
U C H W A Ł A  Nr XXIV/417/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 23 lipca 2012 r.

w  sprawie  podziału  centralnej  części  Województwa  Wielkopolskiego:  powiatów 
gnieźnieńskiego,  grodziskiego,  międzychodzkiego,  nowotomyskiego,  obornickiego, 
poznańskiego,  miasta  Poznań,  średzkiego,  śremskiego,  szamotulskiego, 
wolsztyńskiego i wrzesińskiego na obwody łowieckie.

Na podstawie art.  27  ust.  1  i  2  ustawy  z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje:

§ 1
Dokonuje  się  podziału  centralnej  części  Województwa  Wielkopolskiego,  powiatów 
gnieźnieńskiego,  grodziskiego,  międzychodzkiego,  nowotomyskiego,  obornickiego, 
poznańskiego,  miasta  Poznań,  średzkiego,  śremskiego,  szamotulskiego,  wolsztyńskiego 
i wrzesińskiego na obwody łowieckie.

§ 2
Opisy  granic  185 obwodów  łowieckich  centralnej  części  Województwa  Wielkopolskiego 
o numerach:  od 106 do 188, od 190 do 232, od 295 do 329 i  od 341 do 364 stanowią 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Przebieg  granic  obwodów  łowieckich,  o  których  mowa  w  §  2,  przedstawia  mapa 
topograficzna w skali 1: 200 000, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4
Mapy  z  przebiegiem  granic  poszczególnych  obwodów  łowieckich  centralnej  części 
Województwa Wielkopolskiego, powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, 
nowotomyskiego,  obornickiego,  poznańskiego,  miasta  Poznań,  średzkiego,  śremskiego, 
szamotulskiego, wolsztyńskiego i wrzesińskiego w skali 1: 50 000 znajdują się w siedzibie 
Departamentu  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 5
Rejestr  powierzchniowy  obwodów  łowieckich  centralnej  części  Województwa 
Wielkopolskiego o numerach od  106 do 188, od 190 do 232, od 295 do 329 i od 341 do 364 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 7
Traci moc rozporządzenie Nr 32/2004 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2004 r. 
w sprawie  podziału  Województwa  Wielkopolskiego  na  obwody  łowieckie  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielk. Nr 42, poz. 1022 ze zm.) w części dotyczącej obwodów łowieckich o numerach: od  
106 do 188, od 190 do 232, od 295 do 329 i od 341 do 364  położonych w powiatach: 
gnieźnieńskim,  grodziskim,  międzychodzkim,  nowotomyskim,  obornickim,  poznańskim, 
miasta Poznań, średzkim, śremskim, szamotulskim, wolsztyńskim i wrzesińskim.

§ 8
Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie  14 dni  od jej  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 



UZASADNIENIE  DO  UCHWAŁY  Nr XXIV/417/12

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 lipca 2012 r.

w  sprawie  podziału  centralnej części  Województwa  Wielkopolskiego:  powiatów 
gnieźnieńskiego,  grodziskiego,  międzychodzkiego,  nowotomyskiego,  obornickiego, 
poznańskiego,  miasta  Poznań,  średzkiego,  śremskiego,  szamotulskiego, 
wolsztyńskiego i wrzesińskiego na obwody łowieckie.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic 

tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa w drodze 

uchwały,  po zasięgnięciu  opinii  właściwego  dyrektora  regionalnej  dyrekcji  Państwowego 

Gospodarstwa  Leśnego  Lasy  Państwowe  i  Polskiego  Związku  Łowieckiego,  a  także 

właściwej izby rolniczej.

Departament  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 

Wielkopolskiego  w  Poznaniu  wystąpił  pismem  z dnia  31  stycznia  2012  r.,  znak: 

DR.I.7131.14.2011, stosownie do art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, o wyrażenie opinii 

w  sprawie  podziału  centralnej  części  Województwa  Wielkopolskiego:  powiatów 

gnieźnieńskiego,  grodziskiego,  międzychodzkiego,  nowotomyskiego,  obornickiego, 

poznańskiego,  miasta  Poznań,  średzkiego,  śremskiego,  szamotulskiego,  wolsztyńskiego 

i wrzesińskiego na  obwody  łowieckie  do dyrektorów:  Regionalnych  Dyrekcji  Lasów 

Państwowych w Pile, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Zielonej Górze, Zarządu Okręgowego 

Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu i Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. 

Na wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (Nadleśnictwo Grodziec) 

dokonano  zmiany  opisów granic  obwodów  łowieckich  nr  306,  307  i  308.  Uwzględniono 

również  propozycję  zmian  do  opisów  granic  obwodów  łowieckich  nr  217  i  225,  które 

zaproponował  Dyrektor  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Szczecinie.  Opinie 

pozostałych  Regionalnych  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  sprawie  podziału  centralnej 

części Województwa Wielkopolskiego na obwody łowieckie są pozytywne.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu zaopiniował pozytywnie przebieg i opis granic obwodów 

łowieckich  centralnej  części  Województwa  Wielkopolskiego  na  obwody  łowieckie  po 

uwzględnieniu zmian w opisach i przebiegu granic następujących obwodów : nr 143, nr 221, 

nr 229, nr 135, nr 136 i nr 362. Zmiany te zostały uwzględnione. 

