nowy Dwór. Drogą tą do drogi 
Grabów n. Prosną –Wielowieś Klasztorna, stąd (około 800 m) w kier. płn. do drogi odchodzącej w m. Grabów 
Wójtostwo, w kier. zach. drogą tą do toru kol. Grabów n. Prosną - Namysłaki. Torem tym (około 1200 m) do drogi 
odchodzącej w kier. zach. przez Kaliszkowice Kaliskie, dalej drogą w kier. płn. przez Kaliszkowice Ołobockie, 
Namysłaki, Kol. Masanów, Masanów i dalej drogą w kier. m. Wola Droszewska przez Młynik do rzeki Prosny. 
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459 58_ KAL Bogdaj Kalisz 

Z m. Odolanów drogą Odolanów - Sośnie, w kier. płd. przez Granowiec do rzeki Polska Woda, rzeką w kier. płn.- zach. 
przez zach. skraj m. Młynik do granicy województwa. Granicą województwa w kier. płn. do drogi Sulmierzyce - 
Odolanów (styk granic gmin: Sulmierzyce i Odolanów), drogą tą w kier. płd. - wsch. przez m. Uciechów, a dalej na 
wsch. przez m. Raczyce do m. Odolanów. 

460 59_ KAL Świeca Kalisz 

Drogą Nadstawki - Dębnica od drogi odchodzącej przez m. Grochowiska, w kier. Huty do zach. skraju m. Dębnica. 
Stąd drogą przez Krzyżaki do m. Czarny Las i dalej drogą w kier. m. Kałkowskie do rzeki Meresznica, rzeką tą (około 
2000 m) w kier. płn. do drogi na Karłowice. Stąd drogą na zachód przez osadę Krzyżne do m. Granowiec.  Drogą przez 
m. Granowiec i dalej w kier. płn. przez m. Boników do m. Odolanów. Dalej drogą w kier. wsch. przez m. Huta, 
Grochowiska do drogi Nadstawki - Dębnica. 

461 60_ KAL Antonin Kalisz 

Torem kol. Ostrów Wlkp.- Ostrzeszów od drogi Dębnica - Przygodzice w kier. płd.- wsch. do drogi Marydół - 
Bledzianów, drogą tą w kier. płd. - zach. przez płd. skraj m. Kozły do m. Bledzianów. Od szkoły w Bledzianowie w kier. 
zach. drogą asfaltową (nową)do krzyża w Kolonii - Szklarka i dalej drogą asfaltową w kier. szkoły w m. Szklarka 
Przygodzicka. Dalej drogą w kier. Jesiona do drogi odchodzącej do wsi Hetmanów, drogą tą w kier. płn. - zach. przez 
Kol. Szklarka Przygodzicka do wsi Hetmanów, a stąd drogą przez Laski do m. Czarny Las. Z m. Czarny Las drogą 
przez Krzyżaki i dalej w kier. płn. do zach. skraju m. Dębnica, stąd w kier. m. Nadstawki, a dalej w kier. płn. - wsch. do 
drogi przebiegającej pomiędzy stawami Bagno i Trzcielin na m. Dębnica i dalej do płn. skraju m. Dębnica, a następnie 
drogą w kier. wsch. do toru kol. Ostrów Wlkp.-Ostrzeszów. 

462 61_ KAL Przygodziczki Kalisz 

Z m. Strzyżew w kier. płd. drogą przez Mikstat, Komorów i dalej w kier. m. Siedlików do rzeki płynącej w kier. zach. 
(wpada do Jeziora Szperek w m. Antonin), koło wsi Pustkowie do toru kol. Ostrów Wlkp.-Ostrzeszów, torem tym w kier. 
Ostrowa Wlkp. do drogi Dębnica - Przygodzice. Drogą tą w kier. Przygodzic do rzeki (w kier. Chynowa). Rzeką tą w 
kier. wsch. przez Kol. Chynowa – Lipie do m. Chynowa, dalej do m. Strzyżew (w miejscu, gdzie jest odgałęzienie drogi 
ze Strzyżewa do m. Kolonia Namysłaki). 

463 62_ KAL Moja Wola Kalisz 

Od granicy województwa rzeką Polska Woda w kier. wsch. przez płd. skraj m. Bogdaj i Młynik w kier. płd. - wsch. do 
drogi Sośnie - Granowiec. Drogą tą w kier. płd. do m. Sośnie, a następnie w kier. zach. i płd. do skrzyżowania dróg 
Sośnie – Kocina - Dobrzec. Od skrzyżowania tych dróg, drogą w kier. płn. - zach. przez m. Moja Wola do wsch. skraju 
m. Czesławice, dalej drogą leśną w kier. płd.- zach., a następnie w kier. zach. do styku drogi na Konradów we wsi 
Jarnostów. Drogą tą, a później ciekiem przy Stawie Dolnym do granicy województwa. Granicą woj. w kier. płn. do styku 
z rzeką Polska Woda. 

