
Uchwała Nr XXIV/465/08 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 27 listopada 2008 r. 
 
 
 
 
w sprawie „Podziału województwa Warmińsko-Mazurskiego 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 i 2 ustawy         
z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. 
zm.) - uchwala się, co następuje: 
 

§1. 
 

1. Wprowadza się „Podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”. 
 
2. „Podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” zawierający 
wykaz obwodów łowieckich z wyszczególnieniem ich dotychczasowej i nowej numeracji 
wraz z powierzchnią i opisem granic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
3. Mapa z wyznaczonymi granicami obwodów łowieckich stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
 

§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
 

§3. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 roku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. 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. Jeżeli obwód łowiecki znajduje się na obszarze więcej niż 
jednego województwa uchwałę odnośnie określenia granic danego obwodu podejmuje sejmik 
województwa  właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem 
województwa właściwym dla pozostałego gruntu. 
 Materiał określający „Podział  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody 
łowieckie” składa się z dwóch integralnych części: opisów granic obwodów łowieckich oraz 
map, na których wyznaczone są te granice. Opisy granic zostały określone wg. 
dotychczasowego ich układu, z uwzględnieniem wniosków uzgodnionych między zarządcami 
i dzierżawcami obwodów, które napłynęły od kół łowieckich i nadleśnictw oraz zarządów 
okręgowych PZŁ - dotyczy obwodów nr: 35 (SU 26), 56 (EL 14), 62 (SU 38), 63 (SU 39), 81 
(EL 24), 165 (SU 109), 166 (SU 110), 169 (OL 55), 175 (OL 77), 204 (OL 71), 210 (OL 90), 
248 (OL 106), 249 (OL 107), 251 (OL 109), 256 (SU 154), 262 (OL 123), 280 (OL 120), 281 
(OL 134), 287 (SU 162), 291 (OS 1), 294 (OL  137), 295 (OL 149), 326 (OL 166), 343 (CI 
1), 355 (TO 9), 369 (CI 24). 
 Projekt „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” 
uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. 
 Uchwała Sejmiku „Podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na obwody 
łowieckie” wchodzi w życie z nowym łowieckim rokiem gospodarczym, tj. z dniem  
1 kwietnia 2009 r.  
 Wykonanie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 


