
Wnioskodawca Uwaga

Roztrzygnięcie Uwagi: 

uwzględniono, uwzględniono w 

części, nie uwzględniono Uzasadnienie

PEGASUS Sp. z o.o. w 

Zadwórzu

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 30/1, 33/3 obręb 

Czarna Górna, 42, 197/1, 

199/1, 199/3, 199/5, 

199/6, 203/1, 203/3, 38, 

40/1, 40/3, 40/4 obręb 

Czarna Dolna, 67, 93, 

96/1, 95, 121, 66, 94/2 

obręb Zadwórze.

uwzględniono w części

Działki o nr ewid. 33/3 obręb Czarna Górna, 42, 197/1, 199/1, 

193/3, 199/5, 199/6, 203/1, 203/3, 38, 40/1, 40/3, 40/4 obręb 

Czarna Dolna, oraz 67, 93, 96/1, 95, 66, 94/2 obręb 

Zadwórze nie zostały wyłączone z obwodu łowieckiego, gdyż 

stanowią one grunty rolne oddalone od zabudowań 

mieszkalnych, nie wchodzące w obszar zwartej zabudowy. 

Nieruchomość o nr ewid. 30/1 leżąca w miejscowości Czarna 

Górna została częściowo wyłączona z gospodarki łowieckiej, 

natomiast działka o nr ewid. 121 obręb Zadwórze, została 

wyłączona w całości ponieważ działka ta znajduje się w 

zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Wojciech Jan Dziekan

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 437/1, 438/1, 440, 

802, 1009/1  obręb 

Partynia, 573 obręb 

Radomyśl Wielki.

uwzględniono w części

Działki o nr ewid. 437/1, 438/1, 440, 802 obręb Partynia oraz 

573 obręb Radomyśl Wielki nie zostały wyłączone z obwodu 

łowieckiego, gdyż stanowią one grunty rolne oddalone od 

zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące w obszar zwartej 

zabudowy. Jedynie nieruchomości o nr ewid. 1009/1 i 802 

leżące w miejscowości Partynia zostały wyłączone z 

gospodarki łowieckiej (działka o nr ewid. 802 obręb Partynia 

częściowo), ponieważ znajdują się w zwartej zabudowie 

mieszkaniowej.

Gmina Miejska Mielec 

reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta Mielec 

Jacka Wiśniewskiego

Propozycja zmiany 

granicy obwodów 

łowieckich nr 29 pk, 38 

pk, 37 pk, 58 pk, 59 pk i 

71 pk oraz dodania 

wiersza Gmina Miejska 

Mielec w rejestrach 

powierzchniowych 

przedmiotowych 

obwodów.

uwzględniono w części

Wnioskowane granice obwodów zostały dostosowane 

względem granic administracyjnych województwa 

podkarpackiego. Marszałek województwa 

w trakcie przygotowywania projektu podziału nie ma 

obowiązku korygowania obwodów 

do granic administracyjnych gmin i nadleśnictw. Nakreślanie 

obwodów wzdłuż wnioskowanych granic jest możliwe w 

przypadku kiedy granica biegnie po naturalnych lub 

wyraźnych znakach w terenie, zgodnie z art. 25 pkt 3 ustawy 

z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 

r. poz. 67) i kiedy przemawiają za tym aspekty 

powierzchniowe i przyrodnicze regulowane zapisami art. 23, 

25, 26 i 27 ustawy. Jednakże, w celu ułatwienia przyszłej 

weryfikacji powierzchni obwodów łowieckich dla naliczania 

czynszu dzierżawnego dokonano rozbicia wiersza Mielec na: 

Mielec i Miasto Mielec w rejestrach powierzchniowych 

obwodów łowieckich nr 37 pk, 38 pk, 29 pk, 71 pk, 59 pk i 58 

pk będących załącznikiem nr 2 do projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału 

województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz 

zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Raport z konsultacji społecznych

projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz 

zaliczenia ich do kategorii

konsultacje społeczne:

30.12.2019 r. – 20.01.2020 r.



Agnieszka Łopata

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 9/29, 48, 51, 65, 

68/87 obręb Czystogarb, 

45/2, 52, 54, 45/9, 47/2, 

49/2 obręb Paszowa, 

198/4 obręb Liskowate

uwzględniono w części

Działki o nr ewid. 9/29, 48, 51, 65, 68/87 obręb Czystogarb, 

45/2, 52, 54, 45/9, 47/2, 49/2 obręb Paszowa nie zostały 

wyłączone z obwodów łowieckich, gdyż stanowią one grunty 

rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące 

w obszar zwartej zabudowy. Jedynie nieruchomość o nr ewid. 