464 63_ KAL Cieszyn Kalisz 

Torem kol. Odolanów - Międzybórz, od drogi Odolanów - Sośnie do granicy gminy Sośnie, a następnie po granicy 
gminy Sośnie w kier. zach. do granicy woj. dalej granicą tą w kier. płn. do styku z ciekiem przy Stawie Dolnym. 
Ciekiem, a później drogą do styku drogi na Konradów, we wsi Jarnostów, następnie do drogi leśnej odchodzącej w 
kier. płn. - wsch. do wsch. skraju m. Czesławice. Z m. Czesławice w kier. wsch. drogą do skrzyżowania dróg Sośnie - 
Dobrzec - Kocina, stąd drogą przez m. Sośnie do toru kol. Międzybórz - Odolanów. 

465 64_ KAL Chojnik Kalisz 

Z Lasek drogą przez wieś Hetmanów, płd. skraj m. Szklarka Przygodzicka do m. Jesiona, stąd drogą przez m. Krupa i 
dalej w kier. m. Niwki Książęce do granicy gminy Sośnie, granicą tą do toru kol. Międzybórz - Odolanów. Torem tym w 
kier. płn. do m. Sośnie i dalej drogą z m. Sośnie w kier. płn. - wsch. do drogi biegnącej w kier. wsch. z m.Granowiec do 
osady Karłowice. Drogą tą przez osadę Karłowice i dalej w kier. płd. - wsch. do rzeki Meresznica, rzeką tą w kier. płd. 
do drogi Kałkowskie - Czarny Las i dalej drogą tą w kier. m. Czarny Las do Lasek. 

466 17_ KAL Obra Kalisz 

Od płn. granicy gm. Koźmin Wielkopolski, drogą Golina - Koźmin Wlkp.  do m. Koźmin Wlkp.  i dalej drogą w kier. zach. 
przez Gałązki do wsch. skraju m. Borzęciczki. Z m. Borzęciczki drogą przez Wyrębin, Rusko do drogi w kier. wsch. na 
Potarzyce, drogą tą w kier. m. Stara Obra do granicy gm. Koźmin Wielkopolski, granicą tą w kier. wsch. do drogi Golina 
- Koźmin Wlkp. 
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467 18_ KAL Borzęcice Kalisz 

Drogą Wilczyniec - Olesie od granicy gm. Dobrzyca do m. Olesie. Z m. Olesie drogą w kier. płd. -zach. do m. Galew, 
stąd drogą w kier. płd. do m. Polskie Olendry, aż do drogi Orla - Dobrzyca. Drogą tą (około 500 m) w kier. Dobrzycy do 
drogi odchodzącej do m. Cegielni i dalej drogą przez wieś Mogiłka, Orla do m. Koźmin Wlkp. Z Koźmina Wlkp.  drogą 
w kier. płn. przez m. Wałków i dalej w kier. m. Golina do granicy gm. Koźmin Wielkopolski, granicą tą w kier. wsch. do 
drogi Wilczyniec - Olesie. 

468 25_ KAL Skałów Kalisz 
Z m. Koźmin Wlkp. drogą przez Lipowiec, Wolenice do drogi Dzielice - Benice, drogą tą przez Nowy Raciborów, Benice 
do drogi w m. Wielowieś, a następnie drogą tą w kierunku płn. przez Gościejew, Mokronos, Ludwinów do m. 
Borzęciczki. Z m. Borzęciczki drogą w kier. Koźmina Wlkp. przez m. Gałązki do m. Koźmin Wlkp. 

469 26_ KAL Rozdrażew Kalisz 

Z m. Nowa Wieś drogą w kier. Rozdrażewa do rowu odchodzącego w kier. Rozdrażewka, rowem tym do drogi idącej 
na Rozdrażew i dalej drogą tą przez Rozdrażewek, Chwałki przez Dzielice do drogi na m. Koźmin Wlkp., drogą tą 
przez Wolenice, Lipowiec do m. Koźmin Wlkp. Z m. Koźmin Wlkp.  drogą przez m. Orla, Mogiłka, Cegielnia, zach. skraj 
m. Budy, drogą do Nowej Wsi. 

470 35_ KAL Lutogniew Kalisz 
Z m. Wielowieś drogą przez Benice do drogi Koźmin Wlkp. - Krotoszyn, a dalej drogą tą w kier. płd. przez m. Bożacin 
do m. Krotoszyn, do toru kol. Krotoszyn-Kobylin. Torem tym do drogi Rojew - Kuklinów, drogą tą na płn. do m. 
Kuklinów i dalej drogą w kier. płn. do drogi Wyganów - Wielowieś, stąd drogą do m. Wielowieś. 

471 51_LESZ Górka Kalisz 

Z m. Kromolice drogą przez m. Kuklinów i dalej w kier. Kobylina do rzeki Orla, rzeką do toru kol. Krotoszyn -Kobylin, 
torem do m. Kobylin i dalej drogą przez Kobylin Stary do drogi na Rębiechów. Drogą tą przez Rębiechów, Czeluścin do 
m. Sroki. Z m. Sroki drogą w kier. Pępowa do granicy gminy, granicą tą do drogi Bielawy - Zalesie Wielkie, drogą tą 
przez Zalesie Wielkie do m. Łagiewniki. Z m. Łagiewniki drogą przez Targoszyce do m. Kromolice. 

