
 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXII/371/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 
Wykaz obwodów łowieckich zawierający ich numerację, powierzchnię całkowitą, kategorię oraz słowny opis granic obwodów łowieckich 

L.p. 

Numer 

obwodu 

łowieckiego 

Powierzchnia 

całkowita 

obwodu łowieckiego 

[ha] 

Rodzaj/kategoria 

obwodu łowieckiego 
Słowny opis granic obwodu łowieckiego 

1.  1 3584,06 polny/bardzo słaba 

Od granicy państwa granicą województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego do drogi na Stańczyki i tą 

drogą przez Stańczyki, Maciejowięta, Golubie, Pobłędzie, Skajzgiry, Kiekskiejmy, Żytkiejmy do granicy 

państwa i tą granicą do granicy administracyjnej województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 

2.  2 9997,35 leśny/bardzo dobra 

Od granicy państwa drogą przez Żytkiejmy, Kiekskiejmy, Skajzgiry, Pobłędzie, skąd dalej starym nasypem 

kolejowym do drogi żwirowej przez Golubie, Maciejowięta, Stańczyki do DW651, następnie tą drogą do 

miejscowości Błąkały, skąd drogą przez Będziszewo, Żabojady, Bludzie Małe, Bludzie Wielkie, Dubeninki, 

skąd DW651 przez Zawiszyn do miejscowości Rogajny, następnie drogą przez Budwiecie, Boczki do granicy 

pomiędzy oddziałami leśnymi 284/328 Nadleśnictwa Gołdap, następnie południową granicą oddziałów 285, 

286, 287 do granicy z oddziałem 288, dalej w kierunku północnym granicą pomiędzy oddziałami 287/288, 

207/208, 148/149, 88/89, 32/33 do granicy państwa i tą granicą w kierunku wschodnim do miejscowości 

Żytkiejmy. 

3.  4 5236,49 leśny/bardzo dobra 

Od granicy państwa, granicą pomiędzy oddziałami leśnymi Nadleśnictwa Gołdap o numerach 32/33, 88/89, 

148/149, 207/208, 287/288, następnie południową granicą oddziałów 287, 286,285,284 do drogi w kierunku 

miejscowości Boczki, następnie tą drogą przez Budwiecie do miejscowości Rogajny, skąd DW651 przez 

Pluszkiejmy, Rakówko, Galwiecie, Jurkiszki, Botkuny do ul. Stadionowej w Gołdapi, tą ulicą do mostu na rzece 

Gołdapa, następnie rzeką oraz zachodnim brzegiem jeziora Gołdap do granicy państwa (znak graniczny nr 

2066), granicą państwa do linii oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi 32/33. 

4.  5 5728,84 polny/słaba 

Od granicy państwa (znak graniczny nr 2066), zachodnim brzegiem jeziora Gołdap, następnie rzeką Gołdapa do 

mostu na ul. Stadionowej w Gołdapi i tą ulicą do DW651 i dalej tą drogą do centrum miasta Gołdap, skąd ul. 

Lipową, Żeromskiego (droga1815N) do miejscowości Skocze, Juchnajcie do rzeki Gołdapa, dalej rzeką  

i kanałem Janki do miejscowości Jany, skąd drogą do miejscowości Rogale, dalej drogą 1784N przez 

miejscowości Audyniszki, Jagoczany, Pietraszki, Mażucie do granicy państwa i tą granicą do zachodniego 

brzegu jeziora Gołdap (znak graniczny nr 2066). 

5.  6 4567,00 polny/średnia 

Od granicy państwa w miejscowości Mażucie drogą 1784N przez miejscowości Pietraszki, Jagoczany, 

Audyniszki do miejscowości Rogale, następnie drogą 1815N do skrzyżowania Klewiny-Maciejowa Wola, 

następnie przez Klewiny, Jezierzyny, Ściborki, Nowe Gajdzie, Stare Gajdzie, Żabin oraz szosą przez 

miejscowość Rapa, do zjazdu na Banie Mazurskie, następnie drogą w kierunku północnym do granicy państwa 

(przy oddziale 347 Nadleśnictwa Czerwony Dwór), dalej granicą państwa do miejscowości Mażucie. 

6.  7 4197,66 leśny/bardzo dobra 

Od granicy państwa (przy oddziale 347 Nadleśnictwa Czerwony Dwór), szosą przez miejscowość Rapa do 

miejscowości Żabin, Stare Gajdzie, Nowe Gajdzie, Ściborki, Gryżewo do rzeki Gołdapa w miejscowości Banie 

Mazurskie, dalej rzeką Gołdapa w kierunku zachodnim do Kanału Brożajckiego i tym kanałem oraz rzeką 



 
 

Węgorapa przez Mieduniszki Wielkie do granicy państwa i tą granicą do drogi w kierunku miejscowości Rapa 

(przy oddziale 347 Nadleśnictwa Czerwony Dwór). 

7.  8 5948,95 polny/dobra 

Od granicy państwa rzeką Węgorapa przez miejscowości Mieduniszki Małe i Mieduniszki Wielkie, dalej 

Kanałem Brożajckim przez miejscowość Mieduniszki Wielkie do rzeki Gołdapa, następnie rzeką Stara Gołdapa 

do rzeki Węgorapa i tą rzeką od mostu na drodze Dąbrówka Nowa-Zabrost Wielki, następnie jej starym korytem 

do granicy państwa i tą granicą do rzeki Węgorapa w okolicy wsi Mieduniszki Małe. 

8.  9 5985,95 polny/bardzo słaba 

Od granicy państwa starym korytem rzeki Węgorapa do mostu na drodze Dąbrówka Nowa-Zabrost Wielki,  

a dalej rzeką Węgorapa do rzeki Stara Gołdapa, tą rzeką do drogi Budry-Budzewo, tą drogą do miejscowości 

Budry i dalej DW650 przez miejscowość Więcki do skrzyżowania z drogą Węgorzewo-Pawłowo, następnie 

drogą przez Pawłowo, Wężówko do Olszewa Węgorzewskiego i dalej przez Maryszki, drogą przez oddział leśny 

nr 16 oraz zachodnią granicą oddziału nr 13 Nadleśnictwa Borki do granicy państwa i dalej tą granicą do starego 

koryta rzeki Węgorapa. 

9.  10 6059,48 polny/słaba 

Od granicy państwa zachodnią granicą oddziału leśnego nr 13, drogą przez oddział 16 Nadleśnictwa Borki oraz 

miejscowość Maryszki, Olszewo Węgorzewskie, Wężówko, Pawłowo do DW650 i tą drogą do skrzyżowania  

z DK63 w miejscowości Węgorzewo i dalej tą drogą przez Maćki, Klimki, Perły, Rudziszki i Ruskie Pole do 

granicy państwa, następnie tą granicą do oddziału nr 13 Nadleśnictwa Borki. 

10.  11 7294,26 polny/średnia 

Od granicy państwa drogą przez miejscowość Ruskie Pole, Rudziszki, Perły do miejscowości Klimki, a dalej 

drogą do wsi Brzozowo i Dąbrówka Mała, następnie szosą do wsi Guja, skąd drogą w kierunku południowym 

do brzegu jeziora Rydzówka, jego północnym brzegiem do Kanału Mazurskiego, tym kanałem do granicy 

państwa i tą granicą do drogi w miejscowości Ruskie Pole. 

11.  12 8501,52 leśny/bardzo dobra 

Od granicy państwowej Kanałem Mazurskim do jeziora Rydzówka, dalej jego północno-zachodnim brzegiem 

do miejscowości Rydzówka i drogą przez Pieczarki, Leśniewo do Srokowa, dalej ul. Ogrodową, Słoneczną, 

Kętrzyńską, Barciańską, szosą przez Kosakowo do miejscowości Jegławki, dalej przez Skandławki do rzeki 

Omet i tą rzeką do granicy państwa, dalej tą granicą do Kanału Mazurskiego. 

12.  13 7849,37 polny/dobra 

Od granicy państwa rzeką Omet i tą rzeką do drogi Łęknica-Skandławki, dalej przez Skandławki do 

miejscowości Jegławki i drogą przez Wikrowo do miejscowości Barciany, skąd DW591 przez Kotki, Aptynty 

do Michałkowa i dalej drogą do granicy państwa, tą granicą do rzeki Omet. 

13.  14 8646,30 polny/średnia 

Od granicy państwa drogą do Michałkowa, następnie DW591 przez Aptynty do miejscowości Kotki, skąd drogą 

przez Frączkowo, Skandawę, Silginy do miejscowości Krelikiejmy, a dalej drogą gruntową wzdłuż prawego 

brzegu rzeki Liwna do miejscowości Lwowiec, skąd drogą do Dzietrzychowa przez miejscowości Smodajny  

i Lipica do granicy państwa. 

14.  15 6356,81 polny/bardzo dobra 

Od granicy państwa drogą przez miejscowości Lipica i Smodajny do Dzietrzychowa, i drogą przez Lwowiec, 

Błuskajmy Małe, Błuskajmy Wielkie do wsi Prosna, stąd szosą i drogą przez Suliki do Sępopola i ujścia rzeki 

Guber do Łyny, dalej rzeką Łyną do granicy państwa. 

15.  16 8123,82 polny/słaba 

Od granicy państwa rzeką Łyną przez Stopki, Masuny, Sępopol do wsi Rusajny, gdzie granicą działek 

ewidencyjnych pomiędzy 63 i 64 z 70 obręb Rusajny do drogi Rusajny-Bartoszyce, dalej drogą przez Liski, 

Roskajmy, Domarady do miejscowości Wodukajmy, a następnie drogą przez Poniki, Szczurkowo do granicy 

państwa. 



 
 

16.  17 4955,02 polny/bardzo słaba 

Od skrzyżowania DW512 z drogą Szczurkowo-Wodukajmy, szosą do miejscowości Wodukajmy, stąd drogą 

przez Domarady, Roskajmy, Liski do Rusajn, a następnie w kierunku południowym granicą działek 

ewidencyjnych 63 i 64 z 70 obręb Rusajny do rzeki Łyny i rzeką do Bartoszyc, skąd w linii prostej do 

skrzyżowania ul. Feliksa Nowowiejskiego i Stefana Żeromskiego, a dalej DW512 przez Leginy, Żydowo, 

Łoskajmy do skrzyżowania z drogą Szczurkowo-Wodukajmy. 

17.  18 5005,53 polny/bardzo dobra 

Od granicy państwa drogą przez wieś Szczurkowo, następnie DW512 do miejscowości Łoskajmy, dalej drogą 

przez Łapkiejmy, Bąsze, Kromarki, Głomno do DK51 i dalej przez Bezledy, Piergozy do granicy państwa, 

następnie tą granicą do miejscowości Szczurkowo. 

18.  19 6131,64 polny/średnia 

Od miejscowości Łoskajmy DW512 przez Żydowo, Leginy do skrzyżowania ul. Feliksa Nowowiejskiej i 

Stefana Żeromskiego w miejscowości Bartoszyce, dalej w linii prostej do rzeki Łyna, a następnie rzeką Łyna do 

cieku wodnego spod miejscowości Spytajny, tym ciekiem do wsi Spytajny, a dalej drogą przez miejscowość 

Borki, Pilwa, Wysieka i Wola do miejscowości Bezledy, dalej przez Głomno, Kromarki, Bąsze, Łapkiejmy do 

miejscowości Łoskajmy. 

19.  20 9425,78 leśny/bardzo dobra 

Od przejścia granicznego Bezledy, DK51 przez Piergozy do miejscowości Bezledy, dalej drogą przez 

miejscowości Wola, Wysieka, Pilwa, Borki, Barciszewo, Tapilkajmy do miejscowości Piasek, skąd DW512 do 

miejscowości Wiewiórki, skąd drogą w kierunku miejscowości Woryny do granicy działki ew. nr 20 (obr. ew. 

0026 Migi) i tą działką do drogi i dalej w kierunku północnym, zachodnią granicą stawów do miejscowości 

Woryny i dalej do miejscowości Czyprki, skąd DW511 przez Gałajny, Grądzik do granicy państwa i tą granicą 

do przejścia granicznego Bezledy. 

20.  21 8220,85 polny/dobra 

Od granicy państwa DW511 przez Grądzik, Gałajny do miejscowości Czyprki, skąd drogą przez Woryny, 

następnie drogą wzdłuż zachodniego brzegu stawów, dalej działką ew. nr 20 (obr. ew. 0026 Migi) do drogi 

Nowa Wieś Iławecka-Wiewiórki i tą drogą do miejscowości Wiewiórki, skąd DW512 przez Piasty Wielkie do 

Górowa Iławeckiego, następnie ul. Zwycięstwa, Ignacego Krasickiego i Generała Władysława Sikorskiego, 

dalej drogą do miejscowości Paustry, a następnie drogą w kierunku północnym-wschodnim przez Kolonię Dęby 

do miejscowości Dęby, skąd drogą przez Orsy i dalej drogą leśną w kierunku północnym przez oddziały leśne 

225, 224, 207, 206, 182, 159, 138 Nadleśnictwa Górowo Iławeckie do granicy państwa, a następnie tą granicą 

do drogi w miejscowości Grądzik. 

21.  22 6028,39 leśny/bardzo dobra 

Od granicy państwa w oddziale 138, drogą leśną w kierunku południowym przez oddziały leśne 159, 182, 206, 

207, 224, 225 Nadleśnictwa Górowo Iławeckie do wsi Dęby, następnie przez Kolonię Dęby do miejscowości 

Paustry, dalej drogą do miejscowości Kandyty, skąd drogą przez Sągnity, Augamy, Robity do granicy państwa  

i dalej tą granicą do oddziału 138. 

22.  23 6312,58 polny/ dobra 

Od granicy państwa, drogą przez Robity, Augamy, Sągnity do miejscowości Kandyty, skąd drogą w kierunku 

zachodnim przez miejscowości Skarbiec, Stega Mała, Kwiatkowo do miejscowości Lelkowo, dalej DW510 

przez Sówki, Głębock do granicy państwa i tą granicą do drogi w miejscowości Robity. 

23.  24 7856,30 polny/dobra 

Od granicy państwa DW 510 przez Głębock, Sówki do miejscowości Lelkowo, skąd drogą przez Młyniec, 

Miłaki, Krzekoty do skrzyżowania dróg Jachowo-Wyszkowo, następnie drogą do miejscowości Jachowo, skąd 

drogą w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy oddziałów leśnych 86/87, 85, 84 Nadleśnictwa 

Zaporowo do granicy państwa, dalej tą granicą do drogi w kierunku miejscowości Głębock. 



 
 

24.  25 6999,37 polny/dobra 

Od granicy państwa drogą wzdłuż granicy oddziałów 84, 85, 86/87 Nadleśnictwa Zaporowo do miejscowości 

Jachowo, a następnie drogą przez miejscowość Wyszkowo do skrzyżowania z DW507 i dalej tą drogą  

przez miejscowości Białczyn, Wola Lipowska do miejscowości Lipowina, skąd przez miejscowości Gronówko, 

Krzewno, Żelazna Góra do drogi S22/E28 i tą drogą do granicy państwa, dalej tą granicą do drogi przy  

oddziale 84. 

25.  26 9017,36 polny/średnia 

Od granicy państwa drogą S22/E28 do zjazdu w kierunku miejscowości Żelazna Góra, dalej drogą przez tę 

miejscowość oraz Krzewno, Gronówko, Lipowinę do skrzyżowania z DW507 i tą drogą przez Grodzie, 

Maciejewo, Bobrowiec do Braniewa, dalej ul. Kolejową, ul. Tadeusza Kościuszki do DK54 (ulica Królewiecka)  

i tą drogą przez Siedlisko, Młoteczno do przejścia granicznego Gronowo, następnie granicą państwa do drogi 

S22/E28. 

26.  27 6413,45 polny/słaba 

Od przejścia granicznego Gronowo DK54 przez Młoteczno, Siedlisko do skrzyżowania z DW504 w mieście 

Braniewo, następnie tą drogą przez Stępień do Fromborka, gdzie ul. Ogrodową oraz jej przedłużeniem do 

granicy pasa technicznego (przyległego do linii brzegowej Zalewu Wiślanego), dalej jego granicą w kierunku 

północno-wschodnim do granicy państwa i dalej tą granicą do przejścia granicznego Gronowo. 

27.  28 4737,02 polny/słaba 

Od miejscowości Błąkały DW651 do skrzyżowania z drogą do miejscowości Stańczyki i dalej przez tę 

miejscowość do granicy województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, następnie tą granicą do drogi 

w kierunku miejscowości Bitkowo i dalej do rozwidlenia dróg za ciekiem wodnym na północnym końcu Jeziora 

Bitkowskiego, następnie drogą w kierunku północnym, przez oddział leśny 38, zachodnią granicą oddziału 41A 

Nadleśnictwa Olecko do miejscowości Czarne, skąd drogą wzdłuż wschodniej granicy oddziałów leśnych 477, 

476 Nadleśnictwa Gołdap do DW651 w pobliżu miejscowości Meszno, następnie DW651 przez miejscowości 

Rogajny i Zawiszyn do miejscowości Dubeninki, skąd drogą graniczną do miejscowości Bludzie Wielkie, 

następnie Bludzie Małe, Żabojady, Będziszewo do DW651 w miejscowości Błąkały. 

28.  29 5488,22 polny/słaba 

Od DW651 w pobliżu miejscowości Meszno drogą wzdłuż wschodniej granicy oddziałów leśnych 476, 477 

Nadleśnictwa Gołdap do miejscowości Czarne, następnie drogą przez Marlinowo, Górne do DK65  

w miejscowości Dzięgiele, a następnie tą drogą przez Regiele, Kozaki, Jabramowo do miasta Gołdap, następnie 

ul. Warszawską, Królewiecką, Plac Zwycięstwa, Ignacego Paderewskiego do DW651 i tą drogą przez Jurkiszki, 

Galwiecie, Rakówko, Pluszkiejmy do zjazdu w kierunku miejscowości Czarne. 

29.  30 3958,17 polny/średnia 

Od miejscowości Czarne drogą wzdłuż zachodniej granicy oddziału 41A, przez oddział 38 Nadleśnictwa 

Olecko, dalej przez miejscowość Bitkowo do granicy województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, 

następnie tą granicą do oddziału 134 Nadleśnictwa Olecko, skąd drogą przez Borkowiny do skrzyżowania z 

DK65 w miejscowości Pogorzel, dalej DK65 do miejscowości Dzięgiele, następnie drogą przez Górne, 

Marlinowo do miejscowości Czarne. 

30.  31 8360,05 polny/bardzo słaba 

Od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego oraz Warszawskiej w mieście Gołdap, ul Warszawską do DK65, 

następnie tą drogą przez Jabramowo, Kozaki, Regiele, Dzięgiele, Pogorzel do drogi na Dorsze i dalej tą drogą 

przez Wilkasy, Kamionki do miejscowości Rudzie, dalej drogą, południową granicą oddziałów leśnych 88, 86, 

87 Nadleśnictwa Olecko (osady Cicholaski i Blenda) do miejscowości Dunajek, skąd drogą przez Siedlisko do 

DW650 w miejscowości Jeziorki Wielkie i dalej tą drogą przez Grabowo, Marcinowo, Wronki Wielkie, 

Konikowo do skrzyżowania z ul. Warszawską w mieście Gołdap. 



 
 

31.  32 6050,27 polny/bardzo słaba 

Od Placu Zwycięstwa w mieście Gołdap, DW650 przez Konikowo, Wronki Wielkie, Marcinowo, Grabowo, 

Jeziorki Wielkie do drogi gminnej w miejscowości Główka, tą drogą w kierunku północnym do drogi 

powiatowej 1788N, tą drogą do cieku wodnego Boćwinka przy miejscowości Boćwiński Młyn i tym ciekiem do 

rzeki Gołdapa i dalej rzeką przez Rożyńsk Mały do drogi 1815N w miejscowości Osieki, następnie tą drogą 

przez Juchnajcie, Skocze, ul. Stefana Żeromskiego do Placu Zwycięstwa w mieście Gołdap. 

32.  33 4041,34 leśny/średnia 

Od miejscowości Rogale do miejscowości Jany, dalej kanałem Janki do rzeki Gołdapa i dalej rzeką przez 

Rożyńsk Mały do dopływu cieku wodnego Boćwinka w miejscowości Boćwiński Młyn, następnie tym ciekiem 

do DW650, następnie tą drogą przez miejscowości Boćwinka, Surminy, Stadnica, Wróbel do miejscowości 

Banie Mazurskie, dalej ul. 1 Maja do miejscowości Gryżewo i dalej przez Czupowo do miejscowości Ściborki, 

skąd przez Jezierzyny, Klewiny do miejscowości Rogale. 

33.  34 3220,47 polny/słaba 

Od miejscowości Boćwinka DW650 do cieku wodnego Boćwinka, tym ciekiem do miejscowości Boćwiński 

Młyn, skąd drogą powiatową 1788N w kierunku miejscowości Rożyńsk Wielki, tą drogą do skrzyżowania  

z drogą w kierunku miejscowości Główka, tą drogą w kierunku południowym przez miejscowość Główka do 

DW 650, tą drogą w kierunku zachodnim przez Okrasin do zjazdu w kierunku miejscowości Dąbie i dalej przez 

tę miejscowość oraz Kalniszki, Nowiny, Kierzki, Zawady do miejscowości Mieczkówka i dalej drogą przez Lisy 

do miejscowości Banie Mazurskie, skąd DW650 przez miejscowości Wróbel, Stadnica, Surminy do 

miejscowości Boćwinka. 

34.  35 3678,19 polny/bardzo słaba 

Od mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Banie Mazurskie ul. 1 Maja, Tadeusza Kościuszki do miejscowości 

Lisy, skąd drogą w kierunku miejscowości Mieczkówka, do zjazdu w kierunku osady Liski (dz. 281/1 obr. ew. 

Lisy), do północnej granicy oddziału 11 i dalej drogą przez oddziały leśne 1-6 Nadleśnictwa Borki, przez kolonię 

Jakunówko do skrzyżowania z drogą Jakunówko-Banie Mazurskie i drogą do miejscowości Gąsewo. Następnie 

drogą Gąsewo-Kuty, stąd drogą przez oddział leśny 205 do drogi biegnącej przez oddziały 200, 199 

Nadleśnictwa Borki (po granicy Rezerwatu przyrody „Piłackie Wzgórza”) do drogi Kuty-Grodzisko. Tą drogą 

do skrzyżowania za starą szkółką i dalej drogą do zabudowań Piłaki Wielkie 54, następnie drogą gruntową przez 

kol. Grodzisko do drogi Grodzisko-Dąbrówka Polska. Tą drogą do skrzyżowania z drogą w kierunku 

miejscowości Różanka-Dwór, dalej tą drogą do skrzyżowania z DW650, i dalej tą drogą w kierunku 

miejscowości Popioły do granicy gmin Banie Mazurskie-Budry, dalej granicą gmin do rzeki Stara Gołdapa i 

dalej do ujścia do rzeki Gołdapa, i tą rzeką do mostu w miejscowości Banie Mazurskie przy ul. 1 Maja. 

35.  36 7104,66 polny/słaba 

Od styku rzeki Stara Gołdapa i granicy gmin Banie Mazurskie-Budry, dalej granicą gmin do DW650, następnie 

drogą do miejscowości Piłaki Małe, a dalej drogą do miejscowości Gębałka, skąd drogą przez Stręgiel do DK63 

w miejscowości Węgorzewo, następnie ul. Zamkową do ul. Targowej i tą ulicą oraz ul. 11 Listopada i dalej DW 

650 przez Czerwony Dwór i Więcki do miejscowości Budry, skąd drogą w kierunku miejscowości Budzewo do 

rzeki Stara Gołdapa i tą rzeką do granicy gmin Banie Mazurskie-Budry. 

36.  37 5343,69 polny/słaba 

Od miejscowości Klimki DK63 przez Maćki do miejscowości Węgorzewo, skąd DW650 przez miejscowości: 

Trygort, Stawki, Leśniewo Dolne do Kanału Mazurskiego oraz zachodnim i północnym brzegiem jeziora 

Rydzówka, do drogi w kierunki miejscowości Guja, skąd drogą przez miejscowości Dąbrówka Mała, Brzozowo 

do miejscowości Klimki. 

37.  38 8492,76 polny/bardzo słaba 
Od skrzyżowania ul. Targowej i Zamkowej w miejscowości Węgorzewo, DK63 do zjazdu w kierunku 

miejscowości Kal (przy oddziale leśnym 119A Nadleśnictwa Borki), następnie drogą do jeziora Święcajty i jego 



 
 

północnym oraz zachodnim brzegiem do Kalskiej Bramy, skąd zachodnim i południowym brzegiem jeziora 

Bodma oraz wschodnim brzegiem jeziora Kirsajty do Mostu Sztynorckiego, dalej zachodnim brzegiem jeziora 

Dargin do Sztynarskiego Rogu, a następnie w kierunku południowym przez jezioro na półwysep Królewski Róg, 

a stąd na zachód na półwysep Fuledzki Róg, jego północno-zachodnim brzegiem przez wyspę Ilmy Wielkie  

i północny brzeg Jeziora Dobskiego do drogi prowadzącej do miejscowości Radzieje, drogą przez miejscowości 

Radzieje, Stawiska, Kamionek Wielki do toru kolejowego i dalej torem kolejowym do skrzyżowania z DW650  

i dalej tą drogą przez Trygort do Węgorzewa. 

38.  39 7831,09 polny/bardzo dobra 

Od skrzyżowania DW650 na odcinku drogi Stawki-Trygot z torem kolejowym, tym torem w kierunku 

południowym do miejscowości Kamionek Wielki, skąd drogą przez Stawiska, Radzieje, Dłużec do DW650, 

następnie przez miejscowości Siniec, Solanka do Srokowa, gdzie ul. Kętrzyńską, Słoneczną, Ogrodową, drogą 

przez Leśniewo, Pieczarki do miejscowości Rydzówka, następnie północnym i zachodnim brzegiem jeziora 

Rydzówka do Kanału Mazurskiego i tym kanałem do DW650 i dalej przez miejscowość Stawki do skrzyżowania 

z torem kolejowym. 

39.  40 6044,66 polny/słaba 

Od miejscowości Srokowo DW650 przez miejscowości Solanka, Siniec do zjazdu na Szczeciniak i tą drogą 

(Nowa Droga) przez miejscowości Nowa Różanka i Kolonia Winda do DW591 w miejscowości Winda, skąd 

przez Jankowice, Ogródki, Wikrowo, Jegławki, Kosakowo do miejscowości Srokowo. 

40.  41 6501,59 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Wikrowo drogą przez Ogródki, Jankowice do miejscowości Winda i drogą przez Kiemławki 

Wielkie, Kiemławki Małe, Kąpławki, Wilkowo Małe do DW590 w miejscowości Drogosze, następnie tą drogą 

przez Radosze do DW591 i tą drogą do ul. Ogrodowej w miejscowości Barciany, dalej tą ulicą i drogą do 

miejscowości Wikrowo. 

41.  42 5196,58 polny/słaba 

Od miejscowości Kotki DW591 do skrzyżowania z DW590 i tą drogą przez Radosze, Drogosze (Drogą Koło 

Pałacu) do rzeki Guber przy dawnej osadzie Pokrzywno, a następnie tą rzeką do drogi Sątoczno-Krelikiejmy i 

tą drogą przez miejscowości Krelikiejmy, Silginy, Skandawa, Frączkowo do DW591 w miejscowości Kotki. 

42.  43 4903,82 polny/bardzo dobra 

Od wsi Krelikiejmy drogą do rzeki Guber, tą rzeką do dawnej osady Pokrzywno, skąd Drogą Koło Pałacu do 

miejscowości Drogosze, skąd DW590 przez Pomnik, Parys do miejscowości Glitajny, skąd drogą przez 

Bykowo, Sątoczno do miejscowości Prosna, a następnie drogą przez Błuskajmy Wielkie, Błuskajmy Małe do 

miejscowości Lwowiec, skąd drogą gruntową wzdłuż prawego brzegu rzeki Liwna do wsi Krelikiejmy. 

43.  44 5442,06 polny/bardzo słaba 

Od wsi Sątoczno drogą przez Bykowo do miejscowości Glitajny, skąd DW590 przez Korsze, Podlechy do 

DW592 i tą drogą przez Łankiejmy do drogi na Sporwiny, dalej tą drogą przez miejscowości Pasławki, 

Śmiardowo, Kałwągi do miejscowości Sątoczno. 

44.  45 8047,60 polny/średnia 

Od ujścia Rzeki Guber do rzeki Łyna w miejscowości Sępopol, ul. Korszyńską, drogą do miejscowości Prosna, 

następnie drogą przez Kałwągi, Śmiardowo, Pasławki, Sporwiny do drogi DW592 i tą drogą przez Łabędnik, 

Łabędnik Mały do wsi Maszewy, następnie drogą przez miejscowość Nuny, dawną osadę Lisówka, do osady 

Tromity oraz strugą do rzeki Łyna, a następnie rzeką Łyna do miejscowości Sępopol i ujścia rzeki Guber do 

rzeki Łyna. 

45.  46 6903,53 polny/bardzo słaba 

Od rzeki Łyna strugą do osady Tromity, następnie drogą przez dawną osadę Lisówka, Nuny do miejscowości 

Maszewy, skąd drogą przez Glitajny, Lusiny do miejscowości Brzostkowo, skąd nieczynnym torowiskiem, 

nasypem kolejowym przez Szwarunki do drogi Krekole-Samolubie i tą drogą przez Samolubie, do drogi  

w prostym kierunku do rzeki Łyny i tą rzeką przez Bartoszyce do strugi Tromity. 



 
 

46.  47 6719,09 polny/słaba 

Od miejscowości Tapilkajmy drogą przez Barciszewo, Borki, do DW512 w miejscowości Spytajny, dalej strugą 

do rzeki Łyna i tą rzeką do miejscowości Kotowo, skąd drogą w kierunku północnym do miejscowości Rodnowo 

i dalej przez Wojtkowo do skrzyżowania Piaseczno-Piasek, następnie przez miejscowość Piasek do 

miejscowości Tapilkajmy. 

47.  48 6237,80 polny/średnia 

Od miejscowości Piasek drogą na południe przez Piaseczno do DW511 w miejscowości Pieszkowo, następnie 

drogą przez Janikowo, Glądy, Dwórzno do miejscowości Górowo Iławeckie, gdzie ul. Lipową, Al. Wojska 

Polskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ignacego Krasickiego, Zwycięstwa do DW512 i tą drogą przez 

Piasty Wielkie, Wiewiórki do miejscowości Piasek. 

48.  49 6078,44 polny/średnia 

Od miejscowości Górowo Iławeckie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Wojska Polskiego, ul. Lipową 

do miejscowości Dwórzno, skąd drogą przy stawach przez Paprocinę do miejscowości Worławki, następnie 

DW512 przez Wągniki, Zięby do miejscowości Pluty, skąd drogą przez Dobrzynkę do  miejscowości Stega 

Mała, a stąd drogą przez Skarbiec, Kandyty, Paustry do miejscowości Górowo Iławeckie. 

49.  50 5697,32 leśny/bardzo dobra 

Od osady Worławki, drogą przez miejscowość Paprocina do miejscowości Dwórzno, skąd drogą przez Glądy 

do miejscowości Stabunity, a następnie drogą przez Kłusity Wielkie do miejscowości Lubianka skąd drogą 

pomiędzy miejscowościami Glądy oraz Łoźnik do miejscowości Pluty, następnie DW512 przez Zięby, Wągniki 

do osady Worławki. 

50.  51 5966,60 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Stega Mała drogą przez miejscowość Dobrzynka do DW512 Pluty-Zięby i tą drogą do 

miejscowości Pluty, a następnie drogą do drogi Łoźnik-Glądy i dalej do DW512 przez miejscowość Łoźnik do 

miejscowości Pieniężno, gdzie ul. Lidzbarską, 1 Maja, Królewiecką do DW510 i dalej tą drogą przez Łajsy  

i Pajtuny do miejscowości Lelkowo, skąd drogą przez Kwiatkowo do miejscowości Stega Mała. 

