
 

UCHWAŁA Nr XLI/798/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie uzgodnienia granicy łódzkiego obwodu łowi eckiego Nr 207, którego cz ęść 
powierzchni znajduje si ę na terenie województwa wielkopolskiego. 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1226) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Uzgadnia się granicę łódzkiego obwodu łowieckiego Nr 207, którego część 
powierzchni znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie  
z przedstawionym przez Sejmik Województwa Łódzkiego projektem zmiany uchwały 
o podziale Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie. 

2. Opis granicy uzgodnionego obwodu łowieckiego województwa łódzkiego stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Mapa uzgodnionego obwodu łowieckiego województwa łódzkiego stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

  

 § 3 

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XLI/798/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie uzgodnienia granicy łódzkiego obwodu łowi eckiego Nr 207, którego cz ęść 
powierzchni znajduje si ę na terenie województwa wielkopolskiego. 

 

Sejmik Województwa Łódzkiego zamierza podjąć uchwałę zmieniającą Uchwałę Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału 
Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, w zakresie zmiany granicy obwodu 
łowieckiego Nr 207, leżącego na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego, którego 
przeważający obszar gruntów znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Zmiana ta 
wynika z porozumienia, jakie zawarły w sprawie przebiegu wspólnej granicy: Zarząd Koła 
Łowieckiego nr 16 „Żuraw” w Jutrosinie, dzierżawca obwodu łowieckiego nr 496 położonego 
w województwie wielkopolskim i Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 „Orzeł” w Wieruszowie, 
dzierżawca obwodu łowieckiego nr 207 położonego w województwie łódzkim.  
W związku z powyższym, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy  dnia 13 października 1995 r. 
Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1226) Zarząd Województwa Łódzkiego pismem z dnia 
25 listopada 2013 r., znak: RŚI.7131.34.2.2013.SW zwrócił się do Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z prośbą o uzgodnienie przebiegu granicy łódzkiego 
obwodu łowieckiego Nr 207, którego część powierzchni znajduje się na terenie województwa 
wielkopolskiego. 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu,  stosownie do art. 27 ust.1 wyżej cytowanej ustawy, pismem  
z dnia 10 grudnia 2013 r., znak DR-I.7131.45.2013 wystąpił o wyrażenie opinii w sprawie  
do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego w Kaliszu oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu pismem z dnia 23 grudnia 2013 r., Zn. spr.:  
ZO-751-30/13, zaopiniowała pozytywnie przebieg granicy ww. obwodu łowieckiego. 
Pozytywne opinie w sprawie wyraziły również Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu, 
zgodnie z Postanowieniem NR Ł/1/2014 z dnia 14.01.2014 r. i Zarząd Okręgowy Polskiego 
Związku Łowickiego w Kaliszu pismem z dnia 15 stycznia 2014 r., L.dz.923/2014r.  
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.   


