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ROZP.9RZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia io grudnia 1968 r. 

w sprawie zmiill}Y granic niektórych miast w województwie koszalińskim. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z· dnia 4 ltiteg'o 1950 r. 
o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa 
(Dz; U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, c,~ następuje: 

§ 1. W województwie koszalińskim wyłącza się: 
1. z miasta Bytowa w p,owiecie bytowskim .obręby Cho

mic~., Nieczulice, Przyborzyce, Rzepnic,a. Swiątk'QWO i Swier
kówko o łącznej powierzchni 1948 ha i włącza się je do gro
mady Bytów w tyinże powiecie. ' 

Nowa granica miasta Bytów i groma'Cly Bytów biegnie 
od punktu po!,ożonego przy szosie Bytów-Lębork l granicy 
gruntów PGR Dąbie linią łamaną w kierunku p,ołudniowo
zachodnim w odległości około 250 m od tej szosy d9Punktu 
położonego przy styku z gruntami lasów państwoWych Go
łębiaGóra i dalej w kierunku połudnIowym do działki sie
dliskowej, -:-którą włącza się do. gromady Bytów, następnie 

w kierunku południowo-zachodnim, załamuje się przy dro
d'ze polnej i biegnie dalej północnym brzegiem rowu odwad
niającego, przecina szosę Bytów-,-:KroSlloowo, skręca na po
łudniowy wschód i biegnie zachodnim brzegiem tej szosy 
do zetknięcia się z drogą polną stanowiącą- przedłużenie uli-

. cy Brzozowej, zachodnim brzegiem tej dmgi polnej do k'om
płeksu ogródków działkowych i granicami zewnętrznymi te
go kompleksu .do zachodniegQ brzegu ulicy Brzoz,owej i tym 
br.zegiemdo placu targ,owego i posesji rzeźn·i miejskiej,skrę
ca na zachód i biegnie granicą tej ,posesji do rzeki Bytowa; 
od tęgo punktu granica skręca na południe i biegnie wschod
nimbrzegiem tej' rzeki, skręca na zachód, przecina przedłu
:zenIe ulicy Garbarskiej i szosę z Byt,ow.a do Słupska do. 
punktu ' styku gruntów miejski<;h i PGR Swiątkowo, od tego 

.. ' punktu granica skręca na 'p,ołudnie i biegttlie zachoonim brzę
giem drogi łąc~ącej osiedle mieszkaniowe z szosą Bytów
Słupsk, skręca i -łl:a południowy zachód i biegnie zachodnim 
brzegiem· skarpy do drogi z miejsoowościDąbrówka,. prze-

r -

:"'cina ją ibie<gn-ie dalej zachodnim brzegiem drogi, a następ
nie granicą gruntów PGRChómice' w kierunku południowo
wschod,nirn, przecina tor kolejowy, skręca w kierunku 
wschodnim i biegnie połu<lniową granicą toru kolejowego 
do punktu poł,ożonego przy roz,gałęzieniu bocznicykoleJo
wej, skręca na południowy wschód, przecina rzekę Boruję 

i biegnie wzdłuż granicy betoniarni, ' linią przedłużenia tej 
granicy przedna sZ'isę Bytów--:Miastko i bieg'nie dalej .gra
nicą betoniarni; następnie granica skręca na południowy 
wschód do granicy lasów państwowych . PGL Sienno, skręca 
'w kierunku północn,o-wschodnim i biegnie linią łamaną dd 
szosy Bytów-Chojonice, załamuje się w ' kierunku północnym 
i granicą posesji nr 5 przy uJ. P,olnej dobiega do orze'gu tej 

~ ulicy, brzegiem tej ulicy do ' uJ. Łąkowej i jej zachodnim 
brzegiem dó rzeki Bytowa,ąalej wschoonim brzegiem tej 
rzeki do granicy basenu plywackieg'o,skręca w kierunku 
północno-wschodnim i biegnie do' punktu położonego przy 
gruntach PKP w odległości .około 200 ni od mostu. na rzece 
Byt~wa; od teg,o punktu granica bieg,nie połu<lni,ową granicą 

