UCHWAŁA Nr XXXII/633/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 marca 2013 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, czarnkowskotrzcianeckiego i wągrowieckiego na obwody łowieckie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 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, czarnkowskotrzcianeckiego i wągrowieckiego na obwody łowieckie wprowadza się następujące zmiany:
1) Opis granicy obwodu łowieckiego nr 64 (stary nr 79_PIL) „Smolarnia” otrzymuje
brzmienie:
Granica biegnie drogą od m. Trzcianka w kier. płd.-zach. przez m. Boruj, m. Rychlik
i dalej w kier. m. Lipinki, przez m. Stawidło do strumyka. Strumykiem tym w kier. płn. do
drogi biegnącej z m. Smolarnia w kier. zach. do granicy gminy. Dalej drogą tą na zachód
ok. 200 m, a następnie drogą, która stanowi jednocześnie granicę Nadleśnictwa Trzcianka
na północ i później na wschód przez m. Straduń do m. Trzcianka.
2) Opis granicy obwodu łowieckiego nr 102 (stary nr 3_POZ) „Kakulin” otrzymuje
brzmienie:
Drogą Podlesie Kościelne - Popowo Kościelne w kierunku południowym od drogi
odchodzącej na m. Sarbia do m. Popowo Kościelne i dalej drogą przez Kakulin, Nadmłyn
do drogi Raczkowo - Piła Młyn. Drogą tą w kierunku zachodnim do m. Piła Młyn,
a następnie drogą do m. Skoki. Stąd torem kolejowym w kierunku na Wągrowiec do drogi
Przysieka - Sarbia i tą drogą w kierunku wschodnim przez Łosiniec, m. Sarbia do drogi
Podlesie Kościelne - Popowo Kościelne.
§2
1. Zmienia się na mapach przebieg granic obwodów łowieckich nr 64, 65, 102 i 104.
2. Przebieg granic obwodów łowieckich nr 64, 65, 102 i 104 po zmianach przedstawia mapa
topograficzna w skali 1: 200 000, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich nr 64, 65, 102 i 104 po zmianach stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXXII/633/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 marca 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
sprawie podziału północnej części Województwa
Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowskotrzcianeckiego i wągrowieckiego na obwody łowieckie

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 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 takŜe właściwej izby rolniczej.
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile pismem z dnia 23 lutego 2012 r.
zwrócił się z wnioskiem w sprawie zmiany przebiegu granic pomiędzy obwodami łowieckimi
nr 64 i 65 oraz nr 102 i 104. Korekta obejmowała zmianę opisów granic obwodów nr 64
i 102, zmiany na mapach przebiegu granic obwodów łowieckich nr 64, 65, 102 i 104 oraz
zmiany w rejestrze powierzchniowym obwodów łowieckich nr 64, 65, 102 i 104.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu stosownie do art. 27 ust. 1 wyŜej cytowanej ustawy, pismem
z dnia 1 lutego 2013 r., znak DR-I.7131.14/2011/2012/2013 wystąpił o wyraŜenie opinii
w sprawie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Poznaniu oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile.
Wszystkie wyŜej wskazane instytucje wyraziły pozytywne opinie w sprawie zmian opisów
granic obwodów łowieckich nr 64 i 102 i zmian na mapach przebiegu granic obwodów
łowieckich nr 64, 65, 102 i 104.
Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