472 36_ KAL Kobierno Kalisz 

Z m. Dzielice drogą w kier. wsch. do drogi Rozdrażew - Krotoszyn i dalej drogą tą w kier. Rozdrażewa przez m. 
Chwałki do osady Jelonek. Z tej osady do drogi odchodzącej w kier. płd. o nazwie Lipowa, dalej drogą do m. Różopole, 
stąd drogą przez Różopole, zach. skraj Jasnego Pola, Gorzupia do toru kol. Krotoszyn - Ostrów Wlkp., a dalej torem 
tym do drogi Krotoszyn - Koźmin Wlkp. Drogą tą przez Bożacin do skrzyżowania dróg Benice - Dzielice, drogą tą do m. 
Dzielice. 

473 37_ KAL Teresiny OHZ 

Z m. Koryta drogą przez m. Ligota, Korytnica, Głogowa do m. Raszków, stąd drogą przez m. Drogosław, Roszki do m. 
Różopole, stąd drogą na Rozdrażewek do drogi odchodzącej w kier. płn. o nazwie Lipowa do osady Jelonek, stąd 
drogą na Rozdrażew i dalej przez m. Rozdrażewek, w kier. płn. - wsch. do rowu, rowem tym w kier. płn. - zach. do 
drogi Rozdrażew - Dobrzyca. Drogą tą w kier. płn.- wsch. przez Budy do drogi Dobrzyca - Roszki w m. Koźminiec i 
dalej drogą w kier. płd. do skrzyżowania z drogą na m. Bugaj, stąd dalej tą drogą przez m. Bugaj do m. Koryta. 

474 41_ KAL Baszków OHZ 

Torem kol. Krotoszyn - Milicz w kier. płd. od toru kol. odchodzącego w kier. Kobylina do strumyka płynącego około 700 
m za stacją kol. Zduny. Strumykiem tym w kier. zach. do lasu i dalej wzdłuż granicy lasu do drogi leśnej w oddziale 
173. Drogą leśną będącą granicą pomiędzy Nadleśnictwem Krotoszyn a Nadleśnictwem Milicz, do oddziału 183 i dalej 
strumykiem wzdłuż granicy lasu do zbiornika wodnego. Przed zbiornikiem w kier. płd.-wsch. Przez łąkę do granicy lasu 
(oddział 56) i dalej wzdłuż granicy lasu m. Bielawy. Stąd drogą w kier. płn., a dalej zach. przez m. Nad Stawem do m. 
Jutrosin. Z m. Jutrosin rzeką Rdęcą, a później Pasieką do m. Kobylin, stąd torem kol. w kier. Krotoszyna do rzeki Orla, 
rzeką tą do drogi Wyganów - Lutogniew i dalej drogą przez Kuklinów. Drogą Kuklinów - Rojew do toru kol. Kobylin - 
Krotoszyn. Torem tym w kier. płd. - wsch. do toru kol. Krotoszyn - Milicz. 

475 42_ KAL Zduny Kalisz 

Z m. Biadki drogą do m. Lisy, następnie drogą przez Chwaliszew do m. Sulmierzyce. Stąd drogą w kier. m. Kolęda do 
toru kol. wąskotorowej Milicz - Sulmierzyce, torem tym do granicy województwa, granicą tą w kier. zach. do toru kol. 
Milicz – Krotoszyn - Ostrów Wlkp., torem tym przez m. Krotoszyn do drogi Gorzupia - Smoszew, drogą tą przez 
Smoszew, Wygnańcy do m. Biadki. 
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476 43_ KAL Jasne Pole Kalisz 

Granicą gminy Krotoszyn od drogi Raszków - Roszki w kier. płd. do drogi Baszyny - Janków Zaleśny, przez Janków 
Zaleśny, a dalej drogą przez Świnków, Biadki, Wygnańcy do drogi we wsi Smoszew odchodzącej na płn. do m. 
Gorzupia.  Z m. Gorzupia drogą przez zach. skraj m. Jasne Pole do drogi w m. Różopole. Stąd drogą na wsch. przez 
Roszki i dalej w kier. Raszkowa do granicy gminy Krotoszyn. 

477 47_ LESZ Bojanowo OHZ 

Drogą Dzięczyna - Sowiny od granicy gminy do m. Sowiny. Stąd rowem w kier. płd. do rowu w pkt.91,9, dalej rowem 
tym w kier. płd. - wsch. i południowym wzdłuż brzegu lasu do narożnika w pkt.91,7, dalej rowem „rzeczką” do rowu 
Masłówka przed mostem na polnej drodze z Kawcza do Golinki, dalej Masłówką do mostu w m. Gierłachowo. Z m. 
Gierłachowo drogą przez m. Golina Wielka, Bojanowo, a stąd w kier. płd. do m. Trzebosz. Z m. Trzebosz drogą w kier. 
m. Zaborowice do granicy wsi Zaborowice, granicą wsi w kier. płn., a następnie zach. do m. Szemzdrowo. Z m. 
Szemzdrowo granicą gminy do drogi Dzięczyna – Sowiny. 