gruntów PKP d,o przecięcia się toru linii kolejowej Bytów:
KościerzY'na ze strumykiem, a . następnie północno-.zachodnim 
brzegiem strumY'ka do granicy nieczynriego tor'owiska kole
joweg'o Bytów-Lębork i dalej południowo-wschodnią grani-
cą tego torowiska dó punktu położonego wodlEigłości około 
780 ID ód szosy Bytów~Kościerzyna i dalej w kierunku pół-
nocno-zachodnim, załamuje się przy ul. Rzepnica i ' biegnie 

do przedłużenia uL Mierosławskiego, do p'unktu położonego 
w od!egłości 120 m od przecięcia się przedłużenia lul. Mier-o
sławskiego- z przedłużeniem ul. . Pochyłej; stąd granica bie
gnie linią przedłużenia ul. Mierosławskiego do szosy By
tów-Kartuzy i południowo-wschodnim brzegiem tej szosy r 

do punktu polożonego w ądległ,ości 140 m od drogi do Ośrod
ka Wczasowego "Jęleń", następnie skręca na wschód 'i' bie; 
gnie linią łamaną początkowo wzdłuż p'ołudniowego brzegu 
drogi polnej, a następn i e wzdłuż granicy lasów miejskich 
d,o zetknięcia się z granicą obrębu ' Poinysk Wielki ; stano
wiącą dotychczasową grankę miasta. 

2. z miasta ~Człuchowa w, powiecie człuchowskim tere
ny o łącznej powierzchni 4052 ha i włącz.? się: 
l) tereny o powierzchni 384~ ha, obejmujące miejscowości 

Dąbki, Gozdnica, Kołdowo, Murzynowo, Nowosiółki, Pia. 
skowo, Sier,oczyn, Skórzewo, Sniaty i Zbrzyca, ' do gro-
mady Chrząstowo, . < 

2) terehy o powierzchni 207 ha, obejmujące - miejscowość 
Borek, grunty PGR Krzyżaąki oraz kompleks lasów pań
sl.wowYch, do gromady Człuchów w tymże p'Owiecie. 
Nowa granica miasta Człuchowa i gromad . Chrząstowo 

i Człuchów biegnie od punktu zefknięcia SIę zachodniej grani
ey dżiałki nr 189 z dro-gą polną oznacz.oną nr 301 w kierunku 

. północnym granicą obrębu ewidencyjnegoSieroczyn i daiej 
granicą obrębu ewidencyjnego Kołdov.:o dQ' przecięcia się 

z dtogąoznaczoną nr 295, skręca . w kierunku północnym 
i biegnie prawym brzegiem tej drogi na odcinku około 180 m, 
załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie ·północną · gra
nicą działek nr 423 i 337' d·o zetknięCia się z granicą grun
tów obrębu ewidencyjnego Koldowo; dalej biegnie : granicą 
gruntów tego obrębu w kierunku północno-wschodnim i pół- , 
nocno-zachodnią granicą dzia:iki nr 393 do zetknięcia srę , 
z . drogą polną, skręcą w kierunku południowo-wschodnim 
i granką działki nr 393, 11 następnie linią przedłużenia tej 

. granicy do . granicy gruntów leśnych Nadleśnictwa Polnica 
do zetknięcia się z torem kolejoowym linii MiastkO-Człu
ćhów, skręcą na południe i biegnie prawym brzegiem p'asa 
t.oru kolejoweg,o .d,o przecięcia się z szosą Chojn ice-Człu

chów; skręca w kierunku wschodnim i południową granic,ą 
,gruntów PGR' Krzyżanki dobiega do d,olychczasowej grani-
cy miasta Człuchowa. 

3. z miasta Debrzna w powiecie człuchowskim tereny 
o powierzchni. 3346 he( i włącza się: 
1) tereny o powierzchni 2453 ha, obejmujące miejscowości 

Bolesławowo, Gniewno, Grzymisław, Jeleniec, Kostrzy
ca, Milachowo; Rozdoły, Smug,- Stanisławka i Strzeszyn, 
do gromady Debrzno, . 