Wielkopolska  Izba  Rolnicza  w  Poznaniu  nie  wniosła  zastrzeżeń  do  zaproponowanego 

przebiegu  i  opisu  granic  obwodów  łowieckich  centralnej  części  Województwa 

Wielkopolskiego na obwody łowieckie.

Ponadto  Departament  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa  Wielkopolskiego  w  Poznaniu  pismem  z dnia  27 stycznia  2012  r.,  znak: 

DR.I.7131.14.2011  wystąpił  do  Zarządów  Okręgowych  Polskiego  Związku  Łowieckiego 



w Kaliszu,  Koninie, Lesznie i   Pile o wyrażenie opinii w sprawie przebiegu granic obwodów 

łowieckich i ich opisów, które graniczą z obwodami okręgu poznańskiego. 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lesznie wniósł  propozycję  zmiany do przebiegu granicy 

obwodu  nr  322  w  powiecie  śremskim  sąsiadującego  z  obwodem  nr  330  w  powiecie 

kościańskim. Zaproponowana zmiana została naniesiona na mapie i uwzględniona w opisie 

granicy. 

Pozostałe  zarządy okręgowe PZŁ wyraziły  pozytywną  opinię w sprawie  przebiegu granic 

obwodów łowieckich okręgu poznańskiego.

W dniu 16 stycznia 2012 r. pismem nr DR.I.7131.14.2011  Departament Rolnictwa 

i Rozwoju  Wsi  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  w  Poznaniu, 

stosownie do art. 27 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, wystąpił z prośbą do Przewodniczących 

Sejmików Województw Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego o uzgodnienie projektu podziału 

centralnej  części  Województwa  Wielkopolskiego  w  odniesieniu  do  obwodów  łowieckich, 

których  część  położona  jest  na  obszarze  tych  województw.  W Województwie  Kujawsko-

Pomorskim uzgodnienie  dotyczyło  obwodów o numerach:  160 i  164,  a  w Województwie 

Lubuskim obwodów o numerach: 149, 218, 356, 361 i 362. 

W dniu 23 kwietnia 2012 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

podjął  uchwałę  Nr  XX/360/12  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  podziału  Województwa 

Wielkopolskiego na obwody łowieckie, w zakresie obwodów łowieckich położonych w części 

na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, o następujących oznaczeniach : nr 160 

„Duszno” i nr 164 „ Trzemżal”. 

W dniu  25  czerwca  2012  r.  Sejmik  Województwa  Lubuskiego  w  Zielonej  Górze podjął 

uchwałę  Nr  XXVI/257/12 w  sprawie  uzgodnienia  projektu  podziału  Województwa 

Wielkopolskiego  w  zakresie  obwodów  łowieckich  położonych  w  części  na  terenie 

Województwa Lubuskiego o następujących numerach: 149, 218, 356, 361, 362. 

W trakcie podziału województwa na obwody łowieckie zgodnie z art. 23 ust.2 wyżej 

cytowanej  ustawy  Departament  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa  Wielkopolskiego  w  Poznaniu  pismem  z  dnia  13  kwietnia  2012  r.,  znak: 

DR. I.7131.14.2011 wystąpił do Ministra Środowiska o wyrażenie zgody na utworzenie pięciu 

obwodów łowieckich w Województwie Wielkopolskim, o powierzchni mniejszej niż 3000 ha. 

Minister Środowiska decyzją nr DL.gł-672/2/19096/12/jl z dnia 14.05.2012 r. wyraził zgodę 

na utworzenie pięciu obwodów o następujących oznaczeniach: nr 120 „Smolarnia”, nr 138 

„Bucharzewo”,  nr  304  „Bażantarnia”,  nr  311  „Winnagóra”,  nr  344  „Kobylniki”,  których 

powierzchnia jest mniejsza niż 3000 hektarów.

Ponadto  zgodnie z  art.  27 ust  3  wyżej  cytowanej  ustawy  Departament  Rolnictwa 

i Rozwoju  Wsi  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  w  Poznaniu 

pismem  z  dnia  29 sierpnia  2011  r.,  znak  DR.I.7131.14.2011  wystąpił  do  Wojskowego 

Zarządu  Infrastruktury  w Poznaniu  w  celu  uzgodnienia  granic  obwodów  łowieckich 

pozostających  w  zarządzie  organów  wojskowych  lub  przydzielonych  tym  organom  do 

wykorzystania.  Uzgodnienie dotyczyło  obwodów łowieckich nr  116, 181 i  186, na terenie 



których  znajdują  się  grunty  w  zarządzie  organów  wojskowych.  Departament  Rolnictwa 

i Rozwoju  Wsi  w  dniu  23  września  2011  r.  otrzymał  stosowne  pismo  od  Wojskowego 

Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, który zaakceptował przebieg granic ww. wymienionych 

obwodów łowieckich.

W  trakcie  prac  nad  podziałem  województwa  na  obwody  łowieckie  zlikwidowano 

obwód nr 189. Jego północną część leżącą powyżej drogi ekspresowej S-5 przyłączono do 

obwodu łowieckiego nr 190. Południową część obszaru tego obwodu położoną poniżej ww. 

drogi ekspresowej przyłączono do obwodu łowieckiego nr 174.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