478 52_ LESZ Dłoń Leszno 

Z m. Kobylin rzeką Pasieką w kier. płd.- wsch., dalej wzdłuż rzeki Rdęcy do drogi Jutorsin - Siedlec Stary, drogą tą 
przez Siedlec Stary, Grąbkowo do m. Konary. Z m. Konary drogą w kier. płn. przez Topólka, Oczkowice, Kołaczkowice 
do mostu na rzece Dąbroczna. Następnie na wschód rzeką Dąbroczna do granicy powiatu rawickiego. Dalej granicą 
powiatu po rzece Dąbroczna i rowie do drogi Dłoń – Pępowo. Drogą tą na południe do drogi odchodzącej w kierunku 
wsch. przez m. Pasierby do drogi Dłoń – Kobylin. Drogą tą przez Smolice do rzeki Pasieka w m. Kobylin. 

479 53_ LESZ Sobiałkowo Leszno 
Z m. Oczkowice drogą przez Konary do m. Chojno. Stąd drogą przez m. Miejska Górka, Sarnówka, Żołędnica do m. 
Zakrzewo. Z m. Zakrzewo drogą do m. Szurkowo. Z m. Szurkowo drogą przez Zmysłowo i dalej w kier. m. Krobia do 
granicy gminy, granicą tą w kier. wsch. do drogi Niepart - Oczkowice, drogą tą do m. Oczkowice. 

 

480 

 

54_LESZ 

65_LESZ 

66_LESZ 

Pakówka     
Izbice              

Rawicz 
OHZ 

Z m. Szurkowo drogą na płd. do m. Zakrzewo, a stąd drogą przez m. Żołędnica do m. Sarnówka. Z m. Sarnówka drogą 
na płn. - wsch. do m. Miejska Górka skąd drogą na płd. – wsch. przez Chojno do m. Słupia Kapitulna. Dalej drogą na 
płd.  przez m. Dębianka, Ugoda, Olendry, Łąkta i dalej na płd. do drogi odchodzacej na wsch. do drogi prowadzącej do 
m. Gatka do granicy województwa. Dalej po granicy województwa w kierunku zach. i płn. – zach. do drogi Wiewierz – 
Trzebosz. Dalej drogą na płn. przez m. Trzebosz do m. Bojanowo. Z m. Bojanowo granica biegnie drogą na wsch. 
przez m. Golina Wielka, Gierłachowo, Kawcze do m. Szurkowo tj. do punktu wyjściowego. 

481 55_ LESZ Sułów Mały Leszno 

Z miejscowości Trzebosz drogą na południe w kierunku miejscowości Wiewierz do przecięcia z granicą województwa. 
Następnie granicą województwa na zachód do drogi Sułów Mały – Bronów. Kolejno drogą wzdłuż ściany lasu najpierw 
na północ, a później północny – wschód w kierunku na Czechnów do miejsca, w którym granica województwa skręca 
na zachód. Dalej granicą województwa do drogi Borszyn Wielki – Giżyn. Następnie ok. 100m drogą na Giżyn i później 
granicą województwa na północ do toru kolejowego. Torem kolejowym w kierunku na Bojanowo do miejsca, gdzie 
granica województwa odbiega na zachód, drogą na Żarki, a po około 400m granicą województwa do drogi Sułków – 
Zaborowice. Drogą na Zaborowice ok. 900m i później granicą województwa w kierunku Szemzdrowa do miejsca 
położonego ok. 300m poniżej skrzyżowania dróg w miejscowości Szmezdrowo, w którym granica wsi Zaborowice 
skręca na wschód. Dalej granicą wsi Zaborowice na wschód do drogi Zaborowice – Trzebosz i drogą tą do Trzebosza. 

484 67_ LESZ Sowy Leszno 

Z m. Pakosław drogą do m. Góry Pakosławskie, stąd drogą przez Pomocno kol., Zaorle do m. Zaorle. Stąd rzeczką w 
kier. płd. - wsch. do drogi na skraju lasku dzielącej łąki od pól, drogą tą do granicy województwa. Granicą tą w kier. 
zach. do drogi wiodącej z Baranowic i dalej tą drogą w kier. zach. do drogi Łąkta - Gatka. Początkowo drogą tą 
(będącą granicą województwa) w kierunku płd. do drogi odchodzącej w kierunku zach. do drogi Łąkta – Olendry. 
Następnie drogą w kierunku płn. przez m. Łąkta, Olendry, Ugoda, Dębianka do m. Słupia Kapitulna. Stąd drogą na płn. 
– wsch. przez Chojno i dalej na płd. – wsch. przez Golejewko do m. Pakosław. 

485 68_ LESZ Pakosław Leszno 
Rzeką Orlą z m. Jutrosin przez zach. skraj m. Dubin do drogi Pomocno - Zaorle, drogą tą przez m. Pomocno, Góry 
Pakosławskie i dalej drogą przez Pakosław, Golejewko, Chojno do m. Konary, a stąd przez Grąbkowo, Siedlec Stary 
do rzeki Orla w m. Jutrosin. 
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486 69_ LESZ Szkaradowo Leszno 
Z m. Bielawy drogą w kier. m. Nowy Folwark do granicy gminy, granicą tą do granicy województwa, granicą 
województwa w kier. płd., a później zach. do drogi na skraju lasku dzielącej łąki od pól, następnie drogą tą w kier. m. 
Zaorle do rzeczki, rzeczką tą do m. Zaorle, stąd drogą w kier. m. Pomocno do rzeki Orla. Rzeką tą przez zach. skraj. 
Dubin do m. Jutrosin, a stąd drogą przez Nadstawem do m. Bielawy. 