2) tereny o powierzchni 893 ha, obejmujące miejscow,ość 
BoboszeWo,do gromady Mosi:ny, 

w tymże powiecie. 
Nowa granica miasta Debrzno i groma<l, Debrzno i Mosi

ny biegnie od punktu' zetknięcia się granicy gruntów PGR 
Gniewno, działki . nr 402 i rzeki Dobrżynki w ' kie'runku 
północnym granicą gruntów PGR Gniewno do zetknięcia 
się z brzegiem dr'ogi oznaczonej nr 610, skręca w kierunku 
wschodnim i biegnie .południowym brzegiem drogi na od-
,clnku okoł~ m, załamuje się w kieru.nkupółnócnym /' 
t' biegnie zachodnią granicą działkf oznaczonej nr· 292,prze
dna drogę oznacwną nr 615 biegni~ dalej w kierunku 

A .. , 
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północnym zachodnim brzegiem drogi oznaczonej nr 618, 
skręca 'w kierunku wschodnim i biegnie południowym brze
giem dr,ogi oznaczonej nr ,617 i nr 626, skręca na południe 
L zachodnim brzegiem drogi oznaczonej nr 631 na odCinku 
około 300 m i dalej ' południowymi ' i zachoenimi granicami 
dróg oznaczonych nr 635, 644, 642, 647, następnie północno
zachodnim brzegieni drogi oznaczonej nr 649 na odcinku 
okolo 570 m w kierunku północno~wschodnim, po przeciędu 
tej drogi skręca \ w kierunku południowo-wschodnim i bie-

--gnie miedzą graniczną między działkami nr 153 i 154 oraz 
przedłużeniem granicy między działkami nr 181 i 182, skrę
ca w kierunku północ.no-wschodnim i biegnie północną gra
'nicą działki nr 177 do drogi oznaczonej nr 660 i dalej , po
łudniowym brzegiem tej ~ drogi w kIerunku wschodnim do 
granicy gruntów PGR Boboszewo; stąd-granicą, gruntów PGR 
biegnie wzdłuż wschodniego brzegu r'owu melioracyjnego 
nr 656 do brzegu jeziora Żuk'owo, a następnie brzegiem je
ziora Żukowo do p,rzecięcia się z brzegiem drogi oznaczonej 
nr 658 stanowiącej dotychczasową granicę miasta Debrzna. 

4. z miasta Darłoowa w powiecie sławieńskim tereny 
o łącZillej powierzchni 84'6,67 ha i włącza się: _ 

1) tereny 'o powierzchni 398,21 11a, w tym 160,82 ha tere
nów rolnych pJzyległych do gruntów wsi Cisowo i. 2ą7,39 
ha terenów rolnych ' pr,zyległych do gruntów wsi Doma
sławke, i włącza się je do gromady Darłowo, 

2)' tereny ,o powierzchni 448,46 'ha stanowiące kompleks 
gruntów leśnych Nadleśnictwa Nowy Kraków j włącza ' 
się je do gronlady Jeżyczki ' . 

w tymże powiecie. 
Nowa granica miasta _Darłowh oraz gromad Darłowo i J.e

życzki biegnie od punktu ' pt>Hg,onowego pOł,ożoneg,o na gra
nicy miasta t gromady Darlowow ki e ruI).ku ' południowym 
zaci:-..odnim~ granicami działek nr 104, 105/1, 106, fOO/l, 107, 
108,1b9, 110, 111, 111/1, 112/1, 113 do 'Punktu poligonowego 
~r 285, dalej lewym brzegiem drogi ozn.aczonej nr 178 do 
1>0łudniowej granicy działki nr 185 i jej granką w kierunku 
wschodnim, przecina rów ,oznaczony nr 192/1"i dalej połud
niową granicą działki nr 186 do jęj zetknięcia , się z drogą 
Qznaczonąnr 230; stąd załamuje się w kietunku połudń:io
wym i zachodnią granicą tej drogi biegnie, do punktupoU
grOnoweg'o nr , 315,skręca w~ierunkuwschodnfm,prżecina 
drogę i południowyan brzegiem rowÓw oznaczonych nr 236/1 
IlU 257/1 dohiega do dotychczas-owej granicy mIasta., dalej 
dotychczasówqgra!licą miasta w kierunku południowo
wschodnim do punktu p"oligonowego nr ' 53, skręca w . kie
runku zachodnim i biegnie granicą gruntów leśnych Nadle
śnictwa Nowy Krak6w, przecina tory koleJowe lińu Sław
no-Darłowo, biegnie południową granicą pasa gruntów kei
leJowych do punktu poligonowego' nr 432, załamuje się w 
kierunku południowo-zachodnim I bi'e'9ąlie zachodnim brze

