
     U C H W A Ł A  Nr XXXIX/770/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2013 r. 

 

zmieniaj ąca Uchwał ę Nr XXIV/417/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 
23 lipca 2012 r. w sprawie podziału centralnej cz ęści Województwa Wielkopolskiego: 
powiatów gnie źnieńskiego, grodziskiego, mi ędzychodzkiego, nowotomyskiego, 
obornickiego, pozna ńskiego, miasta Pozna ń, średzkiego, śremskiego, 
szamotulskiego, wolszty ńskiego i wrzesi ńskiego 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.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1 

 
W załączniku nr 1 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 zmienia się opisy granic obwodów łowieckich nr 147 
i 214 w następujący sposób: 

 
1) Opis granicy obwodu łowieckiego nr 147 (stary nr 37_POZ) „Lubosz” otrzymuje 

brzmienie: 

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

2) Opis granicy obwodu łowieckiego nr 214 (stary nr 59_POZ) „Linie” otrzymuje 
brzmienie: 

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

 
§ 2 

 
Zmienia się mapę topograficzną w skali 1:200 000, stanowiącą załącznik nr 2 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, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
W załączniku nr 3 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 zmienia się rejestr 
powierzchniowy w zakresie dotyczącym obwodów łowieckich nr 147, 214, 231 i 232. 
Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich nr 147, 214, 231 i 232 po zmianach stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 5 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY  Nr XXXIX/770/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2013 r. 

zmieniaj ąca Uchwał ę Nr XXIV/417/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 
23 lipca 2012 r. w sprawie podziału centralnej cz ęści Województwa Wielkopolskiego: 
powiatów gnie źnieńskiego, grodziskiego, mi ędzychodzkiego, nowotomyskiego, 
obornickiego, pozna ńskiego, miasta Pozna ń, średzkiego, śremskiego, 
szamotulskiego, wolszty ńskiego i wrzesi ńskiego 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.  

Zarządy Koła Łowieckiego Nr 96 „HUBERT” w Zbąszyniu i Koła Łowieckiego Nr 39 ‘Wycinek” 

w Nowym Tomyślu pismem z dnia 31 stycznia 2013 r. zwróciły się z wnioskiem o korektę na 

mapach zachodniej granicy pomiędzy obwodami łowieckimi nr 231 „Grubsko” i nr 232 

„Zbąszyń”. 

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 17 „DROP” w Poznaniu pismem z dnia 3 marca 2013 r. zwrócił 

się z wnioskiem o dokonanie zmiany przebiegu granicy na odcinku północno-wschodnim 

pomiędzy obwodami łowieckimi nr 214 „Linie” i Nr 147 „Lubosz”. 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu stosownie do art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, pismem 

z dnia 1 października 2013 r., znak DR-I.7131.10.2013 wystąpił o wyrażenie opinii w sprawie 

do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarządu Okręgowego Polskiego 

Związku Łowieckiego w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. 

Wszystkie wyżej wskazane instytucje wyraziły pozytywne opinie w sprawie zmian opisów 

granic obwodów łowieckich nr 147 i 214 oraz zmian na mapach przebiegu granic obwodów 

łowieckich nr 147, 214, 231 i 232  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 


