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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 stycznia 1996 r. 

w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego. 

Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 paź
dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, 
poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 
i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Drawieński Park Narodowy, położony w woje
wództwie gorzowskim (7171,30 ha) i województwie pil
skim (3847,52 ha), zwany dalej "Parkiem", obejmuje 
obszar 11018,82 ha. 

§ 2. W skład Parku wchodzą następujące obszary: 

1) obszar określony linią graniczną, która biegnie od 
miejsca, w którym wypływa rzeka Drawa z jeziora 
Adamowo (Dubie) w kierunku południowym, 
wschodnią granicą rzeki Drawy, północno-za

chodnią granicą działki nr 10/3, północno-zachod
nią i wschodnią granicą działki nr 10/4, północno
-wschodnią i północno-zachodnią granicą działki 
nr 13/9, schodzi środkiem działki nr 13/9 do połu
dniowej granicy działki nr 13/9 (obręb Podegro
dzie, gmina Drawno), północną i wschodnią gra
nicą działki nr 32/1, wschodnią i południową gra
nicą działki nr 37/1, wschodnią granicą działki 
nr 44, północną i wschodnią granicą działki nr 48, 
wschodnią granicą działki nr 52, południowo
-wschodnią i południowo-zachodnią granicą 
działki nr 56, południową granicą działki nr 51 (ob
ręb Barnimie, gmina Drawno), wschodnią granicą 
rzeki Drawy, wschodnią granicą oddziału 258 a, g, 
f, I, k Nadleśnictwa Drawno obrębu Drawno (we
dług mapy Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 stycznia 
1982 r. nr ewidencyjny 10/23), północną i wschod-