487 65_KAL Bledzianów Kalisz 
Z m. Szklarka Przygodzicka drogą przez m. Szklarska - Kolonie do m. Bledzianów i dalej przez płd. skraj m. Kozły do 
drogi Antonin - Ostrzeszów, drogą tą w kier. płd. do m. Ostrzeszów i dalej w kier. zach. przez m. Aniołki, m. Szklarka 
Myśleniewska, a następnie w kier. płn. drogą do m. Szklarka Przygodzicka. 

488 66_KAL Zajączki-Marydół Kalisz 

Z m Siedlików na wsch. drogą obok m. Jeże i przez m. Bukownica i Marszałki do drogi nr 450 z m. Grabów n/Prosną 
do m. Doruchów. Drogą tą na płd. przez m. Dąbrówka do m. Doruchów, a dalej na zach. drogą przez m. Przytoczynia, 
Pustkowie do m. Ostrzeszów. Z Ostrzeszowa drogą na Ostrów Wlkp. do m. Niedźwiedź do skrzyżowania z drogą 
Marydół - Bledzianów. Następnie drogą tą do toru kolejowego Ostrzeszów - Ostrów Wlkp. Dalej torem tym w kier. płn. - 
zach., aż do rzeczki ok. 500m przed stacją Antonin, następnie na wsch. rzeczką do drogi Mikstat -Ostrzeszów, stąd 
drogą w kier. płd. do m. Siedlików. 

489 67_KAL 
Grabów 
n/Prosną 

Kalisz 

Rzeką Prosną od granicy gminy Grabów n/Prosną w kier. płd. do rzeki wpadającej z kier. płd. - zach. do Prosny 
powyżej m. Kuźnica Bobrowska. Dalej rzeką tą do m. Kol. Marczykowskie. Stąd drogą w kier. płn. - zach. przez m. 
Marszałki, Bukownica, aż do m. Siedlików. Następnie drogą w kierunku płn. przez m. Wygony, Komorów do m. Mikstat, 
skąd dalej drogą w kier wsch. do m. Kaliszkowice Kaliskie i toru kolejowego Namysłaki - Grabów n/Prosną. Torem tym 
ok. 1200 m. w stronę Grabowa, aż do drogi odchodzącej na wsch. do m. Grabów Wójtostwo. Drogą tą na wsch. do 
skrzyżowania z droga Wielowieś Klasztorna - Grabów. Dalej drogą tą na płd. w stronę Grabowa do drogi odchodzącej 
na płn. - wsch. w kierunku Biernacic i drogą tą do granicy gminy Grabów n/Prosną i dalej granicą tą do rzeki Prosny. 

490 68_KAL Dębicze Kalisz 

Rzeką Łużycą od rzeki Prosny do drogi Głuszyna – Kraszewice, drogą tą przez Kraszewice i dalej na płd. przez m. 
Podrenta w kierunku na Węglewice do granicy gmin Czajków-Galewice. Następnie dalej tą w kier. płd. - zach. granicą 
pomiędzy gminami Grabów n/Prosną oraz Galewice aż do rzeki Prosny po czym rzeką w kierunku płn. aż do ujścia 
rzeki Łużyca. 

491 69_KAL Mielcuchy Kalisz 
Od rzeki Łużycy na granicy województwa w kier. płd., a następnie płn. - zach. granicą gminy Galewica oraz granicą 
gminy Czajków do drogi Węglewice – Kraszewice, drogą tą do m. Kraszewice i dalej w kier. m. Pod Borem do rzeki 
Łużyca, rzeką tą w kier. płd. – wsch. do granicy województwa. 

492 70_KAL 
Kraszewice-

Czajków 
Kalisz 

Granicą województwa na płd. z miejsca styku gmin Brzeziny i Czajków do rzeki Łużyca, następnie rzeką tą w kier. płn. 
– zach. obok m. Kuźnica Grabowska i Kraszewice do granicy gminy Brzeziny. Stąd granicą gmin Brzeziny i Kraszewice 
a następnie gminy Czajków do granicy województwa. 

493 73_KAL Rybin Kalisz 

Rzeczką od m. Krupa na płd. do stawów, a następnie drogą leśna pomiędzy stawami oraz przez m. Kuźnica 
Myślniewska i Myślniew do m. Resztówka. Następnie na płd. – wsch. do m. Bierzów, skąd drogą na wsch. do 
skrzyżowania z droga Ostrzeszów-Kobyla Góra. Dalej na płd. przez m. Kobyla Góra, Ligota, Mąkszyce i Pisarzowice 
do granicy gminy Syców przed m. Wioska. Granicą tą w kier. płn. – zach. do granicy gminy Międzybórz i dalej granicą 
tą obok m. Ligota Rybińska do drogi odchodzącej na m. Zmyślona Ligocka, po czym dalej granicą gminy Międzybórz w 
kier. płn. – zach. do drogi Niwki Książęce – Krupa którą w kier. płn. – zach. do m. Krupa. 

