
 

UCHWAŁA Nr XII/338/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

 

w sprawie uzgodnienia przebiegu granic dolno śląskich obwodów łowieckich nr: 13, 16  
i 27, których 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 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Uzgadnia się przebieg granic dolnośląskich obwodów łowieckich nr: 13, 16 i 27, których 
część powierzchni znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego.  

2. Opisy granic uzgodnionych obwodów łowieckich województwa dolnośląskiego 
stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Mapy uzgodnionych obwodów łowieckich województwa dolnośląskiego stanowią 
załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

  

 § 3 

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XII/338/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

 

w sprawie uzgodnienia przebiegu granic dolno śląskich obwodów łowieckich nr: 13, 16  
i 27, których cz ęść powierzchni znajduje si ę na terenie województwa wielkopolskiego. 

 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zamierza podjąć uchwałę o podziale północnej części 
województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie. Podział północnej części województwa 
dolnośląskiego na obwody łowieckie obejmuje obwody leżące jednocześnie na obszarze 
województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, których przeważający obszar gruntów 
znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego. 
W związku z powyższym zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) Przewodnicząca Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego pismem z dnia 14 maja 2015 r. znak: DOW-S.II.7131.18.2015.RK, L.dz. 
1495/05/2015 zwróciła się do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z prośbą o uzgodnienie dolnośląskich obwodów łowieckich nr 13, nr 16 i nr 27.  
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu stosownie do art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, pismem  
z dnia 30 czerwca 2015 r. znak DR-I.7131.24.2015 wystąpił o wyrażenie opinii w sprawie do: 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego w Lesznie oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r., Zn. spr.: 
ZO.7302.9.2015 zaopiniowała pozytywnie zaproponowane opisy i przebiegi granic obwodów 
łowieckich nr 13, 16 i 27. Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu, zgodnie z postanowieniem 
z dnia 24 lipca 2015 r. Nr Ł/6/2015 nie wniosła zastrzeżeń do przebiegu granic i opisów 
dolnośląskich obwodów łowieckich nr 13, 16 i 27, leżących jednocześnie na obszarze 
województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Pozytywną opinię w sprawie, w piśmie z dnia 
30 lipca 2015 r. L.dz. 667/15, wyraził również Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 
Łowieckiego w Lesznie.  
 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.   