51.  52 6054,98 polny/średnia 

Od miejscowości Lelkowo DW510 przez Pajtuny i Łajsy do miejscowości Pieniężno, gdzie ul. Królewiecką, 

Dworcową, Henryka Sienkiewicza do DW507 i dalej tą drogą przez Sawity, Piotrowiec, do zjazdu na Wyszkowo 

i dalej drogą przez Lutkowo i Krzekoty, Miłaki, Młyniec do DW510 w miejscowości Lelkowo. 

52.  53 7925,19 polny/średnia 

Od miejscowości Wola Lipowska DW507 przez Białczyn, Piotrowiec i Sawity do miejscowości Pieniężno, 

gdzie ul. Henryka Sienkiewicza, Dworcową, Braniewską przez miejscowości Pakosze, Strubno do miejscowości 

Płoskinia, skąd drogą przez Demity, Tolkowiec, Jarzębiec, Mikołajewo do miejscowości Wola Lipowska. 

53.  54 8312,62 polny/średnia 

Od skrzyżowania ul. Olsztyńskiej i Kolejowej w miejscowości Braniewo DW507 przez miejscowości 

Bobrowiec, Maciejewo, Grodzie, Lipowina do miejscowości Wola Lipowska, skąd drogą przez miejscowości 

Mikołajewo, Jarzębiec, Tolkowiec, Demity, Płoskinia, Dąbrowa do rzeki Pasłęka, następnie wschodnim 

brzegiem Jeziora Pierzchalskiego, starym korytem rzeki Pasłęka do elektrowni wodnej Pierzchały i dalej rzeką 

Pasłęka do Braniewa, do cmentarza przy ul. Olsztyńskiej i granicą cmentarza do drogi DW507. 

54.  55 5750,70 polny/średnia 

Od cmentarza przy ul. Olsztyńskiej w Braniewie do rzeki Pasłęka i tą rzeką do elektrowni wodnej Pierzchały, 

następnie starym korytem rzeki Pasłęka, wschodnim brzegiem Jeziora Pierzchalskiego do mostu przy osadzie 

Trąbki, a dalej drogą do DW506 w miejscowości Chruściel i dalej tą drogą w kierunku miejscowości Braniewo, 

przez węzeł Braniewo Południe do DK54 i dalej do linii oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi 73/79, 

73/80, 74/81 Nadleśnictwa Zaporowo i dalej do drogi w kierunku miejscowości Drewnowo i dalej do 

miejscowości Biedkowo, następnie drogą w kierunku miejscowości Garbina do rozwidlenia dróg, następnie 

drogą (dz. ew. 154 oraz granicą działek 163/4 i 163/5 obręb Stępień) do drogi Garbina-Prętki i tą drogą do 



 
 

DW504 i dalej tą drogą do miejscowości Braniewo, gdzie ul. Gdańską i Tadeusza Kościuszki do cmentarza przy 

ul. Olsztyńskiej. 

55.  56 6069,51 polny/bardzo dobra 

Od pasa technicznego w miejscowości Frombork, następnie ul. Ogrodową do DW 504 i dalej tą drogą przez 

Stępień do zjazdu w kierunku miejscowości Garbina i dalej tą droga (oraz granicą działek 163/4 i 163/5 oraz dz. 

154 obręb Stępień) przez Biedkowo, Drewnowo do miejscowości Wielkie Wierzno, następnie drogą Wielkie 

Wierzno-Frombork przez Małe Wierzno do mostu na rzece Bauda i w górę rzeki do miejscowości Jędrychowo 

(granicy działek 56 oraz 58 w obr. ew. Jędrychowo) i granicą tych działek do DW505 i tą drogą do zjazdu  

w kierunku miejscowości Krzywiec i dalej drogą do granicy gmin Frombork-Tolkmicko i dalej tą granicą do 

DW504, następnie do zjazdu w kierunku miejscowości Krzyżewo, skąd drogą przez oddział leśny 46 

Nadleśnictwa Elbląg do granicy gmin Frombork-Tolkmicko i tą granicą do granicy pasa technicznego 

(przyległego do linii brzegowej Zalewu Wiślanego). 

56.  57 3616,11 leśny/średnia 

Od pasa technicznego granicą gmin Frombork-Tolkmicko do drogi przez oddział leśny 46 Nadleśnictwa Elbląg 

do zjazdu w kierunku miejscowości Krzyżewo, następnie DW504 przez Pogrodzie do DW503, następnie za 

miejscowością Pogrodzie na łuku drogi w lewo w drogę do miejscowości Przybyłowo (dz. ew. 218 obr. ew. 

Podgrodzie), skąd drogą do kompleksu leśnego i następnie drogą leśną przez oddziały 181, 167, 145, 118, 111 

Nadleśnictwa Elbląg do miejscowości Tolkmicko, gdzie ul. Przybyłowską, Szpitalną, Elbląską, Świętojańską 

do portu i dalej do granicy pasa technicznego (przyległego do linii brzegowej Zalewu Wiślanego), następnie 

tym pasem do granicy gmin Frombork-Tolkmicko. 

57.  58 6464,02 polny/ słaba 

Od północnej granicy oddziału 134 Nadleśnictwa Olecko, granicą województw podlaskiego oraz warmińsko-

mazurskiego do drogi 1893N i tą drogą przez Bialskie Pole, Lenarty do miejscowości Judziki, skąd drogą, 

północną granicą oddziału leśnego nr 1 Nadleśnictwa Olecko przez Golubki do DK65 i tą drogą przez Daniele, 

Kowale Oleckie do miejscowości Pogorzel, następnie drogą przez Borkowiny do granicy województw 

podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego w oddziale 134 Nadleśnictwa Olecko. 

58.  59 6160,55 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Kowale Oleckie DK65 przez Daniele, Golubki do miejscowości Sedranki, skąd drogą przez 

Łęgowo do drogi 1746N w miejscowości Olszewo, następnie tą drogą przez Barany, Cichy do drogi 1887N i tą 

drogą przez Sokółki, Wężewo, Guzy do DK65 w miejscowości Kowale Oleckie. 

59.  60 6763,00 polny/średnia 

Od miejscowości Pogorzel DK65 do miejscowości Kowale Oleckie, następnie drogą 1887N przez Guzy, 

Wężewo, Sokółki do miejscowości Cichy, skąd drogą w kierunku na Zawady Oleckie, przez miejscowość Cicha 

Wólka do strugi Mazurka i tą strugą do strugi Rdzawka i dalej tą strugą przez Jezioro Rdzawe do drogi 

Jabłonowo-Rdzawe, tą drogą do granicy powiatów oleckiego i gołdapskiego, tą granicą do drogi Rdzawe-

Dunajek i dalej tą drogą do miejscowości Dunajek, skąd drogą przez (osady Blenda, Cicholaski) oraz 

południową granicą oddziałów leśnych 87, 86, 88 Nadleśnictwa Olecko do miejscowości Rudzie, skąd drogą 

przez Kamionki, Wilkasy, Dorsze do DK65 w miejscowości Pogorzel. 

60.  61 11624,79 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Dunajek drogą gruntową w kierunku dawnej osady Rdzawe do granicy powiatów oleckiego  

i gołdapskiego, tą granicą do drogi Jabłonowo-Rdzawe, tą drogą do strugi Rdzawka i tą strugą do jeziora 

Rdzawe, przez jezioro i dalej strugą Rdzawka oraz Mazurka i tą strugą do drogi Zawady Oleckie-Cicha Wólka  

i tą drogą do miejscowości Cichy, skąd drogą 1887N do miejscowości Dybowo, skąd drogą przez miejscowości 

Mazury i dalej drogą 1877N przez Rogojny, Borki, Zamoście do granicy powiatu oleckiego i giżyckiego, tą 

granicą do Rezerwatu przyrody „Borki” i wschodnią jego granicą ponownie do granicy powiatów i dalej do 



 
 

miejscowości Nowiny, skąd drogą przez miejscowości Kalniszki, Dąbie do DW650 w miejscowości Boćwinka, 

dalej tą drogą przez miejscowości Okrasin, Główka do miejscowości Jeziorki Wielkie, skąd drogą przez 

Siedlisko do miejscowości Dunajek. 

61.  62 7497,26 leśny/bardzo dobra 

Od granicy powiatu oleckiego i giżyckiego w miejscowości Nowiny granicą tych powiatów do Rezerwatu 

przyrody „Borki”, następnie jego wschodnią granicą ponownie do granicy powiatów, skąd drogą Czerwony 

Dwór-Jeziorowskie (południową granicą oddziałów leśnych 15-22, 9-14 Nadleśnictwa Borki), przez Podleśne 

do miejscowości Jeziorowskie, skąd drogą przez Jasieniec, Wilkus do miejscowości Jakunówko, dalej drogą 

przez oddział leśny 6 oraz północną granicą oddziałów 5-2, 11 Nadleśnictwa Borki do drogi Lisy-Mieczkówka  

i tą drogą przez miejscowości Mieczkówka, Zawady, Kierzki, Nowina do granicy powiatu oleckiego i 

giżyckiego. 

62.  63 6239,73 polny/średnia 

Od granicy gmin Banie Mazurskie-Budry na DW650, dalej tą drogą do zjazdu w kierunku miejscowości 

Różanka-Dwór i dalej do drogi Dąbrówka Polska-Grodzisko, tą drogą do drogi gruntowej do kol. Grodzisko, 

dalej do zabudowań Piłaki Wielkie 54, skąd drogą leśną do drogi Grodzisko-Kuty i tą drogą Grodzisko-Kuty do 

drogi leśnej biegnącej przez oddziały 199, 200 Nadleśnictwa Borki (po granicy Rezerwatu przyrody „Piłackie 

Wzgórza”) i dalej przez oddział leśny 205 drogi Kuty-Gąsewo i tą drogą do miejscowości Gąsewo, skąd drogą 

przez Jakunówko do przesmyku dzielącego jeziora Żabinki i Gołdopiwo, a dalej północnym brzegiem jeziora 

Gołdopiwo oraz rzeką Sapina do drogi w pobliżu miejscowości Przerwanki, skąd rowem melioracyjnym do 

jeziora Pozezdrze, następnie jego wschodnim oraz północnym brzegiem oraz rzeką Sapina do drogi i dalej drogą 

przez miejscowości Stręgielek, Stręgiel do skrzyżowania dróg i dalej miejscowości Gębałka, Piłaki Małe do 

granicy gmin Banie Mazurskie-Budry na DW650. 

63.  64 6135,84 polny/bardzo słaba 

Od przesmyku dzielącego jeziora Żabinki i Gołdopiwo drogą przez Jeziorowskie do miejscowości Brożówka, 

skąd drogą przez Chmielewo do nasypu po dawnym torowisku, następnie tym nasypem do dawnej stacji 

kolejowej Pieczonki, skąd drogą przez Nowe Sołdany, Pieczonki, Zielony Gaj do DK63 w miejscowości 

Spytkowo, i dalej tą drogą przez Pozezdrze do mostu na rzece Sapina, skąd północnym i wschodnim brzegiem 

jez. Pozezdrze do rowu melioracyjnego w południowej części jeziora, następnie do drogi w pobliżu 

miejscowości Przerwanki, dalej drogą do rzeki Sapina, tą rzeką do jeziora Gołdopiwo oraz północnym jego 

brzegiem drogi na przesmyku dzielącego jeziora Żabinki i Gołdopiwo. 

64.  65 5769,40 polny/słaba 

Od zjazdu z drogi Krzywińskie-Stręgiel do miejscowości Stręgielek, przez tę miejscowość i dalej przez 

Pozezdrze, Harsz do miejscowości Zdorkowo, skąd rowem do brzegu jeziora Dargin i jego północno-zachodnim 

brzegiem do Mostu Sztynorckiego, skąd wschodnim brzegiem jeziora Kirsajty oraz wschodnim brzegiem jeziora 

Bodma do Kolskiej Bramy, skąd zachodnim oraz północnym brzegiem jeziora Święcajty do miejscowości Kal, 

następnie drogą do DK63 (przy oddziale leśnym 119A Nadleśnictwa Borki), i tą drogą do miejscowości 

Węgorzewo, gdzie Al. Wojska Polskiego i dalej drogą przez Stręgiel do zjazdu na Stręgielek. 

65.  66 7641,74 polny/słaba 

Od ul. Pocztowej w miejscowości Pozezdrze DK63 przez Pieczarki, Spytkowo do miejscowości Giżycko, 

następnie ul. Obwodową, Świderską do ul. Antonowskiej i tą ulicą przez Antonowo, Pierkunowo do brzegu 

jeziora Kisajno, a następnie, wschodnim brzegiem tego jeziora do półwyspu Królewski Róg, skąd przez jez. 

Dargin do Sztynarskiego Rogu i dalej brzegiem jeziora Dargin do Mostu Sztynorckiego, i dalej brzegiem jeziora 

do rowu w miejscowości Zdorkowo, i dalej drogą przez Harsz do DK63 w miejscowości Pozezdrze. 



 
 

66.  67 16132,73 polny/średnia 

Od Królewskiego Rogu wschodnim brzegiem jeziora Kisajno do miejscowości Pierkunowo, skąd drogą przez 

Antonowo do ul. Świderskiej w Giżycku i ul. Obwodową, 1 Maja, Unii Europejskiej następnie do torowiska i 

tym torowiskiem do DK59 i tą drogą do ul. Lipowej do linii kolejowej w miejscowości Wronka, dalej 

torowiskiem przez Sterławki Wielkie, Martiany do przesmyku dzielącego jezioro Wersminia z jeziorem 

Kierstynówko, następnie wschodnim brzegiem tego jeziora do DW592, przy budynku Kronowo 37 i tą drogą 

do zjazdu na Osewo w miejscowości Kronowo i dalej przez Osewo, Parcz, Jankowo, Mażany do Mażańskich 

Krzyżówek i dalej przez Dłużec do miejscowości Radzieje, skąd drogą w kierunku południowym do Jeziora 

Dobskiego, dalej jego północnym brzegiem do granicy jeziora, skąd przez wyspę Ilmy Wielkie na półwysep 

Fuledzki Róg, jego północno-zachodnim brzegiem, dalej w linii prostej przez Jezioro Kisajno na Królewski Róg. 

67.  68 5912,43 leśny/dobra 

Od skrzyżowania DW650 na odcinku Nowa Różanka-Siniec (Krzyżówki Radziejowskie) drogą do Mażańskich 

Krzyżówek, drogą przez Mażany, Jankowo, Parcz, Osewo do DW592 i tą drogą do budynku Kronowo 37, gdzie 

w linii prostej do jeziora Kierstynówko, następnie wschodnim brzegiem tego jeziora do linii kolejowej na 

przesmyku z jeziorem Wersminia i dalej torowiskiem do przejazdu kolejowego Kwiedzina - dawna osada 

Głobie, następnie drogą, przez oddział leśny 158 Nadleśnictwa Srokowo do drogi Nakomiady-Wajsznory i dalej 

tą drogą przez Wajsznory, do granicy miasta Kętrzyn i tą granicą w kierunku północnym do DW592 i dalej tą 

drogą do miejscowości Kruszewiec, następnie drogą przez Karolewo do miejscowości Czerniki i drogą przez 

przejazd kolejowy w kierunku osady Rybniki i dalej przez Strzyże do DW650 w miejscowości Nowa Różanka,  

i dalej tą drogą do Krzyżówek Radziejowskich. 

68.  69 7898,70 polny/bardzo słaba 

Od DW591 w miejscowości Winda, drogą (Nowa Droga) przez Kolonię Winda i osadę Nowa Różanka do 

DW650, i tą drogą do miejscowości Nowa Różanka, skąd drogą przez Strzyże, osadę Rybniki do drogi  

w miejscowości Czerniki, i dalej drogą przez Karolewo do DW592, i tą drogą przez miasto Kętrzyn do DW594  

i tą drogą przez Biedaszki do zjazdu na miejscowość Filipówka i dalej przez tę miejscowość oraz osadę Porębek, 

do miejscowości Kotkowo, następnie drogą w kierunku na Kolonię Jeżewo i dalej drogą przez Jeżewo, do 

DW592 i dalej drogą przez Podławki, Kiemławki Wielkie do DW591 w miejscowości Winda. 

69.  70 8891,37 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Drogosze drogą przez Wilkowo Małe, Kąpławki, Kiemławki Małe do miejscowości 

Kiemławki Wielkie, następnie drogą przez Podławki do DW592 i dalej drogą przez Jeżewo, Kotkowo, Linkowo 

do toru kolejowego przy osadzie Starynia i torem do DW 592, dalej drogą do miejscowości Kraskowo, skąd 

drogą przez Kolonię Podlechy do DW590 w miejscowości Podlechy i dalej tą drogą przez Korsze, Glitajny, 

Parys, Pomnik do miejscowości Drogosze. 

70.  71 5815,98 polny/słaba 

Od miejscowości Podlechy drogą przez Kolonię Podlechy do DW592 w miejscowości Kraskowo, następnie 

drogą w kierunku miejscowości Babieniec do skrzyżowania z drogą na Gudniki i tą drogą do DW590  

w miejscowości Gudniki i dalej tą drogą w kierunku południowym, do końca miejscowości, do drogi polnej  

w kierunku miejscowości Tolniki Małe, dalej drogą przez Pleśno, Grzęda do miejscowości Swędrówka, do 

granicy działek ew. 82/60 oraz 82/61 obręb ew. Swędrówka gm. Bisztynek i granicą tych działek oraz wschodnią 

granicą działki ew. 9 w obrębie ew. Bajdyty oraz działkami ew. 121/2, 117 w obrębie ew. Drawa gm. Bartoszyce 

do miejscowości Drawa, skąd drogą do DW592 i dalej tą drogą przez Łankiejmy, do skrzyżowania z DW590 i 

dalej tą drogą do miejscowości Podlechy. 

71.  72 5566,61 polny/średnia 
Od miejscowości Maszewy DW592 przez Łabędnik do zjazdu w kierunku miejscowości Drawa, dalej przez tę 

miejscowość do działki ew. 100/1 w obrębie ew. Drawa i jej wschodnią granicą i dalej wschodnią oraz 



 
 

południową granicą działek ew. 6/16, 6/15 w obręb ew. Bajdyty gm. Bartoszyce do miejscowości Bajdyty,  

i dalej drogą przez Bieliny, Króle, Gromki do DK57 w miejscowości Borki Sędrowskie, i dalej tą drogą przez 

Galiny i Minty do nieczynnego torowiska, i dalej nasypem kolejowym do miejscowości Brzostkowo, skąd drogą 

do miejscowości Lusiny, i dalej przez Glitajny do DW592 w miejscowości Maszewy. 

72.  73 6927,49 polny/słaba 

Od miejscowości Drawa, drogą do granicy działki ew. 117, i dalej zachodnią granicą działki nr 117 i nr 121/2  

w obrębie ew. Drawa, oraz działki nr 9 obręb ew. Bajdyty gm. Bartoszyce, dalej granicą pomiędzy działkami 

ew. 82/60 oraz 82/61 obręb ew. Swędrówka gm. Bisztynek do drogi Swędrówka-Łabławki (granica biegnie 

miedzami pól po granicach wymienionych działek). Następnie drogą do miejscowości Swędrówka i dalej przez 

miejscowość Grzęda do toru kolejowego i tym torem do osady Sątopy-Samulewo, następnie drogą do 

gospodarstwa w miejscowości Wojkowo Osiedle i granicą gospodarstwa do nasypu kolejowego i dalej tym 

nasypem do DK57 w miejscowości Bisztynek, i dalej tą drogą przez Wozławki, do zjazdu w miejscowości Borki 

Sędrowskie i dalej przez Gromki, Króle, Bajdyty oraz południową granicą działek ew. 6/15, 6/16 w obrębie ew. 

Bajdyty oraz wschodnią granicą działki ew. 100/1 w obrębie ew. Drawa gm. Bartoszyce do miejscowości Drawa. 

73.  74 4363,63 polny/słaba 

Od miejscowości Minty DK57 przez Galiny do miejscowości Wozławki, a dalej drogą przez Trutnowo i Połapin 

do miejscowości Kiersnowo, skąd szosą przez Krekole do nieczynnego torowiska i dalej nasypem kolejowym  

do DK57 i dalej do miejscowości Minty. 

74.  75 7228,21 polny/bardzo słaba 

Od rzeki Łyna w parowie Piekielna Dolina, w linii prostej drogą do miejscowości Samolubie, dalej drogą przez 

Krekole, Kiersnowo do DW513 w miejscowości Kierwiny i tą drogą przez Sarnowo, Medyny do rzeki Symsarna 

w miejscowości Lidzbark Warmiński, i tą rzeką do rzeki Łyna i dalej do parowu Piekielna Dolina w okolicy 

miejscowości Samolubie. 

75.  76 6789,15 polny/średnia 

Od miejscowości Rodnowo, drogą w kierunku południowym przez Kotowo do rzeki Łyna i tą rzeką do rzeki 

Symsarna w miejscowości Lidzbark Warmiński, i tą rzeką do DK51, dalej tą drogą do DW 511, a następnie tą 

drogą przez Wielochowo, Jagodów, Nowa Wieś Wielka, Pieszkowo do zjazdu na Piaseczno i dalej drogą przez 

Piaseczno, Wojtkowo do miejscowości Rodnowo. 

76.  77 7665,54 polny/słaba 

Od miejscowości Pieszkowo DW 511 przez Nowa Wieś Wielka, Jagodów, Wielochowo do rzeki Łyna  

w miejscowości Lidzbark Warmiński i dalej rzeką do granicy działek ew. 67 oraz 66/1 obręb ew. Długołęka gm. 

Lidzbark Warmiński do drogi i drogą przez miejscowość Długołęka do DW513 w miejscowości Ignalin, i dalej 

tą drogą przez Runowo do miejscowości Babiak, skąd Kamienną Drogą do zjazdu na miejscowość Drwęca, i 

dalej tą drogą przez miejscowości Drwęca, Stabunity, Glądy do zjazdu w kierunku miejscowości Janikowo i 

dalej do DW511 w miejscowości Pieszkowo. 

77.  78 8127,84 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Stabunity drogą przez miejscowość Drwęca, Kamienną Drogą do DW513 w miejscowości 

Babiak, dalej tą drogą przez Miłkowo, Mingajny, do skrzyżowania z drogą 1397N, następnie tą drogą oraz drogą 

gruntową w linii prostej do miejscowości Wola Lipecka i dalej drogą przez Radziejewo do DW512  

w miejscowości Różaniec, dalej tą drogą do miejscowości Łoźnik, skąd drogą przez Kowale, Glądy Lubianka, 

Kłusity Wielkie do miejscowości Stabunity. 

78.  79 8154,07 polny/dobra 

Od rzeki Wałsza przy ul. 1 Maja w miejscowości Pieniężno, ul. Wolności, Lidzbarską do DW512 i tą drogą do 

zjazdu w kierunku miejscowości Różaniec i dalej przez tę miejscowość oraz Radziejewo do miejscowości Wola 

Lipecka, skąd drogą gruntową w linii prostej do drogi 1397N oraz DW513 w miejscowości Mingajny i dalej tą 

drogą do miasta Orneta, gdzie ul. 1 Maja, Henryka Sienkiewicza, Mostową do DW507 i tą drogą przez Nowy 



 
 

Dwór do drogi 1397N w miejscowości Henrykowo i dalej tą drogą Glebiska do Bornity do rzeki Wałsza i tą 

rzeką ul. 1 Maja w miejscowości Pieniężno. 

79.  80 8075,33 polny/średnia 

Od mostu na rzece Wałsza przy ul. 1 Maja w miejscowości Pieniężno, rzeką Wałsza do rzeki Pasłęka i dalej tą 

rzeką do granicy oddziałów leśnych 1 oraz 2 Nadleśnictwa Młynary, następnie drogą przez Płoskinia Kolonia 

do miejscowości Płoskinia, skąd drogą przez Strubno, Pakosze do miejscowości Pieniężno, gdzie ul. 

Braniewską, Dworcową i 1 Maja do mostu na rzece Wałsza. 

80.  81 8025,09 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Płoskinia, drogą przez msc. Płoskinia Kolonia do rzeki Pasłęka (na granicy oddziałów leśnych 

1 oraz 2 Nadleśnictwa Młynary), następnie rzeką oraz południowym i zachodnim brzegiem Jeziora 

Pierzchalskiego do granicy Nadleśnictwa Młynary i Zaporowo, i tą granicą do DW506, następnie przez Stare 

Siedlisko do drogi w kierunku msc. Kurowo Braniewskie, dalej tą drogą do rzeki Wieprza i tą rzeką do ujścia 

rzeki Duna, następnie rzeką Bauda do mostu na drodze Wielkie Wierzno-Frombork i tą drogą przez Małe 

Wierzno do miejscowości Wielkie Wierzno, skąd drogą do miejscowości Drewnowo, następnie drogą  

w kierunku wschodnim do oddziału 74, dalej granicą oddziałów leśnych 74/81, 73/80, 73/79 Nadleśnictwa 

Zaporowo do DK54 i tą drogą przez węzeł Braniewo Południe do DW506, i tą drogą do miejscowości Chruściel, 

do skrzyżowania w kierunku osady Trąbki i dalej tą drogą przez miejscowość Dąbrowa do miejscowości 

Płoskinia. 

81.  82 6388,19 polny/średnia 

Od DW506 na granicy Nadleśnictwa Młynary i Zaporowo, i dalej tą granicą do Jeziora Pierzchalskiego oraz 

jego zachodnim i południowym brzegiem do rzeki Pasłęka, dalej tą rzeką do drogi Łozy-Bardyny, następnie 

drogą leśną przez oddział 52 Nadleśnictwa Młynary do miejscowości Sopoty i dalej do DW509 w miejscowości 

Księżno, następnie przez miejscowości Nowica, Broniszewo, Młynarska Wola do zjazdu na Kurowo 

Braniewskie w miejscowości Młynary, dalej tą drogą do rzeki Wieprza w miejscowości Kraskowo i tą rzeką do 

drogi Kurowo Braniewskie-Stare Siedlisko, i tą drogą do DW506 w miejscowości Stare Siedlisko i dalej tą drogą 

do granicy Nadleśnictwa Młynary i Zaporowo. 

82.  83 3769,05 leśny/dobra 

Od miejscowości Jędrychowo, granicą działek (58 oraz 56 w obr. ew. Jędrychowo) do rzeki Bauda i tą rzeką do 

osady leśnej Myśliniec, skąd drogą do DW505 w miejscowości Błudowo i tą drogą do zjazdu na Stare 

Monasterzysko, przez Nowe Monasterzysko do granicy gmin Młynary-Milejewo i tą granicą do granicy gmin 

Młynary-Tolkmicko i tą granicą do granicy z gminą Frombork i dalej granicą gminy Frombork-Tolkmicko do 

drogi na granicy oddziałów leśnych 57/59 Nadleśnictwa Elbląg i dalej tą drogą przez miejscowość Krzywiec do 

DW505 i dalej do miejscowości Jędrychowo. 

83.  84 3870,74 polny/słaba 

Od miejscowości Błudowo, drogą do rzeki Bauda przy osadzie Myśliniec, następnie tą rzeką do ujścia rzeki 

Duna i dalej rzeką Wieprza do drogi w miejscowości Kraskowo, dalej drogą do DW509 w miejscowości 

Młynary i dalej tą drogą przez Zaścianki, Zastawno do drogi w kierunku miejscowości Kwietnik i dalej do drogi 

S22 i tą drogą do drogi na Nowe Monasterzysko i dalej przez Stare Monasterzysko do DW505 w miejscowości 

Błudowo. 

84.  85 3312,30 leśny/średnia 

Od granicy gmin Frombork-Tolkmicko na odcinku DW504 pomiędzy miejscowościami Narusa-Pogrodzie i 

dalej granicą tych gmin do granicy gmin Frombork-Młynary-Tolkmicko, następnie granicą gminy Młynary-

Tolkmicko i dalej granicą gminy Młynary-Milejewo do drogi Nowe Monasterzysko-Majewo-Milejewo, i tą 

drogą do DW504 w miejscowości Milejewo i dalej tą drogą przez Zajączkowo do miejscowości Huta Żuławska, 



 
 

skąd drogą przez miejscowość Przybyłowo, dz. ew. 218 obr. ew. Pogrodzie do DW503 w miejscowości 

Pogrodzie i tą drogą do DW504 i dalej do granicy gmin Frombork-Tolkmicko. 

85.  86 4399,01 leśny/średnia 

Od pasa technicznego w miejscowości Tolkmicko, ul. Świętojańską, Elbląską, Szpitalną, Przybyłowską, skąd 

drogą do kompleksu leśnego drogą i następnie drogą leśną przez oddziały 111, 118, 145, 167, 181 Nadleśnictwa 

Elbląg do miejscowości Przybyłowo i przez tą miejscowość do DW504 w miejscowości Huta Żuławska i dalej 

tą drogą do miejscowości Zajączkowo, skąd drogą przez Ogrodniki, Pagórki, Łęcze do DW503 w pobliżu 

miejscowości Bogdaniec i dalej tą drogą do miejscowości Suchacz, ul. Zakopiańską oraz Al. Radości, przez 

torowisko do pasa technicznego, następnie tym pasem do portu w miejscowości Tolkmicko. 

86.  87 7936,62 leśny/średnia 

Od pasa technicznego przez torowisko, Al. Radości i ul. Zakopiańską w miejscowości Suchacz, DW503 w 

pobliżu miejscowości Bogdaniec, do drogi w kierunku miejscowości Łęcze i dalej przez Pagórki, Ogrodniki do 

DW504 w miejscowości Zajączkowo, i dalej tą drogą przez Milejewo, Piastowo, Dąbrowa do Al. Józefa 

Piłsudskiego w mieście Elbląg, i dalej tą Aleją oraz ul. Brzeską do DW503 i dalej tą drogą w kierunku 

północnym do granicy pasa technicznego przy moście kolejowym na strudze Dąbrówka i dalej pasem 

technicznym do Al. Radości przy plaży w miejscowości Suchacz. 

87.  89 4102,10 polny/bardzo słaba 

Od granicy województwa pomorskiego oraz warmińsko - mazurskiego na rzece Nogat, granicą pasa 

technicznego do rzeki Elbląg, skąd dalej granicą pasa technicznego, następnie granicą działek ewidencyjnych 

312 i 327 (obr. ew. Nowakowo gm. Elbląg) przez rzekę Elbląg do granicy rezerwatu Zatoka Elbląska, a następnie 

zachodnią granicą Rezerwatu Zatoka Elbląska oraz prawym brzegiem rzeki Elbląg do miejscowości Nowakowo, 

następnie południową i wschodnią granicą rezerwatu do strugi Dąbrówka i jednocześnie do granicy pasa 

technicznego (dz. ew. 875, obr. ew. Nowakowo gm. Elbląg), granicą tego pasa wzdłuż strugi Dąbrówka do 

mostu drogowego na DW503, i następnie tą drogą do ul. Trasa Unii Europejskiej i dalej tą ulicą do rzeki Elbląg, 

i tą rzeką do Kanału Jagiellońskiego, dalej tym kanałem do granicy województwa warmińsko - mazurskiego 

oraz pomorskiego na rzece Nogat, i tą granicą do granicy pasa technicznego. 

88.  90 6784,33 polny/słaba 

Od granicy województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego na drodze 1893N, granicą województw do 

DW653 (dojazd z Nowej Wsi) i dalej tą drogą przez miejscowości Szczecinki, Dąbrowskie Osada do DK65  

w miejscowości Sedranki, dalej tą drogą przez Golubki-Cegielnia do miejscowości Golubki, skąd drogą, 

północną granicą oddziału leśnego nr 1 Nadleśnictwa Olecko do miejscowości Judziki, i dalej drogą przez 

Lenarty, Bialskie Pole do granicy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego na drodze 1893N. 

89.  91 4226,44 polny/bardzo słaba 

Od skrzyżowania DW653 z drogą na Nową Wieś do granicy województwa warmińsko-mazurskiego oraz 

podlaskiego, następnie tą granicą do drogi 1834N Karasiewo-Urbanki i tą drogą do miejscowości Krzyżewko, 

skąd drogą przez kanał Rynie do drogi 1832N Wojnasy-Markowskie, i dalej tą drogą do zjazdu w drogę 1899N 

w pobliżu miejscowości Krupin, następnie tą drogą przez Imionki do DW655 w miejscowości Olecko i dalej tą 

drogą oraz ul. Tadeusza Kościuszki, Tomasza Nocznickiego, Plac Wolności, 11 Listopada, Wojska Polskiego, 

Gołdapską do DW653, i tą drogą przez Dąbrowskie Osada, Szczecinki do zjazdu w kierunku miejscowości 

Nowa Wieś, do granicy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. 

