UCHWAŁA Nr XXIX/575/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie uzgodnienia granic zachodniopomorskich obwodów łowieckich
nr 123, 168, 170, 196, 197, 230, których część powierzchni znajduje się na terenie
województwa wielkopolskiego.

Na podstawie, art. 27 ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,
co następuje:
§1

1. Uzgadnia się przebieg granic zachodniopomorskich obwodów łowieckich nr 123, 168,
170, 196, 197, 230, których część powierzchni znajduje się na terenie województwa
wielkopolskiego
zgodnie
z
przedstawionym
przez
Sejmik
Województwa
Zachodniopomorskiego projektem podziału południowo-wschodniej części województwa
zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, uwzględniającym zgłoszone do
przedmiotowego projektu uwagi.
Zestawienie uzgodnionych obwodów łowieckich województwa zachodniopomorskiego
i graniczących z nimi obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Opisy granic uzgodnionych obwodów łowieckich województwa zachodniopomorskiego
stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXIX/575/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie uzgodnienia granic zachodniopomorskich obwodów łowieckich
nr 123, 168, 170, 196, 197, 230, których część powierzchni znajduje się na terenie
województwa wielkopolskiego.
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zamierza podjąć uchwałę w sprawie podziału
południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.
W związku z powyższym zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) Członek Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego pismem z dnia 19 kwietnia 2012 r., znak: WRiR-I.7131.10.2012.MS
zwrócił się do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z prośbą
o uzgodnienie zachodniopomorskich obwodów łowieckich nr 123, 168, 170, 196, 197, 230,
których część powierzchni znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu zestawił, do uzgodnienia, obwody łowieckie położone
w województwie zachodniopomorskim z graniczącymi obwodami łowieckimi w województwie
wielkopolskim (załącznik nr 1 do uchwały), a następnie stosownie do art. 27 ust. 1 wyżej
cytowanej ustawy, pismem z dnia 7 maja 2012 r. znak: DR-I.7131.15.2012 wystąpił,
o wyrażenie opinii w sprawie, do: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Zarządu
Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Poznaniu. Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu pismem z dnia 1 czerwca 2012 r., znak:
WIR.BW.AA.1228.2012 wydała pozytywną opinię w sprawie opisu i przebiegu granic
wszystkich zachodniopomorskich obwodów łowieckich będących przedmiotem uzgodnień.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile nie wniosła uwag co do opisu i przebiegu
granic obwodów nr 123, 168, 170 i 230 oraz przesłała uwagi, co do opisu granic obwodów
łowieckich nr 196 i 197. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile
zaopiniował pozytywnie przebieg i opisy granic obwodów łowieckich nr 123, 168, 197 i 230.
Wyżej wskazany Zarząd wykazał niespójności co do przebiegu granicy pomiędzy obwodami
nr 196 w województwie zachodniopomorskim i nr 14 w województwie wielkopolskim,
na odcinku źródeł rzeki Różycy. Zwrócił również uwagę, że w opisie granicy obwodu
łowieckiego nr 170 położonego w województwie zachodniopomorskim, niewłaściwie
określono nazwę rzeki Piława. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 11 czerwca 2012 r. znak:
DR-I.7131.15.2012 przekazał uwagi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
i Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego do Dyrektora Wydziału Rolnictwa
i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Zgodnie z pismem z dnia 2 października 2012 r. znak: WRiR-I.7131.10.2012.MS Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wszystkie zgłoszone uwagi zostały
w całości uwzględnione i wprowadzone do projektowanej mapy i opisów uzgadnianych
obwodów łowieckich województwa zachodniopomorskiego, tj. obwodów łowieckich nr 123,
168, 170, 196, 197, 230. Tym samym ostatecznie zostały uzgodnione opisy i przebiegi
wszystkich przedmiotowych granic obwodów łowieckich.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

