
U C H W A Ł A  Nr XLI/799/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie podziału południowej cz ęści Województwa Wielkopolskiego: powiatów 
jaroci ńskiego, kaliskiego, k ępińskiego, krotoszy ńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego 
i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie. 

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1226) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się podziału południowej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów 
jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego 
i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie. 

§ 2 

Opisy granic 88 obwodów łowieckich południowej części Województwa Wielkopolskiego 
o numerach: od 380 do 388, od 390 do 416, od 448 do 476, od 487 do 507 i od 509 do 510, 
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 południowej części 
Województwa Wielkopolskiego: powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, 
krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego 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 południowej części Województwa 
Wielkopolskiego o numerach: od 380 do 388, od 390 do 416, od 448 do 476, od 487 do 507 
i od 509 do 510, 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 380 do 416, od 448 do 476, od 487 do 510 położonych w powiatach: jarocińskim, 
kaliskim, kępińskim, krotoszyńskim, pleszewskim, ostrowskim i ostrzeszowskim. 

§ 8 

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

 

 

 



 

UZASADNIENIE  DO  UCHWAŁY  Nr XLI/799/14 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

w sprawie podziału południowej cz ęści Województwa Wielkopolskiego: powiatów 

jaroci ńskiego, kaliskiego, k ępińskiego, krotoszy ńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego 

i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie. 

 

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

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1226) 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, pismem z dnia 20 marca 2013 r., znak: DR - I.7131.11.2013, 

stosownie do art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, wystąpił o wyrażenie opinii  w sprawie 

podziału południowej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów jarocińskiego, 

kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego 

na obwody łowieckie do dyrektorów: Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu 

i Wrocławiu, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu 

i Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.  

 Jednocześnie Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 20 marca 2013r., 

znak: DR -I.7131.11.2013 wystąpił do Zarządów Okręgowych Polskiego Związku 

Łowieckiego w  Koninie, Lesznie i  Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie przebiegu granic 

obwodów łowieckich i ich opisów, które graniczą z obwodami okręgu kaliskiego.  

 W dniu 25 marca 2013 r. pismem nr DR - I.7131.11.2013 Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy, wystąpił z prośbą do Przewodniczących 

Sejmików Województw Dolnośląskiego i Łódzkiego o uzgodnienie projektu podziału 

południowej części Województwa Wielkopolskiego w odniesieniu do obwodów łowieckich, 

których część położona jest na obszarze tych województw. W Województwie Dolnośląskim 

uzgodnienie dotyczyło obwodu numer 474, a w Województwie Łódzkim obwodów 

o numerach: 390, 393, 496 i 504.  

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 

20 marca 2013 r., znak: DR - I.7131.11.2013 wystąpił do Wojskowego Zarządu Infrastruktury 

w Poznaniu w celu uzgodnienia granic obwodów łowieckich pozostających w zarządzie 

organów wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania. Pismem z dnia 



28 marca 2013 r., Nr 1990/13 Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu nie wniósł 

zastrzeżeń do przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 W trakcie prac nad podziałem południowej części województwa na obwody łowieckie 

na wniosek z dnia 3 czerwca 2013 r., znak: L.dz. 437/A/2013 Zarządu Okręgowego 

PZŁ w Kaliszu połączono obwody łowieckie: nr 388 „Biernatki” i nr 389 „Kamień”, w jeden 

obwód łowiecki nr 388 „Kamień-Biernatki”, oraz na wniosek z dnia 5 czerwca 2013 r., znak: 

DL 9 27/669/2013 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Leśnego Zakładu 

Doświadczalnego w Siemianicach połączono obwody łowieckie nr 505 „Biadaszki” i 508 

„Siemianice” w jeden obwód łowiecki nr 505 „Siemianice-Biadaszki”.  

Uwzględniając uwagi zgłoszone przez instytucje opiniujące i koła łowieckie 

wprowadzono także odpowiednio, korekty przebiegu granic, ich opisów oraz zmieniono 

powierzchnie obszarów wyłączonych w odniesieniu do obwodów łowieckich nr: 380, 381, 

382, 383, 387, 388, 391, 392, 393, 399, 403, 404, 453, 496, 504, 505 i 507. W związku 

z powyższym pismem z dnia 29 listopada 2013 r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

ponownie zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarządów 

Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu i Koninie oraz Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej w Poznaniu o zaopiniowanie przebiegu granic ww. obwodów i ich opisów po 

naniesionych korektach. W wyniku powyższych działań uzyskano pozytywne opinie 

w sprawie podziału południowej części województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie. 

W dniu 7 listopada 2013 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę 

Nr XLII/1413/13 w sprawie uzgodnienia z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego 

przebiegu części granicy obwodu łowieckiego numer 474 okręgu kaliskiego, którego grunty 

w mniejszej części leżą także w województwie dolnośląskim.  

W dniu 17 grudnia 2013 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę 

Nr XLIII/795/13 w sprawie uzgodnienia podziału Województwa Wielkopolskiego na obwody 

łowieckie w części dotyczącej obwodów znajdujących się na terenie Województwa 

Łódzkiego o następujących numerach: 390, 393, 496 i 504.  

 Ponadto w dniu 17 grudnia 2013 r. do Departamentu wpłynęła informacja Zarządu 

Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu o niewłaściwym wyznaczeniu 

granicy pomiędzy obwodem łowieckim nr 382 położonym w okręgu kaliskim, a obwodem 

łowieckim nr 371 położonym w okręgu konińskim na odcinku „od m. Gadówek do m. Gadów”. 

W związku z tym w dniu 13 stycznia 2014 r. przeprowadzono wizję terenową w sprawie 

uzgodnienia przebiegu granicy pomiędzy ww. obwodami. Zarządy kół łowieckich 

dzierżawiące obwody łowieckie nr 382 i 371 w obecności Przewodniczących Zarządów 

Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu i Koninie uzgodniły przebieg i opis 

granicy na spornym odcinku „od m. Gadówek do m. Gadów”.  

 W dniu 14 stycznia 2014 r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił raz 

jeszcze do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarządów Okręgowych 

Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu i Koninie oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej 



w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie przebiegu granicy obwodu łowieckiego nr 382 i jej 

opisu po zmianach. W dniu 15 stycznia 2014 r. w tej sprawie uzyskano pozytywne opinie 

Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu i Koninie oraz 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Poznaniu pozytywną opinię wyraziła w piśmie z dnia 16 stycznia 2014 r. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 
 