. giem rowu 6znaczoneg,o nr 581 do zetknięcia . się z dr,ogą 

ozmacz,oną nr 579,skręca na południe i granicą tej dr'ogi do-
, bieg.a do p,unktu polig,onoweg,o nr 422 przez punkty geode
:zyjne nr 94, 95 i 421. dalej biegnie południową, a następnie 
:zachodnią granicą działki nr 532 dozetknięda się z r,owem 
oznaczonym nr 578, załamuje się w kierunku. 'zachodmim 
i północnym brzegiem teg'o rowu dobiega do dotychczasowej 
granicy miasta Darłowa. ' 

5 . . z miasta P,olanowa w powieci~ ' sławieńskim tereny 
o łącznej powierz,chni 3433,98 ha i włącza się je do gromady 
Polanów w tymze powiecie. 

". Nowa granica miasta Polanowa i gromady P.olanów 
biegnie od punktu poligonoweg.o oznaczoneg'o nr 2714 
:w kierunku północnym, a następnie wschodnią · grani,
cą . lasów państwowych Nadleśnictwa P.olanów do rzeki 
Grabowa, stąd skręca na południe i południowy wschód 
i . biegnie dotychczasową granicą miasta do przecięcia się 
:z północną granicą tor'owiska kolej-o\veg,o ' nieczynnej linii 
Polanów-Korzybie, skręca na zachód i · biegnie połnocną 
granicą te.go tor,oWiska do zetk.nięcia się z drogą oznaczoną 

J).r 432, skręca na południowy wschód ipołudilie i biegnie 
zachodnim brzegiem dróg oznaczonych nr 432 i 425 do z'et. 
knięcia się z brzegiem drogi ozna~z,onej nr 421, stąd skręca . 
na zac hód i północ.nym · brzegiem tej drogi dobiega do drogi 
z Polanowa do Żydbwa, przecina ją i biegnie dalej w kie
runku zachodnim ' północnym brzegiem drogi oznaczonej 
nr 430, mija punkt poligonowy nr 301 i . biegnie . północnym 
brzegiem drogi oznaczonej nr 131 ' do granicy działki nr 91, . 
skrę,ca na południe i wschodnią granicą tej działki dobiega 
do punktu poligon,owego oznaqonego nr 401; od teg9 punk
tu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim granicą 
lasów państwowych Nadleśnictwa P.olanÓw do punktu poU
goon0wego .oznaczorieg.o nr 283 i d,o zachodniej granicy . la
sów i dalej w tym samym kierunku do punktu poligonowe
go .oznaczoneg'o nr 378, skręca w kierunku północnym , 

i wschodnią granicą drogi oznaczonej nr 1 d,obiega do drogi 
P.olanÓw-Jacinek, przecina ją i dobiega do punktu ' poligo
illoweg'o oznaczonego nr 2714. 

6. z miasta Czaplinka w p'owiecie siczecineckim tereny 
o łącznej powierzchni 4256 ha, ,obejmujące miejscowości Kar- . 
sno, Kołomąt, Łazice, Łąka, Niwka, Piekary, Wełllica, i włą
cza się je do gromady Czaplinek w tymże powiecie. 