494 74_KAL Dąbrowa Kalisz 

Z m. Szklarka Myśleniewska w kier. na wsch. drogą przez m. Aniołki do Ostrzeszowa skąd droga na płd. - zach. w kier. 
m. Kobylej Góry przez m. Rojów do skrzyżowania drogi odchodzącej do m. Bierzów. Z m. Bierzów na płd. - zach. do m. 
Resztówka a następnie płn. – zach. drogą przez m. Myślniew obok m. Kuźnica Myślniewska do końca stawów, za 
stawami drogą leśną na płn. do rzeczki Meresznica i rzeczka tą do m. Krupa. Z m. Krupa na płn. do m. Szklarka 
Przygodzicka, skąd na południe obok m. Lubeszczyk do m. Szklarka Myśleniewska. 
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495 76_KAL Doruchów Kalisz 
Z m. Doruchów drogą w kier. płd. przez Zalesie, Rudniczysko do m. Mechnice, stąd w kier. zach. droga do m. Mikorzyn 
i dalej na płn. – zach. przez m. Źródelnia, Malinów do m. Rogaszyce i dalej na płn. do Ostrzeszowa. Następnie drogą 
na wsch. przez m. Pustkowie i Przytocznia do m. Doruchów. 

496 77_KAL Bobrowniki Kalisz 

Z miejscowości Rudniczysko drogą na północ przez Zalesie do Doruchowa. Stąd drogą nr 450 na północny wschód w 
kierunku Grabowa nad Prosną do m. Kolonie Marczykowskie. Dalej rzeczką Piłą (Zalewski rów) do rzeki Prosny. Rzeką 
Prosną w kierunku południowo wschodnim do granicy gminy Doruchów. Granicą gminy Doruchów stanowiącą granicę 
województwa na południe do miejsca, w którym granica gminy (poniżej m. Tonia) skręca od rzeki Prosny w kierunku 
zachodnim. Stąd dalej granicą województwa do drogi Wygoda Plugawska – Wyszanów, po czym drogą tą w kierunku 
północnym do m. Torzeniec. Następnie przez Torzeniec drogą w kierunku zachodnim do drogi Mechnice – Doruchów 
w m. Rudniczysko. 

497 79_KAL Czermin Kalisz 

Z m. Mielęcin drogą na płd. – zach. do m. Utrata, skąd drogą na płd. przez m. Tabor Mały w kier. m. Bralin i do drogi 
Bralin - Syców. Następnie drogą tą w kier. zach. przez m. Gola, Wygoda Turkowska, Słupia pod Bralinem, aż do 
granicy miasta Syców. Granica tą na płn. do drogi Syców - Makoszyce i dalej drogą w kier. płn. – wsch. przez m. 
Pisarzowice do m. Mąkszyce, skąd drogą w kier. wsch. do m. Marcinki i dalej na płd. – wsch. drogą do m. Mielęcin. 

498 75_KAL 
Parzynów - 

Osiny 
Kalisz 

Z m. Ostrzeszów drogą w kierunku m. Kępno przez m. Rogaszyce, Kochłowy i dalej drogą kierując się na m. Mielęcin 
do m. Rzetnia. Z m. Rzetnia drogą przez Przybyszów do drogi Ostrzeszów – Kępno. Stąd drogą dalej do m. Kępno. Z 
Kępna drogą w kierunku zachodnim przez Bralin, do drogi odchodzącej na płn. – zach. w kierunku Czermina. Drogą tą 
przez Tabor Mały, Utratę, Mielęcin, Marcinki do m. Mąkoszyce. Z m. Mąkoszyce drogą w kierunku płn. – wsch. przez 
m. Ligota, Kobyla Góra, Rojów do m. Ostrzeszów. 

499 83_KAL Trębaczów Kalisz 

Z m. Nowa Wieś Książęca w kierunku płd. wschodnią granicą lasu a następnie obok wsi Ryniec do m. Drożki. Dalej 
drogą w kierunku Głuszyna aż do granicy lasu. Następnie tą granicą, stanowiącą jednocześnie granicę województwa w 
kierunku płn.- zach. do rzeki Głuszynka i dalej granicą województwa będącą jednocześnie granicą gminy Perzów w 
kierunku zach. i płn.- zach. do drogi Ślizów - Perzów. Drogą tą na wschód, aż do drogi Syców - Miechów. Następnie 
drogą tą w kierunku płd.- wsch. przez m. Ludwiczyn, Miechów, Domasłów i Szczęście do m. Nowa Wieś Książęca. 

500 84_KAL Perzów Kalisz 

Z m. Bralin drogą w kierunku płd. przez m. Mnichowice do Nowej Wsi Książęcej. Stąd w kierunku płn. – zach. przez m. 
Szczęście, Domasłów, Miechów i Ludwiczyn do skrzyżowania z drogą Ślizów – Perzów. Dalej drogą w kierunku zach. 
do granicy gminy Perzów, a następnie granicą tą w kierunku płn. do drogi krajowej nr 8 Syców - Kępno. Drogą tą w 
kierunku wsch. przez m. Słupia pod Bralinem, Wygoda Turkowska i Tabor Wielki do m. Bralin. 