nią granicą działki nr 303/2 (obręb Barnimie, gmi
na Drawno), granicą lasów będących w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań
stwowe, po punktach granicznych nr 457, 458 
(według mapy Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 
stycznia 1982 r. nr ewidencyjny 10/23), północną 
granicą działki nr 247/1, północną, wschodnią 
i południową granicą działki nr 250/3, południową 
granicą działki nr 247/1 (obręb Barnimie, gmina 
Drawno), granicą lasów będących w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań
stwowe, po punktach granicznych nr 463-490 
(według mapy Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 
stycznia 1982 r. nr ewidencyjny 10/23), północno
-zachodnią granicą działki nr 33/5, nie dochodząc 
do połowy działki nr 33/5, załamuje się do połu
dniowo-wschodniej granicy działki nr 33/5 i bie
gnie do punktu granicznego nr 109, przecina dział
kę nr 34, biegnie do punktu granicznego nr 103, 
przecina działkę nr 36, dochodzi do punktu gra
nicznego nr 95, załamuje się na wschód i przecina 
działkę nr 38, załamuje się na północ i linią łama
ną przechodzi przez działki nr 38, 40/2, 42/1 do 
punktu granicznego nr 1, wschodnią granicą 
działki nr 42/1 i 40/2 (według mapy ewidencyjnej 
obrębu Konotop gminy Drawno z dnia 31 stycznia 
1987 r. nr ewidencyjny 19/87) dochodzi do punktu 
granicznego nr 1584 leżącego na granicy lasów 
będących w zarządzie Państwowego Gospodar
stwa Leśnego Lasy Państwowe (według mapy 
Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 stycznia 1982 r. nr 
ewidencyjny 10/23), północną granicą oddziału 
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nr 198 i, l, k, północną i wschodnią granicą oddzia
łu nr 197 o, s, m, północną granicą oddziału nr 200 
Nadleśnictwa Drawno obrębu Dominikowo (we
dług mapy Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 stycznia 
1982 r. nr ewidencyjny 10/23), dochodzi do drogi 
wojewódzkiej nr 11257, zachodnią granicą drogi 
wojewódzkiej nr 11257 do początku drogi woje
wódzkiej nr 11270, zachodnią granicą drogi woje
wódzkiej nr 11270 w kierunku południowo
wschodnim, wschodnią granicą oddziału nr 204 d, 
f Nadleśnictwa Głusko obrębu Głusko (według 
mapy Nadleśnictwa Głusko z dnia 1 stycznia 
1982 r. nr ewidencyjny 103/82), wschodnią grani
cą oddziału nr 223, północną granicą oddziałów 
od nr 240 do nr 233, zachodnią granicą oddziału 
nr 214 Nadleśnictwa Głusko obrębu Głusko (we
dług mapy Nadleśnictwa Głusko z dnia 1 stycznia 
1982 r. nr ewidencyjny 103/82), zachodnią granicą 
oddziałów nr 195, 176, 157 g, f, d, a, północną gra
nicą oddziałów nr 157a, 156 Nadleśnictwa Głusko 
obrębu Głusko (według mapy Nadleśnictwa Głu
sko z dnia 1 stycznia 1982 r. nr ewidencyjny 
103/82), zachodnią granicą oddziałów nr 171,149, 
132c Nadleśnictwa Człopa obrębu Człopa (według 
mapy Nadleśnictwa Człopa z dnia 1 stycznia 
1983 r. nr ewidencyjny 10025), wschodnią granicą 
drogi gminnej nr 0806, północną granicą oddzia
łów nr 115a, 114, zachodnią granicą oddziałów 
nr 84,42, południową i zachodnią granicą oddzia
łu nr 24, południową granicą oddziału nr 3f, 
wschodnią granicą drogi zakładowej przechodzą
cej przez oddziały nr 3, 4, 1 Nadleśnictwa Człopa 
obrębu Człopa (według mapy Nadleśnictwa Czło
pa z dnia 1 stycznia 1983 r. nr ewidencyjny 10025), 
zachodnią granicą oddziału nr 290 do przecięcia 
z drogą zakładową, dalej wschodnią granicą dro
gi zakładowej, północną granicą oddziałów od nr 
245 do nr 243 Nadleśnictwa Mirosławiec obrębu 
Tuczno (według mapy Nadleśnictwa Mirosławiec 
z dnia 1 stycznia 1984 r. nr ewidencyjny 5/86), gra
nicą lasów będących w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po 
punktach granicznych od nr 3372 do nr 3358, nr 
4985-4991, od nr 554 do nr 525 (według mapy 
Nadleśnictwa Mirosławiec z dnia 1 stycznia 1984 r. 
nr ewidencyjny 5/86), północną granicą rzeki Pło
cicznej i rzeki Runicy (wzdłuż oddziałów nr 199-
-202), wschodnią granicą oddziałów nr 199,224, 
238,260, wschodnią i południową granicą oddzia
łów nr 281, 307 Nadleśnictwa Mirosławiec obrębu 
Tuczno (według mapy Nadleśnictwa Mirosławiec 
z dnia 1 stycznia 1984 r. nr ewidencyjny 5/86), 
wschodnią i południową granicą oddziału nr 18, 
wschodnią granicą oddziału nr 38, wschodnią 
i południową granicą oddziału nr 56, wschodnią 
granicą oddziału nr 81, wschodnią i południową 
granicą oddziału nr 110 Nadleśnictwa Człopa ob
rębu Człopa (według mapy Nadleśnictwa Człopa 
z dnia 1 stycznia 1983 r. nr ewidencyjny 10025), 
granicą lasów będących w zarządzie Państwowe
go Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po 
punktach granicznych od nr 784 do nr 781, od nr 
826 do nr 809 (według mapy Nadleśnictwa Człopa 
z dnia 1 stycznia 1983 r. nr ewidencyjny 10025), 
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południową granicą oddziału nr 128, wschodnią 
granicą oddziałów nr 147,166,202,237,269, pół
nocną i wschodnią granicą oddziału nr 276, pół
nocną granicą rzeki Cieszynki, wschodnią i połu
dniową granicą oddziału nr 312, południową gra
nicą oddziału nr 313, wschodnią i południową 
granicą oddziałów nr 320, 329, 348, wschodnią 
granicą oddziałów nr 387, 407a, zachodnią grani
cą drogi zakładowej, południową granicą oddzia
łów nr 415,416, wschodnią granicą oddziałów nr 
433,444 Nadleśnictwa Człopa obrębu Człopa (we
dług mapy Nadleśnictwa Człopa z dnia 1 stycznia 
1983 r. nr ewidencyjny 10025), wschodnią granicą 
oddziałów nr 2, 13, 20a, c, f Nadleśnictwa Krzyż 
obrębu Krzyż (według mapy Nadleśnictwa Krzyż 
z dnia 1 stycznia 1980 r. nr ewidencyjny 7769/80), 
granicą lasów będących w zarządzie Państwowe
go Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po 
punktach granicznych nr 2501, od nr 2628 do nr 
2625 (według mapy Nadleśnictwa Krzyż z dnia 1 
stycznia 1980 r. nr ewidencyjny 7769/80), połu
dniową granicą oddziałów nr 20 h, i, 20 A, 21, 22, 
23 j, k, I Nadleśnictwa Krzyż obrębu Krzyż (według 
mapy Nadleśnictwa Krzyż z dnia 1 stycznia 1980 r. 
nr ewidencyjny 7769/80), granicą lasów będących 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśne
go Lasy Państwowe po punktach granicznych nr 
669-674 (według mapy Nadleśnictwa Krzyż 