198/4 leżąca w miejscowości Liskowate została wyłączona 

z gospodarki łowieckiej, ponieważ działka znajduje się w 

zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Andrzej Czech

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 58, 79, 57/2, 56/2, 

55, 59, 60/2, 80/2 obręb 

Paszowa, 165, 166 obręb 

Michniowiec, 436/7, 497 

obręb Lipie, 325 obręb 

Równia oraz 117 obręb 

Żerdenka

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 58, 79, 57/2, 56/2, 55, 59, 60/2, 80/2 obręb 

Paszowa, 165, 166 obręb Michniowiec, 436/7, 497 obręb 

Lipie, 325 obręb Równia oraz 117 obręb Żerdenka nie zostały 

wyłączone 

z obwodów łowieckich, gdyż stanowią one grunty rolne 

oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące w 

obszar zwartej zabudowy.

Katarzyna Bejenka

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 978, 986, 989, 991, 

1024 obręb Hucisko 

Jawornickie, 35, 333, 391 

obręb Drohobyczka.

uwzględniono w części

Działki o nr ewid. 978, 986, 989, 1024 obręb Hucisko 

Jawornickie, 35, 333, 391 obręb Drohobyczka nie zostały 

wyłączone z obwodów łowieckich, gdyż stanowią one grunty 

rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące 

w obszar zwartej zabudowy. Jedynie nieruchomość o nr ewid. 

991 leżąca w miejscowości Hucisko Jawornickie została 

wyłączona z gospodarki łowieckiej, ponieważ działka znajduje 

się w zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Jakub Szulc

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 978, 986, 989, 991, 

1024, 1488, 1489/5, 

1493, 1504, 1505, 1506 

obręb Hucisko 

Jawronickie, 35, 333, 391 

obręb Drohobyczka oraz 

1214, 1216/1 obręb 

Jawornik Polski.

uwzględniono w części

Działki o nr ewid. 978, 986, 989, 1024, 1488, 1489/5, 1493, 

1504, 1505, 1506 obręb Hucisko Jawronickie, 35, 333, 391 

obręb Drohobyczka oraz 1214, 1216/1 obręb Jawornik Polski 

nie zostały wyłączone z obwodów łowieckich, gdyż stanowią 

one grunty rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie 

wchodzące w obszar zwartej zabudowy. Jedynie 

nieruchomość o nr ewid. 991 leżąca w miejscowości Hucisko 

Jawornickie została wyłączona z gospodarki łowieckiej, 

ponieważ działka znajduje się w zwartej zabudowie 

mieszkaniowej.

Ekologiczne 

Gospodarstwo Rolne 

Mirosław Toczka

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 3/2, 3/6, 3/7, 6/50, 

6/51, 6/52, 18/15, 18/16, 

105 obręb Szczawne.

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 3/2, 3/6, 3/7, 6/50, 6/51, 6/52, 18/15, 18/16, 

105 obręb Szczawne nie zostały wyłączone 

z obwodu łowieckiego, gdyż stanowią one grunty rolne 

oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące w 

obszar zwartej zabudowy.

Agnieszka Wyrwał

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 753/11, 753/9, 

753/2, 754/1, 755/1 i 

755/2 obręb Przybówka.

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 753/11, 753/9, 753/2, 754/1, 755/1 i 755/2 

obręb Przybówka nie zostały wyłączone 

z obwodu łowieckiego, gdyż stanowią one grunty rolne 

oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące w 

obszar zwartej zabudowy.

Urząd Gminy i Miasta 

Sokołów Małopolski 

reprezentowana przez 

Burmistrza Gminy i 

Miasta Andrzeja Ożoga

Propozycja zmiany 

przebiegu granicy 

obwodów łowieckich nr 

73 pk i 62 pk

uwzględniono w części

Nieuwzględnienie przyłączenia pełnego wnioskowanego 

obszaru spowodowane jest rozpatrzeniem uwag Strony 

zainteresowanej tj. Koła Łowieckiego „Towarzystwo 

Myśliwych” w Rzeszowie znak Nr S – 88/19/20 z dnia 13 

lutego 2020 r., któremu Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 

Łowieckiego w Rzeszowie wydał pozytywną opinię odnośnie 

proponowanego przebiegu obwodu nr 73 pk. Dokonana 

została korekta granic przedmiotowych jednostek 

obwodowych względem przebiegów wnioskowanych przez 

Wnioskodawcę i Stronę zainteresowaną.



