
 

U C H W A Ł A  Nr XII/335/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

 
zmieniająca Uchwałę Nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: 
powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego 
na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2011.373.6772, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013, 
poz. 2775). 

 
 

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 1 do uchwały Nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów 
złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego na obwody 
łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2011.373.6772, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013, poz. 2775), 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) Łączy się obwody łowieckie nr 11 (stary nr 11_PIL) „Stare Dzierżąźno” i nr 12 (stary nr 12_PIL) 

„Górzna” w jeden obwód łowiecki nr 11 (stary nr 11_12_PIL)  nadając nazwę „Stare Dzierżąźno-
Górzna”. 

2) Zmienia się opis granicy obwodu łowieckiego nr 11 (stary nr 11_12_PIL) „Stare Dzierżąźno-
Górzna”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

3) Skreśla się opis granicy obwodu łowieckiego nr 12 (stary nr 12_PIL) „Górzna”.  
 

§ 2 
 
Zmienia się mapę topograficzną w skali 1:200 000, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały 
Nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, pilskiego, 
chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. 
Wielk. 2011.373.6772, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013, poz. 2775), który otrzymuje brzmienie, 
jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
 

1. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  
28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: 
powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego 
na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2011.373.6772, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013, 
poz. 2775) zmienia się rejestr powierzchniowy w zakresie dotyczącym obwodu łowieckiego nr 11.  

2. Rejestr powierzchniowy obwodu łowieckiego nr 11 (stary nr 11_12_PIL), po zmianach, stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

3. Skreśla się rejestr powierzchniowy w zakresie dotyczącym obwodu łowieckiego nr 12 (stary 
nr 12_PIL) „Górzna”.  

 

§ 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 U C H W A Ł Y  Nr XII/335/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

 

zmieniającej uchwałę Nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: 
powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego 
na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2011.373.6772, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013, 
poz. 2775). 

 

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.  

Pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. Przewodniczący Koła Łowieckiego nr 4 „Kuropatwa”  
w Złotowie - dzierżawca obwodów łowieckich nr: 11 „Stare Dzierżąźno” i nr 12 „Górzna”, zwrócił się 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z wnioskiem w sprawie 
połączenia obwodów łowieckich nr 11 i nr 12. Przedmiotowe obwody łowieckie położone są  
w powiecie złotowskim, na terenie gmin: Złotów, Zakrzewo, Tarnówka i Jastrowie. 

Dokonanie połączenia obwodów łowieckich nr 11 i nr 12 wnioskodawca uzasadnił tym,  
że sąsiadujące ze sobą obwody charakteryzuje podobna specyfika siedliskowa oraz gatunkowa 
zwierząt, a połączenie tych obwodów ułatwi prowadzenie gospodarki łowieckiej, m.in. uprości 
planowanie i wykonywanie polowania.  

Realizując powyższy wniosek wykonawca zadania, tj. Wielkopolski Zarząd Geodezji, 
Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu Pracownia Terenowa w Chodzieży połączyła ww. 
obwody łowieckie w jeden obwód łowiecki nr 11 „Stare Dzierżąźno-Górzna” i wykonała nowy opis, 
mapę i rejestr powierzchniowy tego obwodu, które stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej 
uchwały.     

W dniu 3 lipca 2015 r. pismem znak DR-I.7131.28.2015 Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu stosownie do 
art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, wystąpił o wyrażenie opinii w sprawie zmiany opisu  
i  przebiegu granicy obwodu łowieckiego nr 11 „Stare Dzierżąźno-Górzna” do Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Pile, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile  
oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. 

Wszystkie wyżej wskazane instytucje wyraziły pozytywne opinie w sprawie zmiany opisu 
i przebiegu na mapie granicy obwodu łowieckiego nr 11 „Stare Dzierżąźno-Górzna”. 
 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 

 

 

 


