
U C H W A Ł A  Nr III/48/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2015 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  2013 r., poz. 1226 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 
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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r., poz. 3689, zmiana: 
Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 2775) zmienia się rejestr powierzchniowy w zakresie 
dotyczącym obwodów łowieckich o nr 175 oraz nr 176 i nadaje się jemu brzmienie, jak  
w załączniku do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do U C H W A Ł Y  Nr III/48/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2015 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 2013 r., poz. 1226 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.  

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 2 „Ratusz” w Poznaniu pismem z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
L. d. T-3/02/14/15 oraz z dnia 7 października 2014 r. L. dz. T-3/19/14/15 zwrócił się  
z wnioskiem o korektę powierzchni użytkowych obwodów łowieckich nr 175 „Poznań-
Wschód” i nr 176 „Poznań-Zachód”. Wnioskodawca uzasadnił konieczność wprowadzenia 
tych zmian brakiem możliwości prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej na terenach 
leżących w granicach administracyjnych miasta Poznania. 

Realizując powyższy wniosek wykonawca zadania, tj. Wielkopolski Zarząd Geodezji, 
Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu Pracownia Terenowa w Chodzieży 
wykonała nowy rejestr powierzchniowy obwodów nr 175 i 176, który stanowi załącznik   
do niniejszej uchwały    

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu stosownie do art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, pismem 
z dnia 1 grudnia 2014 r., znak DR-I.7131.33.2013/2014 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 terenów 
wyłączonych z obwodów łowieckich nr 175 i 176.   

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
 

 

 

 