Nowa granica .miasta Czaplinek i gromady Czaplinek bie- . 
gnie od punktu polig.onoweg,o ,0Zl'laczonego nr 124. pcn!ożoIieg.o 
na wschodnim brzegu drogi oznaczonej nr 129 południową ' 
granicą działki nr 173 do drogi ,polnej oznaczonej nr 5,brze
giem tej drogi w . kierunku północnym· około 20m, skręCił 
w kierunku wschodnim i biegnie granicą działki nr2 PGR 
Kołomąt do brzegu jeziora Nitlino, brzegiem tego je~ioIa 
w kierunku 'północnym i dalej w kierunku południowym do 
punktu ,poli.gonowego oznaczone gl() nr 155 i do granicy d,zia- _ 
łeknr 42, 49 i drogi omlaczonej nr 25, skręca w kierunku . 
wschOdnim i . południowym brze.yiem drogi biegniQdo prz-e- . 
cięcia się ze wschodnim brzegiem 'drog~ oznaczonej nr 63 
i półudni,owym brzegiem tej drogi w kierunku południowo
wschodnim i dalej południowym brzegiem drogi ozna;czonej' 
.nr 83 ,oraz rowu oznaczonego nr 45i 6$ dd brzegu jez'Jora 
Cza;pii~o, stąd brzegiem jeziąra C;zapHno w kieruIilbtpołud
nioowymdo punktu poligonowego I()ZIltlCZoneqO nr '57 i dalej 
IV kierunku 'południowym granicą gruntów PGRPiekarYlia 
odległość -około 1500 m do oddziąJowej linii leśne,i; którą ' 
hiegnie do dr<>.gi polnej oznaczonejnr 13, i dałęj w kierunku; 
południowym .wschodnim brzegiem ' tej .drogi do punktu po
lig'onowego oznaczonego nr . 254; od tego punktu graniCa 
biegnie w kierunku wschodnim południowym brzegiem dro-
gi p<;>lnej, północną granicą działki lesnej nr 4f1 do drogi 
oznaczonej nr 117, stąd wschodnim brzegiem dmgLna ''Północ 
do przecięcia s:ę z dotychczasową granicą miasta i tą gra
nicą dq najdalej na południe wysuniętej. zatoki jeziora 'Pław
no, a dalej w kierunku północno-wschodnim brzegiem teg,o 
jeziora, północno-wschodnim brzegJ,em foOWU oznacz-on-eg,o 
m 799 do drogi polnej oznaczonej nr 1'91, zachodni.mbrze
giemtej dr,ogi do , przecięcia się z drogą oznacz.onąnr 769, 
skręca w kierunku południowo-zachodnim i południowo
wschodnim brzegiem tej drogi dobiega do punktu poligono
weg,o oznaczonego nr 64, po przedęciu drogi grainica biegnie 
północno-zachodnią granicą działki nr ·38 i nr 39 do . drogi 
oznaczonej nr 95 i dalej północnym brzegiem tej drogi w 

. kierunku wschodnimokołó ZÓO m do wschodniej granicy 
działki nr 145, dalej drogą do przecięcia się z drogą p,oIną 

oznaczoną~ nr 148, skąd północnym brzegiem drogi o),t.oło, 

30 m do .. granicy działki nr 204,wschodnią granicą tej dział-
ki do brzegu jeziora Drawsko, następnie południowym brze, 
giem tego jeziora do d,otychczasowej granicy miasta; tą gra
ilicą d,o przecięcia się z row~m oznaczonym nr 26 i dalej 
;południowym brzegiem tego t ,owu · w kierunku zachodnim do 
'p~zecięcia się z dr,ogą -oznaczoną nr, 28, półn,ocnym br:z,egiem ' 
drogi w kierunku ppłudni,owym do punktu poligonowego 
oznacwneg.o nr 53; od teg.o !punktu granica ):)iegnie brzegiem 
drogi oznaczoinej illJ 62 w kierunku pómocnyan do drogi oma-

, I 
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Poz. 331, 

. . 
czonej nr 60, południowym brzegiem drogi, przecina ,rów 
.oznaczo.nym 35 i biegnie południowym br~egiem drogiozna
GZDnej nr 71 do przecięcia się z południową gtanicądział
ki nr 75, tą granicą w kienrnku wschodnim do ~rzecięcia się 
z drogą ,oznaczoną nr 83, załamuje się w kierunku południ 0-

wo-wschodnim i biegnie wschodnim brzegiem drogi d.o Po.
łudni,ówej granicy działki. nr 128. tą granicą działki wkie
runku wschodnim do. przecięcia się z drogą oznaczoną nr 129 
i dalej W kięrun){u p,ołudniowym brzegiem drogi do punktu 
poligonowego. oznacz.onego nr 124. 