z dnia 1 stycznia 1980 r. nr ewidencyjny 7769/80), 
wschodnią granicą rzeki Płocicznej przy oddziale 
nr 320 i, I, 12, 11, wschodnią granicą rzeki Drawy 
przy oddziale nr 3201 2 Nadleśnictwa Głusko obrę

bu Głusko (według mapy Nadleśnictwa Gtusko 
z dnia 1 stycznia 1982 r. nr ewidencyjny 103/82), 
granicą lasów będących w zarządzie Państwowe
go Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po 
punktach granicznych od nr 5 do nr 1, 14, od nr 12 
do nr 9 (według mapy Nadleśnictwa Głusko z dnia 
1 stycznia 1982 r. nr ewidencyjny 103/82), wschod
nią granicą rzeki Drawy przy oddziale nr 320n, k, 
321 k1 Nadleśnictwa Głusko obrębu Głusko (we
dług mapy Nadleśnictwa Głusko z dnia 1 stycznia 
1982 r. nr ewidencyjny 103/82), granicą lasów bę
dących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe po punktach granicz
nych nr 269a, 270 (według mapy Nadleśnictwa 
Głusko z dnia 1 stycznia 1982 r. nr ewidencyjny 
103/82), południową granicą oddziału nr 130, po
łudniową i zachodnią granicą oddziału nr 131, za
chodnią granicą oddziałów nr 112, 92, południo
wą i zachodnią granicą oddziału nr 77, zachodnią 
granicą oddziałów nr 63, 53, 41, zachodnią i pół
nocną granicą oddziałów nr 27, 14 c, b, 13 i, h, f, 
b, a, zachodnią granicą oddziału nr 19, f, d, c, b, 
a Nadleśnictwa Głusko obrębu Wołogoszcz (we
dług mapy Nadleśnictwo Głusko z dnia 1 stycznia 
1982 r. nr ewidencyjny 635), granicą lasów będą
cych w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe po punktach granicz
nych nr 172, 171 (według mapy Nadleśnictwa 
Bierzwnik z dnia 1 stycznia 1985 r. nr ewidencyjny 
625), zachodnią granicą oddziałów nr 431, 402, 
południową granicą oddziałów nr 367-369, 
wschodnią granicą oddziału nr 406, północną 
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i wschodnią granicą oddziału nr 434 Nadleśnictwa 
Bierzwnik obrębu Wygon (według mapy Nadle
śnictwa Bierzwnik z dnia 1 stycznia 1985 r. nr ewi
dencyjny 625), granicą lasów będących w zarzą
dzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe po punktach granicznych od nr 162 do 
nr 157 (według mapy Nadleśnictwa Bierzwnik 
z dnia 1 stycznia 1985 r. nr ewidencyjny 625), pół
nocną granicą drogi wojewódzkiej nr 11271 do 
przecięcia z drogą wojewódzką nr 11257, wschod
nią granicą drogi wojewódzkiej nr 11257 do prze
cięcia z drogą gminną nr 011, wschodnią granicą 
drogi gminnej nr 011, północną i zachodnią grani
cą oddziału nr 279 f, d, a, zachodnią i południową 
granicą oddziału nr 259 g, f, b, zachodnią i północ
ną granicą oddziału nr 239 I, n, m, k, h Nadleśnic
twa Drawno obrębu Drawno (według mapy Nad
leśnictwa Drawno z dnia 1 stycznia 1982 r. nr ewi
dencyjny 10/23), zachodnią granicą rzeki Drawy, 
granicą lasów będących w zarządzie Państwowe
go Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po 
punktach granicznych nr 409, 501-511, 101,512, 
102, 103, 513, 514, 104, 515-519, 520, 4, 600, 
388nO, 5061, 5062 (według mapy ewidencyjnej 
obrębu Podegrodzie, gmina Drawno z dnia 29 
stycznia 1987 r. nr ewidencyjny 11/87), zachodnią 
granicą rzeki Drawy, granicą lasów będących w 
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe po punktach granicznych nr 
7050-7078 (według mapy Nadleśnictwa Drawno 
z dnia 1 stycznia 1982 r. nr ewidencyjny 10/23), 
zachodnią granicą oddziału nr 148 Nadleśnictwa 
Drawno obrębu Drawno, południową granicą 
jeziora Adamowo (Dubie) do wschodniej granicy 
rzeki Drawy wypływającej z tego jeziora (według 
mapy Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 stycznia 
1982 r. nr ewidencyjny 10/23) - o powierzchni 
11011,99 ha, 

