
UCHWAŁA NR XLV/739/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na 

obwody łowieckie 

 

Na podstawie art. 27 ust. 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 
łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr LI/1379/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

18 października 2010 r. w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody 

łowieckie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 171, poz. 2196 z późn. zm.2), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

2) załącznik nr 2 „Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich województwa 

kujawsko-pomorskiego”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do 

niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 3 w postaci mapy w skali 1:200 000 z podziałem województwa 

kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie, otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) uchyla się załącznik nr 4 stanowiący wykaz numeracji obwodów łowieckich 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 
                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r. poz. 1247. 
2 Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 302,  
poz. 3300. 



UZASADNIENIE 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Zakres regulacji dotyczy przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie. 

 

2. Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 

z późn. zm.): 

„Art. 27. 1. 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. 

2. (…) 

3. Podział na obwody łowieckie obszarów gruntów pozostających w zarządzie organów 

wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz zmiana granic tych 

obwodów odbywa się w porozumieniu z tymi organami.”. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):  

 Zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, projekt niniejszej uchwały 

(przyjęty uchwałą Nr XXXI/543/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

25 lutego 2013 r.), został przedstawiony do zaopiniowania właściwym terytorialnie 

podmiotom, tj. dyrektorom regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, zarządom 

okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego oraz właściwym izbom rolniczym. Opinie 

wobec przedstawionego projektu przedstawiły: 

-Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu (pismo z dnia 5 kwietnia 2013 r. sygn. 

DŁ-751-5/13); 

-RDLP w Gdańsku (pismo z dnia 18 marca 2013 r. sygn. ZH-751-02/2013); 

-RDLP w Pile (pismo z dnia 19 lutego 2013 r. sygn. ZO-751-03/2013); 

-RDLP w Łodzi (pismo z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. ZZ-4-751-11/13); 

-Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy (pismo z dnia 20 marca 2013 r. sygn. 673/2013); 

-Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu (pismo z dnia 14 marca 2013 r. sygn. 161/2013); 

-Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie (pismo z dnia 28 października 2013 r. 

sygn. 2996/10/2013-SW); 

-Pomorska Izba Rolnicza w Pruszczu Gdańskim (pismo z dnia 18 marca 2013 r.  



sygn. BPIR/S/60/2013); 

-Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu (pismo z dnia 25 marca 2013 r. sygn. 

WIR.BW.AA.1127.2013). 

Opinie i uwagi przedstawione przez upoważnione podmioty, w uzasadnionych przypadkach, 

zostały uwzględnione i wprowadzone do treści niniejszej uchwały. 

Podział na obwody łowieckie obszarów gruntów pozostających w zarządzie organów 

wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania, odbywa się w porozumieniu  

z tymi organami, w myśl art. 27 ust. 3 ww. ustawy. W związku z powyższym, przedmiotowy 

projekt został przedstawiony Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Bydgoszczy, jako 

jednostce upoważnionej z ramienia organów wojskowych, w celu podjęcia stosownego 

porozumienia. Pismem z dnia 16 lipca 2013 r. (sygn. 4384/WNiZW), RZI w Bydgoszczy 

podjął porozumienie, co do podziału gruntów należących do tej kategorii na obwody 

łowieckie. W wyniku porozumienia, obszar gruntów o łącznej powierzchni 942 ha, 

stanowiący własność Lasów Państwowych a przekazany w użytkowanie organom 

wojskowym, został zakwalifikowany jako obszar wyłączony z powierzchni obwodów 

łowieckich. Jednocześnie na mocy wymienionego porozumienia, obszar poligonu 

wojskowego o powierzchni 12 219 ha, znajdujący się w granicach obwodu łowieckiego  

nr 165 „Rudak”, został w całości włączony w skład powierzchni tego obwodu łowieckiego. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

W związku z uzasadnionymi propozycjami zmian w zakresie przebiegu granic oraz 

ich doprecyzowaniem, dla 19 obwodów łowieckich określono nowy przebieg granic (zał.  

nr 1). Potrzeba aktualizacji danych geodezyjnych dotyczących poszczególnych rodzajów 

składowych powierzchni, wchodzących w skład obwodów, określonych w rejestrze 

powierzchniowym obwodów łowieckich (zał. nr 2), wymagała nowelizacji obowiązującej 

uchwały w tym zakresie. 

Wobec postulatów przedstawionych w opiniach, dokonano wyłączenia z powierzchni 

obwodów powierzchni gruntów zajętych pod infrastrukturę autostrady A1. Łączny obszar 

gruntów zakwalifikowanych do wyłączenia został określony na 803 ha i dotyczy 26 obwodów 

łowieckich. Jednocześnie, w uzgodnieniu z dzierżawcami i zarządcami obwodów, dokonano 

korekty przebiegu granic obwodów na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa, dostosowując przebieg 

granic obwodów tak, aby granice obwodów przebiegały wzdłuż trasy autostrady A1. Przyjęte 

rozwiązanie umożliwia prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej w granicach obwodów 

przylegających do autostrady A1. 

Zmiana przebiegu granic obwodów łowieckich nr 220 „Konary” i nr 239 „Bachorce”, 



wynikająca z wniosku KŁ Nr 48 „Samura” w Woli Wapowskiej - dzierżawcy obwodu nr 220, 

została uzgodniona z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego – zarządcą 

obwodu nr 239 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny PZŁ Rożniaty, na mocy 

obustronnego porozumienia z dnia 9 stycznia 2013 r., które zgodnie z deklaracjami obu stron 

ostatecznie zamyka problem przebiegu granicy między wymienionymi obwodami. 

Na wniosek dzierżawców obwodów łowieckich dokonano połączenia sąsiadujących ze 

sobą obwodów, tj. nr 213 i nr 215, tworząc obwód nr 213 „Zbytkowo” oraz obwodów nr 243  

i nr 255, tworząc obwód nr 243 „Kawka”. Połączenie obwodów usprawni administrowanie  

i prowadzenie gospodarki łowieckiej na tych obszarach. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Określenie wielkości powierzchni wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz 

przebiegu ich granic jest związane z kwestią wydzierżawiania obwodów łowieckich.  

W umowie dzierżawy danego obwodu łowieckiego zamieszczane są dane dotyczące 

wielkości powierzchni obwodu łowieckiego oraz obszaru gruntów leśnych i pozostałych 

gruntów wchodzących w skład obwodu. Wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć 

otrzymany od dzierżawcy czynsz dzierżawny zgodnie z rodzajem powierzchni, tj. kwota 

czynszu odpowiadająca powierzchni państwowych gruntów leśnych przekazywana jest do 

nadleśnictw, natomiast czynsz odpowiadający powierzchni pozostałych gruntów 

wchodzących w skład obwodu trafia do właściwych terytorialnie gmin. Określenie 

właściwych wartości powierzchni obwodów łowieckich oraz przebiegu ich granic, umożliwi 

wydzierżawiającym ustalenie wysokości kwot należnego czynszu dzierżawnego oraz jego 

rozliczenie. 