501 85_KAL Rogaszyce Kalisz 
Z m. Mikorzyn drogą przez Domanin, Myjomice do m. Krążkowy. Stąd drogą w kierunku płn. – zach. na Rogaszyce do 
drogi Mikorzyn – Przybyszów. Drogą tą na płd. – zach. do wsch. skraju m. Przybyszów i dalej drogą w kierunku płn. – 
zach. i płn. przez m. Rzetnia do m. Kochłowy. Następnie drogą przez Rogaszyce, Malinów do m. Mikorzyn. 

502 86_KAL Świba Kalisz 

Z m. Mikorzyn drogą na Torzeniec w kierunku zach. przez Mechnice do granicy gminy Kępno. Następnie w kierunku 

płd. wzdłuż tej granicy do drogi wojewódzkiej Kępno - Wieruszów. Dalej drogą tą w kierunku zach. przez płd. skraj m. 

Świba, m. Olszowa do Kępna. Stąd drogą w kierunku płn. przez m. Krążkowy, Myjomice i Domanin do m. Mikorzyn. 

503 91_KAL Grębanin Kalisz 

Z m. Kępno torami kolejowymi w kierunku płd. do m. Mroczeń. Stąd drogą w kierunku zach. przez m. Łęka Mroczeńska 
do drogi odchodzącej na Grębanin. Drogą tą ok. 500m w kierunku Grębanina do drogi odchodzącej na zach. do m. 
Żurawiniec. Następnie drogą przez Roszkowice do Nowej Wsi Książęcej. Dalej drogą na płn. przez Mnichowice do 
skrzyżowania z drogą Syców - Kępno w m. Bralin. Następnie drogą tą na wsch. z powrotem do Kępna. 
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504 92_KAL Baranów Kalisz 

Granicą województwa od drogi Kępno – Wieruszów w kierunku płd. i zachodnim do lasu Świbskiego. Dalej drogą 
Dobrydział - Donaborów przez las Świbski, m. Donaborów do strumyka i strumykiem w kierunku płd. do polnej drogi 
przed m. Młynarka. Stąd drogą przez Piaski do drogi krajowej nr 11. Drogą tą w kierunku zachodnim do m. Słupia pod 
Kępnem, a następnie drogą przez m. Joanka w kierunku m. Mroczeń do toru kolejowego Trzcinica – Kępno. Torem do 
m. Kępno, a stąd drogą w kierunku wsch. na Wieruszów do granicy województwa. 

505 
93_KAL 
97_KAL 

Siemianice - 
Biadaszki 

LZD 
Siemiani

ce 

Granicą gminy Kępno od drogi Donaborów – Dobrydział, a następnie granicą gminy Baranów i gminy Łęka Opatowska 
w kierunku południowym do m. Szpot. Dalej granicą gminy Łęka Opatowska, która stanowi jednocześnie granicę 
województwa do drogi Komorzno – Laski. Drogą tą w kierunku północnym przez m. Kuźnica Trzcińska do m. Laski, 
stąd drogą w kierunku wschodnim, a później północnym przez m. Kuźnica Słupska, Lipie do toru kolejowego. Torem 
tym w kierunku północno – zachodnim do drogi biegnącej zachodnim skrajem Łęki Opatowskiej w kierunku drogi 
krajowej nr 11. Drogą krajową nr 11 do m. Piaski. Stąd drogą w kierunku północnym do m. Młynarka. Z m. Młynarka 
strumykiem w kierunku północnym do drogi Donaborów- Jankowy. Drogą tą na wschód przez m. Donaborów, las 
Świbski do granicy gminy Kępno. 

506 95_KAL Mroczeń Kalisz 

Z m. Mroczeń drogą w kierunku płd. - zach. prowadzącą przez las do m. Rychtal, aż do drogi odchodzącej na płn. - 
zach. w kierunku leśniczówki Wesoła. Drogą tą powyżej leśniczówki przez m. Remiszówkę, Gierczyce do m. Drożki. 
Stąd drogą na płn. do m. Nowa Wieś Książęca. Dalej w kierunku wsch. przez m. Roszkowice do Żurawińca. Z 
Żurawińca drogą ok. 800m kierując się na Grębanin, a następnie drogą na płd. dochodząc do drogi Żurawiniec – Łęka 
Mroczeńska i tą drogą dalej na wsch. do m. Mroczeń. 

507 96_KAL Laski Kalisz 

Od drogi krajowej nr 11 drogą biegnącą na południe w kierunku Łęki Opatowskiej do toru kolejowego Kępno – 
Kluczbork, torem tym do drogi Łęka Opatowska – Raków. Drogą tą na płd. i dalej na zach. przez m. Lipie, Kuźnicę 
Słupską do m. Laski. Stąd drogą na Komorzno do drogi odchodzącej na m. Smardze. Drogą tą do toru kolejowego 
Kępno – Rychtal i dalej torem do drogi Trzcinica – Piotrówka. Drogą tą na zachód przez m. Siemionka do m. 
Piotrówka, a następnie drogą na płn. do drogi Rychtal – Kępno. Stąd drogą do m. Mroczeń i dalej na wsch. przez 
Joankę do drogi krajowej nr 11 w m. Słupia pod Kępnem. Drogą krajową nr 11 na płd. – wsch. do drogi odchodzącej w 
kierunku Łęki Opatowskiej. 