90.  92 5407,79 polny/słaba 

Od skrzyżowania DK65 oraz DW653, dalej drogą wojewódzką do ul. Gołdapskiej i tą ulicą oraz ul. Wojska 

Polskiego, 11 Listopada w miejscowości Olecko do DW655 i dalej tą drogą przez Duły, Doliwy do drogi 1887N 

w kierunku miejscowości Chełchy i dalej tą drogą przez tę miejscowość oraz Gryzy, Dybowo do miejscowości 



 
 

Cichy, skąd drogą 1746N przez Barany do miejscowości Olszewo, następnie drogą przez Łęgowo do DK65  

i dalej tą drogą przez Sedranki do skrzyżowania z DW653. 

91.  93 4545,81 polny/dobra 

Od miejscowości Dybowo drogą 1887N przez Gryzy, Chełchy do DW655 i dalej tą drogą przez Dunajek, 

Wronki, Pietrasze do miejscowości Gajrowskie, skąd drogą polną do styku granic oddziałów leśnych 230 i 228 

Nadleśnictwa Borki następnie południową granicą oddziałów 230, 232 do oddziału 231, następnie drogami 

leśnymi oraz granicą pomiędzy wydzieleniami „h” i „j” (wg stanu na 2019 r.) przez ten oddział do granicy 

powiatu oleckiego i giżyckiego, tą granicą oraz zachodnim brzegiem jeziora Litygajno, następnie granicą 

oddziału 247/248 Nadleśnictwa Czerwony Dwór do drogi 1877N w miejscowości Zamoście, skąd drogą przez 

Borki, Rogojny, Mazury do drogi 1887N w miejscowości Dybowo. 

92.  94 8191,34 leśny/bardzo dobra 

Od Rezerwatu przyrody „Borki”, granicą powiatu giżyckiego i oleckiego do północno-zachodniego brzegu 

jeziora Litygajno i dalej granicą powiatów do oddziału 231 Nadleśnictwa Borki, przez ten oddział granicą 

pomiędzy wydzieleniami „h” i „j” (wg stanu na 2019 r.) i drogami leśnymi do granicy oddziału, następnie 

południową granicą oddziałów 230, 232 do styku granic oddziałów leśnych 230 i 228 Nadleśnictwa Borki, skąd 

drogą przez Gajrowskie do nieczynnego torowiska, dalej torowiskiem przez Grądzkie, Jurkowo, Możdżany do 

drogi w kierunku miejscowości Chmielewo i dalej tą drogą przez miejscowości Brożówka, Jeziorowskie do 

miejscowości Podleśne i dalej drogą w kierunku miejscowości Czerwony Dwór (drogą, południową granicą 

oddziałów leśnych 14-9 22-15, Nadleśnictwa Borki) do granicy powiatu giżyckiego i oleckiego. 

93.  95 8835,96 polny/dobra 

Od miejscowości Jurkowo nieczynnym torowiskiem przez Grądzkie do przecięcia z drogą łączącą miejscowości 

Gajrowskie i Pietrasze, tą drogą w kierunku południowym do DW655, następnie drogą przez Pietrasze do 

granicy powiatów giżyckiego i ełckiego, i dalej tą granicą, północnym oraz zachodnim brzegiem jeziora Szóstak, 

i dalej granicą powiatów do toru kolejowego i dalej tym torowiskiem przez Wężówkę do ul. Ełckiej  

w miejscowości Wydminy, dalej ul. Grunwaldzką do DW655, i tą drogą do Półwyspu Sierpla w miejscowości 

Sucholaski, i jego wschodnim brzegiem, skąd w linii prostej przez Jezioro Wydmińskie do drogi w kierunku 

miejscowości Sołtmany i dalej do jeziora Sołtmany, a następnie jego południową, wschodnią i północną linią 

brzegową do rzeki Sapina, dalej rzeką do miejscowości Żywy, skąd drogą przez Borki do nieczynnego torowiska 

w miejscowości Jurkowo. 

94.  96 5296,88 polny/średnia 

Od miejscowości Jurkowo, drogą przez Borki do miejscowości Żywy, skąd rzeką Sapina do jeziora Sołtmany, 

następnie jego północnym, wschodnim oraz południowym brzegiem do miejscowości Sołtmany, dalej drogą  

w kierunku południowym do granicy Jeziora Wydmińskiego, skąd w linii prostej przez to jezioro do półwyspu 

Sierpla, następnie jego wschodnim brzegiem do DW655 w miejscowości Sucholaski i dalej tą drogą do toru 

kolejowego w miejscowości Siedliska, torowiskiem do drogi w kierunku miejscowości Kruklin i dalej drogą, 

wzdłuż wschodniej granicy jeziora Kruklin, przez most na rzece Sapina do skrzyżowania z nieczynnym 

torowiskiem przy ul. Cichej w miejscowości Kruklanki, następnie torowiskiem do miejscowości Jurkowo. 

95.  97 8316,78 polny/słaba 

Od skrzyżowania nieczynnego torowiska z ul. Cicha w miejscowości Kruklanki, drogą w kierunku 

południowym przez most na rzece Sapina, i dalej drogą wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Kruklin, przez 

miejscowość Kruklin, Siedliska, skąd drogą gruntową w kierunku południowo-zachodnim (działki ewidencyjne 

nr: 427/2 i 436/2 obręb Siedliska gmina Wydminy) i południowo wschodnim (działka ewidencyjna nr 441/2 

obręb Siedliska gmina Wydminy) do drogi powiatowej 1833N, dalej drogą powiatową 1833N do miejscowości 

Lipińskie, skąd drogą 1710N do DW656, i dalej tą drogą przez Lipowy Dwór do DK 63 w miejscowości 



 
 

Staświny, skąd strugą Staświnka do jeziora Wojnowo, następnie wschodnim brzegiem jeziora, dalej rowem do 

DK63 w miejscowości Ruda, skąd DK63 do miejscowości Giżycko, gdzie ul. Białostocka, Warszawska, 1 Maja 

do DK63 i tą drogą do miejscowości Spytkowo, skąd drogą przez Zielony Gaj, Pieczonki, Nowe Sołdany do 

dawnej stacji kolejowej Pieczonki, a następnie nasypem po dawnym torowisku do skrzyżowania z ul. Cicha w 

miejscowości Kruklanki. 

96.  98 8466,55 polny/bardzo słaba 

Od skrzyżowania linii kolejowej z DK63 w miejscowości Giżycko, DK63 do miejscowości Ruda, następnie 

drogą 1718N do miejscowości Rydzewo, skąd w prostej linii przez Jezioro Boczne na Bogaczewo, skąd 

zachodnim brzegiem Jeziora Bocznego do granicy oddziału leśnego 540/541 Nadleśnictwa Giżycko, tą granicą 

do północno-zachodniego brzegu jeziora Mulik, następnie zachodnim brzegiem jezior Jagodne i Szymoneckie, 

do Szymońskiego Kanału, i tym kanałem do DW643, a następnie drogą do miejscowości Stara Rudówka, skąd 

drogą do DK59 w miejscowości Tros, a dalej tą drogą przez Skop, Szczybały Giżyckie, Wilkaski, Wilkasy do 

linii kolejowej, następnie torowiskiem do ul. Unii Europejskiej w miejscowości Giżycko, dalej ul. Warszawską, 

Białostocką do skrzyżowania linii kolejowej z DK63. 

97.  99 5905,04 polny/średnia 

Od miejscowości Wilkasy DK59 przez miejscowości Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Skop, Tros, Bachorza do 

miasta Ryn, następnie DW642 przez Głąbowo, Sterławki Wielkie do toru kolejowego i tym torem do 

miejscowości Wronka, skąd drogą, a następnie ul. Lipową do DK59 w miejscowości Wilkasy. 

98.  100 6834,94 polny/dobra 

Od toru kolejowego w miejscowości Sterławki Wielkie do DW642, następnie tą drogą przez Głąbowo do miasta 

Ryn, skąd drogą do miejscowości Krzyżany, dalej drogą przez Koczarki do miejscowości Langanki, następnie 

drogą przez Nakomiady w kierunku miejscowości Wajsznory do oddziału leśnego158 Nadleśnictwa Srokowo, 

następnie przez ten oddział i drogą do przejazdu kolejowego dawna osada Głobie-Kwiedzina,  

i torowiskiem przez Pożarki, Martiany do skrzyżowania na przedłużeniu DK642 w miejscowości Sterławki 

Wielkie. 

99.  101 9488,40 polny/średnia 

Od granicy administracyjnej miasta Kętrzyn na DW592, tą granicą do drogi Kętrzyn-Nakomiady i tą drogą przez 

miejscowości Wajsznory, Nakomiady, Langanki, Kolonia Boże, Gronowo, Wilkowo, Stachowizna do 

miejscowości Bezławki, skąd drogą przez Wanguty do DW594 w miejscowości Pieckowo, i dalej tą drogą przez 

miejscowości Pudwągi, Filipówka, Biedaszki do DW592 i tą drogą przez miasto Kętrzyn do granicy 

administracyjnej miasta Kętrzyn na DW592 przed miejscowością Kruszewiec. 

100.  102 8715,23 polny/średnia 

Od miejscowości Kraskowo DW292 do linii kolejowej i torowiskiem do miejscowości Starynia, stąd drogą 

przez miejscowości Linkowo, Kotkowo, Filipówka do DW594, i tą drogą przez msc. Pudwągi, Pieckowo, Święta 

Lipka, Lipowa Góra, do ul. Racławickiej w miejscowości Reszel, i dalej tą ulicą oraz drogą do miejscowości 

Tolniki Małe, skąd drogą do DW590 w miejscowości Gudniki, dalej w kierunku północnym do zjazdu na 

Kraskowo i tą drogą do skrzyżowania z DW592 w miejscowości Kraskowo. 

101.  103 6771,69 polny/bardzo słaba 

Od torowiska w miejscowości Pleśno drogą do DW594 w miejscowości Reszel i dalej tą drogą do skrzyżowania 

z DW590 w miejscowości Robawy, następnie DW593 przez Mnichowo, Zawidy, Kominki, Ryn Reszelski do 

toru kolejowego i torem przez miejscowości Wysoka Dąbrowa, Kolonia Unikowo, Sątopy-Samulewo do 

miejscowości Pleśno. 

102.  104 3675,41 polny/średnia 
Od gospodarstwa w miejscowości Wojkowo Osiedle drogą do toru kolejowego i dalej przez Sątopy-Samulewo 

do drogi na Unikowo, następnie przez miejscowość Dąbrowa do DK57 w miejscowości Troszkowo i tą drogą 



 
 

do nasypu po nieczynnym torowisku w miejscowości Bisztynek, tym nasypem do gospodarstwa w miejscowości 

Wojkowo Osiedle. 

103.  105 6001,55 polny/słaba 

Od miejscowości Unikowo drogą na wschód w kierunku dawnej osady Ryński Młyn do toru kolejowego i torem 

kolejowym na południe do DW593, a następnie tą drogą przez Wójtowo do miejscowości Lutry, skąd 

północnym brzegiem Jeziora Luterskiego do kanału Wągsty, kanałem do jeziora Bierdawy, dalej wschodnim 

brzegiem tego jeziora do miejscowości Wągsty i dalej drogą przez Pierwągi, Księżno, Prosity, Kokoszewo do 

DK57 w miejscowości Bisztynek, tą drogą do miejscowości Troszkowo, skąd drogą przez miejscowość 

Dąbrowa do wsi Unikowo. 

104.  106 7395,70 polny/słaba 

Od skrzyżowania DW513 z DK57 w miejscowości Wozławki, DK 57 przez Bisztynek do drogi na Kokoszewo,  

i dalej tą drogą przez tę miejscowość oraz Prosity, Polkajmy, Parkity, Konity, Kierwiny, Stoczek Klasztorny, 

Kiersnowo, Połapin, Trutnowo do skrzyżowania DW513 z DK57 w miejscowości Wozławki. 

105.  107 9885,71 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Polkajmy drogą przez Prosity, Księżno, Pierwągi do wsi Wągsty i dalej wschodnim brzegiem 

jeziora Bierdawy do kanału Wągsty i tym kanałem do Jeziora Luterskiego, następnie zachodnim brzegiem 

jeziora do rzeki Symsarna i tą rzeką do DW593, dalej tą drogą przez Jeziorany do miejscowości Wójtówko, skąd 

drogą przez Ustnik, Wilkiejmy do rzeki Symsarna w miejscowości Potryty, dalej rzeką do jeziora Blanki, jego 

wschodnim brzegiem do rzeki Symsarna, następnie rzeką do osady Maków, skąd drogą do drogi 1946N przez 

Tolniki Wielkie do skrzyżowania z drogą Konity-Polkajmy, następnie drogą przez Parkity do miejscowości 

Polkajmy. 

106.  108 8349,13 polny/słaba 

Od miejscowości Kierwiny przez Konity, do drogi 1946N, i tą drogą przez Tolniki Wielkie i drogą do rzeki 

Symsarna przy osadzie Maków, następnie rzeką do jeziora Blanki, dalej jego i wschodnim oraz południowym 

brzegiem do osady Gajlity, skąd drogą 1533N przez Kierz, Jarandowo, Łabno do DK51 w miejscowości 

Lidzbark Warmiński, dalej tą drogą do DW513, i dalej przez Medyny, Sarnowo do miejscowości Kierwiny. 

107.  109 5870,25 polny/dobra 

Od mostu na rzece Łyna w miejscowości Lidzbark Warmiński, ulicą Olsztyńską do DK51 i tą drogą do zjazdu  

w drogę 1533N i tą drogą przez Łabno, Jarandowo, Kierz do drogi 1418N i tą drogą do miejscowości 

Kochanówka, skąd drogą przez miejscowość Stryjkowo do DK51 przy osadzie Miłogórze (przy oddziale leśnym 

239 Nadleśnictwa Wichrowo), i dalej DK51 do miejscowości Miłogórze, skąd drogą przez Pomorowo i dalej 

prostą i najkrótszą drogą do rzeki Łyna i rzeką do mostu w miejscowości Lidzbark Warmiński. 

108.  110 8194,34 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Babiak DW513 przez miejscowość Runowo do miejscowości Ignalin, skąd drogą na południe 

do miejscowości Długołęka do DP1356N, następnie do granicy działek ew. 67 oraz 66/1 obręb ew. Długołęka 

gm. Lidzbark Warmiński do rzeki Łyna, rzeką do górnej granicy oddziałów leśnych 173 i 216 Nadleśnictwa 

Wichrowo, skąd do DP1356N i tą drogą do drogi prowadzącej przez oddziały leśne 169 i 176 Nadleśnictwa 

Wichrowo do miejscowości Piotraszewo, następnie przez miejscowość Mawry do drogi pomiędzy oddziałami 

leśnymi 153 i 152 Nadleśnictwa Wichrowo do DP1356N i tą drogą do miejscowości Wolnica, dalej drogą na 

północ przez miejscowości Poborowo oraz Kaszuny do miejscowości Miłkowo, następnie DW513 do 

miejscowości Babiak. 

109.  111 6247,23 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Miłkowo drogą przy oddziałach leśnych 135, 134, 133 Nadleśnictwa Orneta przez 

miejscowości Kaszuny oraz Poborowo do miejscowości Wolnica, skąd DP1403N przez miejscowość Bieniewo 

do miejscowości Lubomino, dalej na północ drogą przez miejscowość Opin do DW513 prowadzącej pomiędzy 



 
 

oddziałami leśnymi 287/286 Nadleśnictwa Orneta, następnie DW513 przez miejscowość Mingajny do 

miejscowości Miłkowo. 

110.  112 6843,04 polny/dobra 

Od miejscowości Opin drogą pomiędzy oddziałami leśnymi 376/368 Nadleśnictwa Orneta do miejscowości 

Lubomino, skąd DP1360N przez miejscowości Wójtowo oraz Wapnik do rzeki Pasłęka, dalej rzeką do DW513, 

skąd DW513 przez miejscowość Drwęczno oraz miasto Orneta, następnie ul. Aleja Wojska Polskiego, Mostową, 

Henryka Sienkiewicza, 1 Maja ponownie do DW513 i nią do drogi pomiędzy oddziałami leśnymi 287/286 

Nadleśnictwa Orneta i tą drogą do miejscowości Opin. 

111.  113 9299,88 polny/dobra 

Od miejscowości Henrykowo DW507 przez miejscowość Nowy Dwór do miasta Orneta, skąd DW513 przez 

miejscowość Drwęczno do rzeki Pasłęka, dalej rzeką do rzeki Wałsza, dalej rzeką do drogi Kierpajny Wielkie-

Bornity, następnie DP1397N przez miejscowości Bornity oraz Glebiska do miejscowości Henrykowo. 

112.  114 7596,75 polny/średnia 

Od skrzyżowania drogi Łozy-Bardyny z rzeką Pasłęka, rzeką do dawnego toru kolejowego i tym torem do osady 

Karwiny, stąd drogą przez miejscowość Słobity do miejscowości Młynarska Wola, dalej DW509 przez 

miejscowości Broniszewo, Nowica oraz Księżno do drogi na miejscowość Sopoty, dalej drogą leśną przez 

oddział leśny nr 52 Nadleśnictwa Młynary  do skrzyżowania drogi Łozy-Bardyny z rzeką Pasłęka. 

113.  115 7174,54 polny/słaba 

Od miejscowości Młynary DW509 do miejscowości Młynarska Wola, dalej drogą przez miejscowość Słobity 

do przejazdu kolejowego przy Słobity-Stacja, skąd torami kolejowymi do granicy gmin Elbląg oraz Pasłęk, 

granicą gmin do drogi Bogaczewo-Zielony Grąd i drogą tą przez miejscowości Bogaczewo, Weklice, Rogowo 

do granicy gmin Pasłęk oraz Milejewo, granicą gmin do granicy gmin Pasłęk, Milejewo oraz Młynary, dalej 

granicą gmin Młynary oraz Milejewo do drogi (Zalesie-Zastawno) przy oddziałach leśnych 381 oraz 380 

Nadleśnictwa Młynary i tą drogą do miejscowości Zastawno, skąd DW509 przez miejscowość Zaścianki do 

miejscowości Młynary. 

114.  116 7093,05 polny/słaba 

Od miejscowości Milejewo drogą przez miejscowość Majewo do S22, dalej S22 do drogi w kierunku Kwietnik, 

skąd drogą przez miejscowość Kwietnik do miejscowości Zastawno, następnie DW509 do drogi skręcającej do 

Zalesie, drogą tą do granicy gmin Młynary oraz Milejewo, dalej granicą gmin do granicy gmin Młynary, 

Milejewo oraz Pasłęk, skąd granicą gmin Milejewo oraz Pasłęk do drogi w kierunku Pomorska Wieś, drogą do 

miejscowości Pomorska Wieś, dalej DW509 do miasta Elbląg, następnie ul. Łęczycką, Generała Józefa Bema, 

Grobla Świętego Jerzego, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Al. Armii Krajowej, Pocztową, Garbary, 

Studzienną do rzeki Elbląg, skąd rzeką do ul. Trasa Unii Europejskiej, Brzeską, Al. Józefa Piłsudskiego do 

DW504, dalej DW504 przez miejscowości Dąbrowa, Piastowo do miejscowości Milejewo. 

115.  117 6086,92 polny/słaba 

Od miejscowości Pomorska Wieś drogą przez miejscowości Rogowo, Weklice, Bogaczewo skąd drogą polną 

na południe do S7, następnie S7 przez miejscowość Nowa Pilona, Gronowo Górne do miasta Elbląg, dalej rzeką 

Elbląg do mostu Dolny, dalej ul. Studzienną, Garbary, Pocztową, Al. Armii Krajowej, Generała Stefana Grota-

Roweckiego, Grobla Świętego Jerzego, Generała Józefa Bema, Łęczycką do DW509, skąd DW509 do 

miejscowości Pomorska Wieś. 

116.  118 5854,08 polny/bardzo słaba 

Od miasta Elbląg na skrzyżowaniu ul. Trasa Unii Europejskiej z rzeką Elbląg, rzeką do torowiska, skąd torami 

kolejowymi do DK22, dalej DK22 do miejscowości Jegłownik, następnie drogą przez miejscowość Nogat do 

cieku koło osady Kopanka Pierwsza prowadzącego do granicy województw pomorskiego oraz warmińsko-

mazurskiego, skąd granicą województw do Kanału Jagiellońskiego, aż do rzeki Elbląg i rzeką do ul. Trasa Unii 

Europejskiej. 



 
 

117.  119 3939,01 polny/słaba 

Od miejscowości Urbanki drogą w kierunku miejscowości Konopki, do granic województw podlaskiego oraz 

warmińsko-mazurskiego, dalej granicą województw do DW655, skąd DW655 przez miejscowości Cimochy, 

Sobole, Niedźwiedzkie do miejscowości Wieliczki, następnie drogą przez miejscowość Markowskie do 

miejscowości Krzyżewko, dalej DP1834N do miejscowości Urbanki. 

118.  120 4192,97 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Cimochy DP1913N przez miejscowości Szeszki oraz Dorsze do miejscowości Iwaśki, skąd 

ciekiem Czarnówka do cieku Czarna, dalej do drogi na granicy powiatów oleckiego oraz ełckiego, następnie 

drogą przez miejscowość Puchówka do miejscowości Kleszczewo, skąd DP1909N przez miejscowości Nory, 

Norki do miejscowości Wieliczki, dalej DW655 przez miejscowości Niedźwiedzkie oraz Sobole do 

miejscowości Cimochy. 

119.  121 7997,00 polny/bardzo słaba 

Od miasta Olecko DP1899N przez miejscowość Imionki do DP1832, skąd DP1832N do miejscowości 

Markowskie, dalej drogą do miejscowości Wieliczki, następnie DP1909N przez miejscowości Norki, Nory oraz 

Kleszczewo do miejscowości Guty, skąd DP1838N przez miejscowości Jelitki, Gąsiorówko, Kijewo, Dzięgiele 

Oleckie do DK65, dalej DK65 przez miejscowość Gąski, Ślepie, Kukowo do miasta Olecko, następnie ul. Ełcką, 

Wojska Polskiego, Tunelową, Kolejową, Tomasza Nocznickiego, Tadeusza Kościuszki do DP1899N. 

120.  122 4192,33 polny/bardzo słaba 

Od miasta Olecko od ul. Ełckiej do DK65 i DK65 przez miejscowości Kukowo, Ślepie, Gąski do miejscowości 

Przytuły, skąd w linii prostej przez Jezioro Przytulskie w najwęższym miejscu do miejscowości Leśniki, 

następnie drogą Kukówko oraz Dudki do miejscowości Giże, dalej DP1816N przez miejscowość Rosochackie 

do miasta Olecko do ul. Ełckiej. 

121.  123 5546,49 polny/słaba 

Od miasta Olecko DP1816N przez miejscowości Rosochackie, Giże, Świętajno do miejscowości Dunajek, skąd 

DW655 przez miejscowości Doliwy oraz Duły do miasta Olecko, następnie przez ul. 11 Listopada, Plac 

Wolności, Kolejową, Tunelową, Wojska Polskiego, Ełcką do DP1816N. 

122.  124 7404,21 polny/dobra 

Od miejscowości Giże drogą przez miejscowości Dudki i Kukówko do miejscowości Leśniki, skąd w linii 

prostej przez jezioro Przytulskie do miejscowości Przytuły, skąd drogą przez miejscowość Rydzewo do 

miejscowości Piaski, następnie wschodnim i północnym brzegiem jeziora Łaśmiady do rzeki Łaźna Struga, 

rzeką do miejscowości Połom, dalej drogą do miejscowości Wronki, skąd DW655 do miejscowości Dunajek, 

dalej drogą przez miejscowość Świętajno do miejscowości Giże. 

123.  125 6295,41 polny/dobra 

Od miejscowości Pietrasze DW655 do drogi w kierunku Wronki, dalej drogą przez miejscowość Wronki do 

miejscowości Połom, skąd rzeką Łaźna Struga do południowej linii oddziałowej oddziału leśnego 136 i 136A 

Nadleśnictwa Olecko i tą linią w kierunku zachodnim do drogi Sajzy-Zawady Ełckie, dalej drogą do 

miejscowości Zawady Ełckie, następnie DP1846N do miejscowości Stare Juchy, skąd drogą pomiędzy jeziorami 

Szóstak i Pokrzywy przez miejscowości Szczecinowo i Dobra Wola do DW655 i DW655 do miejscowości 

Pietrasze. 

124.  126 4240,85 polny/średnia 

Od miejscowości Dobra Wola drogą przez miejscowość Szczecinowo do miejscowości Stare Juchy (drogą 

pomiędzy jeziorami Szóstak i Pokrzywy), dalej drogą do miejscowości Nowe Krzywe, skąd wschodnim  

i północnym brzegiem jeziora Krzywe do granicy powiatów ełckiego oraz giżyckiego, następnie granicą do 

miejscowości Radzie, dalej drogą do miejscowości Wężówka, następnie torowiskiem do granicy powiatów 

ełckiego oraz giżyckiego, dalej granicą do zachodniego brzegu jeziora Szóstak, skąd zachodnim i północnym 

brzegiem ponownie do granicy powiatów ełckiego oraz giżyckiego, następnie granicą powiatów do drogi 

Pietrasze-Dobra Wola i tą drogą do miejscowości Dobra Wola. 



 
 

125.  127 7027,61 polny/średnia 

Od miejscowości Wydminy torami kolejowymi do miejscowości Wężówka, skąd drogą do miejscowości Radzie 

dalej granicą powiatów ełckiego oraz giżyckiego, następnie do jeziora Krzywe i jego północnym i wschodnim 

brzegiem do miejscowości Nowe Krzywe, skąd drogą przez miejscowość Stare Krzywe do miejscowości Zelki, 

dalej DW656 do drogi przy oddziale leśnym 247 Nadleśnictwa Giżycko i drogą w kierunku południowym przez 

oddział leśny 252 Nadleśnictwa Giżycko do miejscowości Skomack Wielki, następnie torowiskiem do pierwszej 

drogi w kierunku Czarne i tą drogą przez miejscowości Czarne, Okrągłe, Bielskie do miejscowości Konopki 

Małe, dalej DP1706N przez miejscowości Talki oraz Ranty do miejscowości Wydminy. 

126.  128 6529,24 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Wydminy DP1706N przez miejscowości: Ranty, Rostki, Talki do miejscowości Konopki 

Małe, dalej drogą przez miejscowości: Jedamki, Czyprki, Szczepanki, Lipińskie dalej drogą powiatową 1833N 

do drogi gruntowej, skąd drogą gruntową w kierunku północno-zachodnim (działka ewidencyjna nr 441/2 obręb 

Siedliska gmina Wydminy) i północno-wschodnim (działki ewidencyjne nr: 436/2 i 427/2 obręb Siedliska gmina 

Wydminy) do miejscowości Siedliska, dalej DW655 do stacji kolejowej Siedliska i torami w kierunku 

wschodnim ponownie do DW655, następnie DW655 przez miejscowość Sucholaski do miejscowości Wydminy. 

127.  129 5385,28 polny/średnia 

Od miejscowości Lipińskie drogą przez Szczepanki, Czyprki, Jedamki, Konopki Małe, Bielskie, Danowo do 

DK63, dalej DK63 do cieku przy osadzie Wyłudki, następnie południowym i zachodnim brzegiem jeziora Ublik 

Mały przez ciek do jeziora Ublik Wielki i jego południowym brzegiem przez kanał do jeziora Buwełno, skąd 

wschodnim brzegiem w kierunku północnym przez Głaźną Strugę do jeziora Wojnowo i jego wschodnim 

brzegiem do strugi Staświnka do miejscowości Staświny, dalej DW656 przez miejscowość Lipowy Dwór do 

drogi na miejscowość Lipińskie. 

128.  130 8892,40 polny/dobra 

Od miejscowości Ruda wschodnim brzegiem jeziora Wojnowo przez Głaźną Strugę do jeziora Buwełno i jego 

wschodnim brzegiem do kanału i w prostej linii przez jezioro Buwełno do najbardziej wystającego rogu 

półwyspu na drugim brzegu, dalej zachodnim brzegiem w kierunku południowym do granicy powiatów 

giżyckiego oraz piskiego do rowu melioracyjnego przy granicy powiatów giżyckiego oraz mrągowskiego aż do 

jeziora Jędzelek, dalej południowym brzegiem jeziora do kanału prowadzącego do zatoki Górkło, następnie 

południowo-zachodnim brzegiem przez zatokę oraz jezior Szymoneckie, Jagodne, Mulik, dalej granicą 

pomiędzy oddziałami leśnymi 540/541 Nadleśnictwa Giżycko do brzegu Jeziora Bocznego i jego zachodnim 

brzegiem do miejscowości Bogaczewo, a stamtąd przez Jezioro Boczne w prostej linii na miejscowość Rydzewo 

i dalej DP1718N do miejscowości Ruda. 

129.  131 7910,33 polny/średnia 

Od miejscowości Tros drogą do miejscowości Stara Rudówka, dalej drogą do Szymońskiego Kanału i tym 

kanałem przez wschodni oraz południowy brzeg jeziora Szymon, następnie przez Kanał Mioduński, skąd 

południowym brzegiem jeziora Kotek Wielki do Kanału Grunwaldzkiego i tym kanałem do jeziora Tałtowisko, 

skąd jego wschodnim i południowym brzegiem przez Kanał Tałcki do jeziora Tałty, dalej przez jezioro granicą 

powiatów giżyckiego oraz mrągowskiego na drugi jego brzeg, następnie zachodnim i północnym brzegiem 

jezior Tałty oraz Ryńskie  do miasta Ryn, skąd DK59 do miejscowości Tros. 

130.  132 6817,34 polny/średnia 

Od miasta Ryn północno-zachodnim brzegiem Jeziora Ryńskiego i ciekiem do miejscowości Notyst Wielki, 

skąd drogą przez miejscowość Notyst Mały do miejscowości Zalec, następnie drogą pomiędzy oddziałami 

leśnymi 94/93 Nadleśnictwa Mrągowo do miejscowości Wyszembork, dalej drogą przez miejscowości: Boże, 

Langanki, Koczarki, Krzyżany do miasta Ryn. 



 
 

131.  133 5704,47 polny/słaba 

Od miejscowości Gronowo drogą przez miejscowości Boże oraz Wyszembork do miejscowości Szestno, skąd 

DW591 do rzeki Dajna, na przesmyku między jeziorami Juno i Kot, a stąd wschodnim brzegiem w kierunku 

północnym przez jezioro Juno do rzeki Dajna, następnie wschodnim brzegiem Jeziora Kiersztanowskiego do 

największego zwężenia z drogą i drogą do miejscowości Lembruk, następnie drogą przez miejscowość Łazdoje 

oraz Wilkowo do miejscowości Gronowo. 

132.  134 6991,76 polny/średnia 

Od miejscowości Pieckowo drogą przez miejscowości Wanguty, Bezławki, Stachowizna do miejscowości 

Wilkowo, dalej DW591 do osady Łazdoje, następnie drogą przez miejscowość Lemburk do największego 

zwężenia z Jeziorem Kiersztanowskim, dalej wschodnim brzegiem Jeziora Kiersztanowskiego i rzeką Dajna do 

miejscowości Kiersztanowo, następnie drogą do miejscowości Gizewo, skąd drogą przez oddział leśny 122 

Nadleśnictwa Mrągowo przez osadę Śpiglówka do miejscowości Burszewo, dalej drogą do miejscowości 

Widryny, następnie zachodnim brzegiem Jeziora Widryńskiego do kanału i kanałem do DW590, skąd DW590 

do drogi w kierunku na Kocibórz, drogą tą przy oddziale leśnym 54 Nadleśnictwa Mrągowo przez miejscowość 

Kocibórz do miejscowości Święta Lipka, dalej DW594 do miejscowości Pieckowo. 

133.  135 4074,21 polny/słaba 

Od miejscowości Robawy DW594 do miejscowości Święta Lipka, skąd drogą przez miejscowość Kocibórz do 

miejscowości Leginy, dalej drogą prowadzącą pomiędzy oddziałami leśnymi 26/39 Nadleśnictwa Mrągowo do 

miejscowości Samławki, skąd DW596 do miejscowości Kabiny, następnie drogą do miejscowości Ryn 

Reszelski, dalej DW593 przez miejscowości Kominki, Zawidy, Mnichowo do miejscowości Robawy. 