Beata Sarzyńska-Rybka i 

Tadeusz Rybka

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 1786/1, 1786/2 

obręb Węgierka.

uwzględniono w części

Działka o nr ewid. 1786/2 obręb Węgierka nie została 

wyłączona z obwodów łowieckich, gdyż stanowi ona grunty 

rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące 

w obszar zwartej zabudowy. Jedynie nieruchomość o nr ewid. 

1786/1 leżąca w miejscowości Węgierka została częściowo 

wyłączona z gospodarki łowieckiej, ponieważ działka znajduje 

się w zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Michał Kacprzyk

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 311, 315/18, 

315/47, 315/49, 333, 

318/9, 318/7 obręb 

Zawadka Rymanowska

uwzględniono w części

Działki o nr ewid. 311, 315/18, 315/47 obręb Zawadka 

Rymanowska nie zostały wyłączone z obwodów łowieckich, 

gdyż stanowią one grunty rolne oddalone od zabudowań 

mieszkalnych, nie wchodzące w obszar zwartej zabudowy. 

Nieruchomości o nr ewid. 315/49, 333 leżąca w miejscowości 

Zawadka Rymanowska zostały częściowo wyłączona z 

gospodarki łowieckiej, natomiast działki o nr ewid. 318/9 i 

318/7 obręb Zawadka Rymanowska, zostały wyłączone w 

całości ponieważ działki te znajduje się w zwartej zabudowie 

mieszkaniowej.

Tomasz Adamczyk Prezes 

Zarządu Koła Łowieckiego 

"Knieja" w Stalowej Woli

Propozycja przesunięcia 

granicy obwodu 

łowieckiego nr 16 pk

nie uwzględniono

Brak jest podstaw do przesunięcia granicy obwodu 

łowieckiego nr 16 pk, gdyż nie została wypracowana ugoda z 

zainteresowanym sąsiadującym dzierżawcą obwodu nr 17 pk, 

dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Dąbrowa” Lublin, co 

nadało ww. prośbie jednostronny charakter. Brak obustronnej 

akceptacji wnioskowanego przebiegu nie pozwala na 

obiektywne procedowanie w przedmiotowej sprawie.

Joanna Brzoskowska-

Czerepiuk

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 422, 423, 424 

obręb Wola Niżna

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 422, 423, 424  obręb Wola Niżna nie zostały 

wyłączone z obwodu łowieckiego , gdyż stanowią one grunty 

rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące 

w obszar zwartej zabudowy.

Fundacja Plemię Sanu

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 3/1, 9, 10/8, 12/2 

obręb Hulskie

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 3/1, 9, 10/8, 12/2 obręb Hulskie nie zostały 

wyłączone z obwodu z obwodu łowieckiego, gdyż stanowią 

one grunty rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie 

wchodzące w obszar zwartej zabudowy.

Mariola i Krzysztof 

Pawłowscy

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 343/46, 346/1 

obręb Smolnik

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 343/46, 346/1 obręb Smolnik nie zostały 

wyłączone z obwodu łowieckiego, gdyż stanowią one grunty 

rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące 

w obszar zwartej zabudowy.

Anna Siekierska

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 1488, 1489/5, 

1493, 1504, 1505, 1506 

obręb Jawornik Polski

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 1488, 1489/5, 1493, 1504, 1505, 1506 

obręb Jawornik Polski nie zostały wyłączone z obwodu 

łowieckiego, gdyż stanowią one grunty rolne oddalone od 

zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące w obszar zwartej 

zabudowy.

Karolina Niwelińska, 

Patryk Lorenowicz

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 427, 444, 449, 426, 

446, 412, 451 obręb 

Chmielnik

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 427, 444, 449, 426, 446 obręb Chmielnik 

nie zostały wyłączone z obwodów łowieckich, gdyż stanowią 

one grunty rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie 

wchodzące w obszar zwartej zabudowy. Odnosząc się do 

wskazanych we wniosku dróg publicznych zlokalizowanych 

na działkach ewid. 412, 451 obręb Chmielnik, informuję iż 

zgodnie z art. 27 ust. 9 uwagi do projektu uchwały może 

składać właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości 

objętej projektem uchwały.