2) działki nr 203,219,226,22/1 (miasto Drawno) - o 
powierzchni 2,92 ha, 

3) działka nr 197/6 (obręb Nowa Korytnica, gmina 
Drawno) - o powierzchni 0,41 ha, 

4) działki nr 159/1 i 160/1 (obręb Jażwiny, gmina 
Drawno) - o powierzchni 3,27 ha, 

5) działka nr 278/3 (obręb Głusko, gmina Dobiegniew) 
- o powierzchni 0,07 ha, 

6) działka nr 2/1 (obręb Stare Osieczno, gmina 
Dobiegniew) - o powierzchni 0,16 ha. 

§ 3. W zarząd Parku nie przechodzą nieruchomości 
Skarbu Państwa będące w dniu wejścia w życie 
rozporządzenia w zarządzie: 

1) Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Szczecinie 
(zajęte pod drogi publiczne) - o powierzchni 
27,88 ha, 

2) Nadleśnictwa Głusko obrębu Głusko oddziały nr 
309,310,311 a, b, c" f, g, h, i, j, k, 314, 315 a, b, c, 
d, f, g, h, n, o - o powierzchni 118,39 ha, 

3) Nadleśnictwa Głusko obrębu Wołogoszcz oddziały 
nr 51c, 61c, d, h-k - o powierzchni 12,98 ha, 

4) Nadleśnictwa Bierzwnik działka nr 385a/3 obrębu 
Wygon i działka nr 385a/2 obrębu Zatom gminy 
Drawno - o powierzchni 0,96 ha, 

5) Zakładów Energetycznych w Gorzowie Wielkopol
skim działka nr 17 obrębu Głusko gminy Dobie
gniew - o powierzchni 2,38 ha, 

6) Państwowego Przedsiębiorstwa Rybackiego w Do
biegniewie działki nr 18 i 20 obrębu Głusko gminy 
Dobiegniew - o powierzchni 24,55 ha, 

7) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Go
rzowie Wielkopolskim działki nr 5/2 i 7 obrębu Głu
sko gminy Dobiegniew - o powierzchni 4,40 ha, 

8) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Gorzowie Wielkopolskim działki nr 4, 
6,8,14,10,8/1 obrębu Głusko gminy Dobiegniew 
- o powierzchni 0,76 ha . 

§ 4. Obszary Parku mogą być objęte ochroną ścisłą 
lub częściową, z tym że obszary o zwartej zabudowie, 
nieruchomości Skarbu Państwa będące przedmiotem 
użytkowania wieczystego oraz nieruchomości nie 
stanowiące własności Skarbu Państwa mogą być objęte 
ochroną ścisłą lub częściową wyłącznie za zgodą 
właściciela, wieczystego użytkownika lub zarządcy. 