134.  136 7314,49 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Samławki drogą prowadzącą pomiędzy oddziałami leśnymi 27/40 Nadleśnictwa Mrągowo do 

miejscowości Leginy, dalej drogą do DW590, a DW590 aż do kanału, następnie kanałem do Jeziora 

Widryńskiego i jego zachodnim brzegiem do miejscowości Widryny, stąd przez miejscowość Burszewo i osadę 

Gajówka Augustowska do miejscowości Szymanowo, dalej drogą przez miejscowości Surmówka, Ptaszki, 

Stanclewo do miejscowości Bredynki, skąd DW590 do drogi w kierunku północnym na Oterki i przez osadę 

Oterki oraz Wólka do DW596, następnie DW596 przez miejscowość Kabiny do miejscowości Samławki. 

135.  137 4954,48 polny/słaba 

Od miejscowości Ryn Reszelski drogą do miejscowości Kabiny, dalej DW596 do miejscowości Bęsia, skąd 

drogą przez miejscowości Górowo oraz Kruzy do miejscowości Tejstymy, następnie DK57 do miejscowości 

Lutry, dalej DW593 do miejscowości Ryn Reszelski. 

136.  138 3913,14 polny/średnia 

Od miejscowości Górowo drogą przez miejscowość Bęsia do DW596, dalej DW596 do drogi w kierunku 

miejscowości Węgój, dalej drogą przez miejscowości Węgój oraz Łabuchy do DK57, skąd DK57 do 

miejscowości Biesowo, dalej ciekiem do jeziora Tejstymy i jego wschodnim brzegiem do cieku, dalej do drogi  

i drogą w kierunku wschodnim do miejscowości Tejstymy, następnie przez miejscowość Kruzy do miejscowości 

Górowo. 

137.  139 5777,25 polny/dobra 

Od miejscowości Lutry DK57 do miejscowości Tejstymy, dalej drogą na zachód do cieku, dalej ciekiem do 

jeziora Tejstymy i jego wschodnim brzegiem do cieku, następnie ciekiem do miejscowości Biesowo, skąd DK57 

do stacji kolejowej Czerwonka, dalej drogą przez osadę Droszewo do torów kolejowych, następnie dawnymi 

torami kolejowymi w kierunku północno-zachodnim do DW593, dalej DW593 do rzeki Symsarna i tą rzeką do 

Jeziora Luterskiego, następnie jego zachodnim oraz północnym brzegiem do miejscowości Lutry. 

138.  140 8629,78 polny/dobra 

Od miejscowości Jeziorany DW593 do dawnych torów kolejowych i tym starym torowiskiem do drogi 

Kiersztanowo-Zerbuń, następnie drogą przez osadę Kiersztanowo i dalej drogą przy południowej granicy 

oddziałów 124C, 124D, 124F Nadleśnictwa Wipsowo do miejscowości Stare Włóki, następnie drogą przez 



 
 

miejscowości Lamkowo, Radosty, Derc do miejscowości Radostowo, skąd drogą do osady Gajlity, a dalej 

południowym brzegiem jeziora Blanki do rzeki Symsarna, rzeką do miejscowości Potryty, następnie drogą przez 

miejscowość Ustnik, Wójtówko do miejscowości Jeziorany. 

139.  141 7644,44 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Stryjkowo drogą DP1527N przez miejscowość Kochanówka, następnie DP1418N do 

rozwidlenia dróg Jarandowo-Gajlity oraz Kochanówka-Suryty, skąd drogą przez osadę Gajlity do miejscowości 

Radostowo, następnie DW593 przez miejscowości Orzechowo oraz Międzylesie do miasta Dobre Miasto, dalej 

DK51 przez miejscowość Smolajny do drogi w kierunku Stryjkowo i tą drogą do miejscowości Stryjkowo. 

140.  142 4663,12 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Miłogórze DK51 przez miejscowość Smolajny do miasta Dobre Miasto, skąd DW507 przez 

miejscowość Kunik do miejscowości Praslity, dalej drogą przez miejscowość Piotraszewo, z Piotraszewa  

w kierunku północno-wschodnim do DP1356N Wolnica-Łaniewo i tą drogą do rzeki Łyna przy najbliższej 

górnej granicy oddziałów leśnych 58 i 216 Nadleśnictwa Wichrowo, dalej rzeką do drogi przez osadę Pomorowo 

do miejscowości Miłogórze. 

141.  143 7777,33 polny/słaba 

Od miejscowości Wolnica drogą przez miejscowości Mawry oraz Piotraszewo do miejscowości Praslity, skąd 

DW507 przez miejscowość Kunik do miasta Dobre Miasto, następnie DW593 przez miejscowości Nowa Wieś 

Mała oraz Łęgno prowadzącej do DW507 i tą drogą przez miejscowość Rogiedle do DW507, DW507 przez 

miejscowość Zagony do miejscowości Lubomino, dalej DP1403N przez Bieniewo do miejscowości Wolnica. 

142.  144 5661,78 polny/słaba 

Od miejscowości Lubomino DW507 przez miejscowość Zagony do drogi w kierunku Rogiedle, dalej drogą 

przez miejscowość Rogiedle do DW593, dalej DW593 przez miejscowości Wilczkowo, Ełdyty Wielkie do rzeki 

Pasłęka, skąd rzeką do DP1360N w kierunku miejscowości Wapnik, następnie drogą przez miejscowości 

Wapnik oraz Wójtowo do miejscowości Lubomino. 

143.  145 5836,36 polny/słaba 

Od skrzyżowania DW528 z rzeką Pasłęka, rzeką do DW593, dalej DW593 przez osadę Pityny do miasta 

Miłakowo, skąd drogą przez osadę Lipówka do miejscowości Książnik, następnie drogą przez miejscowość 

Stare Bolity oraz osady Warkały i Warkałki do miejscowości Gudniki, dalej drogą przez miejscowość Lesiska 

oraz osadę Pawełki przez drogę pomiędzy oddziałami leśnymi 1/3 Nadleśnictwa Dobrocin do DW528, dalej 

DW528 do rzeki Pasłęka. 

144.  146 6755,48 polny/średnia 

Od skrzyżowania DW513 z rzeką Pasłęka, rzeką do DW528, dalej DW528 do drogi przez osadę Pawełki  

i miejscowość Lesiska do miejscowości Gudniki dalej przez miejscowość Gilginia oraz osadę Zimnochy przez 

drogę prowadzącą pomiędzy oddziałami leśnymi 512 i 511 Nadleśnictwa Młynary do miejscowości Markowo, 

następnie drogą 1183N przez miejscowość Skowrony do miejscowości Godkowo, skąd DW513 przez 

miejscowości Krykajny oraz Olkowo do rzeki Pasłęk. 

145.  147 4828,83 polny/słaba 

Od skrzyżowania dawnego toru kolejowego z rzeką Pasłęka i tą rzeką do DW513, dalej DW513 przez 

miejscowości Olkowo, Krykajny, Godkowo do miejscowości Burdajny, skąd drogą przez miejscowość Osiek 

do miejscowości Karwiny, następnie dawnym torem kolejowym do rzeki Pasłęka. 

146.  148 5600,02 polny/średnia 

Od miejscowości Osiek drogą do miejscowości Burdajny, dalej DW513 do miejscowości Godkowo, skąd drogą 

przez miejscowości Skowrony, Nawty do drogi na obrzeżach kompleksu Nadleśnictwa Młynary do 

miejscowości Grądki, następnie drogą przez osady Grądówko oraz Nowy Cieszyn do miejscowości Sałkowice, 

dalej drogą przez miejscowości Cieszyniec i osadę Karwity, Stojpy do miejscowości Słobity, następnie drogą 

do miejscowości Karwiny i stąd do miejscowości Osiek. 



 
 

147.  149 5943,24 polny/słaba 

Od Słobity-Stacja drogą przez osady Stojpy, Karwity do miejscowości Cieszyniec, skąd drogą do strugi Wąska  

i tą strugą do miasta Pasłęk, następnie DW513 przez miejscowość Zielony Grąd do granicy gmin Elbląg-Pasłęk  

i granicą tą do torowiska, skąd do Słobity-Stacja. 

148.  150 4363,95 polny/bardzo słaba 

Od miasta Pasłęk DW526 przez miejscowość Krasin do miejscowości Śliwica, dalej drogą przez miejscowość 

Jelonki do osady Klepa, skąd granicą gminy Elbląg oraz Pasłęk do drogi Nowa Pilona-Zielony Grąd, następnie 

drogą przez miejscowość Zielony Grąd do DW513 i DW513 do miasta Pasłęk. 

149.  151 3585,78 polny/słaba 

Od miejscowości Nowa Pilona S7 do granicy gmin Pasłęk oraz Elbląg i granicą do granicy gmin Pasłęk, Elbląg 

oraz Rychliki, dalej granicą gmin Elbląg oraz Rychliki na zachód do osady Klepa i stąd Kanałem Elbląskim do 

granicy Rezerwatu przyrody „Jezioro Drużno”, granicą rezerwatu do rzeki Tina, dalej do rzeki Elbląg, następnie 

do S7 i nią przez miejscowość Gronowo Górne do miejscowości Nowa Pilona. 

150.  152 8968,81 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Grądowy Młyn drogą przez miejscowość Powodowo do nasypu po zdemontowanej linii 

kolejowej Elbląg-Dzierzgoń i nasypem tym do rzeki Tina, rzeką do północnej granicy Rezerwatu przyrody 

„Jezioro Drużno”, następnie granicą rezerwatu do Kanału Elbląskiego przy ujściu rzeki Marwicka Młynówka, 

skąd kanałem do miejscowości Klepa, skąd granicą gminy Elbląg i Pasłęk do drogi polnej w kierunku 

południowym do ujścia rzeki Topólka do Marwickiej Młynówki, dalej Topólką do drogi DP1119N i tą drogą 

przez Topolno Małe do miejscowości Stankowo, dalej od mostu na drodze DP1119N rzeką Brzeźnica do 

miejscowości Grądowy Młyn. 

151.  153 7411,20 polny/bardzo słaba 

Od skrzyżowania torowiska z rzeką Elbląg przy S7 w mieście Elbląg, rzeką do rzeki Tina, dalej rzeką do rzeki 

Tina Górna, skąd rzeką do pierwszej drogi polnej po zachodniej stronie rzeki, następnie drogą przez 

miejscowości Różany oraz Rozgart do granicy województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, granicą 

województw do cieku wodnego przy osadzie Kopanka Pierwsza, skąd ciekiem do drogi i tą drogą przez 

miejscowość Nogat do miejscowości Jegłownik, następnie DK22 do torowiska i dalej torowiskiem do mostu 

kolejowego nad rzeką Elbląg w mieście Elbląg. 

152.  154 4751,45 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Rozgart drogą przez miejscowość Różany do rzeki Tina Górna, dalej rzeką do rzeki Tina, 

rzeką tą do nasypu po zdemontowanej linii kolejowej Elbląg-Dzierzgoń i nasypem tym do drogi Zwierzno-

Wysoka, dalej drogą przez miejscowość Stare Dolno do rzeki Dzierzgoń i rzeką do granicy województw 

pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, następnie granicą województw do DP1122N i drogą do 

miejscowości Rozgart. 

153.  155 7351,31 polny/słaba 

Od miejscowości Cimochy DW655 do granicy województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, dalej 

granicą województw do drogi Ginie-Grabowo, skąd drogą przez miejscowości Ginie oraz Stare Cimochy do 

miejscowości Krzyżewo, następnie DK16 do miejscowości Kalinowo, dalej drogą przez miejscowość 

Marcinowo do miejscowości Dorsze, skąd DP1913N przez miejscowość Szeszki do miejscowości Cimochy. 

154.  156 4216,65 polny/średnia 

Od miejscowości Dorsze drogą przez miejscowość Marcinowo do miejscowości Kalinowo, dalej DK16 przez 

miejscowości Długie, Skomętno Wielkie oraz Wysokie do DP1909N i tą drogą przez miejscowości Mikołajki 

oraz Guty do miejscowości Kleszczewo, następnie drogą przez miejscowość Puchówka w stronę granicy 

powiatów Olecki oraz Ełcki, skąd do cieku Czarna, dalej ciekiem do cieku Czarnówka i ciekiem tym do 

miejscowości Iwaśki, skąd DP1913N do miejscowości Dorsze. 

155.  157 3855,57 polny/bardzo słaba 
Od miejscowości Guty drogą przez miejscowość Mikołajki do DK16, dalej DK16 przez miejscowości Golubka 

oraz Sędki do rzeki Lega, skąd rzeką do rowu melioracyjnego w kierunku miejscowości Czaple do torów 



 
 

kolejowych, następnie torowiskiem do przejazdu kolejowego przy miejscowości Kijewo, dalej DP1838N przez 

miejscowości Kijewo, Gąsiorówko, Jelitki do miejscowości Guty. 

156.  158 4870,01 polny/słaba 

Od miejscowości Przytuły DK65 do DP1838N i tą drogą przez miejscowość Dzięgiele Oleckie do przejazdu 

kolejowego w miejscowości Kijewo, następnie torowiskiem do rowu melioracyjnego przez oddział leśny 70B 

Nadleśnictwa Ełk do drogi i tą drogą przez miejscowość Czaple oraz Krokocie dalej drogą pomiędzy oddziałami 

leśnymi 425/427, 423/426 Nadleśnictwa Ełk do miejscowości Straduny, stąd DP1857N przez miejscowość 

Piaski do drogi w kierunku Rydzewo i tą drogą przez miejscowość Rydzewo do miejscowości Przytuły. 

157.  159 6131,00 leśny/słaba 

Od miejscowości Czaple drogą do cieku melioracyjnego, dalej ciekiem melioracyjnym przez oddział leśny 70B 

Nadleśnictwa Ełk przez torowisko i dalej ciekiem do rzeki Lega, następnie rzeką do jeziora Selmęt Wielki, skąd 

północno-zachodnim brzegiem do drogi Szeligi-Szyba przy najwęższym odcinku od brzegu w oddziale leśnym 

520 Nadleśnictwa Ełk, dalej drogą do torowiska i torami kolejowymi do rzeki Ełk, następnie rzeką do Jeziora 

Ełckiego i jego wschodnim brzegiem do Al. 1000-lecia, dalej ul. Grunwaldzką, Wojska Polskiego, Michała 

Kajki do DK65 i DK65 przez miejscowości Konieczki, Wityny, Oracze do miejscowości Straduny, skąd drogą 

pomiędzy oddziałami leśnymi 78/79, 78A/76 Nadleśnictwa Ełk przez miejscowość Krokocie do miejscowości 

Czaple. 

158.  160 6222,55 polny/słaba 

Od miejscowości Piaski DP1857N do miejscowości Straduny, skąd DK65 przez miejscowości Oracze, Wityny, 

Konieczki do miasta Ełk, następnie ul. Michała Kajki, Wojska Polskiego, oraz Grunwaldzką do Jeziora 

Ełckiego, dalej jego północno-wschodnim brzegiem do mostu na DK16, następnie DK16 do DW656 i tą drogą 

przez miejscowość Siedliska do miejscowości Woszczele, skąd DP1859N do miejscowości Bałamutowo, dalej 

DP1927N do miejscowości Łaśmiady, następnie wschodnim brzegiem jeziora Ułówki i przesmykiem pomiędzy 

jeziorami Ułówki oraz Łaśmiady na drugi brzeg i dalej północnym brzegiem jeziora Ułówki do miejscowości 

Gorło, skąd drogą przez osadę Zawady Ełckie do DP1846N, następnie drogą prowadzącą przez oddział leśny 

98 Nadleśnictwa Olecko do linii ostępowej i tą linią do rzeki Łaźna Struga, rzeką do jeziora Łaśmiady, dalej 

północno-wschodnim brzegiem do miejscowości Piaski. 

159.  161 7704,16 polny/średnia 

Od miejscowości Bałamutowo DP1859N do miejscowości Woszczele, skąd DW656 przez miejscowość 

Siedliska do DK16 w mieście Ełk i tą drogą do DP1852N, dalej DP1852N przez miejscowości Judziki, Mołdzie, 

Guzki do miejscowości Rożyńsk, następnie DP1917N przez miejscowość Rogale do miejscowości Grabnik, 

skąd DW656 przez miejscowość Berkowo do miejscowości Zelki, skąd drogą przez miejscowości Krzywe, Stare 

Krzywe, Nowe Krzywe, Stare Juchy, do Gorła, dalej północnym brzegiem jeziora Ułówki do przesmyku 

pomiędzy jeziorami Ułówki oraz Łaśmiady na drugi brzeg i dalej wschodnim brzegiem jeziora Ułówki do 

miejscowości Łaśmiady, następnie DP1927N do miejscowości Bałamutowo. 

160.  162 5689,91 polny/średnia 

Od miejscowości Grabnik DP1917N przez miejscowość Rożyńsk do DK16, dalej DK16 do miejscowości Klusy, 

skąd do rzeki Orzysza, i rzeką do jeziora Kraksztyn, następnie zachodnim brzegiem jeziora Kraksztyn oraz 

Kraksztyn Mały do rzeki Orzysza i rzeką do jeziora Rostki, dalej północno-wschodnim brzegiem jeziora 

ponownie do rzeki Orzysza, następnie rzeką i północno-wschodnim brzegiem jeziora Orzysz do cieku  

w kierunku jeziora Wylewy, skąd granicą powiatów Ełcki oraz Piski do rozwidlenia cieków i tym ciekiem na 

północ do torowiska, dalej torami kolejowymi do miejscowości Skomack Wielki, dalej drogą na północ przez 

oddział leśny 252 Nadleśnictwa Giżycko do DW656, następnie DW656 przez miejscowość Berkowo do 

miejscowości Grabnik. 



 
 

161.  163 3533,86 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Czarne drogą w kierunku Skomack Wielki do torowiska, następnie torami kolejowymi do 

cieku, dalej ciekiem na południe do rozwidlenia cieku na jezioro Wylewy oraz Orzysz, skąd granicą powiatów 

ełckiego oraz piskiego do jeziora Orzysz, następnie północno-wschodnim brzegiem jeziora Orzysz do rzeki 

Orzysza, dalej przez środek jeziora Orzysz pomiędzy wyspami Wysoki Ostrów, Lasek a półwyspem Różany 

Ostrów, następnie ponownie środkiem jeziora pomiędzy zachodnim brzegiem a półwyspem do rzeki Orzysza, 

skąd rzeką i ciekiem do DP1702N, a DP1702N do DK63, dalej DK63 przez miejscowości Grądy Podmiejskie 

oraz Sumki do drogi na Danowo, następnie drogą przez miejscowości Danowo, Bielskie, Okrągłe do 

miejscowości Czarne. 

162.  164 5329,45 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Ublik zachodnim i południowym brzegiem jeziora Ublik Mały, skąd ciekiem wodnym do 

drogi DK63, i tą drogą przez Sumki i Grądy Podmiejskie do miasta Orzysz, i dalej ulicami: Giżycką i Olsztyńską 

(DK16), i tą drogą przez Grzegorze do mostu w miejscowości Okartowo, stąd zachodnim brzegiem jeziora 

Tyrkło do drogi 1720N, i tą drogą do miejscowości Cierzpięty, skąd zachodnim brzegiem jeziora Buwełno i 

dalej do najbardziej wystającego rogu półwyspu i na drugi brzeg jeziora do półwyspu i kanału, kanałem do 

jeziora Ublik Wielki, skąd południowym brzegiem tego jeziora do miejscowości Ublik. 

163.  165 6459,01 leśny/dobra 

Od miejscowości Cierzpięty drogą 1720N do zachodniego brzegu jeziora Tyrkło i tym brzegiem do 

miejscowości Okartowo, przez Okartowski Most, i dalej północnym brzegiem jeziora Śniardwy do przewężenia 

między jeziorami Tuchlin i Śniardwy, tam ciekiem do drogi, tą drogą przez miejscowości Tuchlin, Chmielewo, 

Nowa Wieś, Kępa do DK16 w miejscowości Dąbrówka, skąd drogą przez Osiki do granicy powiatów giżyckiego  

i piskiego, i tą granicą do jeziora Buwełno, następnie zachodnim brzegiem tego jeziora do miejscowości 

Cierzpięty. 

164.  166 8105,86 polny/średnia 

Od jeziora Jędzelek rowem melioracyjnym i granicą powiatów giżyckiego i mrągowskiego do drogi na granicy 

Rezerwatu przyrody „Nietlickie Bagno” i tą drogą do miejscowości Osiki i do DK16, dalej tą drogą do 

miejscowości Dąbrówka, i dalej drogą 1843N przez Budnik, Kępa, Nowa Wieś, Chmielewo do miejscowości 

Tuchlin, dalej drogą w kierunku miejscowości Suchy Róg do cieku wodnego pomiędzy jeziorami Tuchlin  

i Śniardwy oraz północnym brzegiem jeziora Śniardwy do Kanału Łuknajno-Śniardwy, dalej kanałem  

i wschodnim brzegiem jeziora Łuknajno, następnie drogą do DK16 w miejscowości Woźnice, dalej tą drogą 

oraz DW643 do miejscowości Szymonka, i dalej południowym brzegiem Jeziora Szymoneckiego i Zatoki 

Górkło oraz kanałem do jeziora Jędzelek. 

165.  167 6347,39 polny/słaba 

Od miejscowości Szymonka drogą 643 i DK16 przez Woźnice i dalej drogą, a następnie wschodnim brzegiem 

jeziora Łuknajno, Kanałem Łuknajno-Śniardwy do jeziora Śniardwy oraz zachodnim, i południowym brzegiem 

tego jeziora, następnie północno-wschodnim brzegiem Jeziora Mikołajskiego do mostu na ul. Mrągowskiej  

w Mikołajkach, i tą ulicą do brzegu jeziora Tałty, dalej zachodnim brzegiem tego jeziora, następnie przez to 

jezioro, granicą powiatów mrągowskiego i giżyckiego, dalej przez Tałcki Kanał do jeziora Tałtowisko, skąd na 

południe zachodnim jego brzegiem, przez Lelecki Kanał, południowym brzegiem jeziora Kotek Wielki, i przez 

Mioduński Kanał do jeziora Szymon, południowym i wschodnim brzegiem tego jeziora, przez Szymoński Kanał 

do Jeziora Szymoneckiego, jego zachodnim brzegiem do miejscowości Szymonka. 

166.  168 8109,86 polny/średnia 
Od miejscowości Notyst Wielki rzeką Użranki do brzegu Jeziora Ryńskiego, dalej zachodnim brzegiem jezior 

Ryńskie i Tałty do Mikołajek, następnie ul. Mrągowską (DK16) przez Prawdowo, Bagienko, Zełwągi i 



 
 

Baranowo do miejscowości Kosewo, stąd wschodnim brzegiem jeziora Juksty do miejscowości Muntowo, skąd 

DK59 i dalej drogą przez Notyst Mały do miejscowości Notyst Wielki. 

167.  169 6333,00 polny/słaba 

Od miejscowości Wyszembork drogą do miejscowości Zalec, następnie DK59 do miejscowości Muntowo, skąd 

wschodnim brzegiem jeziora Juksty do miejscowości Kosewo, skąd wschodnim brzegiem Jeziora Probarskiego 

do ośrodka wczasowego na południowym cyplu tego jeziora, dalej drogą przez wieś Jakubowo do drogi na 

Wierzbowo, i do tej miejscowości, następnie do rzeki Dajna, rzeką i dalej wschodnim brzegiem Jeziora 

Wierzbowskiego, dalej rzeką Dajna do jeziora Czos i jego zachodnim brzegiem do ul. Giżyckiej w Mrągowie, 

następnie ul. Wolności i DW591 do miejscowości Szestno, skąd drogą do miejscowości Wyszembork. 

168.  170 5694,17 polny/słaba 

Od miejscowości Kiersztanowo wschodnim brzegiem jeziora Juno, rzeką Dajna, na przesmyku między 

jeziorami Juno i Kot do DW591, dalej tą drogą do miasta Mrągowo i tam ulicami: Wolności i Młodkowskiego, 

przez miejscowości Polska Wieś, Stamka, Gązwa, Zamkowo i Bałowo, i stąd wschodnim brzegiem Jeziora 

Gielądzkiego do miejscowości Sorkwity, stąd zachodnim brzegiem Jeziora Gielądzkiego do miejscowości 

Pustniki, dalej drogą przez Surmówka, Szymanowo, Burszewo, Śpiglówka i Gizewo do miejscowości 

Kiersztanowo. 

169.  171 5254,24 leśny/dobra 

Od miejscowości Gązwa drogą przez Polska Wieś do Mrągowa, i dalej ulicami: Młodkowskiego, Wolności  

i Giżycka do brzegu jeziora Czos, jego zachodnim brzegiem do ulicy Traugutta, następnie ul. Warszawską, Marii 

Skłodowska-Curie i Olsztyńską (DK16), tą drogą przez Marcinkowo, Bagienice do mostu w miejscowości 

Sorkwity, rzeką Krutynia do brzegu Jeziora Gielądzkiego, jego wschodnim brzegiem do miejscowości Bałowo, 

stąd drogą do miejscowości Gązwa. 

170.  172 6373,93 polny/słaba 

Od miejscowości Surmówka drogą do miejscowość Pustniki, skąd zachodnim brzegiem Jeziora Gielądzkiego 

do rzeki Krutynia, rzeką do mostu na DK16 w miejscowości Sorkwity, dalej tą drogą do węzła Biskupiec, 

następnie ulicami: Mickiewicza i Chrobrego (DK590), i dalej tą drogą przez Adamowo i Bredynki, skąd drogą 

przez Stanclewo do miejscowości Surmówka. 

171.  173 3552,26 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Bęsia drogą przez miejscowości Wólka i Oterki, dalej drogą do DW590, i tą drogą przez 

Bredynki do Biskupca, dalej ulicami: Chrobrego, Plac Wolności, 1 Maja, Al. Niepodległości i Kościuszki 

(DW596), dalej tą drogą przez Zameczek i Sadłowo do miejscowości Bęsia. 

172.  174 8800,19 polny/średnia 

Od stacji kolejowej Czerwonka torem do przejazdu na DK57, tą drogą przez miejscowości Czerwonka do zjazdu 

na Węgój przez Łabuchy i Węgój do DW596, i tą drogą do Biskupca, dalej ulicami: Kościuszki,  

Al. Niepodległości, 1 Maja, Plac Wolności, Mickiewicza przez węzeł Biskupiec, i dalej DK57 przez Labuszewo, 

skąd drogą przez Botowo i Rasząg, a następnie drogą do DK16 w miejscowości Nowe Marcinkowo, drogą do 

rzeki Dadaj, następnie tą rzeką i zachodnim brzegiem jeziora Dadaj do strugi Biesówka, strugą do starej linii 

kolejowej, i dalej do toru kolejowego, i tym torem do stacji kolejowej Czerwonka. 

173.  175 11239,98 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Kiersztanowo drogą do nieczynnej linii kolejowej, starym torem do wiaduktu, i  dalej strugą 

Biesówka do jeziora Dadaj, dalej zachodnim brzegiem jeziora  i rzeką Dadaj do mostu na drodze DK16, tą drogą 

do węzła Kromerowo, i dalej drogą do miejscowości Tumiany, skąd drogą polną do miejscowości Studzianek, 

skąd drogą przez Kierzliny do Barczewa, i dalej ulicami: Kościuszki, Targową, Mostową, Grunwaldzką, 

Kopernika, Nowowiejskiego, Mickiewicza, Armii Krajowej i Wojska Polskiego, i dalej DW595 przez Kronowo 

i Stare Włóki, skąd drogą do miejscowości Kiersztanowo. 



 
 

174.  176 7139,74 polny/średnia 

Od miejscowości Stare Włóki drogą DW595 przez Kronowo do Barczewa, i tu ulicami: Wojska Polskiego, 

Armii Krajowej i Warmińską i tą drogą przez miejscowości Dąbrówka Mała, Biedowo, Barczewko do 

miejscowości Tuławki, następnie drogą przez Radosty, Lamkowo do Stare Włóki. 

175.  177 4415,05 polny/bardzo dobra 
Od miejscowości Radostowo przez Derc i Radosty do Tuławek, skąd drogą przez Gradki, Jesionowo do drogi 

DW593 w miejscowości Orzechowo, i tą drogą do Radostowa. 

176.  178 8639,63 polny/średnia 

Od miejscowości Orzechowo przez Jesionowo, Gradki do miejscowości Tuławki i dalej przez Nowe Włóki, 

Sętal do miejscowości Spręcowo i dalej drogą (Droga na Berlin) do Łyny, następnie rzeką do Dobrego Miasta, 

skąd ulicami: Grunwaldzką i Jeziorańską (DW593) przez Międzylesie do Orzechowa. 

177.  179 7675,97 polny/słaba 

Od miejscowości Dobre Miasto rzeką Łyna do mostu w miejscowości Barkweda, i dalej drogą przez 

miejscowości Polejki, Garzewko, Różynka do DW530 w miejscowości Kwiecewo, i następnie drogą przy  

zachodnim brzegu jeziora Sawąg, i dalej ciekiem wodnym do Jeziora Łęgnowskiego i jego południowym 

brzegiem do drogi i tą drogą do miejscowości  Nowa Wieś Mała, i drogą DW593 do Dobrego Miasta, dalej 

ulicami: Fabryczną, Wojska Polskiego i Orła Białego do mostu na Łynie. 

178.  180 6953,95 polny/słaba 

Od miejscowości Nowa Wieś Mała drogą do brzegu Jeziora Łęgnowskiego i dalej jego południowym brzegiem 

do cieku łączącego go z jeziorem Sawąg i dalej drogą do DW530, i tą drogą przez Kwiecewo, Świątki do mostu 

w miejscowości Kalisty, skąd rzeką Pasłęka do mostu na drodze DW593 w miejscowości Pityny, i tą drogą 

przez Ełdyty Wielkie, Wilczkowo i Łęgno do miejscowości Nowa Wieś Mała. 

179.  181 6975,04 polny/średnia 

Od miejscowości Pityny rzeką Pasłęka do mostu na Drodze DW530 w miejscowości Kalisty, i dalej drogą przez 

Brzydowo, Boguchwały i Książnik do Miłakowa, następnie ulicami: Przemysłową i Kopernika (DW593), i tą 

drogą do miejscowości Pityny. 

180.  182 7583,44 polny/średnia 

Od miejscowości Książnik drogą przez Boguchwały, Wilnowo i dalej drogą przez kolonię Zwierzyniec  

i Bogaczewo do Morąga, i dalej ulicą Przemysłową do toru kolejowego, torem do przejazdu na ulicy 3 Maja 

(DW527), i następnie ulicami: Żeromskiego i Jagiellończyka, dalej DW527 do miejscowości Łączno, skąd drogą 

przez Niebrzydowo Wielkie do DW528, i tą drogą do miejscowości Stare Bolity, a następnie drogą do wsi 

Książnik. 

181.  183 7245,82 leśny/średnia 

Od miejscowości Gudniki drogą przez Warkałki i Warkały do DW528 w miejscowości Stare Bolity i tą drogą 

do miejscowości Niebrzydowo Wielkie, i dalej drogą do DW527 w miejscowości Łączno i tą drogą do 

miejscowości Kalnik, skąd drogą przez miejscowości Markowo, Zimnochy i Gilginia do Grudniki. 

182.  184 7065,17 polny/dobra 

Od miejscowości Skowrony drogą 1183N do Markowa, skąd drogą do DW527 w miejscowości Kalnik, i tą 

drogą do zjazdu na Kamionkę/Królewo, i tą drogą przez Królewo do miejscowości Chojnik, i stąd drogą przez 

Kronin, przez działkę ewidencyjną 3/5 w obrębie ewidencyjnym Zielno do miejscowości Piergozy i następnie 

drogą do miejscowości Surowe, i dalej drogą przez miejscowości Sałkowice, Nowy Cieszyn i Grądki do 

miejscowości Skowrony. 