Radosław Michalski

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 501, 503, 1874, 

1875, 1876, 1877, 

2036/1, 2036/3, 3058/1, 

3058/2 obręb Bachów, 

403/2, 410, 417/8 obręb 

Skopów, 76, 503 obręb 

Średnia, 674 obręb 

Krzywcza, 78/1, 111 

obręb Wola Krzywiecka

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 501, 503, 1874, 1875, 1876, 1877, 2036/1, 

2036/3, 3058/1, 3058/2 obręb Bachów, 403/2, 410, 417/8 

obręb Skopów, 76, 503 obręb Średnia, 674 obręb Krzywcza, 

78/1, 111 obręb Wola Krzywiecka nie zostały wyłączone z 

obwodu łowieckiego, gdyż stanowią one grunty rolne 

oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące w 

obszar zwartej zabudowy.

Mateusz Wolniak

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 353, 357 obręb 

Wola Sękowa

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 353, 357 obręb Wola Sękowa nie zostały 

wyłączone z obwodu łowieckiego, gdyż stanowią one grunty 

rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące 

w obszar zwartej zabudowy.

Dariusz Herchel

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działki o nr 

ewid. 1576 obręb Breń 

Osuchowski

nie uwzględniono

Działka o nr ewid. 1576 obręb Breń Osuchowski  nie została 

wyłączona z obwodu łowieckiego, gdyż stanowi ona grunty 

rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące 

w obszar zwartej zabudowy.

Kamil Kopeć

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działki o nr 

ewid. 3641 obręb Husów

nie uwzględniono

Działka o nr ewid. 3641 obręb Husów  nie została wyłączona 

z obwodu łowieckiego, gdyż stanowi ona grunty rolne 

oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące w 

obszar zwartej zabudowy.

Zenon Macko

Wyłącznie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 144/3, 101, 83, 80, 

81, 98, 100, 99, 175/2, 

175/3, 85, 84/4, 93 

obręb Szczawne

uwzględniono w części

Działki o nr ewid. 144/3, 101, 83, 80, 81, 98, 100, 175/2, 

175/3 obręb Szczawne nie zostały wyłączone z obwodów 

łowieckich, gdyż stanowią one grunty rolne oddalone od 

zabudowań mieszkalnych, nie wchodzące w obszar zwartej 

zabudowy. Jedynie nieruchomości o nr ewid. 85, 84/4 i 93 

obręb Szczawne zostały wyłączone z gospodarki łowieckiej, 

ponieważ znajdują się w zwartej zabudowie mieszkaniowej. 

Odnosząc się do wskazanej we wniosku działki o nr ewid. 99 

obręb Szczawne, informuję iż ww. nieruchomość nie widnieje 

w podanych w piśmie księgach wieczystych. Informuję, iż 

zgodnie z art. 27 ust. 9 uwagi do projektu uchwały może 

składać właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości 

objętej projektem uchwały.

Dominika Barszcz

Wyłączenie z obwodów 

łowieckich działek o nr 

ewid. 237, 713, 717, 731, 

734, 735, 737, 739, 743, 

744, 746, 747, 748, 

749/2, 751, 871, 872, 

874, 732, 733, 736, 745, 

750, 873, 388 obręb 

Młodochów, 326, 448, 

449 obręb Jaślany, 296, 

297, 372, 379, 287 obręb 

Borki Nizińskie 713, 714, 

716, 715, 394/1 obręb 

Młodochów

uwzględniono w części

Działki o nr ewid. 237, 713, 717, 731, 734, 735, 737, 739, 

743, 744, 746, 747, 748, 749/2, 751, 871, 872, 874, 732, 733, 

736, 745, 750, 873, 388 obręb Młodochów, 326, 448, 449 

obręb Jaślany, 296, 297, 372, 379, 287 obręb Borki Nizińskie 

nie zostały wyłączone z obwodów łowieckich, gdyż stanowią 

one grunty rolne oddalone od zabudowań mieszkalnych, nie 

wchodzące w obszar zwartej zabudowy. Jedynie 

nieruchomości o nr ewid. 713, 714, 716, 715 leżące w 

miejscowości Młodochów zostały wyłączone z gospodarki 

łowieckiej (działka o nr ewid. 394/1 obręb Młodochów 

częściowo), ponieważ znajdują się w zwartej zabudowie 

mieszkaniowej.

Jacek Wydrzyński

Wyłączenie z obwodu 

łowieckiego działek o nr 

ewid. 75/1, 75/2, 76 

obręb Kopysno

nie uwzględniono

Działki o nr ewid. 75/1, 75/2, 76 oręb Kopysno nie zostały 

wyłączone z obwodu łowieckiego, gdyż stanowią one grunty 

rolne oddalone od zabudowań mieszklanych, nie wchodzące 

w obszar zwartej zabudowy mieszkaniowej.