7. z miasta Okonka w powiecie szczecineckim tereny 
ó łącznej powierzchni 3839 ha obejmujące miejscow.ości Anie-

szosy oraz granicą gruntów PKP biegnie do punktu granicz
nego oznaczonego nr 97, skręca na półno.cny zachód i pół

nocną .. granicą działki nr 267 dobiega do brzegu rzel),i Czar
na, skręca na północny wschód i prawym brzegiem rzeki 
Czarna dobiega do granicy gruntów PKP, granicą tych grun
tów do. punktl,l granicznego oznaczo.nego nr 667 i dalej w 
kierunku zachodnim, . następnie pÓłnocnym i wschodnim gra
nicą lasów państwowych do punktu granicznego. oznaczone
go nr 655, skręca w kierunku północnym i granicą gruntów 
PKP biegnie doO drogi polnej o}uacz·onej nr 22111, skręca na 
wschód, 'przecina grunty PKP i południową granicą działki 
nr 218/3 dobiega do. dro.gi .pDlnej oznaczDnej nr 217, skręcp 
Da północ i brzegiem tej drogi dobiega dO' punktu granicz-
nego oznaczonego nr 236. . . I lin, Dolnik, Rydzynka i włącza się je d.o gromady Okonek 

w tymże powiecie. Nowa granica . miasta Okonek i gromady 
Okonek biegnie odi punktu .granicznego .oznaczonego nr 236 8. z ·miasta Krajenka w powiecie .. złotowskim tereny 
.granicą działek nr 102/1 i 97 oraz .południoWą granicą dział- o łącz.nej powierzchni 3483 ha, obejmujące miejscowości Ba
ki nr 98 w kierunkU wschodnim do S.Z05·Y Szczednclt.-Oko~ / rankoOwo, Łońsk~, Pogórze, Tarnówczyn i Wąsoszki, i wIą-' 
nek, dalej zachodnim brzegiem szosy do punktu graniczneg·o czasię je do gromady DOlnik w tymże pQwiecie. Nowa gra
.oznacz.oneg,o nr 246, 'przedna szosę w kierunku wschodnim nica' miasta Krajenka i gromady Dolnik biegnie od punktu 
do punktu granicznego óz.naczonego nr 117 i ipółnocną gra- poJ.ożoneg·o na styku. grunt6w obrębu ewidęncyjnego Zeleż-
nicą 'lasów miejskich) działek nr 12~, 127, 130, linią łamaną nica ' i miasta Krajenka na południowym brzegu rzeki iGłami 
dobiega do dr.ogipolnej oznacz.onej ńr 131, przecina' ją, skrę.- w kierunkul północno-wschodnim na długości około 1800m 
ca w kierunku południ·owym . i biegnie brzegiem drogi dopołudniowym brzegiem rzeki GIomi, przecina koryto tej rze
punktu granicznego oznaczonego nr 29b, skręca w kierunku ki w odległości okoł,o 550 m od mostu na sz·osie Krajenk'a
południowo-wschodnim i biegnie granicą działki nr 140a, Piła, skręca na północ i biegni~ na półnoOc d·o rozwidlenia 
przecina drDgę ' Łomczewo-Okonek <lznacz·oną nr 141, do. dróg do Barankowa i Paruszki, dalej biegnie około 100 m 
punktu gra.nicznegD {)znIICzonego. nr 86/486, stąd skręca na wschodnim brzegiem drogi do. Barank{)~a; załamuje się na 
póŁnocny wschód i brzegiem 'drogi oznano.nej nr 141 do.bie- wschód l biegnie do r.owu melioracyjnego, zachodnim brze
gadD drogi ,poOlnej 'oznaczonej nr 193 ! brzegiem tej drogi giem tego. wwu nadługośd okołD7ClO m do szosy Krajenka
dQbiega do. .,zekiCzama, 'przecina ją i brzegiem drogi pol- . Bart,oszkDwD,przecina tę szosę i biegnie na północ_ wschpd
neJ d.obiega. dQ punktu granicznego .oznaczonego I)r 40, skrę- ~ nim brzegiem rowu melioracyjnego. do przecięcia się z dro, 
.ca na zachód i północnym bn.egiem szosy Lędyczek-Oko- gąpolnąKrajenka-Zalesie, załamuje się w ki.eqmku po-
nek do punktugraniczne9lO .omaczonego nr 470, skręca na łudnioy;ym.1 .zachodnim brzegiem drogi biegnfedo szo.Sy 