183.  185 7414,36 polny/słaba 

Od miejscowości Sałkowice drogą do miejscowości Surowe, skąd DW527 do Rogajny-Kolonia Południowa,  

i dalej drogą przez Piergozy i przez działkę ewidencyjną 3/5 w obrębie ewidencyjnym Zielno do drogi na Kronin 

do miejscowości Chojnik, i dalej przez miejscowość Sarna do Sambród, i tam do toru kolejowego, torem do 

przejazdu kolejowego na drodze 1177N i tą drogą przez miejscowość Zielonka Pasłęcka do węzła Pasłęk 

Południe, i dalej ulicami miasta: Bohaterów Westerplatte, Jagiełły i Zamkową do mostu, i dalej rzeką Wąska do 

miejscowości Cieszyniec, skąd drogą do miejscowości Sałkowice. 



 
 

184.  186 5475,64 polny/bardzo słaba 

Od ulicy Bohaterów Westerplatte (styk dróg DW526 i 1181N) w miejscowości Pasłęk do drogi dojazdowej 

1177N, węzła Pasłęk Południe i tą drogą przez msc. Nowa Wieś i Zielonka Pasłęcka do toru kolejowego i dalej 

torem do cieku wodnego, i tym ciekiem do północnego brzegu jeziora Sambród, skąd Kanałem Elbląskim do 

mostu na drodze DW526 w miejscowości Drulity i tą drogą przez miejscowości Kąty, Śliwica i Krasin do ulicy 

Dworcowej w Pasłęku. 

185.  187 4043,33 polny/słaba 

Strugą Czerniczka od jej skrzyżowania z drogą w miejscowości Klepa, do drogi w miejscowości Jelonki i dalej 

tą drogą przez miejscowości Budki, Śliwica, Liszki, Barzyna, Rychliki i Rejsyty, następnie drogą przez Wopity 

do drogi DW527 w miejscowości Dymnik i tą drogą do rzeki Brzeźnica, i tą rzeką na północ przez Grądowy 

Młyn do mostu na drodze 1119N i tą drogą przez Stankowo i Topolno Małe do rzeki Topólka i tą rzeką do jej 

ujścia do Marwickiej Młynówki, dalej drogą przez miejscowość Klepa w kierunku północnym do strugi 

Czerniczka. 

186.  188 3189,80 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Śliwica DW526 przez Kąty, Lepno do miejscowości Dziśnity, i dalej granicą województw 

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do drogi Gisiel-Rejsyty, i tą drogą przez Rejsyty do DW527  

w miejscowości Rychliki, i tą drogą przez Barzynę do miejscowości Śliwica. 

187.  189 5334,35 polny/dobra 

Od miejscowości Stare Dolno drogą 1103N przez Powodowo do Grądowego Młyna i dalej na południe rzeką 

Brzeźnica do DW527 w miejscowości Dymnik i dalej drogą przez Wopity i Rejsty do granicy województw 

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, i południową i zachodnią granicą województw do przecięcia z rzeką 

Dzierzgoń i tą rzeką do drogi 1103N w miejscowości Stare Dolno. 

188.  190 6073,00 polny/słaba 

Z miejscowości Ginie drogą do granicy województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, i tą granicą do 

południowo-wschodniego brzegu Jeziora Stackiego i dalej zachodnim brzegiem tego jeziora i jeziora Rudnik do 

drogi 1878N Stacze-Romoty, i tą drogą przez Romoty, Borzymy, Dudki, Grądzkie Ełckie i Krzyżewo, skąd 

drogą gruntową przez Stare Cimochy i dalej drogą do miejscowości Ginie. 

189.  191 5745,93 polny/słaba 

Od miejscowości Kalinowo DK16 do miejscowości Krzyżewo i dalej drogą na południe przez msc. Grądzkie 

Ełckie i Dudki do miejscowości Borzymy, następnie drogą 1878N przez Romoty do jeziora Rudnik, dalej 

zachodnim brzegiem jezior Rudnik i Stackie do drogi 1878N Krzywe-Kucze, i tą drogą na północ przez Kucze 

do miejscowości Sypitki, i dalej drogą przez Pisanicę, Mazurowo i Kulesze do miejscowości Wysokie, skąd 

DK16 przez Skomętno Wielkie i Długie do Kalinowa. 

190.  192 6997,38 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Wysokie drogą na południe przez msc. Mazurowo i Pisanica do miejscowości Sypitki, dalej 

przez tą miejscowość do toru wąskotorówki i następnie torem do drogi Szyba-Szeligi, i tą drogą do brzegu 

jeziora Selmęt Wielki, północno-zachodnim brzegiem tego jeziora i rzeką Lega do DK16 w miejscowości Sędki  

i tą drogą przez Golubka do miejscowości Wysokie. 

191.  193 7602,37 polny/słaba 

Od miejscowości Sypitki drogą 1878N przez Kucze i dalej drogą gruntową na południe w stronę Jeziora 

Krzywego do wschodniego brzegu Jeziora Stackiego, dalej południowym brzegiem tego jeziora do granicy 

województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, i tą granicą do drogi gruntowej na miejscowość Długosze  

i dalej drogą do miejscowości Długosze, następnie drogą 1876N do miejscowość Dąbrowskie, skąd drogą przez 

Żelazki do miejscowości Regiel, skąd drogą gruntową przy jeziorze Szlam do drogi 1872N i do miejscowości 

Regielnica i tam do toru wąskotorówki, torem do przejazdu w miejscowości Sypitki i drogą 1878N przez 

miejscowość. 



 
 

192.  194 9512,18 leśny/średnia 

Od mostu kolejki wąskotorowej na rzece Ełk w Ełku, torem do przejazdu kolejowego na drodze 1882N  

w miejscowości Regielnica do drogi 1872N i dalej tą drogą do zjazdu na drogę gruntową do jeziora Szlam  

i dalej przez Regiel, Żelazki i Dąbrowskie do drogi 1876N i tą drogą do miejscowości Długosze i dalej drogą 

gruntową do granicy województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, i tą granicą do DK65, i tą drogą przez 

Bogusze, Prostki, Niedźwiedzkie, Bobry i Zdunki do Nowej Wsi Ełckiej, a dalej ulicami: Kościuszki i Małeckich 

do mostu i dalej rzeką Ełk przez Jezioro Ełckie, jego wschodnim brzegiem i ponownie rzeką do mostu kolejki 

wąskotorowej. 

193.  195 5520,16 polny/bardzo słaba 

Od mostu na ul. 11 Listopada w Ełku (DK16) północnym i wschodnim brzegiem jeziora Ełckiego oraz rzeką 

Ełk do mostu kolejowego w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, i dalej torem przez Ciernie do przejazdu 

kolejowego w miejscowości Bajtkowo, skąd drogą 1919N przez Suczki, Tracze i drogą przez Talusy do toru 

kolejowego i dalej torem (około 500 metrów) i drogą gruntową na północ do miejscowości Judziki, następnie 

drogą 1852N i DK16 do Ełku. 

194.  196 4867,71 polny/średnia 

Z miejscowości Judziki drogą gruntową do toru kolejowego i dalej torem (około 500 metrów) i ponownie drogą 

gruntową przez Talusy, Tracze do miejscowości Suczki skąd drogą 1919N do DW667 i tą drogą do granicy 

gmin Ełk i Prostki i tą granicą do toru kolejowego, po torze do granicy powiatów ełckiego i piskiego, dalej tą 

granicą, a następnie południowo-zachodnim brzegiem jeziora Lipińskie i granicą powiatów do DK16 w 

miejscowości Klusy, tą drogą do zjazdu na Rożyńsk  i dalej przez Rożyńsk do drogi 1852N przez Guzki i 

Mołdzie do  miejscowości Judziki. 

195.  197 3524,09 leśny/bardzo dobra 

Od mostu na DK16 w miejscowości Klusy przez Wierzbiny do miasta Orzysz i dalej ulicami: Ełcką i dalej 

Giżycką (DK63) przez Grądy Podmiejskie do zjazdu na Czarne drogą 1702N i tą drogą i ciekiem do rzeki 

Orzysza, i rzeką do jeziora Orzysz, następnie środkiem jeziora między półwyspem Różany Ostrów a zachodnim 

brzegiem, dalej pomiędzy wyspami Lasek i Wysoki Ostrów a półwyspem do rzeki Orzysza, dalej rzeką przez 

jeziora Rostki (wschodnim brzegiem) i Kalinki do jeziora Kraksztyn Mały oraz Kraksztyn i dalej ich zachodnim 

brzegiem do rzeki Orzysza i tą rzeką do mostu. 

196.  198 9543,59 leśny/bardzo dobra 

Poniżej miejscowości Klusy granicą gminy Orzysz do brzegu jeziora Lipińskiego i dalej południowo – 

zachodnim brzegiem jeziora Lipińskiego oraz granicą powiatów ełckiego i piskiego do toru kolejowego, torem 

na wschód do granicy gmin Ełk i Prostki i tą granicą do DW667 i tą drogą przez Kosinowo i Pogorzel Wielką 

do miejscowości Drygały i dalej drogą 1867N przez Bemowo Piskie i Gorzekały do DK16 w miejscowości 

Wierzbiny i tą drogą do miejscowości Klusy. 

197.  199 15524,96 leśny/bardzo dobra 

Od miasta Orzysz ulicą Ełcką (DK16) przez Wierzbiny i dalej drogą 1867N przez Gorzekały, Bemowo Piskie 

do miejscowości Drygały i dalej DW667 do miejscowości Sulimy, skąd drogą do miejscowości Ruda i do rzeki 

Święcek, rzeką do jeziora Roś i jego północnym brzegiem do rzeki Wilkus, dalej rzeką i starorzeczem rzeki 

Wilkus i wschodnim brzegiem jeziora Kocioł do ujścia strugi Dziękałówka, strugą do drogi i tą drogą przez 

Łysonie do DK63 i dalej tą drogą przez Gaudynki do Orzysza – ulicą Wojska Polskiego do DK16. 

198.  200 3674,13 polny/dobra 

Od miasta Orzysz DK63 przez Gaudynki do skrzyżowania z drogą na Nowe Guty, i dalej przez Łysonie do 

strugi Dziękałówka, tą strugą do jeziora Kocioł, dalej północnym jego brzegiem do rzeki Białoławka, tą rzeką  

i północnym brzegiem jeziora Białoławki do kanału Wyszka i tym kanałem do jeziora Śniardwy, dalej 

wschodnim brzegiem tego jeziora do miejscowości Okartowo, skąd DK16 przez Grzegorze do Orzysza, ulicami 

Olsztyńską i Giżycką do Wojska Polskiego. 



 
 

199.  201 10934,96 polny/bardzo słaba Jezioro Śniardwy w jego granicach brzegowych. 

200.  202 2259,45 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Głodowo Duże wschodnim brzegiem jeziora Warnołty do Onufryjewa i dalej zachodnim 

brzegiem tego jeziora do granicy Stacji badawczej hodowli zwierząt PAN w Popielnie i tą granicą na zachód do 

wschodniego brzegu jeziora Bełdany, skąd wschodnim brzegiem tego jeziora oraz południowo-zachodnim 

brzegiem jeziora Śniardwy do miejscowości Głodowo Duże. 

201.  203 6784,44 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Mikołajki wschodnim brzegiem jezior Mikołajskiego i Bełdany przez śluzę Guzianka do 

miejscowości Wygryny, skąd drogą przez Śwignajno Małe do DW610 w miejscowości Ładne Pole, i tą drogą 

do Ukty, a stąd rzeką Krutynia i zachodnim brzegiem Jeziora Gardyńskiego, i dalej rzeką Lisunka do 

miejscowości Lisunie i stąd drogą do miejscowości Zełwągi, i następnie DK16 przez Bagienko i Prawdowo do 

Mikołajek do mostu. 

202.  204 10962,10 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Zełwągi drogą do miejscowości Lisunie, skąd rzeką Lisunką i zachodnim brzegiem Jeziora 

Gardyńskiego, i dalej rzeką Krutynią, skąd ciekiem wodnym do granicy Nadleśnictwa Strzałowo, i tą granicą 

do drogi leśnej i tą drogą na południe do DW610 przez Kosowiec, Dobry Lasek do miejscowości Piecki, 

następnie ulicami: Tartaczną i Zwycięstwa (DK59) i Leśną do miejscowości Ostrów Pieckowski, następnie 

zachodnim brzegiem jeziora Wągiel i drogą do miejscowości Jakubowo, skąd drogą gruntową na wschód do 

południowego brzegu Jeziora Probarskiego i dalej wschodnim brzegiem tego jeziora do DK16 w miejscowości 

Kosewo i tą drogą przez Nowe Nadawki, Baranowo i Inulec do miejscowości Zełwągi. 

203.  205 7638,80 polny/słaba 

Od Mrągowa zachodnim brzegiem jeziora Czos, rzeką Dajną i wschodnim brzegiem Jeziora Wierzbowskiego, 

ponownie do rzeki Dajna i tą rzeką do drogi, następnie drogą i zachodnim brzegiem jeziora Wągiel do 

miejscowości Ostrów Pieckowski, skąd drogą przez Piecki (ulice Leśna i Przemysłowa), Krzywy Róg i Dłużec 

do DW600, i tą drogą do Grabowa i dalej drogą przez Wólkę Bagnowską i Janowo do DK16 i tą drogą przez 

miejscowości Nowe Bagienice, Bagienice i Marcinkowo do Mrągowa i dalej ulicami: Olsztyńską, Marii 

Skłodowskiej-Curie, Warszawską i Traugutta do brzegu jeziora Czos. 

204.  206 5651,56 polny/dobra 
Od miejscowości Janowo drogą przez miejscowości Wólka Bagnowska i Grabowo, i stąd DW600 przez Borowe 

do miejscowości Rybno, i dalej drogą przez Rozogi i Kamionkę do DK16 i tą drogą przez Sorkwity do Janowa. 

205.  207 5686,69 polny/dobra 

Za węzłem Borki Wielkie na DK16, drogą na południe przez Kamionkę i rzekę Babant, i dalej zachodnim 

brzegiem jeziora Stromek do miejscowości Mojtyny, i stąd drogą przez Chmielówkę, Popową Wolę, Rutkowo  

i Augustowo, skąd DK57 przez Gisiel, Dymer, Labuszewo do węzła Biskupiec na DK16 dalej tą drogą do węzła 

Borki Wielkie. 

206.  208 4838,79 polny/średnia 

Od miejscowości Botowo drogą do miejscowości Labuszewo i dalej DK57 przez miejscowości Dymer, Gisiel  

i Dźwierzuty, następnie drogą przez Julianowo, Sąpłaty i Rumy do Rasząga, i dalej drogą do miejscowości 

Botowo. 

207.  209 8222,42 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Nowe Marcinkowo drogą do miejscowości Rasząg, skąd drogą przez Rumy i Sąpłaty, dalej 

wschodnim brzegiem jeziora Sąpłaty i dalej drogą przez Rusek Wielki, Gąsiorowo, Giławy i Podlazy do 

miejscowości Klucznik, skąd leśną drogą do miejscowości Bartołty Wielkie i dalej rzeką Wardęga do Jeziora 

Tumiańskiego, i jego zachodnim brzegiem do miejscowości Tumiany i dalej drogą do węzła Kromerowo 

następnie DK16 do miejscowości Nowe Marcinkowo. 



 
 

208.  210 4191,73 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Tumiany zachodnim brzegiem Jeziora Tumiańskiego, rzeką Wardęga do drogi  

w miejscowości Bartołty Wielkie, dalej leśną drogą do miejscowości Klucznik, następnie drogą przez Podlazy  

i Prejłowo do miejscowości Mokiny i drogą przez Sapuny do Barczewa, ulicami: Żeromskiego, Olsztyńską, 

Targową i Kościuszki i dalej przez Kierzliny i Studzianek, skąd polną drogą do miejscowości Tumiany. 

209.  211 7890,93 polny/średnia 

Od miejscowości Barczewo – ulicami: Warmińską, Mickiewicza, Nowowiejskiego, Kopernika, Grunwaldzką, 

Mostową, Targową i Żeromskiego, i tą drogą przez Sapuny i Mokiny, dalej drogą gruntową przez Bogdany,  

i dalej ulicą Wierzbową w miejscowości Wójtowo do drogi DK16, a dalej do węzła Olsztyn Wschód, następnie 

olsztyńskimi ulicami: Bublewicza, Lubelską, Budowlaną, Towarową, Kętrzyńskiego, Limanowskiego  

i Jagiellońską, i dalej tą drogą przez Wadąg, Słupy i Barczewko do ulicy Warmińskiej w Barczewie. 

210.  212 6685,47 polny/średnia 

Od miejscowości Tuławki drogą przez Barczewko, Słupy i Wadąg do Olsztyna i dalej ulicami: Jagiellońską  

i Limanowskiego do przejazdu kolejowego i dalej torami do przejazdu kolejowego na Al. Wojska Polskiego  

i dalej tą ulicą – DW51 – przez Dywity do miejscowości Spręcowo zjeżdżając do wsi starą drogą i następnie 

drogą przez Sętal i Nowe Włóki do miejscowości Tuławki. 

211.  213 8388,48 leśny/średnia 

Od miejscowości Spręcowo drogą DW51 przez Dywity do Miasta Olsztyn i dalej Al. Wojska Polskiego do 

przejazdu kolejowego i dalej torami przez Gutkowo do granicy powiatu olsztyńskiego i tą granicą do drogi 

DW527 i dalej tą drogą oraz drogą 1203N przez Jonkowo do miejscowości Pupki, skąd drogą przez Łomy, 

Polejki do Barkwedy, następnie rzeką Łyna i drogą (Droga na Berlin) do Spręcowa. 

212.  214 7581,57 polny/średnia 

Od miejscowości Kwiecewo drogą przez Różynkę, Garzewko, Polejki i Łomy do Pupek i dalej drogą przez 

Nowe Kawkowo i Stare Kawkowo oraz drogą do rzeki Pasłęka i tą rzeką do mostu w miejscowości Kalisty, i 

dalej DW530 przez Świątki do miejscowości Kwiecewo. 

213.  215 8623,39 polny/średnia 

Od miejscowości Kalisty rzeką Pasłęka do mostu kolejowego w miejscowości Mostkowo, torem do DW530  

i dalej tą drogą do miejscowości Łukta, a tu ulicami: Warmińską i Mazurską do DW527, i tą drogą przez Nowe 

Ramoty i Florczaki do miejscowości Zawroty, następnie drogą przez Żabi Róg, Wilnowo, Boguchwały  

i Brzydowo do miejscowości Kalisty. 

214.  216 7524,12 polny/średnia 

Od Morąga – przejazd kolejowy na ul. 3 Maja – torem kolejowym do ulicy Przemysłowej i dalej tą drogą przez 

Kruszewnię, Bogaczewo i Żabi Róg do DW527 w miejscowości Zawroty i tą drogą do miejscowości Florczaki, 

skąd drogą przez Kotkowo i Ruś, skąd granicą Nadleśnictw Miłomłyn oraz Dobrocin do miejscowości 

Słonecznik i tą drogą przez Wenecję i Wolę Kudypską do miejscowości Kudypy, a stąd dawnym torem 

kolejowym do Morąga, do ulicy Dąbrowskiego (przejazd nad zlikwidowaną linią kolejową) i dalej torem do 

przejazdu kolejowego. 

215.  217 7311,40 leśny/średnia 

Od Morąga – przejazd kolejowy na ul. 3 Maja – torem kolejowym do ulicy Dąbrowskiego (przejazd nad 

zlikwidowaną linią kolejową) i dalej DW519 przez Dobrocin i Wilamowo do Małdyt, dalej ulicami: Ostródzką  

i Zamkową do toru kolejowego i torem do miejscowości Sambród i dalej drogą przez msc. Sambród, Sarna, 

Chojnik i Królewo do DW527 i tą drogą przez Łączno do Morąga i dalej ulicami Kazimierza Jagiellończyka  

i Żeromskiego do przejazdu kolejowego. 

216.  218 5946,07 polny/bardzo dobra 

Od Morąga – ulicą Dąbrowskiego – dawnym torem kolejowym do miejscowości Kudypy i dalej drogą przez 

Wolę Kudypską i Wenecję do dawnej osady Szczuplinki skąd północnym brzegiem jeziora Bartężek i Kanałem 

Bartnickim do jeziora Ruda Woda następnie na południe wschodnim brzegiem tego jeziora do punktu  



 
 

w prostej linii na zachód przez jezioro do miejscowości Szymonówko i drogą przez Dziśnity do S7 i tą drogą do 

węzła Małdyty i dalej DW519 przez Wilamowo i Dobrocin do Morąga. 

217.  219 5579,01 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Małdyty ulicami Zamkową, Ostródzką i Parkową do drogi DW519, i tą drogą do msc. Barty  

i dalej drogą do Jarnołtowa, i dalej drogą przez Wielki Dwór, Połowite, Kreki do DW526, i tą drogą przez Lepno 

do mostu w miejscowości Drulity i następnie Kanałem Elbląskim i północnym brzegiem jeziora Sambród do 

ujścia cieku wodnego, tym ciekiem do toru kolejowego i torem przez Leśnicę do Małdyt. 

218.  220 4277,57 polny/słaba 

Od miejscowości Dziśnity drogą przez Kreki, Połowite i Wielki Dwór do Jarnołtowa i dalej drogą do DW519  

w miejscowości Barty i tą drogą do Zalewa, i dalej ulicami: Morąską, Traugutta, Żeromskiego, 29 Stycznia, 

Kolejową i Elbląską i dalej drogą przez Bajdy do granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego  

i tą granicą do miejscowości Dziśnity. 

219.  221 9557,30 polny/słaba 

Rzeką Ełk od mostu kolejowego do mostu na ul. Jana I Hieronima Małeckich w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, 

i dalej ulicą Tadeusza Kościuszki do DK65, tą drogą przez miejscowości Zdunki, Niedźwieckie, Prostki i 

Bogusze do granicy województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, granicą województwa do drogi w 

kierunku miejscowości Marchewki do drogi 1680N i dalej drogą 1678N przez miejscowości Dybówko, 

Dybowo, Ciernie, Taczki, Nowaki i Krzywińskie do granicy powiatu ełckiego i piskiego, tą granicą do drogi 

DW667 poniżej miejscowości Kosinowo i dalej drogą do toru kolejowego, torem kolejowym do miejscowości 

Nowa Wieś Ełcka. 

220.  222 5526,58 polny/dobra 

Od granicy powiatu ełckiego i piskiego drogą przez miejscowości Krzywińskie, Nowaki do drogi 1678N, dalej 

tą drogą przez miejscowości Taczki, Dybowo, Dybówko do miejscowości Marchewki i dalej drogą 1680N  

w kierunku południowo-zachodnim oraz drogą do granicy województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, 

granicą województwa do granicy powiatów ełckiego i piskiego, tą granicą do drogi 1921N. 

221.  224 9744,74 leśny/bardzo dobra 

Od DW667 granicą powiatu ełckiego i piskiego przez miejscowości Rakowo Małe i Sokoły Jeziorne, dalej do 

granicy województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, granicą do kanału wypływającego z Jeziora 

Borowego, a wpływającego do rzeki Wissa, kanałem do miejscowości Rogale Wielkie i dalej drogą 1680N przez 

miejscowości Skarżyn, Myśliki do DK58 do miejscowości Biała Piska i dalej DW667 przez miejscowości 

Sulimy, Drygały, Pogorzel Wielka do granicy powiatu. 

222.  226 4708,37 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Sulimy DW667 do Białej Piskiej i dalej torem kolejowym do miejscowości Kaliszki i dalej 

DK58 do miejscowości Kocioł Duży, następnie drogą przez miejscowość Rybitwy do jeziora Roś i jego 

południowym brzegiem do rzeki Święcek, tą rzeką do miejscowości Ruda, a dalej drogą przez miejscowość 

Worgule do  miejscowości Sulimy. 

223.  228 7682,45 polny/bardzo dobra 

Od wsi Kwik północnym brzegiem jeziora Białoławki oraz rzeką o tej samej nazwie, dalej północnym  

i wschodnim brzegiem jeziora Kocioł i dalej rzeką i starorzeczem rzeki Wilkus, a następnie północnym  

i południowym brzegiem jeziora Roś, skąd rzeką Pisa do mostu kolejowego w mieście Pisz, torem kolejowym 

do ulicy Grunwaldzkiej i dalej ulicą Orzyską, DK63 do miejscowości Jeglin, i dalej drogą przez miejscowość 

Karwik do jeziora Śniardwy, następnie jego wschodnim brzegiem do kanału Wyszka i tym kanałem oraz 

północnym brzegiem jeziora Białoławki do miejscowości Kwik. 

224.  229 8979,77 leśny/bardzo dobra 

Od wsi Karwik drogą do miejscowości Jeglin, skąd DK63 do miasta Pisz, dalej ulicą Orzyską i Grunwaldzką do 

toru kolejowego, tym torem do rzeki Wądołka w miejscowości Snopki, rzeką do jeziora Brzozolasek  

i wschodnim brzegiem tego jeziora do rzeki Wądołka i jeziora Wiartel, następnie północnym brzegiem jeziora 



 
 

Wiartel i wschodnim brzegiem jeziora Przylasek do granicy obrębów leśnych Pisz-Szeroki Bór Nadleśnictwa 

Pisz, i tą granicą do granicy pomiędzy Nadleśnictwami: Pisz i Maskulińskie, i tą granicą do drogi Jagodzin-

Wejsuny, tą drogą do jeziora Wejsunek, skąd wschodnim brzegiem jez. Wejsunek i Warnołty do jez. Śniardwy, 

jego południowym brzegiem do wsi Karwik. 

225.  230 6510,52 leśny/bardzo dobra 

Od wsi Wejsuny drogą na Pisz do granicy Nadleśnictw: Pisz, Maskulińskie i tą granicą do toru kolejowego, tym 

torem do mostu na kanale Nidzkim w miejscowości Ruciane-Nida i dalej północno - zachodnim brzegiem jeziora 

Nidzkiego do linii ostępowej pomiędzy oddziałem nr 160 obrębu leśnego Ruciane i oddziałem nr 11 obrębu 

leśnego Maskulińskie, dalej granicą obrębów leśnych do południowo zachodniego narożnika oddziału nr 167 

obrębu leśnego Ruciane i następnie w kierunku północnym granicą obrębów leśnych a następnie granicą 

nadleśnictw Strzałowo i Maskulińskie do DK58 i dalej drogą przez Wojnowo do miejscowości Ukta. Następnie 

DW610 do miejscowości Ładne Pole i dalej drogą do miejscowości Wygryny i południowo-zachodnim 

następnie wschodnim brzegiem jeziora Bełdany do granicy Stacji badawczej hodowli zwierząt PAN w Popielnie 

i tą granicą na wschód do brzegu jeziora Warnołty, południowo-zachodnim brzegiem jeziora do miejscowości 

Wejsuny. 

226.  231 9117,74 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Ukta drogą przez Wojnowo do DK58 i tą drogą w kierunku na Ruciane Nida, i dalej na 

południe granicą powiatów mrągowskiego i piskiego (Nadleśnictw Strzałowo, Maskulińskie) do toru 

kolejowego i tym torem przez Karwicę Mazurską do granicy Nadleśnictw Spychowo i Strzałowo i tą granicą do 

brzegu jeziora Kierwik, skąd północno-wschodnim brzegiem do miejscowości Koczek, dalej drogą i zachodnim 

brzegiem jezior Uplik i Mokre do strugi Dobry Las dalej strugą do DW610, skąd drogą leśną i granicą 

Nadleśnictw Strzałowo i Maskulińskie oraz ciekiem wodnym do rzeki Krutynia i tą rzeką do wsi Ukta. 

227.  232 7557,44 polny/słaba 

Od miejscowości Piecki DW610 przez Dobry Lasek do miejscowości Kosowiec, skąd strugą Dobry Las do 

Jeziora Mokrego i zachodnim brzegiem Jeziora Mokrego do DK58 i tą drogą przez Stare Kiełbonki do Nowych 

Kiełbonek, i stąd drogą przez Prusinowo i północno-zachodnią drogą do msc. Machary, dalej drogą do 

zachodniego brzegu Jeziora Białego i jego brzegiem do miejscowości Dłużec, skąd drogą przez Krzywy Róg do 

Piecek. 

228.  233 7925,16 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Borowe drogą przez Dłużec do Jeziora Białego i jego zachodnim brzegiem oraz drogą przez 

Machary i DK58 przez Babięta, dalej drogą do Krawna, skąd drogą do zachodniego brzegu jeziora Krawienko, 

Kały i rzeką Kadyk do jeziora Tejsowo, następnie zachodnim brzegiem do rzeki Babant, rzeką do jeziora Babięty 

Małe i południowo-zachodnim brzegiem jeziora Babięty Małe, skąd dalej rzeką Babant oraz zachodnim  

i północnym brzegiem jeziora Babięty Wielkie ponownie rzeką Babant do jeziora Stromek i rzeką Babant do 

drogi przez Rozogi do Rybna, skąd DW600 przez Karczewiec i Piłaki do miejscowości Borowe. 

229.  234 6061,65 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Śledzie DW600 i rzeką Babant oraz północno-wschodnim brzegiem jeziora Babięta Wielkie,  

i dalej rzeką Babant i południowo-zachodnim brzegiem jeziora Babięty Małe, ponownie rzeką Babant oraz 

zachodnim brzegiem jezior Kały i Krawienko do miejscowości Krawno, skąd drogą do DK58 przez Marksewo  

i dalej drogą przez Miętkie, a dalej DW600 przez Orzyny do miejscowości Rańsk, następnie drogą do 

miejscowości Kałęczyn skąd drogą do miejscowości Śledzie. 

230.  235 6817,47 polny/dobra 
Od miejscowości Mojtyny zachodnim brzegiem jeziora Stromek, następnie rzeką Babant i DW600 do 

miejscowości Śledzie skąd drogą do miejscowości Kałęczyn, następnie drogą do miejscowości Rańsk i dalej 



 
 

DW600 przez Orzyny, następnie drogą przez Targowo i Dźwierzuty do DK57 i tą drogą do miejscowości 

Augustowo, skąd drogą przez Rutkowo, Popową Wolę i Chmielówkę do miejscowości Mojtyny. 

231.  236 5632,99 polny/dobra 

Od miejscowości Dźwierzuty drogą przez Targowo do miejscowości Orzyny i dalej DW600 do miejscowości 

Nowe Kiejkuty i drogą przez Trelkowo do Trelkówka, skąd strumieniem i wschodnim brzegiem jeziora Sasek 

Wielki a następnie Kanałem Dźwierzuckim i kanałem Sąpłaty do drogi, i drogą do miejscowości Dźwierzuty. 

232.  237 5972,16 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Dźwierzuty drogą do kanału Sąpłaty i dalej Kanałem Dźwierzuckim oraz południowo-

wschodnim brzegiem jeziora Sasek Wielki do półwyspu w miejscowości Kobyłocha, skąd w kierunku 

północnym na drugi brzeg półwyspu, dalej zachodnim brzegiem jeziora Sasek Wielki, następnie rzeką Saska do 

toru kolejowego i tym torem oraz drogą przez miejscowości Grom, Elganowo do Grzegrzółek i dalej drogą przez 

Rusek Wielki i Julianowo do Dźwierzut. 

233.  238 7900,23 polny/dobra 

Od miejscowości Giławy drogą przez Rusek Wielki, Grzegrzółki, Elganowo i Grom do toru kolejowego, torem 

przez Pasym a dalej torem i drogą do miejscowości Krzywonoga i drogą oraz granicą powiatu olsztyńskiego 

oraz szczycieńskiego do jeziora Dłużek następnie jego południowym brzegiem do drogi i tą drogą przez 

Zaborowo i Giławki do miejscowości Giławy. 

234.  239 3867,67 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Prejłowo drogą przez Podlazy do Giławy, następnie przez Giławki, Zaborowo do jeziora 

Dłużek oraz południowym brzegiem tego jeziora, skąd granicą powiatu olsztyńskiego oraz szczycieńskiego oraz 

drogą przez Krzywonogę i dalej drogą na północ od jeziora Liniak (Linok) do mostu w miejscowości Purdka  

i dalej rzeką Kośnik (Kośna) do mostu na drodze Wyrandy-Purda i tą drogą przez Purdę i Pajtuny-Kolonię do 

miejscowości Prejłowo. 