§ 5.1. Na obszarze Parku, z zastrzeżeniem ust. 2, 
zabrania się: 

1) polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i za
bijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży 
zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwie
rzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew al
bo innych roślin, 

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów 
lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania 
wód i gleby oraz powietrza, 

4) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek, 

5) wydobywania skał, minerałów i torfu, 

6) niszczenia gleby, 

7) palenia tytoniu oraz palenia ognisk poza miejscami 
do tego wyznaczonymi, 

8) stosowania środków chemicznych w gospodarce 
rolnej, leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej, 

9) prowadzenia działalności handlowej poza miejsca
mi do tego wyznaczonymi, 

10) zbioru dziko rosnących roślin albo ich części, 
w szczególności owoców i grzybów, poza 
miejscami do tego wyznaczonymi, 

11) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczo
nymi, 

12) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamo
wych i innych znaków nie związanych z ochroną 
przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych 
znaków związanych z ochroną porządku publiczne
go i bezpieczeństwa, 

13) zakłócania ciszy, 

14) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrz
nymi poniżej 2000 m wysokości względnej, z wyjąt-
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kiem lotów patrolowych i interwencyjnych Lasów 
Państwowych oraz Państwowej Straży Pożarnej, 

15) używania łodzi motorowych, lotni i motolotni. 

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie 
dotyczą: 

1) zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgna 

cyjnych, w tym renaturalizacji stosunków wod
nych, 

2) prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrekto
ra Parku, 

3) prowadzenia gospodarki rolnej, rybackiej i leśnej 
na gruntach nie objętych ochroną ścisłą i częścio
wą, 

4) prowadzenia akcji ratowniczych, 

5) czynności związanych z dostosowaniem stanów li 
czebnych zwierzyny do potrzeb ochrony Parku i go
spodarki rolnej. 

§ 6. 1. Wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwa
ną "otuliną", o powierzchni 35590 ha, położoną 
w województwach: gorzowskim (24175 ha), pilskim 
(11 100 ha) i koszalińskim (315 ha). 

2. W skład otuliny wchodzą obszary określone li
nią, która biegnie od mostu drogowego na rzece Dra
wie w miejscowości Rościn południową granicą dro
gi wojewódzkiej nr 11280 do przecięcia z granicą wo
jewództwa gorzowskiego i koszalińskiego, granicą 
województw gorzowskiego i koszalińskiego w kierun
ku południowym do jeziora Dominikowo, następnie 
północną granicą jezior (z włączeniem pasa przy
brzeżnego o szerokości 100 m): Dominikowo, Krzywe 
Dębsko, Szerokie, Środkowe , dalej biegnie granicą 
województwa gorzowskiego i koszalińskiego do je
ziora Nowa Korytnica, północną granicą jeziora 
Nowa Korytnica (z włączeniem pasa przybrzeżnego 
o szerokości 100 m), następnie południową granicą 
oddziałów od nr 12 do nr 9 Nadleśnictwa Głusko ob
rębu Głusko (według mapy Nadleśnictwa Głusko 
z dnia 1 stycznia 1982 r. nr ewidencyjny 103/82), po
łudniową granicą oddziałów nr 106, 105 Nadleśnic
twa Mirosławiec obrębu Tuczno (według mapy nad
leśnictwa Mirosławiec z dnia 1 stycznia 1984 r. nr ewi
dencyjny 5/86) do połączenia z drogą zakładową bie
gnącą z Nowej Korytnicy do Krępy Krajeńskiej, połu
dniową granicą drogi zakładowej do miejscowości 
Krępa Krajeńska, wschodnią granicą drogi zakłado 
wej biegnącej na północ do linii kolejowej Piła-Star
gard Szczeciński, wzdłuż południowej granicy linii 
kolejowej Piła-Starga rd Szczeciński do północno
-wschodniego narożnika oddziału nr 111 Nadleśnic
twa Mirosławiec obrębu Tuczno, następnie zachod
nią granicą drogi zakładowej (obok osady Złotowo) 
w kierunku miasta Tuczno, nie dochodząc do miasta 
Tuczno granica załamuje się (pomiędzy miastem a je
ziorem Tuczno) do drogi wojewódzkiej nr 29103, bie
gnie północną granicą drogi wojewódzkiej nr 29103 
do m iejscowości Martew, załamuje się na południe 
i biegnie zachodnią granicą drogi gminnej przez miej
scowości Brzeźniak i Golin do miejscowości Załom, 
stąd na wschód południową granicą drogi woje
wódzkiej nr 29107 do północno-wschodniego naroż-