. południe, przecina szosę 1 brzegiem drogi pDlnej dobiega d·o. Krajenka.-Złotów, a po jej przecięciu biegnie na długośCi 
północno-zachodniego. narożnika działki nr 164 , j dalej na okoOłQ 1000 m na południowy wsd) ód, przecina drogę Krajen~ 
pDłudnie zachodnią granicą tej działki i działki JU 173 do łta~Wąsosz i biegnie dalej około 150 mna południo:wy 
9J;&nic .' gruntów Nadleśnictwa Okonek, skręca na wschód wschód do drogi polnej, załamuje ' się na południowy zachód 
1 północną granicą lasów państwowych biegnie do punktu 1 ipółnocno-zachod,niin brzegiem drogi biegnie oko.ło 300 m, 
graniCznego oznaczo.nego nr 284, następnię &kręca na po- przecina drogę i biegnie 'o.koło. 120 m na połu<lnie do dro·gi 
łud-ui.owy wschód i brzegiem drogi leśnej do linii oddziało- polnej, załamuje się w kierunku zachodnim i północnym 

,wej, sk.ręca .nazachM i linią. oddziałową derbiega do sz,osy Ibrzegiem drogi polnej biegnie do drogi Krajenka-Wąsoszki, 
Jastrowie-Okanek, skręca --na połu<lnie i wschodnim brze-załamuje się na wschód i północnym brze!pem tej drogi bie-
.giem szosy do zetknięcia ,się z dr·ogą polną oznaczDną nr 186, gnie <IQ granicy pasa toru kolejDwego Kra jenka-Złof6 w, 
skręca na zachOd i brzęgiem tej drogi polnej d.o puIiktu gra- przecina go i południową granicą tegO' pasa toru · kDlejowe-
nicmeg.o oznacz·oneg·o nr ' 309, południową granicą działek go. biegnie około. 1200 m do mostu kDlejowego na rzece Glo-
nr 975, 914 do drogipolnej.oznaczOOlej nr 216 i jej brzegiem mi; od tegopu)1ktu granica biegnie na j)ołudnie zachodnim 
dQ ' północno-zachodnieg.o narożnika działki nr , 203, skręca brzegiem rzeki Głomi okO'ło 250 m, a nasłf{pnie do rozwidte-
na południe, a następnie wschodnią i 'południ.ową granicą tej nla drogi Krajenka-BuntDwo i drogi Polnej, wschodnim 
działki do drogi polnej oznaczonej nr 200 r brzegiem tej brzegiem drogi polnej okoł<l 600 'ID na południe do j)rzecię-
dr·ogi w kierunku południowym do granicy działki nr 208, da się tej dr-ogl z rowem melio.racyjnym, dalej po.łudni·owym 
jej półn.ocnągranicą · na zachód, a dalej północnymi grani- . brzegiem rowu melioracyjnego do · przecięcia si!t z pasem 
cami działek nr 209, 210,211 i brzegiem drogi polnej ozna- , gruntów 'toru koleJowegQ Piła-Krajenka'; od tego punktu 
czooej nr 215 do dr·ogi Po.lnej <lznactonej nr 212, skręca na gianića biegnie Dkoło 370 m na południowy zachód granicą 
południe i brżegiem tej -drDgi biegnie d,opUIllktu graniczne- pasa tOIu k·crlejo.weg·o do j)rzęcięcia się z szosą Krajenka-
go .oznacz~nego nr 374, a stąd północną, wschodnią i połud- Augusto.WO, przecina tory kolejOWe i północno-zacho.dnią 
niową granicą działki nr 214 do punktu granicznego owa- granicą \ pasa gruntów k·olejowych do.biega- do dotychczasoO-
czonego nr 379, linią prostą przecin.a tereny leśąę do punktu wej granicy miasta Krajenka i gromady Dolnik. 
granicznego .oznaczonego nr 372,- skręca na wschód i pohid-
niową granicą' lasów ·państwowych biegnie d'Dgrariicy grun
tów PKP .d'o.Punktu granicznego .oz.naczo<nego nr 2546/367, 
skręca na południowy zachód i granicą gruntów ,PKP dobie-

I ga d,o roWu, skręca na północ ' i brzegiem rowu przecina 
grunty PKP i państwoweg.o g'osp,odarslwa. leśnego ·oraz sz,osę 

Pniewo-Okonek, skręca ' na północny wschód i brzegiem 

§ 2. RozPo.rządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sty~z. 
nla 1969r. 

P!ezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz . 
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