235.  240 8920,21 polny/średnia 

Od miejscowości Mokiny drogą przez Prejłowo, Pajtuny-Kolonię, Purda, Wyrandy do miejscowości Trękusek, 

skąd DK53 przez Klewki do miejscowości Szczęsne i dalej do węzła Pieczewo w Olsztynie. Następnie ulicami 

Pstrowskiego, Dworcową, Towarową, Budowlaną i Lubelską do węzła Olsztyn Wschód i dalej DK16 do 

miejscowości Wójtowo i następnie drogą przez Bogdany do miejscowości Mokiny. 

236.  241 10888,61 leśny/bardzo dobra 

Od ul. Obiegowej w Olsztynie ulicą Pstrowskiego od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do węzła Pieczewo i 

dalej łącznikiem do miejscowości Szczęsne następnie przez Klewki, Trękusek skąd drogą do miejscowości 

Wyrandy, następnie do mostu na rzece Kośnik i dalej rzeką do mostu w miejscowości Purdka i dalej drogą przez 

miejscowość Krzywonoga do toru kolejowego i dalej torem kolejowym w kierunku Olsztyna do granicy 

oddziałów 378, 399 i 419 Nadleśnictwa Olsztyn i tą granicą do jeziora Kośno i jego wschodnim brzegiem do 

wsi Łajs i dalej południowo-zachodnim brzegiem Jeziora Łajskiego do cieku dopływu spod Nowej Wsi i dalej 

tym ciekiem do drogi Nowa Wieś-Przykop, skąd granicą między Nadleśnictwami Nowe Ramuki i Olsztyn do 

rzeki Łyna i dalej rzeką przez Ruś do miejscowości Bartąg, następnie drogą przez Bartążek do DW598 i dalej 

ulicami miasta Olsztyna: Płoskiego i Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Pstrowskiego. 

237.  242 4415,17 polny/słaba 

Od osiedla Jaroty DW598 do skrzyżowania Stary Olsztyn-Bartążek i dalej przez Bartążek do mostu na rzece 

Łyna w Bartągu, następnie rzeką do drogi w kierunku Tomaszkowa (droga powiatowa 1370N), tą drogą przez 

Tomaszkowo i Naterki do linii kolejowej, torami do ulicy Limanowskiego w Olsztynie następnie ulicami 

Kętrzyńskiego, Dworcową, Pstrowskiego i Sikorskiego do osiedla Jaroty. 

238.  243 10868,56 leśny/bardzo dobra 

Od dzielnicy Gutkowo torem kolejowym do łącznika przy stacji Olsztyn Zachodni i dalej torami przez Gronity, 

Naterki i Unieszewo do miejscowości Łajsy, skąd strugą do wsi Naglady i drogą DK16 przez Gietrzwałd do 

rzeki Pasłęka, następnie tą rzeką oraz rzeką Stara Pasłęka do Nowego Młyna, a dalej drogą do DW527  



 
 

w miejscowości Stękiny i drogą przez miejscowości Wrzesina, Giedajty, Warkały do toru kolejowego  

w Gutkowie. 

239.  244 6473,77 polny/średnia 

Z miejscowości Jonkowo ulicą Olsztyńską (1203N) do DW527 i tą drogą przez Warkały, Giedajty, Wrzesinę 

do miejscowości Stękiny, skąd drogą przez Wołowno do torowiska i dalej torem kolejowym do rzeki Pasłęka  

w pobliżu miejscowości Mostkowo, dalej rzeką i drogą do miejscowości Stare Kawkowo skąd drogą przez Nowe 

Kawkowo i Pupki do miejscowości Jonkowo. 

240.  245 4174,03 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Mostkowo torem kolejowym do miejscowości Wołowno, skąd drogą do miejscowości 

Stękiny, a następnie drogą do Nowego Młyna i dalej rzeką Stara Pasłęka i Pasłęka do mostu w miejscowości 

Łęguty, dalej DW531 przez Worliny do miejscowości Łukta i następnie DW530 do miejscowości Mostkowo. 

241.  246 7090,10 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Łęguty rzeką Pasłęka do DK16 w miejscowości Tomarynki i dalej tą drogą przez Podlejki, 

Rapaty i Zawady Małe do toru kolejowego w miejscowości Stare Jabłonki, dalej torami do kanału i zachodnim 

brzegiem jeziora Szeląg Wielki do ujścia Kanału Ostródzkiego w miejscowości Warlity Wielkie, stąd na drugą 

stronę jeziora do ujścia rzeki Taborka i dalej tą rzeką do drogi w miejscowości Plichta i dalej przez msc. Dąg, 

Molza do miejscowości Łukta, następnie DW531 przez Worliny do miejscowości Łęguty. 

242.  247 5567,62 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Florczaki DW527 do ulicy Mazurskiej w miejscowości Łukta i dalej DW530 do drogi przez 

miejscowości Molza, Dąg do miejscowości Plichta, następnie rzeką Taborka do jej ujścia do jeziora Szeląg 

Wielki, skąd na drugą stronę jeziora do ujścia Kanału Ostródzkiego i dalej zachodnim i północnym brzegiem 

jeziora do granicy obrębu leśnego Tarda i Tabórz Nadleśnictwa Miłomłyn i tą granicą i następnie północno-

zachodnią granicą oddziału 26 do jeziora Gil następnie wschodnim brzegiem tego jeziora do miejscowości 

Kotkowo, następnie drogą do DW527 w miejscowości Florczaki. 

243.  248 5033,21 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Ruś granica biegnie drogą przez wieś Kotkowo i wschodnią linią brzegową jeziora Gil do 

styku z granicą oddziału 26 Nadleśnictwa Miłomłyn, tą granicą do granicy obrębów leśnych Tarda i Tabórz 

Nadleśnictwa Miłomłyn (od linii oddziałowej pomiędzy oddziałami 19/26 do granicy pomiędzy oddziałami 

125/144) i tą granicą do brzegu jeziora Szeląg Wielki, brzegiem jeziora do miejscowości Szeląg, następnie drogą 

do miejscowości Tarda i dalej drogą do miejscowości Słonecznik, skąd granicą Nadleśnictw Dobrocin oraz 

Miłomłyn do miejscowości Ruś. 

244.  249 5702,17 polny/średnia 

Od miejscowości Słonecznik do miejscowości Tarda, tam granicą gmin Morąg -Miłomłyn do brzegu jeziora 

Bartężek, a dalej jego południowo-zachodnim brzegiem do wsi Winiec, następnie drogą do północnego brzegu 

jeziora Ilińsk, dalej jego zachodnim brzegiem do Kanału Elbąskiego i tym kanałem do miejscowości Miłomłyn 

do mostu i dalej ulicami Pasłęcką, Kościelną i Przejazdową, następnie drogą przez Bynowo, Wielowieś, Jaśkowo 

do S7 w miejscowości Liksajny, S7 do granicy gminy Miłomłyn i dalej drogą przez Dziśnity  

i Szymonówko do linii brzegowej, skąd w prostej i najkrótszej linii na wschód przez jezioro Ruda Woda do 

wschodniego brzegu i tym brzegiem do Kanału Bartnickiego i dalej tym kanałem i północnym brzegiem jeziora 

Bartężek do dawnej osady Szczuplinki skąd drogą przez Wenecję do miejscowości Słonecznik. 

245.  250 8373,34 polny/średnia 

Od węzła Małdyty na S7 tą drogą do miejscowości Liksajny i dalej drogą przez miejscowości Jaśkowo, 

Wielowieś, Boreczno, Śliwa do DW519 w miejscowości Zalewo i dalej przez Barty, Zajezierze do węzła 

Małdyty. 

246.  251 8337,27 polny/średnia 
Od DW519 w miejscowości Zalewo, drogą przez Śliwę, Boreczno, Wielowieś i Mozgowo do drogi Boreczno-

Iława, skąd północno-zachodnim brzegiem jeziora Kraga (odnoga Jezioraka) oraz północnym brzegiem jeziora 



 
 

Jeziorak do oddziału leśnego 274B Miłomłyn, gdzie w linii prostej na zachód przez jezioro do półwyspu 

Bukowiec i dalej wschodnim i północnym brzegiem Jeziora Płaskiego do Jerzwałdu następnie drogą przez 

Rucewo, Kiemiany, Jezierce do miejscowości Półwieś do DW519 i dalej przez Zalewo do zjazdu w kierunku 

miejscowości Śliwa. 

247.  252 6641,44 polny/średnia 

Od miejscowości Rogale Wielkie przez Kanał Wissy do granicy województw warmińsko-mazurskiego  

i podlaskiego, i tą granicą do dawnej osady Brzózki Wielkie, a dalej drogą przez Kowalewo, Bełcząc do 

miejscowości Biała Piska, następnie DK58 i dalej drogą 1680N przez Myśliki, Skarżyn do miejscowości Rogale 

Wielkie. 

248.  253 7770,17 polny/dobra 

Od miejscowości Biała Piska ulicami Sportową i Sikorskiego, i dalej drogą przez Bełcząc, Kowalewo do dawnej 

osady Brzózki Wielkie i następnie do granicy województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, i tą granicą 

do miejscowości Cwalinki i dalej drogą przez Gruzy, Kumielsk, Kukły, Szymki i Rakowo Piskie do DK58, i tą 

drogą do toru kolejowego i dalej torem do Białej Piskiej, gdzie ulicami: Kolejową, Sienkiewicza, Warszawską  

i Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sportową. 

249.  254 8511,46 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Rybitwy (na południe od jeziora Roś) drogą przez Kocioł Duży do DK58 i dalej drogą przez 

Rakowo Piskie, Szymki, Liski, Zawady, Kałęczyn do mostu na DK63 i rzeką Pisza Woda do rzeki Pisa, 

następnie rzeką przez miasto Pisz do brzegu jeziora Roś, południowym brzegiem tego jeziora do drogi 

prowadzącej do  miejscowości Rybitwy. 

250.  255 5363,15 leśny/bardzo dobra 

Z miejscowości Pisz rzeką Pisa do Turowskiego Mostu, skąd drogą do wsi Pogubie Średnie przez osadę Szast 

na wysokości oddziałów 108/121 Nadleśnictwa Pisz, groblą na zachód do drogi Pogubie Tylne przez mostek 

oraz zachodnim brzegiem jeziora Pogubie Małe i dalej rzeką Wądołka do jeziora Pogobie Wielkie i dalej 

zachodnim brzegiem tego jeziora, następnie linią oddziałową pomiędzy oddziałami 24/155 Nadleśnictwa Pisz 

do jeziora Brzozolasek, jego wschodnim brzegiem oraz rowem do toru kolejowego w kierunku miejscowości 

Pisz do mostu na rzece Pisa. 

251.  256 12436,17 leśny/bardzo dobra 

Wschodnim brzegiem jeziora Przylasek oraz północnym brzegiem jeziora Wiartel do rzeki Wądołka, tą rzeką 

do jeziora Brzozolasek, i dalej południowym brzegiem tego jeziora, a następnie linią oddziałową pomiędzy 

oddziałami 8/145 Nadleśnictwa Pisz do jeziora Pogobie Wielkie i dalej zachodnim brzegiem tego jeziora do 

rzeki Wądołka łączącej to jezioro z jeziorem Pogubie Małe potem zachodnim brzegiem tego jeziora do drogi 

prowadzącej do wsi Pogobie Tylne, dalej drogą na zachód w kierunku wsi Pogobie Tylne, we wsi na 

skrzyżowaniu dróg na południe drogą do granicy obrębów leśnych Szeroki Bór i Wilcze Bagno, dalej granicą 

obrębów leśnych (od granicy pomiędzy oddziałami leśnymi 163/319, dalej w linii prostej granicami oddziałów 

leśnych do granicy między oddziałami 246/394) do granicy województw warmińsko-mazurskiego  

i podlaskiego, następnie na zachód i dalej na północ granicą pomiędzy Nadleśnictwami Pisz i Maskulińskie do 

Jeziora Nidzkiego, południowym brzegiem tego jeziora do granicy Nadleśnictwa Pisz i Maskulińskie i tą granicą 

na północ do toru kolejowego, torem do granicy obrębów leśnych Szeroki Bór i Pisz Nadleśnictwa Pisz 

(zachodnią granicą oddziałów 245 i 254, oraz południową granicą oddziałów 254 i 253) i tą granicą na południe 

do brzegu jeziora Przylasek. 

252.  257 6275,62 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Ruciane-Nida torem kolejowym, do granicy Nadleśnictwa Pisz i Maskulińskie i dalej tą 

granicą przez Jezioro Nidzkie do dawnej osady Przerośl, a następnie południowym i zachodnim brzegiem 

Jeziora Nidzkiego do toru kolejowego w miejscowości Ruciane-Nida. 



 
 

253.  258 4058,41 leśny/bardzo dobra 

Od granicy pomiędzy oddziałem nr 160 obrębu leśnego Ruciane i oddziałem nr 11 obrębu leśnego Maskulińskie 

zachodnim brzegiem jeziora Nidzkiego do rzeki Ruczaj, dalej rzeką do drogi we wsi Karwica, a następnie przez 

tę wieś drogą do granicy Nadleśnictw Spychowo i Maskulińskie i tą granicą do toru kolejowego, dalej torem do 

granicy pomiędzy oddziałem nr 165 obrębu leśnego Ruciane i oddziałem nr 1 obrębu leśnego Maskulińskie, 

dalej na południe granicą obrębów leśnych do południowo zachodniego narożnika oddziału nr 167 obrębu 

leśnego Ruciane i następnie w kierunku północno wschodnim granicą obrębów leśnych do linii brzegowej 

jeziora Nidzkiego. 

254.  259 4001,92 leśny/dobra 

Od miejscowości Stare Kiełbonki DK58 do jeziora Uplik i jego zachodnim brzegiem oraz drogą do 

miejscowości Koczek, skąd rzeką Spychowska Struga przez Jezioro Spychowskie i dalej tą rzeką do jeziora 

Zyzdrój Mały, następnie zachodnim brzegiem jezior Zyzdrój Mały, Zyzdrój Wielki i dalej rzeką Babięcka 

Struga, północną jej odnogą do drogi przez Machary, Kolonię Machary, Prusinowo do miejscowości Nowe 

Kiełbonki, stąd DK58 do miejscowości Stare Kiełbonki. 

255.  260 6594,25 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Koczek, północno-wschodnim brzegiem jeziora Kierwik oraz granicą Nadleśnictw Strzałowo, 

Spychowo oraz Maskulińskie i tą granicą aż do granicy obrębów leśnych Spychowo-Chochół (granica między 

oddziałami 224 i 1), dalej tą granicą do DK 59 (granica oddziałów 234/12) następnie drogą po linii ostępowej 

(nazwa zwyczajowa: Linia Graniczna) w kierunku zachodnim (do granicy między oddziałami 248 i 287) do 

miejscowości Kolonia, a następnie drogą w kierunku miejscowości Spychowo do linii oddziałowej pomiędzy 

oddziałami 195/196, następnie tą linią w kierunku północnym, do linii oddziałowej między oddziałami 69/70 

Nadleśnictwa Spychowo do jeziora Zyzdrój Wielki, dalej jego południowym brzegiem oraz zachodnim 

brzegiem jeziora Zyzdrój Mały do rzeki Spychowska Struga i tą rzeką przez Jezioro Spychowskie i dalej rzeką 

Spychowska Struga do jeziora Kierwik. 

256.  261 6126,15 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Babięta rzeką Babięcka Struga, następnie zachodnim brzegiem jeziora Zyzdrój Wielki, dalej 

pomiędzy oddziałami leśnymi 69/70 i dalej linią oddziałową w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

Spychowo-Kolonia w oddziałach leśnych 195/196 Nadleśnictwa Spychowo i dalej tą drogą przez miejscowość 

Kolonia do miejscowości Świętajno, skąd drogą przez Piasutno, Powałczyn do DK58 i tą drogą do zjazdu na 

miejscowości Krawno, do Krawna i dalej drogą do DK58 w miejscowości Babięta. 

257.  262 5179,43 leśny/bardzo dobra 

Od drogi DK58, drogą przez Powałczyn i Piasutno do miejscowości Świętajno, następnie torem kolejowym do 

skrzyżowania z DK53 w miejscowości Jeruty i dalej tą drogą do miejscowości Olszyny, skąd drogą przez Jerutki, 

linią oddziałową pomiędzy oddziałami leśnymi 160/161 Nadleśnictwa Korpele do południowego brzegu jeziora 

Marksoby i wschodnim oraz północnym brzegiem tego jeziora do DK58, i dalej tą drogą do zjazdu na 

Powałczyn. 

258.  263 9112,54 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Orzyny drogą przez Miętkie do DK58 w miejscowości Marksewo, dalej drogą do brzegu 

jeziora Marksoby i wschodnim brzegiem tego jeziora, a następnie linią oddziałową pomiędzy oddziałami 

leśnymi 154/155 Nadleśnictwa Korpele do drogi na Jerutki, następnie drogą przez Jerutki, Olszyny do 

miejscowości Wawrochy, następnie drogą przez miejscowości Płozy, Prusowy Borek, Rudka do Szczytna, gdzie 

ul. Władysława IV do toru kolejowego i dalej starym torowiskiem przez Lemany, Ochódno, Stare Kiejkuty, 

Nowe Kiejkuty do DW600, następnie tą drogą do miejscowości Orzyny. 

259.  264 9143,40 leśny/bardzo dobra 
Od miejscowości Nowe Kiejkuty starym torem kolejowym przez Stare Kiejkuty, Ochódno, Lemany do Szczytna 

następnie ulicami Skłodowskiej-Curie, Sobieszczańskiego, drogą przez Nowe Gizewo do rzeki Sawica i tą rzeką 



 
 

oraz zachodnim brzegiem Jeziora Sędańskiego oraz rzeką Sawica, zachodnim brzegiem jeziora Natać, ponownie 

rzeką Sawica do miejscowości Sawica, skąd drogą w kierunku północnym do toru kolejowego na granicy 

oddziałów leśnych 429/430 Nadleśnictwa Korpele i rzeki Saska, dalej rzeką i zachodnim brzegiem jeziora Sasek 

Wielki do półwyspu, granicy obrębów ewidencyjnych Linowo-Kobyłocha, następnie tą granicą do 

południowego brzegu w miejscowości Kobyłocha, i dalej brzegiem tego jeziora, do strugi i strugą do drogi  

w miejscowości Trelkówko, dalej drogą przez Trelkowo do nieczynnego torowiska w miejscowości Nowe 

Kiejkuty. 

260.  265 6374,18 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Sawica rzeką Sawica do jeziora Natać, zachodnim brzegiem jeziora Natać i dalej rzeką Sawica 

do Jeziora Sędańskiego, jego zachodnim brzegiem, dalej rzeką Sawica do mostu i dalej Drogą Szczytnowską do 

DK58, i dalej tą drogą przez Warchały, Narty do miejscowości Jedwabno, następnie drogą przez Burdąg, kolonię 

Burdąg, Dźwiersztyny, Jurgi do toru kolejowego i tym torem do drogi w oddziale leśnym 429/430 Nadleśnictwa 

Korpele, dalej drogą w kierunku południowym do miejscowości Sawica. 

261.  266 3926,82 polny/średnia 

Od stacji kolejowej Pasym torem kolejowym do drogi Grom-Dźwiersztyny, tą drogą przez Jurgi, Dźwiersztyny, 

kolonię Burdąg, Burdąg, Małszewo, Rutki, Tylkówko do DK53 w miejscowości Tylkowo, skąd drogą do stacji 

kolejowej Pasym. 

262.  267 9200,88 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Butryny drogą do granicy między Nadleśnictwami Nowe Ramuki i Jedwabno, dalej ciekiem 

Bałdzka Struga oraz południowym brzegiem Jeziora Łajskiego do miejscowości Łajs, tu z Jeziora Łajskiego 

Bałdzką Strugą do jeziora Kośno, dalej wschodnim brzegiem jeziora Kośno, następnie zachodnią granicą 

oddziałów 419, 399, 378 do torów kolejowych, torem do skrzyżowania z DK53 i tą drogą do miejscowości 

Tylkowo, skąd drogą przez Tylkówko, Rutki, Małszewo, Burdąg do DK58 w miejscowości Jedwabno, drogą 

DK58 przez Dłużek do drogi na Czarny Piec, za tą miejscowością drogą leśną przez oddziały leśne 171, 172, 

155 do granicy oddziałów 155 i 156 Nadleśnictwa Jedwabno, tą granicą i granicą oddziałów 136 i 137 do drogi  

w kierunku miejscowości Bałdy Kolonia i tą drogą do północnego brzegu jeziora Gim, a dalej brzegiem tego 

jeziora do DW598 w miejscowości Nowa Kaletka, i tą drogą do miejscowości Butryny. 

263.  268 13643,56 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Ruś rzeką Łyna w kierunku południowym do granicy między Nadleśnictwami Nowe Ramuki-

Olsztyn i tą granicą do miejscowości Nowa Wieś, i dalej ciekiem dopływem spod Nowej Wsi do Jeziora 

Łajskiego i dalej do ujścia cieku Bałdzka Struga i tym ciekiem do granicy między Nadleśnictwami Nowe 

Ramuki i Jedwabno, i dalej do miejscowości Butryny, skąd DW598 przez miejscowości Nowa Kaletka i 

Zgniłocha do DK58 i tą drogą przez Dąb do mostu w miejscowości Kurki i dalej rzeką Łyna i wschodnim 

brzegiem Jeziora Łańskiego do jego północno-wschodniego brzegu, skąd drogą (Łański Asfalt) do DK51, tą 

drogą do drogi Tomaszkowo-Bartąg (droga powiatowa 1370N) i tą drogą do miejscowości Bartąg, następnie do 

rzeki Łyna i rzeką do miejscowości Ruś. 

264.  270 11424,77 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Stawiguda DK51 na północ do drogi na Łańsk (Łański Asfalt), i dalej tą drogą do północno-

wschodniego brzegu Jeziora Łańskiego i następnie na południe jego wschodnim brzegiem do rzeki Łyna i dalej 

tą rzeką do DK58 w miejscowości Kurki, dalej tą drogą przez miejscowości Selwa, Swaderki i Kołatek do 

miejscowości Olsztynek, następnie ulicami Mierkowską, Niepodległości, Emila von Behringa, Olsztyńską  

i Mrongowiusza do węzła Olsztynek Wschód i dalej DK51 do miejscowości Stawiguda. 

265.  271 4614,97 polny/dobra 
Od przejazdu kolejowego w miejscowości Naterki drogą przez Tomaszkowo do węzła Olsztyn Południe i DK51 

do miejscowości Dorotowo, skąd południowym brzegiem Jeziora Wulpińskiego i rzeką Giłwa do drogi  



 
 

w miejscowości Unieszewo, tą drogą przez osadę Smoleń do rzeki Pasłęka, i dalej tą rzeką do DK16  

w miejscowości Tomarynki, następnie tą drogą do miejscowości Naglady i dalej ulicami Wiejską i Drzewną, 

skąd strugą do Łajs i dalej torem kolejowym do przejazdu kolejowego w miejscowości Naterki. 

266.  272 5014,41 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Dorotowo DK51 przez miejscowość Stawiguda do rzeki Pasłęka skąd rzeką i południowo-

zachodnim brzegiem jeziora Wymój do rzeki Pasłęka, następnie drogą do miejscowości Zezuty, dalej drogą do 

miejscowości Mańki, a następnie drogą przez Guzowy Młyn, dalej drogą przez osadę Smoleń do mostu  

w miejscowości Unieszewo i dalej rzeką Giłwa i południowym brzegiem Jeziora Wulpińskiego do miejscowości 

Dorotowo. 

267.  273 6125,15 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Wymój zachodnim brzegiem jeziora Wymój oraz rzeką Pasłęka do DK51 i tą drogą do 

miejscowości Olsztynek i dalej ulicami Mrongowiusza, Olsztyńską, Gdańską, a następnie drogą przez Sudwę, 

Tolejny, Elgnówko, Tomaszyn, Mańki, Zezuty do miejscowości Wymój. 

268.  274 9860,68 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Podlejki DK16 do rzeki Pasłęka i dalej rzeką do osady Smoleń, skąd drogą przez Guzowy 

Młyn, Mańki, Tomaszyn, Elgnówko, Wigwałd, Ostrowin do drogi 1320N, tą drogą do strugi Szelążnica łączącej 

jeziora Szeląg Mały i Szeląg Wielki do linii kolejowej, dalej torami kolejowymi, do starego przejazdu i stąd  

ul. Olsztyńską w Starych Jabłonkach do DK16 i dalej przez Rapaty do miejscowości Podlejki. 

269.  275 5880,60 polny/dobra 

Od miejscowości Ostrowin drogą do miejscowości Wigwałd, skąd drogą polną do drogi leśnej w oddziale 427 

Nadleśnictwa Jagiełek, drogami leśnymi przez oddziały 430 i 431, następnie przez oddział 428 do drogi leśnej 

na granicy z oddziałem 418, tą drogą do drogi polnej do Rychnowskiej Woli, drogą przez Kiersztanówko do 

DW542 w miejscowości Rychnowo, następnie drogą przez Pancerzyn, Durąg, Lichtajny do S7 i dalej ciekiem 

wodnym Grabiczka do Idzbarskiego Młyna, dalej drogą przez Idzbark do drogi 1320N, a następnie do 

miejscowości Ostrowin. 

270.  276 7761,26 polny/bardzo słaba 

Od drogi S7 w miejscowości Ostróda, ulicami Olsztyńską, Plebiscytową, Jeziorną, Lipową do miejscowości 

Międzylesie, dalej do śluzy Mała Ruś na Kanale Ostródzkim i dalej tym kanałem do jeziora Szeląg Wielki oraz 

zachodnim brzegiem tego jeziora i strugą Szelążnica do drogi 1320N, i dalej drogą przez Idzbark do 

Idzbarskiego Młyna, skąd ciekiem Grabiczka do drogi S7 i dalej drogą przez Lichtajny, Durąg, Dziadyk, Rudno, 

Brzydowo, Ornowo do DK15 w miejscowości Morliny, dalej drogą do cieku Morlińska Struga i tym ciekiem 

przez tory do Jeziora Drwęckiego i dalej jego południowym brzegiem do rzeki Drwęca i tą rzeką do drogi S7  

w miejscowości Ostróda. 

271.  277 5525,02 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Tarda drogą do miejscowości Szeląg i dalej zachodnim brzegiem jeziora Szeląg Wielki do 

Kanału Ostródzkiego, dalej kanałem do śluzy Mała Ruś w miejscowości Międzylesie, następnie ulicami: 

Lipową, Jeziorną, Plebiscytową i Olsztyńską do rzeki Drwęca przy S7, i dalej rzeką do ulicy Adama 

Mickiewicza, a następnie Szosą Elbląską do węzła Ostróda Północ i dalej S7 przez Piławki do drogi przed 

węzłem prowadzącej do Miłomłyna, dalej ulicą Ostródzką do mostu i następnie Kanałem Elbląskim i zachodnim 

brzegiem jeziora Ilińsk w kierunku północnym i drogą do miejscowości Winiec a dalej południowo-zachodnim, 

częściowo wschodnim brzegiem jeziora Bartężek do granicy gmin Morąg-Miłomłyn a następnie drogą do 

miejscowości Tarda. 

272.  278 5075,59 leśny/bardzo dobra 
Od skrzyżowania ulic Iławskiej i Ostródzkiej w miejscowości Miłomłyn, ulicą Ostródzką do drogi S7 i dalej tą 

trasą przez Piławki do węzła Ostróda Północ i ulicami: Szosa Elbląska i Adama Mickiewicza do mostu i dalej 



 
 

rzeką Drwęcą oraz południowym brzegiem Jeziora Drwęckiego do ujścia rzeki Iłga, dalej tą rzeką do mostu  

i drogą przez msc. Rogowo, Liwa, Ludwikowo do ulicy Iławskiej w miejscowości Miłomłyn. 

273.  279 7346,77 polny/średnia 

Od ujścia cieku Morlińska Struga w Ostródzie przez tory do DK15 i tą drogą do drogi 1237N w miejscowości 

Morliny, dalej przez Ornowo, Brzydowo, Rudno, Naprom do DK15, następnie tą drogą do nieczynnego 

torowiska i tym torowiskiem do DK16 i do rzeki Drwęca i dalej rzeką i brzegiem Jeziora Drwęckiego do ujścia 

cieku Morlińska Struga w Ostródzie. 

274.  280 7076,62 polny/bardzo dobra 

Od mostu na ulicy Ostródzkiej w Miłomłynie i dalej ulicą Iławską i drogą przez miejscowości Ludwikowo, 

Liwa, Rogowo do Boguszewa, następnie drogą leśną w kierunku północno-zachodnim przez oddziały 58, 59, 

44, 45 Nadleśnictwa Iława obręb Drwęca i drogą polną miejscowości Gil Mały, Ostrów Wielki do jeziora Gil 

Wielki, stąd wschodnim oraz południowym brzegiem tego jeziora do kanału Gultinek, do drogi w miejscowości 

Kaletka, tą drogą przez Sąpy i następnie leśną drogą przez oddziały 29, 30, i 31 oraz południową granicą 

oddziałów 32 i 33 Nadleśnictwa Iława do brzegu jeziora Jeziorak, dalej wschodnim brzegiem tego jeziora  

w kierunku północnym i dalej południowym i wschodnim brzegiem jeziora Kraga do mostu na kanale  

z jeziorem Dauby, stąd drogą przez Mozgowo, Wielowieś i Bynowo do Miłomłyna i dalej ulicami: Przejazdową, 

Kościelną i Pasłęcką do mostu na Kanale Elbląskim. 

275.  281 6396,85 leśny/bardzo dobra 

Od jeziora Jeziorak, południową granicą oddziałów leśnych 33, 32 i dalej przez oddziały 31-29 Nadleśnictwa 

Iława do miejscowości Sąpy, skąd drogą do miejscowości Kaletka, i kanału Gultinek i dalej do brzegu jeziora 

Gil Wielki, stąd wschodnim i południowym brzegiem tego jeziora do miejscowości Ostrów Wielki i dalej drogą 

przez Gil Mały, następnie drogą leśną przez oddziały 45, 44, 59, 58 Nadleśnictwa Iława obręb Drwęca, do 

miejscowości Boguszewo, dalej do mostu i rzeką Iłga do Jeziora Drwęckiego, brzegiem tego jeziora do rzeki 

Drwęca i dalej rzeką do drogi w miejscowości Franciszkowo Dolne i dalej drogą przez Franciszkowo do DK16  

i tą drogą przez Przejazd do miejscowości Frednowy a dalej drogą przez Tynwałd, Jezierzyce do brzegu jeziora 

Jeziorak i następnie wschodnim brzegiem tego jeziora w kierunku północnym do południowej granicy oddziału 

33 Nadleśnictwa Iława. 

276.  282 6610,56 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Gubławki północnym i wschodnim brzegiem jeziora Jeziorak do granicy Nadleśnictw Susz  

i Iława następnie na drugi brzeg jeziora do drogi leśnej rozgraniczającej te nadleśnictwa i tą drogą w kierunku 

północno-zachodnim i dalej drogą leśną do drogi Zieleń-Jerzwałd (w oddziale leśnym 372/373 Nadleśnictwo 

Susz) i tą drogą do miejscowości Jerzwałd a następnie północnym brzegiem Jeziora Płaskiego oraz brzegiem 

półwyspu Bukowiec i stąd na drugi brzeg w kierunku wschodnimi dalej północnym brzegiem jeziora Jeziorak 

do miejscowości Gubławki. 

277.  283 4270,80 leśny/bardzo dobra 

Od drogi Zieleń-Jerzwałd (w oddziale leśnym 372/373 Nadleśnictwa Susz) drogą leśną do drogi na granicy 

Nadleśnictw Susz i Iława, i tą drogą przez Piotrkowo, Januszewo, Brusiny, Olbrachtówko, Olbrachtowo i Zieleń 

do skrzyżowania dróg w oddziale 372/373 Nadleśnictwa Susz. 

278.  284 4357,01 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Bornice granicą województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do południowego 

brzegu jeziora Bądze i dalej granicą gminy Susz oraz Zalewo do drogi Jerzwałd-Zieleń i tą drogą przez Zieleń, 

Olbrachtowo, Rudniki do DW515 w miejscowości Kamieniec i dalej do DW520, następnie drogą przez 

miejscowość Bornice do granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 



 
 

279.  285 7550,78 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Szymki drogą przez Kukły, Kumielsk, Gruzy, Cwalinki do granicy województw warmińsko-

mazurskiego i podlaskiego nad miejscowością Filipki Małe i tą granicą do rzeki Pisa, dalej rzeką do ujścia rzeki 

Pisza Woda i tą rzeką do DK63, a następnie drogą przez Kałęczyn i Zawady do miejscowości Szymki. 