509 100_KAL Rychtal Kalisz 
Z m. Piotrówka drogą w kierunku płd. przez Buczek Wielki, Mały Buczek do granicy województwa. Granicą 
województwa w kierunku zach., dalej płn. do drogi Głuszyna – Drożki. Drogą tą do m. Drożki i dalej przez Gierczyce, 
płd. kraniec m. Remiszówka do drogi Kępno – Rychtal, a następnie na płn. kraniec m. Piotrówka. 

510 101_KAL Trzcinica Kalisz 

Z m. Granice drogą w kierunku płd. przez m. Kuźnica Trzcińska do granicy województwa. Granicą tą w kierunku płd. - 
zach., aż do drogi Borowina - Buczek Wielki. Drogą tą w kierunku płn. przez m. Mały Buczek, Wielki Buczek i 
Marysławin do m. Piotrówka. Stąd w kierunku wsch. przez m. Jelenia Głowa i Siemionka do torów kolejowych w m. 
Trzcinica. Torami w kierunku płn. do m. Granice. 

511 231_ŁÓDZ Torzeniec  

Z miejscowości Torzeniec drogą Wygoda Plugawska – Wyszanów do granicy województwa. Granicą województwa na 
południe do drogi Rudniczysko – Wyszanów. Drogą tą ok. 400m na północny zachód i dalej na południe ok. 560m 
granicą województwa wielkopolskiego, równoległe do drogi na Jutrków. Dalej granicą województwa na zachód do 
pierwszych zabudowań w miejscowości Mechnice. Następnie drogą wzdłuż zabudowań na północ do drogi Torzeniec – 
Mechnice. Drogą tą na zachód do Mechnic, a później drogą na północ do Rudniczyska. Z Rudniczyska drogą na 
południe w kierunku Torzeniec PGR, a po około 500m drogą na wschód do wsi Torzeniec. 

512 
 

Dębno Piła 

Granica północna biegnie wschodnią stroną Jeziora Liszkowskiego, następnie rzeką Lubczą do Ferdynandowa, dalej 
drogą przez Dziegciarnię w kierunku płn. do granicy województwa. Granicą tą w kierunku południowym do rzeki 
Lubawka. Granica woj. (rz. Lubawką) do drogi Liszkowo - Radzicz i droga tą do m. Liszkowo, dalej do mostku na rz. 
Lubcza i rzeką Lubczą do Jez. Liszkowskiego. 
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513 
 

Nadarzyce 
 

Granica obwodu biegnie od starego mostu kolejowego na rzece Piława w miejscowości Nadarzyce, środkiem koryta 
rzeki Piława do granicy województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Dalej na południowy zachód po granicy 
Nadleśnictwa: Wałcz i Płytnica ( na styku oddziałów: 313,314,317,318 - stare nr oddz. 213,214,217,218 Nadleśnictwa 
Wałcz i 49,51,52 – stare nr oddz.101,103,104 Nadleśnictwa Płytnica). Następnie na północny zachód i północ po 
granicy województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, aż do Drogi Broczyńskiej. Stąd Drogą Broczyńską do 
starego mostu kolejowego na rzece Piława. 
Uwaga: Obwód w znacznej części zlokalizowany na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 
1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 poz. 2356 tj.) Wstęp na teren obwodu 
w granicach terenu zamkniętego możliwy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta Poligonu wydawanej 
na pisemny wniosek dla każdej zainteresowanej osoby odrębnie. Wstęp wymaga uzyskania dodatkowej zgody oficera 
dyżurnego, mimo posiadania pisemnego zezwolenia na wejście w rejon. 

514 85_ŁÓDZ Chocim Konin 
Z m. Głuchów drogą na południe w kierunku Goszczanowa do granicy województwa. Dalej granicą województwa 
wielkopolskiego do miejscowości Józefów. Następnie drogą na północ do Małgowa, a stąd drogą wojewódzką nr 471 
na wschód przez Myszkowice, Gozdów, Tokary Pierwsze do m. Głuchów. 

515 
 

Batorowo Piła 
Granica obwodu biegnie od m. Czyżkowo szosą przez m. Lipka, Debrzno - Wieś do granicy województwa, granicą tą w 
kierunku płd. - wsch., dalej w kierunku płd. - zach. do drogi Sępólno Krajeńskie - Lipka, stąd drogą w kierunku płn.- 
zach. do m. Czyżkowo. 

516 
 

Łomczewo Piła 

Granica obwodu biegnie od m. Okonek ulicą Niepodległości w kierunku płn. przez miejscowości: Łomczewo, 
Węgorzewo Szczecineckie, Lubniczka, Lubnica do granicy województwa Następnie wzdłuż granicy województwa 
początkowo na wschód przecinając rzekę Gwda, a później na południe przez las do rzeki Czernica, która wpada do rz. 
Gwda. Dalej rz. Gwdą stanowiącą granicę województwa do miejsca w którym dopływa rzeka Chrząstowa. Dalej granicą 
województwa na wschód do drogi Okonek-Człuchów, następnie drogą tą w kierunku zach. przez Lędyczek do Okonka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


