
- PROJEKT - 
 

UCHWAŁA NR .................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów 
łowieckich do kategorii 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 
łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału województwa wielkopolskiego na 499 obwodów łowieckich oraz zaliczenia 
obwodów łowieckich do kategorii. 

§ 2.  

Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich położonych w województwie wielkopolskim, który 
zawiera: 
1) numery obwodów łowieckich,  
2) powierzchnię całkowitą obwodów łowieckich,  
3) powierzchnię obwodów łowieckich po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy 

Prawo łowieckie z podziałem na powiaty i gminy, 
4) powierzchnię gruntów leśnych z podziałem na gminy  
5) zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo 

łowieckie, 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Mapa województwa wielkopolskiego z graficznym przebiegiem granic obwodów łowieckich stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Mapy poszczególnych obwodów łowieckich wraz z przebiegiem graficznym wyłączeń, o których mowa 
w art. 26 ustawy Prawo łowieckie, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5.  

Słowny opis granic obwodów łowieckich stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6.  

Zestawienie nieuwzględnionych uwag i opinii wraz ze sposobem ich rozpatrzenia stanowi załącznik  
nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 7.  

Tracą moc: 
1) uchwała 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 z 2011 r., Nr 373, poz. 6772, z 2013 r., poz. 2775, z 2015 r., poz. 8367), 

2) uchwała 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, z 2013 r., poz 7335, z 2015 r., poz. 988), 

3) uchwała nr XLI/799/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r.  
w sprawie podziału południowej części: powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, 
krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. 
Woj. Wielk. z  2014 r., poz. 861, z 2015 r., poz. 4806, poz. 8368), 

4) uchwała nr XLII/812/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r.  
w sprawie podziału południowo - zachodniej części Województwa Wielkopolskiego powiatów: 
gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i rawickiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. 
Wielk. z 2014 r., poz. 1689, z 2015 r., poz. 8369), 

5)  uchwała nr XLIV/853/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r.  
w sprawie podziału południowo - wschodniej części Województwa Wielkopolskiego powiatów: 
kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 
r., poz. 3242). 

§ 8.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 9.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi  
w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