280.  286 5508,97 leśny/bardzo dobra 

Od Turowskiego Mostu na Pisie, rzeką w kierunku południowym do granicy województw warmińsko-

mazurskiego i podlaskiego i tą granicą do granicy obrębów Wilcze Bagno-Szeroki Bór Nadleśnictwa Pisz  

(od granicy pomiędzy oddziałami leśnymi 246/394, dalej w linii prostej na północ granicami oddziałów leśnych 

do granicy między oddziałami163/319) i tą granicą do wsi Pogobie Tylne, drogą do rowu melioracyjnego 

wpływającego do jeziora Pogubie Małe i dalej południowym brzegiem jeziora Pogubie Małe do drogi po 

wschodniej stronie rzeki Wądołka (Rybnica), dalej drogą gruntową do grobli między oddziałami 115/132 i tą 

groblą do drogi w miejscowości Szast, i tą drogą do mostu na rzece Pisa – Turowski Most. 

281.  288 5208,04 leśny/bardzo dobra 

Od Jeziora Nidzkiego linią oddziałową między Nadleśnictwami Pisz i Maskulińskie do granicy województw 

warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, i dalej tą granicą do granicy pomiędzy oddziałami leśnymi Nr 187/188,  

i dalej zachodnią granicą oddziału 169 Nadleśnictwa Spychowo do miejscowości Spaliny Małe i dalej drogą 

przez miejscowości Kowalik, Ciesina i Hejdyk, stąd drogą przez uroczysko Wielki Las, a dalej drogą do 

skrzyżowania na granicy oddziałów 309/310, następnie linią oddziałową (zachodnią granicą oddziałów 287, 

265, 242, 220, 202 Nadleśnictwa Maskulińskie) do Jeziora Nidzkiego, następnie południowo-zachodnim 

brzegiem tego jeziora do granicy Nadleśnictwa Maskulińskie i Pisz. 

282.  289 4584,12 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Karwica Duża drogą do mostu i rzeką Ruczaj do Jeziora Nidzkiego i dalej jego południowym 

brzegiem do linii oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi 203 i 202 i dalej linią oddziałową na południe 

(zachodnią granicą oddziałów 202, 220, 242, 265, 287 Nadleśnictwa Maskulińskie) do skrzyżowania na granicy 

oddziałów 309/310, i dalej drogą na zachód przez uroczysko Wielki Las do miejscowości Hejdyk i dalej drogą 

przez miejscowość Ciesina do pierwszych zabudowań miejscowości Kowalik, skąd rowem (po zachodniej 

granicy oddziału 91 Nadleśnictwa Spychowo) do granicy Nadleśnictw Maskulińskiei Spychowo, i tą granicą do 

drogi Kokoszki-Faryny, i tą drogą do  miejscowości Karwica. 

283.  290 7544,51 leśny/średnia 

Od DK59 w kierunku na wschód granicą gminy Rozogi (granica obrębu leśnego Chochół i Spychowo), do 

granicy Nadleśnictw Maskulińskie i Spychowo, i tą granicą do rowu (po zachodniej granicy oddziału 91 

Nadleśnictwa Spychowo) i dalej tym rowem do przecięcia się z drogą Ciesina-Kowalik, dalej drogą przez 

Kowalik, następnie w kierunku południowym do przecięcia z drogą Spaliny Wielkie-Spaliny Małe i przez 

Spaliny Małe do linii oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi Nr 169/170 i tą linią do granicy województw 

warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oddziały 187/188 Nadleśnictwa Spychowo, dalej tą granicą do DK53, 

następnie tą drogą przez Dąbrowy do miejscowości Rozogi, skąd DK59 przez Kokoszki do granicy gminy 

Rozogi (granica obrębu leśnego Chochół i Spychowo). 

284.  291 6134,74 leśny/bardzo dobra 

Od przejazdu kolejowego na ulicy Grunwaldzkiej w miejscowości Świętajno i dalej tą ulicą do miejscowości 

Kolonia, skąd drogą na Długi Borek do linii ostępowej miedzy oddziałami leśnymi 248/287 Nadleśnictwa 

Spychowo następnie drogą leśną po linii ostępowej (nazwa zwyczajowa: Linia Graniczna) i dalej tą drogą do 

DK59, tą drogą przez Kokoszki do miejscowości Rozogi skąd DK53 przez Występ, Chochół do toru kolejowego  

i dalej torem do miejscowości Świętajno. 



 
 

285.  292 6543,73 polny/średnia 

Od miejscowości Chochół DK53 do drogi przed wsią Występ i tą drogą przez Stare Czajki, Zielone, Konrady, 

Gawrzyjałki, Pużary do miejscowości Lipowiec, stąd drogą przez Wały, Wawrochy do DK53 w miejscowości 

Olszyny i następnie tą drogą do miejscowości Chochół. 

286.  293 6691,13 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Płozy drogą przez Wawrochy, Wały, Lipowiec, Zieleniec do Lejkowa i dalej drogą przez 

Nowojowiec do miejscowości Zabiele, skąd rzeką Wałpusza do miejscowości Rudka, a następnie drogą przez 

Prusowy Borek do miejscowości Płozy. 

287.  294 6693,54 leśny/dobra 

Od przejazdu kolejowego na ul. Wileńskiej w Szczytnie, dalej ulicami Władysława IV i Władysława Jagiełły 

do miejscowości Rudka, następnie rzeką Wałpusza do miejscowości Zabiele i dalej drogą przez Jesionowiec do 

toru kolejowego, i tym torem do miejscowości Szymany, skąd drogą do ogrodzenia lotniska, następnie wzdłuż 

płotu do wjazdu na teren lotniska i tym wjazdem do drogi Szczytno-Sasek Mały, i dalej szosą na zachód do 

skrzyżowania na Sasek Wielki, skąd przez Sasek Wielki, a następnie rzeką Sawica do mostu, i dalej drogą do 

miejscowości Szczytno, gdzie ulicami: Sobieszczańskiego i Skłodowskiej-Curie do toru kolejowego i dalej 

torem do ulicy Wileńskiej. 

288.  295 9530,47 leśny/dobra 

Od stacji kolejowej w miejscowości Szymany torem do miejscowości Wielbark, następnie rzeką Omulew do 

drogi pomiędzy oddziałami leśnymi 295 i 291 Nadleśnictwa Szczytno i tą drogą do miejscowości Rekownica  

i dalej DW508, następnie drogą leśną (pozostawiając jezioro Głęboczek na północ od drogi) do miejscowości 

Sasek Mały i dalej południowym brzegiem jeziora Sasek Mały do miejscowości Sasek Wielki, skąd drogą na 

wschód do wjazdu na teren lotniska i dalej wzdłuż płotu, drogą, do toru kolejowego i tym torem do stacji 

kolejowej w miejscowości Szymany. 

289.  296 7603,94 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Sasek Wielki południowym brzegiem jeziora Sasek Mały do miejscowości Sasek Mały i dalej 

drogami leśnymi pozostawiając jezioro Głęboczek na północ od drogi przez Rekownicę do rzeki Omulew - 

pomiędzy oddziałami leśnymi 295 i 291 Nadleśnictwa Szczytno, dalej rzeką do drogi na Dębowiec i drogą do 

wsi Szuć, następnie DW508 do miejscowości Jedwabno, dalej DK58 przez Narty i Warchały, do zjazdu w Drogę 

Szczytnowską i tą drogą do rzeki Sawica, dalej rzeką do miejscowości Sasek Wielki. 

290.  297 7435,14 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Jedwabno DW508 (ul. Wielbarska) i dalej drogą przez miejscowość Szuć i dalej drogą na 

Dębowiec do rzeki Omulew i tą rzeką do rowu melioracyjnego, i dalej tym rowem w kierunku północno-

zachodnim biegnącym środkiem łąk przez oddziały 368 i 368A do DW545 i tą drogą do drogi leśnej i dalej  

w kierunku północno-zachodnim przez oddziały 368A, 369, 353, 354 i następnie linią ostępową (południową 

granicą oddziałów 337-339), następnie drogami leśnymi w kierunku zachodnim przez oddziały 339-342 

Nadleśnictwa Jedwabno do jeziora Omulew, północnym jego brzegiem do końca półwyspu na wysokości wsi 

Jabłonka, następnie przez środek jeziora Omulew pomiędzy wyspami Duża i Mała do miejscowości Jabłonka,  

i dalej północno-zachodnim brzegiem jeziora, przez Kanał Gimski do drogi w miejscowości Natać Wielka,  

a dalej drogą do miejscowości Dąb i następnie DK58 i DW598 przez miejscowość Zgniłocha do miejscowości 

Nowa Kaletka, a stamtąd drogą oraz północnym brzegiem jeziora Gim do drogi DK58, tą drogą i granicą 

oddziałów 136 i 137 do granicy oddziałów 155 i 156 Nadleśnictwa Jedwabno, tą granicą do drogi przez oddziały 

leśne 155, 172, 171 do miejscowości Czarny Piec i dalej do DK58 i tą drogą przez Dłużek do miejscowości 

Jedwabno, gdzie ulicami: Olsztyńską i 1 Maja (w ciągu DK58) do skrzyżowania z DW508. 

291.  298 5611,55 leśny/bardzo dobra 
Od miejscowości Kot rzeką Omulew do drogi leśnej pomiędzy oddziałami leśnymi 210 i 242 Nadleśnictwa 

Jedwabno, i dalej na południe pomiędzy oddziałami 242/245, 275/276, 308/309, 341/350, następnie drogą przez 



 
 

oddziały 350-352 oraz 388-391 i dalej drogą południową granicą oddziałów 392-405 do drogi Ulesie-Wały i 

dalej w kierunku północnym do miejscowości Wały, skąd drogą przez oddział leśny 260A w kierunku 

północnym do miejscowości Kot. 

292.  299 6109,01 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Jabłonka przez środek jeziora Omulew pomiędzy wyspami Duża i Mała do rogu półwyspu na 

przeciwległym brzegu jeziora Omulew i dalej północnym jego brzegiem do drogi w oddziale leśnym 342 

Nadleśnictwa Jedwabno i tą drogą przez oddziały leśne 342-339, a następnie linią ostępową (południową granicą 

oddziałów 339-337), następnie drogą leśną w kierunku południowo-wschodnim przez oddziały 354, 353, 369, 

368A do DW545 i tą drogą w kierunku miejscowości Jedwabno do rowu melioracyjnego, i tym rowem w 

kierunku południowo-wschodnim biegnącym środkiem łąk przez oddział leśny 368A, 368 do rzeki Omulew i tą 

rzeką do miejscowości Kot, skąd drogą do miejscowości Wały, następnie drogą w kierunku miejscowości 

Ulesie, do drogi w oddziale 368 Nadleśnictwa Jedwabno, i tą drogą przez oddziały 368-371 oraz południową 

granicą oddziałów 372-377 do granicy Nadleśnictw Jedwabno i Nidzica, i dalej drogą na północ wzdłuż granicy 

między Nadleśnictwami Jedwabno i Nidzica do DW545 i dalej granicą nadleśnictw do drogi  

w kierunku Pólko (oddział leśny 203 Nadleśnictwa Nidzica) do rzeki Koniuszanka, i tą rzeką do jeziora Omulew  

i południowo-zachodnim brzegiem tego jeziora do miejscowości Jabłonka. 

293.  300 9089,60 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Dąb drogą do miejscowości Natać Wielka, przez Gimski Kanał do jeziora Omulew i jego 

zachodnim brzegiem do rzeki Koniuszanka, dalej rzeką do drogi przez oddział leśny 189 Nadleśnictwa Nidzica  

i drogą do granicy Nadleśnictw Nidzica (oddział leśny 203) i Jedwabno (oddział leśny 36), granicą do DW545, 

skąd DW545 przez miejscowość Moczysko do miejscowości Napiwoda, następnie drogą przez miejscowości 

Wietrzychowo oraz Łyna do miejscowości Wólka Orłowska, następnie drogą do rzeki Łyna i zachodnimi 

brzegami jezior Krzyżewko, Brzezinek oraz Brzeźno do rzeki Łyna i rzeką do jeziora Morozek, jego wschodnim 

brzegiem ponownie do rzeki Łyna, przez Brzeźno Łyńskie, zachodnimi brzegami jezior Kiernoz Mały oraz 

Kiernoz Wielki do miejscowości Kurki, skąd DK58 do miejscowości Dąb. 

294.  301 3475,38 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Kurki zachodnim brzegiem jeziora Kiernoz Wielki do rzeki Łyna, dalej rzeką do jeziora 

Kiernoz Mały i jego zachodnim brzegiem ponownie do rzeki Łyna, przez Brzeźno Łyńskie, skąd rzeką do jeziora 

Morozek i jego wschodnim brzegiem do jeziora Brzeźno, dalej zachodnim brzegiem jeziora Brzezinek oraz 

Krzyżewko ponownie do rzeki Łyna, następnie rzeką do najbliższej drogi prowadzącej do Wólki Orłowskiej 

przy oddziale leśnym Nadleśnictwa Nidzica 185, skąd drogą przez miejscowości: Wólka Orłowska, Bolejny, 

Żelazno do rzeki Marózka, dalej rzeką do jeziora Maróz i jego zachodnim brzegiem, przez stawy hodowlane do 

DK58 w miejscowości Swaderki, skąd drogą DK 58 przez miejscowość Selwa do miejscowości Kurki. 

295.  302 4157,61 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Żelazno drogą przez miejscowości: Bolejny, Wólka Orłowska, Łyna, Dobrzyń do S7 przy 

miejscowości Frąknowo, dalej S7 przez Witramowo do rzeki Marózka, następnie rzeką do drogi przez oddział 

leśny 408 Nadleśnictwa Olsztynek, skąd drogą do miejscowości Żelazno. 

296.  303 5994,84 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Swaderki przez stawy hodowlane i zachodnim brzegiem jeziora Maróz do rzeki Marózka  

i rzeką przez miejscowość Waplewo do drogi S7, dalej S7 do miejscowości Pawłowo, dalej drogą przez 

miejscowość Kunki do torowiska, następnie torami kolejowymi do miasta Olsztynek, dalej DK58 przez 

miejscowości Mierki oraz Kołatek do miejscowości Swaderki. 

297.  304 5270,11 polny/dobra 
Od skrzyżowania DK58 z torowiskiem w mieście Olsztynek torami kolejowymi do drogi w kierunku 

miejscowości Kunki przy oddziale leśnym 262 Nadleśnictwa Olsztynek, dalej drogą przez miejscowość Kunki 



 
 

do miejscowości Pawłowo, następnie DW537 przez miejscowości Mielno oraz Zybułtowo do miejscowości 

Stębark, stąd drogą przez miejscowości Pacółtowo, Pacółtówko, Drwęck, Lichtajny, Królikowo do miasta 

Olsztynek, dalej ul. Zajęczą, Gdańską, Olsztyńską, Emila von Behringa, Niepodległości do torowiska w mieście 

Olsztynek. 

298.  305 6190,25 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Elgnówko drogą przez miejscowości Świętajny, Sudwa do miasta Olsztynek, skąd ul. Gdańską 

oraz Zajęczą a następnie drogą przez miejscowości Królikowo, Lichtajny, Drwęck, Pacółtówko do drogi przy 

południowej części oddziału leśnego 134 Nadleśnictwa Olsztynek (nad miejscowością Pacułtowo), dalej drogą 

przez miejscowości Kiersztanowo, Kiersztanówko, Rychnowska Wola, skąd drogą polną do drogi leśnej na 

granicy oddziałów 418 i 428 Nadleśnictwa Jagiełek, następnie przez oddział 428 do drogi leśnej w oddziale431, 

drogami leśnymi przez oddziały 431, 430, 427 do drogi polnej w kierunku Wigwałdu, następnie drogą przez Gaj 

do miejscowości Elgnówko. 

299.  306 4646,23 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Durąg drogą przez miejscowości Pancerzyn, Rychnowo, Kiersztanówko, Kiersztanowo do 

Pacółtowa, a dalej drogą przez miejscowości Rzepki, Gierzwałd, Dylewo, Szczepankowo, Glądy do 

miejscowości Durąg. 

300.  307 9701,35 polny/dobra 

Od miejscowości Durąg drogą przez miejscowości Glądy, Szczepankowo, Dylewo, do miejscowości Tułodziad, 

skąd DW537 do miejscowości Marwałd, dalej drogą przez osadę Klonowo oraz miejscowość Wysoka Wieś do 

miejscowości Glaznoty, następnie strugą Gryźlina do osady Kołodziejki, skąd DK15 przez miejscowości 

Lipowo i Bałcyny do drogi w stronę miejscowości Naprom, dalej drogą przez miejscowości Rudno oraz Dziadyk 

do miejscowości Durąg. 

301.  308 3697,95 polny/bardzo dobra 

Od mostu na rzece Drwęca na DK16 w miejscowości Samborowo, następnie nasypem nieczynnego torowiska 

do DK15, dalej DK15 przez miejscowości Bałcyny, Lipowo, Kołodziejki, następnie strugą Gryźlina do rzeki 

Drwęca i tą rzeką do miejscowości Samborowo. 

302.  309 7489,82 polny/dobra 

Od osady Kołodziejki strugą Gryźlina do drogi Wałdyki-Zajączki i drogą przez miejscowość Wałdyki do 

miejscowości Złotowo, skąd drogą na północny zachód w kierunku osady Grabowo do drogi Grabowo-Losy 

(1343N) i tą drogą przez miejscowość Losy, Byszwałd, Raczek do rzeki Drwęca, rzeką do strugi Gryźlina i 

strugą do osady Kołodziejki. 

303.  310 8712,08 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Franciszkowo drogą do miejscowości Franciszkowo Dolne, skąd rzeką Drwęca do drogi 

Gromoty-Zielkowo, dalej drogą przez miejscowości Gromoty, Lipy, Ławice do miejscowości Dziarny i od niej 

rzeką Iławka do Jeziora Iławskiego, zachodnim brzegiem jeziora do rzeki Iławka ponownie do Jeziora 

Iławskiego, dalej zachodnim brzegiem do rzeki Iławka i rzeką do jeziora Jeziorak, następnie wschodnim 

brzegiem do miejscowości Jezierzyce i drogą przez miejscowości Tynwałd, Frednowy do DK16, dalej DK16 

przez Przejazd do miejscowości Franciszkowo. 

304.  311 10094,77 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Piotrkowo drogą wzdłuż granicy Nadleśnictw Iława i Susz, i tą drogą przy granicy nadleśnictw 

do brzegu jeziora Jeziorak, skąd na drugi brzeg do granicy obrębów ewidencyjnych Wola Kamieńska oraz 

Tynwałd, następnie brzegiem jeziora Jeziorak do miasta Iława, dalej DK16 do miejscowości Stradomno, skąd 

drogą do osady Kamionka i dalej drogą gruntową (tzw. „Aleją dębową”) do szosy Szymbark-Ząbrowo i dalej 

przez miejscowości Ząbrowo, Babięty Wielkie, Redaki, Różanki do DW521 i DW521 do miejscowości Ulnowo, 

skąd drogą przez miejscowości Brusiny, Januszewo do miejscowości Piotrkowo. 



 
 

305.  312 6582,33 polny/dobra 

Od miejscowości Olbrachtowo drogą przez miejscowości Olbrachtówko, Brusiny do miejscowości Ulnowo, 

skąd DW521 do miejscowości Różanki, dalej drogą przez miejscowości Redaki, Babięty Wielkie, Jakubowo 

Kisielickie, Krzywiec, Łęgowo, Bałoszyce, Bałoszyce Małe do miasta Susz, skąd przez ul. Piastowską, 

Słowiańską, Prabucką, Michała Kajki, Iławską do DK515, DK515 przez miejscowość Różnowo do drogi przez 

miejscowość Rudniki do miejscowości Olbrachtowo. 

306.  313 6795,99 polny/średnia 

Od miejscowości Występ DK53 przez miejscowości Rozogi, Dąbrowy, Robacze do granicy województw 

warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, dalej granicą województw do drogi Wujaki-Zagórce, skąd drogą 

do rzeki Rozoga i rzeką do drogi w kierunku miejscowości Konrady, następnie drogą przez miejscowości 

Konrady, Zielone, Stare Czajki na DK53, dalej do miejscowości Występ. 

307.  314 6042,54 leśny/dobra 

Od miejscowości Konrady drogą do rzeki Rozoga, rzeką do drogi Wujaki-Zagórce, dalej drogą do granicy 

województw warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, granicą województw do drogi w oddziale leśnym 

337 Nadleśnictwa Spychowo, skąd drogą przez miejscowości Księży Lasek, Łuka, Lipowiec do osady Pużary, 

następnie drogą w kierunku miejscowości Gawrzyjałki do drogi na wschód nad oddziałem leśnym 19 

Nadleśnictwa Szczytno do miejscowości Konrady. 

308.  315 4878,85 leśny/słaba 

Od miejscowości Łuka drogą do miejscowości Księży Lasek, skąd drogą na południe przy oddziale leśnym 332 

Nadleśnictwa Spychowo do granic województw warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, dalej granicą 

województw do drogi w kierunku miejscowości Ostrowy, następnie tą drogą przez miejscowość Ostrowy, 

Olędry do skrzyżowania dróg przy oddziale leśnym 393 Nadleśnictwa Wielbark, skąd drogą przez miejscowości 

Łatana Wielka, Lejkowo, Zieleniec do miejscowości Łuka. 

309.  316 6146,66 leśny/dobra 

Od miejscowości Jesionowiec drogą przez miejscowości Maliniak, Nowojowiec, Lejkowo, Łatana Wielka, dalej 

drogą do skrzyżowania dróg przy oddziale leśnym 393 Nadleśnictwa Wielbark, skąd drogą przez miejscowość 

Olędry, Ostrowy do granicy województw warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, następnie granicą 

województw do rzeki Omulew, rzeką do torowiska w mieście Wielbark, dalej torami kolejowymi do drogi  

w kierunku miejscowości Jesionowiec i tą drogą do miejscowości Jesionowiec. 

310.  317 8397,97 leśny/dobra 

Od skrzyżowania DK57 z rzeką Omulew w mieście Wielbark, rzeką do granicy województw warmińsko-

mazurskiego oraz mazowieckiego, dalej granicą województw do drogi między oddziałami leśnymi 555A/568 

Nadleśnictwa Wielbark i drogą do miejscowości Piwnice Wielkie, następnie DK57 do drogi w kierunku 

miejscowości Przeździęk Wielki i tą drogą przez miejscowość Rokitka do miejscowości Przeździęk Wielki, skąd 

DW604 do drogi przez oddział leśny 611 Nadleśnictwa Jedwabno i tą drogą do miejscowości Przeździęk Mały, 

dalej drogą w kierunku uroczyska Chwalibogi do granicy między Nadleśnictwami Jedwabno i Wielbark,  

i granicą nadleśnictw do rzeki Omulew, następnie rzeką do DK57 w mieście Wielbark. 

311.  318 5676,68 leśny/bardzo dobra 

Od brodu na rzece Omulew (oddział 210/242 Nadleśnictwa Jedwabno), rzeką do granicy pomiędzy 

Nadleśnictwami Jedwabno i Wielbark, dalej granicą nadleśnictw do drogi Chwalibogi-Przeździęk Mały, i tą 

drogą do miejscowości Przeździęk Mały, skąd drogą na południowy zachód przez oddział leśny 611 

Nadleśnictwa Wielbark do DW604, dalej DW604 do drogi przez oddział leśny 634 Nadleśnictwa Jedwabno, 

następnie drogą w kierunku miejscowości Wały do skrzyżowania dróg między oddziałami leśnymi 405/446 

Nadleśnictwa Jedwabno, dalej linią ostępową, południową granicą oddziałów 405-391, następnie drogą  

w kierunku północno wschodnim przez oddziały 390, 389, 388, 352-350, 308/309, 275/276, 242/245 do brodu 

na rzece Omulew. 



 
 

312.  319 4569,40 leśny/bardzo dobra 

Od skrzyżowania DW604 z drogą w oddziale leśnym 244 Nadleśnictwa Nidzica, drogą do miejscowości 

Wichrowiec, skąd drogą Wichrowiec-Komorowo do drogi w oddziale 215F Nadleśnictwa Nidzica, tą drogą  

(po działkach ew. 7 i 8/1 obr. ew. Łomno) do miejscowości Łomno, następnie drogą polną (po działkach ew. 

28, 54, 61, obr. ew. Łomno) do rzeki Orzyc, rzeką do drogi Szczepkowo-Giewarty-Janowo, dalej drogą do 

miejscowości Szczepkowo-Giewarty, skąd drogą na północ do południowej granicy dz. ew. 1 obr. ew. Giewarty, 

aż do wschodniej części oddziału leśnego 227 Nadleśnictwa Nidzica, dalej drogą wzdłuż granicy gmin Janowo 

oraz Janowiec Kościelny do drogi przez oddziały leśne 226, 225 Nadleśnictwa Nidzica, skąd drogą przez 

miejscowości Zawady, Grabówko do miejscowości Muszaki, następnie granicą Nadleśnictw Nidzica i Jedwabno 

do linii ostępowej między oddziałami leśnymi 377/415 Nadleśnictwa Jedwabno i dalej tą linią, południową 

granicą oddziałów 377-372, następnie przez oddziały 371-368 do skrzyżowania dróg pomiędzy oddziałami 

leśnymi 367/368 Nadleśnictwa Jedwabno, skąd drogą na południe pomiędzy oddziałami leśnymi 528/529 

Nadleśnictwa Jedwabno, aż do oddziału leśnego 634 Nadleśnictwa Jedwabno do DW604, dalej DW604 do drogi 

w oddziale leśnym 244 Nadleśnictwa Nidzica. 

313.  320 3102,73 leśny/bardzo dobra 

Od granicy między Nadleśnictwem Nidzica (oddział leśny 1) oraz Nadleśnictwem Jedwabno (oddział leśny 174) 

na DW545, drogą wzdłuż granicy nadleśnictw do DW604, skąd torowiskiem do drogi pomiędzy oddziałami 

leśnymi 86/87 Nadleśnictwa Nidzica, dalej drogą przez miejscowość Bartoszki do miejscowości Napiwoda, 

następnie DW545 do granic Nadleśnictw Nidzica i Jedwabno. 

314.  321 3479,03 leśny/bardzo dobra 

Od skrzyżowania torów kolejowych z DW604 pomiędzy miejscowościami Więckowo i Muszaki, DW604 przez 

miejscowość Muszaki do drogi w kierunku Grabówko, dalej drogą przez miejscowość Grabówko do 

miejscowości Zawady, skąd drogą przez oddziały leśne 225, 226 Nadleśnictwa Nidzica do drogi wzdłuż granicy 

gmin Janowo oraz Janowiec Kościelny, dalej drogą wzdłuż granicy gmin do drogi przy oddziale leśnym 165 

Nadleśnictwa Nidzica, następnie drogą w kierunku południowo-zachodnim do miejscowości Piotrowice, skąd 

drogą przez miejscowości Magdaleniec, Grzegórzki do miejscowości Bartoszki, dalej drogą na północny 

wschód pomiędzy oddziałami leśnymi 86/87 Nadleśnictwa Nidzica do torowiska, skąd torowiskiem do 

skrzyżowania z DW604 pomiędzy miejscowościami Więckowo i Muszaki. 

315.  322 3482,18 polny/średnia 

Od miejscowości Napiwoda drogą przez miejscowość Bartoszki do miejscowości Grzegórzki, dalej DW604 do 

torowiska w mieście Nidzica, skąd torowiskiem do drogi w kierunku miejscowości Wietrzychowo, następnie 

drogą przez miejscowości Wietrzychowo, Radomin do miejscowości Napiwoda. 

316.  323 8398,20 polny/średnia 

Od miejscowości Łyna drogą do miejscowości Wietrzychowo, skąd drogą w kierunku miejscowości 

Wietrzychówko do torowiska, dalej torami kolejowymi do miasta Nidzica, następnie odcinkiem DW545 przez 

ul. Kolejową do miejscowości Piątki, skąd drogą przez miejscowość Olszewo do miejscowości Pielgrzymowo, 

Cebulki, Sątop, Sławka Mała, Rogóżek do miejscowości Lipowo, następnie drogą przez miejscowości 

Szkotowo, Nowe Szkotowo, Rączki do S7, dalej S7 do drogi Frąknowo-Łyna, skąd tą drogą na wschód przez 

miejscowość Dobrzyń do miejscowości Łyna. 

317.  324 7357,80 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Pawłowo drogą do S7, dalej S7 przez miejscowości Waplewo, Witramowo do drogi 

Frąknowo-Łyna, skąd drogą przez miejscowość Frąknowo do miejscowości Januszkowo, następnie drogą przy 

osadzie Wronowo przez miejscowości Turówko, Turowo, Browina, Lubian do miejscowości Zybułtowo, dalej 

DW537 przez miejscowość Mielno do miejscowości Pawłowo. 



 
 

318.  325 4030,56 polny/słaba 

Od miejscowości Januszkowo drogą przez miejscowość Frąknowo do S7, dalej S7 do miejscowości Rączki, 

skąd drogą przez osadę Nowe Szkotowo oraz miejscowość Szkotowo, następnie drogą przez miejscowości 

Siemianowo, Kamionki, Dąbrowa, Gardynki, Turowo, Turówko oraz przy osadzie Wronowo do miejscowości 

Januszkowo. 

319.  326 8361,37 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Zybułtowo drogą przez miejscowości Lubian, Browina, Turowo, Gardynki, Gardyny, 

Jankowice, Leszcz do miejscowości Kalbornia, dalej DW542 przez miejscowość Dąbrówno do miejscowości 

Samin, stąd drogą przez miejscowości Grunwald, Stębark do miejscowości Zybułtowo. 

320.  327 6267,10 polny/średnia 

Od miejscowości Gierzwałd drogą przez miejscowości Pacółtowo, Stębark, Grunwald do miejscowości Samin, 

skąd DW542 do drogi w kierunku Krajewo, dalej przez miejscowość Krajewo do miejscowości Marwałd, 

następnie DW537 do miejscowości Tułodziad, dalej drogą do miejscowości Dylewo, skąd drogą na wschód do 

miejscowości Gierzwałd. 

321.  328 9506,91 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Wysoka Wieś przez miejscowość Klonowo do DW537, DW537 do miejscowości Marwałd, 

skąd drogą przez miejscowość Krajewo do DW542, DW542 do miejscowości Dąbrówno, następnie drogą przez 

miejscowość Zamkowy Młyn i drogą przez rzekę Wel i między jeziorami Okrągłym i Dąbrową Małą, przez 

miejscowości Lewałd Wielki, Odmy do miejscowości Gutowo, dalej drogą pomiędzy koloniami Gutowo  

i Elgnowo przez kolonię Jagodziny do miejscowości Czerlin, skąd drogą przez miejscowości Omule, Złotowo, 

Wałdyki do miejscowości Wiśniewo, następnie drogą do strugi Gryźlina i strugą do drogi w kierunku 

miejscowości Glaznoty, drogą przez Glaznoty do miejscowości Wysoka Wieś. 

322.  329 4523,19 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Omule drogą do miejscowości Czerlin, dalej drogą przy południowej części oddziału leśnego 

202C Nadleśnictwa Olsztynek do kolonii Jagodziny, następnie drogą pomiędzy koloniami Gutowo a Elgnowo 

do miejscowości Gutowo, skąd drogą przez miejscowość Rumienica i osadę Skowronkowo do miejscowości 

Zwiniarz, dalej drogą przez miejscowości Białobłoty, Świniarc, Prątnica, drogą 1355N do miejscowości Omule. 

323.  330 6615,75 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Złotowo do DW537, dalej DW537 do drogi 1355N przez miejscowości Omule, Gałkowizna, 

Prątnica do miejscowości Świniarc, Białobłoty do miejscowości Katlewo, następnie DW538 przez miejscowości 

Grodziczno, Nowe Grodziczno, Linowiec do DP1270N, skąd DP1270N do przejazdu kolejowego przy stacji 

kolejowej Zajączkowo Lubawskie, dalej torem kolejowym do skrzyżowania z ul. Dworcową w mieście Lubawa, 

następnie ul. Dworcową, Gdańską, Warszawską, Grunwaldzką, Mikołaja Kopernika, dalej drogą 1343N przez 

Losy w kierunku miejscowości Grabowo, drogą polną (pomiędzy fragmentami oddziału leśnego 155B 

Nadleśnictwa Olsztynek) w kierunku drogi Władyki-Złotowo, następnie drogą w kierunku południowo-

wschodnim do miejscowości Złotowo. 