nika oddziału nr 302 Nadleśnictwa Człopa obrębu 
Człopa (według mapy Nadleśnictwa Człopa z dnia 1 
stycznia 1983 r. nr ewidencyjny 10025), wschodnią 
granicą oddziału nr 302 oraz zachodnią granicą drogi 
zakładowej przez oddz iały nr 334,373,394 Nadleśnic

twa Człopa obrębu Człopa do drogi krajowej nr 22, 
północną granicą drogi krajowej nr 22 do mostu 
w miejscowości Przesieki, wschodnią granicą cieku 
Szczyczna do ujścia cieku do rzeki Drawy, południo
wą granicą rzeki Drawy do ujścia rzeki Mierzęcka 

Struga, dalej południową granicą rzeki Mierzęcka 

Struga do mostu w miejscowości tęczyn, stąd pół
nocną granicą drogi zakładowej biegnącej w kierun
ku północno-zach odnim, wschodnią granicą łączącej 
się z drogą zakładową drogi wojewódzkiej nr 11276 
do przecięcia z drogą krajową nr 22, dalej w kierunku 
północnym wschodn ią granicą drogi gminnej do 
miejscowości Radęcin (obręb Radęcin , gmina Dobie
gniew), wschodni ą granicą drogi wojewódzkiej nr 
11257 przechodzącej przez miejscowość Radęcin , 

wschodnią granicą drogi gminnej nr 0011 do Jary
chowa, drogą zakładową do połączenia z drogą wo
jewódzką nr 11263, północną granicą drogi woje
wódzkiej nr 11263 do północnej granicy wsi Wygon , 
stąd wschodnią granicą drogi zakładowej w oddziale 
259 i 205 w kierunku północnym do skrzyżowania 
dróg zakładowych w oddziale nr 159 Nadleśnictwa 
Bierzwnik obrębu Wygon (według mapy Nadleśnic
twa Bierzwnik z dnia 1 stycznia 1985 r. nr ewidencyj
ny 625), wschodnią granicą drogi zakładowej w kie
runku północnym do osady Jelonek, dalej wschodnią 
granicą drogi zakładowej w kierunku północnym 
przez oddział nr 380 do skrzyżowania dróg zakłado
wych w południowo-zachodnim narożniku oddziału 

nr 355, wschodnią granicą drogi zakładowej w kie
runku północnym przez oddział nr 354, między od
działami nr 330 i 331, przez oddziały nr 308, 287 , 267, 
247, 246 Nadleśnictwa Drawno obrębu Drawno (we
dług mapy Nadleśnictwa Drawno z dnia 1 stycznia 
1981 r. nr ewidencyjny 199/87a) do drogi wojewódz
kiej nr 11279, północną granicą drogi wojewódzkiej 
nr 11279 w kierunku Brzezin granicą między oddzia
łami nr 249 i 250, stąd na północ zachodnią granicą 
oddziałów nr 249,231,211,191,177,165,155 Nadle
śnictwa Drawno obrębu Drawno, południową i za
chodnią granicą oddziału nr 158 Nadleśnictwa Draw
no obrębu Kiełpino (według mapy Nadleśnictwa 
Drawno z dnia 1 stycznia 1982 r. nr ewidencyjny 
189/97a), wschodnią granicą drogi zakładowej do 
osady Zdanów, w linii prostej do punktu załamania li 
nii energetycznej Rościn-Prostynia, wzdł uż linii 
energetycznej do miejscowości Rościn. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 10 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 151) 
w sprawie utworzenia Drawieńskiego Parku Narodo
wego, z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia 
Drawieńskiego Parku Narodowego. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. A. Łuczak 