324.  331 4037,06 polny/bardzo słaba 

Od miasta Lubawa ul. Dworcową do skrzyżowania z torami kolejowymi i torowiskiem do drogi Mortęgi-Górne 

Tuszewo, skąd drogą przez miejscowość Mortęgi w kierunku miejscowości Osowiec drogą asfaltową do 

skrzyżowania z drogami polnymi, następnie drogą w kierunku zachodnim do miejscowości Rakowice, dalej 

drogą w kierunku północnym do miejscowości Sampława, skąd DK15 do DW536 przez miejscowość Rodzone 

do rzeki Drwęca, rzeką do drogi Papiernia-Raczek, następnie drogą przez miejscowości Raczek, Byszwałd, Losy 

i drogą 1343N do miejscowości Lubawa, skąd ul. Mikołaja Kopernika, Grunwaldzką, Warszawską, Gdańską do 

ul. Dworcowej. 

325.  332 7637,71 leśny/bardzo dobra 
Od miejscowości Ławice drogą przez osadę Lipy do miejscowości Gromoty, dalej drogą do rzeki Drwęca, rzeką 

do cieku przy oddziale leśnym 308 Nadleśnictwa Iława, ciekiem do drogi pomiędzy oddziałami leśnymi 277/279 



 
 

Nadleśnictwa Iława, tą drogą do przecięcia z ciekiem wodnym w dz. ew. 228 i tym ciekiem do skrzyżowania 

dróg w oddziale leśnym 224 Nadleśnictwa Iława, skąd drogą przez osadę Tabory do miejscowości Radomno, 

dalej drogą do przejazdu kolejowego w miejscowości Jamielnik, następnie torowiskiem do miasta Iława i torem 

kolejowym od zachodniej strony ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z rzeką Iławka, skąd rzeką Iławka do 

Jeziora Iławskiego i jego południowo-zachodnim brzegiem do rzeki Iławka, dalej rzeką do drogi w kierunku 

miejscowości Dziarny, i tą drogą do miejscowości Ławice. 

326.  333 8844,58 polny/średnia 

Od skrzyżowania torowiska z rzeką Iławka w mieście Iława zachodnim torem kolejowym do przejazdu 

kolejowego w miejscowości Jamielnik, skąd ul. Lipową do drogi na północ w kierunku miejscowości 

Szeplerzyzna, drogą do granicy powiatu iławskiego oraz nowomiejskiego, dalej granicą powiatów do brzegu 

Rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś”, brzegiem rezerwatu od południowej strony ponownie do granicy 

powiatów iławskiego oraz nowomiejskiego do drogi Gulb-Wielka Wólka, następnie drogą przez miejscowości 

Gulb, Mózgowo do DK16, skąd od DK16 drogą na północ przez miejscowości Gałdowo, Babięty Wielkie do 

miejscowości Ząbrowo, skąd ulicami Kolejową, Cichą, Lipową w kierunku miejscowości Szymbark do styku  

z drogą gruntową (tzw. „Aleją dębową”) i tą drogą do osady Kamionka, następnie drogą do miejscowości 

Stradomno, dalej DK16 do ul. Jarosława Dąbrowskiego w mieście Iława, skąd do rzeki Iławka i rzeką do Jeziora 

Iławskiego, następnie zachodnim brzegiem jeziora do rzeki Iławka aż do skrzyżowania z torowiskiem. 

327.  334 3932,08 polny/słaba 

Od miejscowości Babięty Wielkie drogą przez miejscowość Gałdowo do DK16, skąd DK16 przez miejscowość 

Jędrychowo do miejscowości Kisielice, dalej drogą przez miejscowość Łęgowo, następnie drogą przez oddział 

leśny 864 Nadleśnictwa Susz do miejscowości Krzywiec, dalej drogą przez miejscowość Jakubowo Kisielickie 

do miejscowości Babięty Wielkie. 

328.  335 7020,34 polny/słaba 

Od miejscowości Bałoszyce drogą przez miejscowości Wądoły, Łęgowo do miejscowości Kisielice, skąd DK16 

przez miejscowości Sobiewola, Spikora, Biskupiczki do granicy województw warmińsko-mazurskiego oraz 

kujawsko-pomorskiego, następnie granicą województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego do 

rozwidlenia dróg przed oddziałami leśnymi 777/778 Nadleśnictwa Susz, skąd drogą przez miejscowości 

Żakowice, Wiśniówek, Jawty Wielkie do miejscowości Bałoszyce. 

329.  336 8252,49 leśny/dobra 

Od miejscowości Piwnice Wielkie drogą na północny wschód do granicy województwa warmińsko-

mazurskiego oraz mazowieckiego, dalej granicą województw do rzeki Orzyc, skąd polną drogą (po działkach 

ew. 61, 54, 28, obr. ew. Łomno) do miejscowości Łomno, skąd drogą polną (po działkach ew. 7 i 8/1 obr. ew. 

Łomno) do skrzyżowania z drogą Wichrowiec-Komorowo w oddziale 215F Nadleśnictwa Nidzica i tą drogą do 

miejscowości Wichrowiec, dalej drogą na północ przez oddział leśny 244 Nadleśnictwa Nidzica do DW604, 

stąd DW604 przez miejscowość Puchałowo, Ruskowo do miejscowości Przeździęk Wielki, dalej na wschód 

drogą przez osadę Rokitka do miejscowości Piwnice Wielkie. 

330.  337 7365,83 polny/słaba 

Od połączenia rzeki Orzyc z granicą województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego w okolicy 

miejscowości Ryki-Borkowo, granicą województw do drogi Załęże-Nowa Wieś Wielka, dalej tą drogą przez 

miejscowości Nowa Wieś Wielka, Waśniewo-Gwoździe, Bukowiec Wielki, Bukowiec Mały, Szczepkowo 

Borowe do miejscowości Szczepkowo-Giewarty, skąd drogą do rzeki Orzyc, dalej rzeką do granicy 

województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. 

331.  338 7067,96 polny/bardzo słaba 
Od miejscowości Szczepkowo-Giewarty drogą przez miejscowości Szczepkowo Borowe, Bukowiec Mały, 

Bukowiec Wielki, Waśniewo-Gwoździe, Nowa Wieś Wielka do granicy województwa warmińsko-mazurskiego 



 
 

oraz mazowieckiego, skąd granicą województw do drogi przy oddziale leśnym 472 Nadleśnictwa Nidzica, 

następnie granicą oddziałów leśnych 462/512, 461, 449 Nadleśnictwa Nidzica, do drogi polnej biegnącej na 

północ zachodnimi granicami obrębów ewidencyjnych Gołębie, Siwe, Leśniki, Zdzięty, Jastrząbki, dalej na 

północ drogą polną biegnącą wzdłuż granicy gmin Janowiec Kościelny oraz Nidzica do drogi przy południowej 

granicy oddziału leśnego 165 Nadleśnictwa Nidzica, następnie drogą wzdłuż granicy gmin Janowo oraz 

Janowiec Kościelny aż do południowej części oddziału leśnego 227 Nadleśnictwa Nidzica, dalej po południowej 

granicy dz. ew. 1 obr. ew. Giewarty do drogi i drogą do miejscowości Szczepkowo-Giewarty. 

332.  339 5372,58 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Grzegórzki drogą przez miejscowość Magdaleniec do miejscowości Piotrowice, skąd drogą 

do granicy gmin Janowiec Kościelny oraz Nidzica, następnie drogą polną biegnącą wzdłuż granicy gmin do 

drogi Zabłocie Kanigowskie - Janowiec-Zdzięty i dalej tą drogą przez miejscowość Zabłocie Kanigowskie do 

miejscowości Gniadki, skąd południową granicą oddziału leśnego 425B Nadleśnictwa Nidzica do drogi 

asfaltowej i drogą tą pomiędzy oddziałem 425B do północnej granicy oddziału 425B, następnie drogą na zachód 

przez miejscowość Ważyny, Szymany, Zaborowo, Pielgrzymowo, dalej drogą 1589N przez Olszewo, Olszewko, 

Piątki do miasta Nidzica, dalej ul. Kolejową do DW604 i DW604 do miejscowości Grzegórzki. 

333.  340 4682,57 polny/średnia 

Od miejscowości Zabłocie Kanigowskie drogą w kierunku miejscowości Janowiec-Zdzięty do oddziału leśnego 

410 Nadleśnictwa Nidzica, skąd drogą polną biegnącą na południe zachodnimi granicami obrębów 

ewidencyjnych Zdzięty, Leśniki, Siwe, Gołębie do granicy oddziałów leśnych 449, 461, 462/512 Nadleśnictwa 

Nidzica, następnie drogą do granic województw mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego, dalej granicą 

województw do granic powiatów nidzickiego oraz działdowskiego, granicą powiatów do drogi po zachodniej 

stronie oddziału leśnego 494 Nadleśnictwa Nidzica, tą drogą do miejscowości Krokowo, skąd drogą przez 

oddział leśny 481 Nadleśnictwa Nidzica do miejscowości Bartki, następnie drogą pomiędzy oddziałami leśnymi 

430/429 Nadleśnictwa Nidzica do miejscowości Ważyny, dalej drogą przez Pawliki do drogi asfaltowej od 

północnej granicy oddziału leśnego 425B Nadleśnictwa Nidzica, skąd drogą pomiędzy oddziałem leśnym 425B 

do południowej części oddziału leśnego do miejscowości Gniadki, następnie drogą do miejscowości Zabłocie 

Kanigowskie. 

334.  341 7735,23 polny/średnia 

Od miejscowości Pielgrzymowo drogą przez miejscowości Zaborowo, Szymany do miejscowości Ważyny, skąd 

drogą na południe pomiędzy oddziałami leśnymi 430/429 Nadleśnictwa Nidzica do miejscowości Bartki, dalej 

drogą pomiędzy oddziałami leśnymi 480/481 Nadleśnictwa Nidzica do miejscowości Krokowo, następnie drogą 

pomiędzy oddziałem leśnym 494 Nadleśnictwa Nidzica do granicy powiatów działdowskiego oraz nidzickiego, 

skąd granicą do rzeki Nida, dalej tą rzeką do rzeki Szkotawa i nią dalej do DW545, skąd DW545 przez 

miejscowość Kozłówko do miejscowości Kozłowo, dalej DP1589N do miejscowości Pielgrzymowo. 

335.  342 6059,94 polny/słaba 

Od miejscowości Szkotowo drogą do miejscowości Lipowo, dalej drogą przez osadę Rogóżek do miejscowości 

Sławka Mała, następnie drogą przez miejscowość Sątop do miejscowości Cebulki, skąd drogą od strony 

wschodniej do DP1589N i tą drogą przez miejscowości Kozłowo, Kozłówko, Zabłocie Kozłowskie, Gołębiewo, 

Wierzbowo, Dziurdziewo, Kamionki, Siemianowo do miejscowości Szkotowo od strony zachodniej. 

336.  343 5905,50 polny/słaba 

Od miejscowości Gardyny przez miejscowości Dąbrowa, Kamionki, Dziurdziewo do miejscowości Wierzbowo, 

skąd DW538 do miejscowości Uzdowo, dalej DW542 do miejscowości Kalbornia, następnie drogą przez 

miejscowości Leszcz, Jankowice do miejscowości Gardyny. 



 
 

337.  344 6517,70 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Dąbrówno DW542 przez miejscowość Kalbornia, Uzdowo, Myślęta do stacji kolejowej 

Gralewo, skąd torem kolejowym przez stację kolejową Żabiny do stacji kolejowej Tuczki, dalej drogą przez 

miejscowość Tuczki, Prusy, Szczupliny, Wądzyn, Zamkowy Młyn do miejscowości Dąbrówno. 

338.  345 6485,62 polny/dobra 

Od miejscowości Zamkowy Młyn DP1255N przez miejscowości Wądzyn, Szczupliny, Prusy do miejscowości 

Tuczki, skąd rzeką Wel do jeziora Zarybinek, gdzie południowym brzegiem do osady Zarybinek, dalej drogą do 

osady Pólko i DW538 przez miejscowości Rybno, Dębień, drogą powiatową 1254N przez Truszczyny do 

miejscowości Zwiniarz, skąd drogą przez osadę Skowronkowo do miejscowości Rumienica, następnie drogą 

przez miejscowości Gutowo, Odmy, Lewałd Wielki do miejscowości Zamkowy Młyn. 

339.  346 6398,64 polny/średnia 

Od miejscowości Zwiniarz DP1254N przez miejscowość Truszczyny do miejscowości Dębień, skąd DW538 

przez miejscowość Rybno i osadę Pólko do osady Zarybinek, dalej południowym brzegiem jeziora Zarybinek 

do rzeki Wel, następnie rzeką do DW538 na miejscowość Tuczki, dalej DP1255N przez miejscowości 

Malinowo, Koszelewy do osady Koszelewki, skąd drogą do granic Rezerwatu przyrody „Ostrów Tarczyński”, 

dalej wschodnią granicą rezerwatu do Jeziora Tarczyńskiego i jego zachodnim brzegiem do rzeki Wel, skąd 

rzeką do drogi przez miejscowość Grądy do miejscowości Ostaszewo, następnie DW541 do DW538 do 

miejscowości Katlewo, dalej drogą przez miejscowość Białobłoty północno-wschodnią drogą do miejscowości 

Zwiniarz. 

340.  347 7320,14 polny/słaba 

Od miejscowości Grodziczno DW538 do DW541, dalej DW541 do osady Wesołowo, skąd drogą przy 

oddziałach leśnych Nadleśnictwa Lidzbark 145-148 do miejscowości Rynek, następnie DP1250N przez 

miejscowość Trzcin do miejscowości Mroczno, dalej DP1335N przez miejscowość Gwiździny do miasta Nowe 

Miasto Lubawskie do drogi DK15, skąd DW538 przez miejscowości Pacółtowo, Tylice, Kuligi, Linowiec do 

miejscowości Grodziczno. 

341.  348 5680,37 polny/dobra 

Od miejscowości Rodzone DW536 do miejscowości Sampława, dalej drogą przy osadzie Ludwichowo do 

miejscowości Rakowice, skąd drogą do torów kolejowych po stronie wschodniej w miejscowości Mortęgi, 

następnie torowiskiem do przejazdu kolejowego przy stacji kolejowej Zajączkowo Lubawskie, dalej DP1270N 

do DW538, skąd DW538 przez miejscowości Kuligi, Tylice, Pacółtowo do miasta Nowe Miasto Lubawskie, 

następnie rzeką Drwęcą do DW536, i tą drogą do miejscowości Rodzone. 

342.  349 4274,93 polny/średnia 

Od miejscowości Radomno drogą przez osadę Tabory do skrzyżowania dróg w oddziale leśnym 224 

Nadleśnictwa Iława, skąd ciekiem wodnym do przecięcia z drogą w dz. ew. 228, skąd na południe tą drogą do 

cieku, dalej ciekiem do rzeki Drwęca, następnie rzeką do miejscowości Mszanowo do mostu na  

ul. Mszanowskiej, skąd drogą do miasta Nowe Miasto Lubawskie przez ul. Grunwaldzką, Iławską, przez 

miejscowości Nowy Dwór Bratiański, Lekarty do drogi przechodzącej przez oddziały leśne 101, 102, 76-73 

Nadleśnictwa Jamy do miejscowości Jamielnik, skąd drogą do miejscowości Radomno. 

343.  350 4545,62 polny/bardzo słaba 

Od miejscowości Nowy Dwór Bratiański drogą do miasta Nowe Miasto Lubawskie, skąd ul. Iławską, 

Grunwaldzką, Mszanowską do rzeki Drwęca, rzeką do DK15 dalej do DW538 następnie przez miejscowości 

Marzęcice, Wawrowice do osady Śluzka, skąd drogą w kierunku północno-wschodnim przez miejscowości 

Skarlin, Lekarty do miejscowości Nowy Dwór Bratiański. 

344.  351 4486,91 leśny/bardzo dobra 

Od skrzyżowania drogi z torami kolejowymi w miejscowości Jamielnik przez ul. Nowomiejską, Kościelną, 

Podleśną do drogi prowadzonej przez oddziały leśne 73-76, 102, 101 Nadleśnictwa Jamy i tą drogą przez 

miejscowość Lekarty, Skarlin, dalej drogą w kierunku południowo-zachodnim do osady Śluzka, następnie 



 
 

DP1236N przez miejscowość Łąkorz, skąd drogą DP1299N w kierunku Bielic do mostku na cieku wodnym 

(początek oddziału leśnego 146 Nadleśnictwa Jamy), dalej drogą przez oddziały leśne 146, 147, 144 

Nadleśnictwa Jamy do torowiska, dalej torem kolejowym przez stacje kolejową Biskupiec Pomorski  

w miejscowości Bielice do skrzyżowania z drogą w miejscowości Jamielnik. 

345.  352 5536,75 polny/średnia 

Od miejscowości Gulb drogą w kierunku miejscowości Wielka Wólka do granicy powiatu iławskiego oraz 

nowomiejskiego, granicą do Rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś”, dalej brzegiem rezerwatu ponownie do 

granicy powiatu iławskiego oraz nowomiejskiego, granicą do drogi w miejscowości Szeplerzyzna, drogą do 

wschodniej części oddziału leśnego 18 Nadleśnictwa Jamy i drogą do miejscowości Jamielnik, stąd torowiskiem 

do DW538 w miejscowości Bielice, dalej DW538 przez miejscowość Biskupiec do miejscowości Piotrowice, 

skąd drogą przez tą miejscowość do rzeki, następnie rzeką Młyńska Struga do jeziora Trupel, stąd zachodnim 

brzegiem w kierunku południowym do drugiego brzegu jeziora i rzeką Osa do osady Zazdrość, następnie drogą 

w kierunku miejscowości Mózgowo, mijając drogę asfaltową, aż do kolejnego skrzyżowania dróg, dalej drogą 

na wschód do miejscowości Gulb. 

346.  353 6113,71 polny/dobra 

Od miejscowości Mózgowo drogą do osady Zazdrość, stąd rzeką Osa do jeziora Trupel, dalej wschodnim 

brzegiem jeziora w kierunku południowym do drugiego brzegu jeziora Trupel, następnie rzeką Młyńska Struga 

do miejscowości Piotrowice, skąd starym nasypem kolejowym do DK16, DK16 przez miejscowości Kisielice, 

Jędrychowo do miejscowości Mózgowo. 

347.  354 6584,52 polny/słaba 

Od granicy miasta Kisielice z DK16 starym nasypem kolejowym do miejscowości Piotrowice, skąd drogą 

1279N i dalej DW538 przez miejscowości Biskupiec, Podlasek, Wielka Tymawa do granicy województw 

kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, granicą do DK16 do osady Placówka, dalej DK16 przez 

miejscowości Biskupiczki, Spikora, Sobiewola do granicy miasta Kisielice. 

348.  355 11269,60 polny/średnia 

Od stacji kolejowej Biskupiec Pomorski w miejscowości Bielice torowiskiem do północno-zachodniego 

narożnika oddziału leśnego 144 Nadleśnictwa Jamy, skąd drogą do mostku na cieku wodnym (południowo-

wschodnia część oddziału 146), skąd na DP1299N do miejscowości Łąkorz, następnie drogą DP1236N do osady 

Śluzka, następnie rzeką Skarlanka do jeziora Wielkie Partęczyny, dalej północnym brzegiem jeziora do granicy 

województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, tą granicą do DW538, skąd przez 

miejscowości Wielka Tymawa, Podlasek, Biskupiec do miejscowości Bielice do skrzyżowania DW538  

z torowiskiem, następnie torem kolejowym do stacji kolejowej Biskupiec Pomorski. 

349.  356 4566,99 polny/dobra 

Od południowej części oddziału leśnego 494 Nadleśnictwa Nidzica granicą powiatów nidzickiego oraz 

działdowskiego do granicy województw warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, granicą województw do 

rzeki Mławka i tą rzeką do linii kolejowej, następnie tą linią do miejscowości Kraszewo, przez tą miejscowość  

i dalej drogami polnymi do granicy działki nr 17/1 obr. ew. Janowo-Pruski, przez tą działkę do drogi w kierunku 

miejscowości Janowo, dalej drogą do miejscowości Chorab, skąd rzeką Nida do granicy powiatów nidzickiego 

oraz działdowskiego, tą granicą do południowej części oddziału leśnego 494 Nadleśnictwa Nidzica. 

350.  357 5839,88 polny/średnia 

Od miejscowości Chorab, drogą, południowym brzegiem oddziału leśnego 17 Nadleśnictwa Lidzbark przez 

miejscowość Janowo, z tej miejscowości drogą polną do północnej granicy działki nr 17/1 obr. ew. Janowo-

Pruski, przez tą działkę do drogi polnej w kierunku miejscowości Kraszewo, przez tą miejscowość do torowiska, 

dalej torami kolejowymi do miejscowości Narzym do skrzyżowania z ul. Kościelną, następnie ul. Robotniczą 

do drogi przy oddziale leśnym 107 Nadleśnictwa Dwukoły, drogą do skrzyżowania dróg w oddziale leśnym 125 



 
 

Nadleśnictwa Dwukoły, dalej drogą przez oddziały 126, 115 w kierunku miejscowości Wierzbowo, skąd drogą 

północną granicą oddziałów leśnych 188-191 do miejscowości Rywociny, następnie drogą przez miejscowość 

Kurki do DW554 i następnie do miasta Działdowo, skąd ul. Mławską, Wolności, Nidzicką, Leśną do 

miejscowości Malinowo, dalej drogą leśną pomiędzy oddziałami leśnymi 466/470 Nadleśnictwa Lidzbark do 

rzeki Szkotówki, tą rzeką do rzeki Nida i dalej do miejscowości Chorab. 

351.  358 8269,41 polny/dobra 

Od miejscowości Wierzbowo drogą przez miejscowości Gołębiewo, Zabłocie Kozłowskie, Kozłówko, skąd 

DW545 do rzeki Szkotawa, rzeką do drogi pomiędzy oddziałami leśnymi 465/470 Nadleśnictwa Lidzbark do 

miejscowości Malinowo, dalej do miasta Działdowo, gdzie ul. Leśną, Nidzicką, Wolności, Męczenników, 

Karola Małłka do torowiska, dalej torami do DW542 przez miejscowość Burkat, Uzdowo do DW538, następnie 

DW538 do miejscowości Wierzbowo. 

352.  359 6759,63 polny/bardzo dobra 

Od miejscowości Uzdowo DW542 przez miejscowość Burkat do miasta Działdowo, skąd torowiskiem do 

miejscowości Płośnica, następnie przez miejscowość Płośnica do drogi przez oddział leśny 388A do 324 

Nadleśnictwa Lidzbark do DP1373N, skąd torowiskiem do stacji kolejowej Gralewo, dalej DW538 przez 

miejscowość Myślęta do miejscowości Uzdowo do DW542. 

353.  360 8001,90 polny/dobra 

Od stacji kolejowej Gralewo torowiskiem do DP1373N, skąd drogą przez oddziały leśne 324 oraz 333 

Nadleśnictwa Lidzbark do miejscowości Płośnica, dalej drogą 1286N do miejscowości Turza Mała, skąd drogą 

pomiędzy oddziałami leśnymi 401/399 Nadleśnictwa Lidzbark do osady Koty, następnie rzeką Wel do 

miejscowości Cibórz, skąd DW544 ponownie do rzeki Wel, rzeką do miejscowości Chełsty, następnie drogą do 

osady Ciechanówko, dalej do miejscowości Wąpiersk, Koszelewy, Malinowo do stacji kolejowej Tuczki, skąd 

torowiskiem do stacji kolejowej Gralewo. 

354.  361 5221,44 leśny/dobra 

Od skrzyżowania DW541 z DP1274N w miejscowości Ostaszewo DP1274N do drogi w kierunku oddziału 

leśnego 140 Nadleśnictwa Lidzbark, skąd drogą do miejscowości Grądy, dalej drogą do rzeki Wel łączącej 

jezioro Grądy z Tarczyńskim, następnie zachodnim brzegiem Jeziora Tarczyńskiego do granicy Rezerwatu 

przyrody „Ostrów Tarczyński”, skąd drogą do osady Koszelewki, dalej drogą do miejscowości Wąpiersk, 

następnie drogą nad Rezerwatem przyrody „Bagno Koziana” do osady Ciechanówko, dalej drogą do osady 

Chełsty, skąd drogą w kierunku osady Kowaliki, do skrzyżowania dróg nad oddziałami leśnymi 249/248 

Nadleśnictwa Lidzbark, dalej na północ drogą do mostu nad rzeką Wel, rzeką do drogi Mroczno-Rynek, po 

czym drogą 1250N do miejscowości Rynek, dalej na północ drogą w kierunku oddziału leśnego 153 

Nadleśnictwa Lidzbark do osady Wesołowo, skąd DW541 do miejscowości Ostaszewo. 

355.  362 5167,44 polny/słaba 

Od mostu znajdującego się nad rzeką Wel na DP1250N pomiędzy miejscowością Mroczno a miejscowością 

Rynek, rzeką do mostu przed Rezerwatem przyrody „Piekiełko”, skąd drogą pomiędzy oddziałami leśnymi 

238/237 Nadleśnictwa Lidzbark do skrzyżowania dróg nad oddziałami leśnymi 249/248 Nadleśnictwa Lidzbark, 

skąd drogą do osady Chełsty, skąd ponownie rzeką Wel do miasta Lidzbark, następnie DW544 do brzegu lasu 

przy oddziałach 599/607 Nadleśnictwa Lidzbark, skąd drogą przy oddziałach 599 i 592 Nadleśnictwa Lidzbark 

do granicy województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, skąd granicą do drogi Sugajno-

Mroczno, drogą do miejscowości Mroczno następnie DP1250N do mostu na rzece Wel w kierunku miejscowości 

Rynek. 

356.  363 6490,83 polny/słaba 
Od skrzyżowania DK15 z DP1335N w mieście Nowe Miasto Lubawskie, DP1335N przez miejscowość 

Gwiździny do miejscowości Mroczno, skąd DP1250N do granicy województw kujawsko-pomorskiego oraz 



 
 

warmińsko-mazurskiego i tą granicą do osady Kaługa, następnie drogą do miejscowości Nielbark, skąd północną 

drogą prowadzącą do ul. Ogrodowej w miejscowości Kurzętnik Górny do DK15, następnie DK15 aż do 

skrzyżowania z DP1335N w mieście Nowe Miasto Lubawskie. 

357.  364 8480,22 polny/średnia 

Od osady Śluzka DW538 przez miejscowości Wawrowice, Marzęcice do ronda w mieście Nowe Miasto 

Lubawskie, skąd DK15 do miejscowości Kurzętnik Górny, dalej ul. Ogrodową aż do miejscowości Nielbark 

następnie drogą do osady Kaługa, skąd granicą województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-

mazurskiego do kanału łączącego jeziora Łąkorz i Partęczyny Wielkie, następnie północnym brzegiem jeziora 

Partęczyny Wielkie do rzeki Skarlanka i tą rzeką do osady Śluzka. 

358.  365 6116,56 polny/słaba 

Od skrzyżowania torowiska z DW544 w mieście Działdowo, dalej DW544 do osady Kisiny, skąd drogą do 

miejscowości Kurki, Zakrzewo, następnie rzeką Wkra (Działdówka) do drogi Gruszka-Gródki, skąd drogą przez 

miejscowość Gródki do miejscowości Płośnica, dalej torowiskiem do skrzyżowania z DW544 w mieście 

Działdowo. 

359.  366 6814,45 polny/średnia 

Od miejscowości Płośnica przez miejscowość Gródki do rzeki Wkra (Działdówka), rzeką do drogi Nick-Nowy 

Dwór, skąd drogą przez miejscowości Nowy Dwór, Cibórz do rzeki Wel, następnie rzeką do osady Koty, skąd 

drogą pomiędzy oddziałami leśnymi 383/385 Nadleśnictwa Lidzbark do miejscowości Turza Mała, następnie 

drogą do Płośnicy. 

360.  367 8370,00 leśny/bardzo dobra 

Od miasta Lidzbark DW544 do miejscowości Cibórz przez miejscowość Nowy Dwór, Nick do granicy 

województw mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego i tą granicą do miejscowości Nowy Zieluń, skąd 

drogą pomiędzy oddziałami leśnymi 790/807 Nadleśnictwa Lidzbark do miejscowości Bryńsk, następnie drogą 

pomiędzy oddziałami leśnymi 746/747 Nadleśnictwa Lidzbark do miejscowości Czarny Bryńsk przy osadzie 

Węgornia do granicy województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego i tą granicą do osady 

Zalesie, skąd drogą przez oddział leśny 584 Nadleśnictwa Lidzbark do DW544, następnie DW544 do miasta 

Lidzbark. 

361.  368 3268,49 polny/bardzo słaba 

Od skrzyżowania dróg Bursz-Zakrzewo do miejscowości Rywociny, skąd drogą do granicy województw 

warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego i tą granicą do drogi DP4602W w kierunku miejscowości 

Niechłonin, następnie przez msc. Niechłonin, Gruszka do rzeki Wkra (Działdówka), następnie rzeką do 

miejscowości Zakrzewo, skąd drogą do skrzyżowania dróg Bursz-Zakrzewo. 

362.  369 5684,68 polny/bardzo słaba 

Od mostu na rzece Wkra (Działdówka) przez miejscowości Gruszka, Niechłonin do granicy województw 

mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego i tą granicą do miejscowości Nick i drogą przez miejscowość 

Nick do rzeki Wkra (Działdówka), następnie rzeką do drogi w kierunku miejscowości Gruszka. 

363.  370 3551,01 leśny/bardzo dobra 

Od miejscowości Nowy Zieluń DW541 do granicy województw mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego 

aż do granicy województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, dalej tą granicą do 

miejscowości Bryńsk Szlachecki, od miejscowości Bryńsk Szlachecki dalej granicą województw do 

miejscowości Czarny Bryńsk przy osadzie Węgornia, skąd drogą do miejscowości Bryńsk, następnie drogą 

pomiędzy oddziałami leśnymi 799/780 Nadleśnictwa Lidzbark do miejscowości Nowy Zieluń. 

364.  371 4123,56 leśny/bardzo dobra 

Od granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, drogą przez Bajdy do DW519 w miejscowości 

Zalewo i tą drogą do zjazdu w kierunku miejscowości Półwieś i dalej przez tę miejscowość oraz Jezierce, 

Rucewo, Jerzwałd do drogi na granicy gmin Zalewo-Susz i drogą wzdłuż tej granicy do jeziora Bądze, i jego 



 
 

wschodnim brzegiem, a tym samym granicą województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do drogi 

Latkowo-Bajdy. 

365.  372 7323,10 polny/słaba 

Od granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego drogą w oddziale leśnym 82 Nadleśnictwa 

Susz, przez miejscowość Bornice do DW520, następnie do DW515 w miejscowości Kamieniec i dalej tą drogą 

przez Różnowo do miejscowości Susz, dalej ulicami: Iławską, Kajki, Prabucką, Słowiańską i Piastowską i dalej 

drogą przez Bałoszyce, Jawty Wielkie, Żakowice do granicy województw warmińsko-mazurskiego  

i pomorskiego, tą granicą w kierunku północnym i wschodnim do drogi w oddziale leśnym 82. 

366.  373 3058,97 leśny/dobra 

Od miejscowości Narzym linią kolejową do rzeki Mławka, następnie tą rzeką w kierunku północno-wschodnim 

do granicy województw warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, i tą granicą do drogi Kęczewo-

Rywociny, następnie drogą, północną granicą oddziałów leśnych 191-188 Nadleśnictwa Dwukoły do 

miejscowości Wierzbowo, skąd drogą przez oddziały leśne 115, 126 do skrzyżowania w oddziale 125 i dalej 

drogą leśną w kierunku północno-wschodnim do zachodniej granicy oddziału 107 i dalej ul. Robotniczą, 

Kościelną do skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Narzym. 

  


