
 
UCHWAŁA Nr ……………………. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia …………………………..  
 
 

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz 
zaliczenia ich do kategorii  

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 t.j.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy  
z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz.  
1683 t.j.). 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Dokonuje się podziału obszaru województwa podkarpackiego na obwody łowieckie 
oraz zaliczenia ich do kategorii, w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały: 

1. Załącznik nr 1 – opis przebiegu granic obwodów łowieckich wraz  
z numeracją; 

2. Załącznik nr 2 – rejestry powierzchniowe obwodów łowieckich wraz  
z kategorią; 

3. Załącznik nr 3 – przebieg graficzny na mapie granic obwodów łowieckich  
oraz ich wyłączeń. 

 
§ 2 

 
Traci moc: 
- Uchwała nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
1 grudnia 2008 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody 
łowieckie (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2009 r., nr. 6  poz.125), 
- Uchwała nr XXX/568/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 
2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa podkarpackiego na 
obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2009 r., nr 6 poz.126), 
- Uchwała nr XXXIII/623/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
27 kwietnia 2009r. w sprawie granic obwodu łowieckiego nr 57 pk (Dz. Urz. Woj. Podk. 
z 2009 r., nr 32 poz.874), 
- Uchwała nr XLIV/853/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 
2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie podziału województwa 
podkarpackiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r., nr 50 poz.1078), 
- Uchwała nr XXXV/650/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
24 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia gruntów z obwodów łowieckich nr 160 pk  
i 178 pk (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013 r., poz.2709), 
 



§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 



Uzasadnienie 
 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 
łowieckie (Dz. U. 2020 r. poz. 1683 t.j.), podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia 
obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1,  
a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje  
w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt 
prawa miejscowego. Z kolei art. 27 ust. 2 ww. ustawy mówi, iż projekt powyższej 
uchwały przygotowuje marszałek województwa. 

Obowiązujący obecnie podział województwa podkarpackiego na obwody 
łowieckie, wynikający z Uchwały nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie podziału województwa 
podkarpackiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2009 r., nr 6 poz.125), 
zmienianej kolejno Uchwałą nr XXX/568/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa 
podkarpackiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2009 r., nr 6 poz.126), 
Uchwałą nr XXXIII/623/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 
2009r. w sprawie granic obwodu łowieckiego nr 57 pk (Dz. Urz. Woj. Podk.  
z 2009 r., nr 32 poz. 874), Uchwałą nr XLIV/853/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXVIII/503/08 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2008 r.  
w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. 
Podk. z 2010 r., nr 50  poz.1078), oraz Uchwałą nr XXXV/650/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia 
gruntów z obwodów łowieckich nr 160 pk i 178 pk (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013 r., poz. 
2709), został przeprowadzony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w oparciu 
o przepis art. 27 ust. 1 ustawy  z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, który 
to przepis wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt 
P19/13) został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że upoważnia do objęcia 
nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich 
prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości. 

Z dniem 31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r.  
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 148) zmieniająca ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie 
ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651). 
Zgodnie z ww. nowelizacją ustawy Sejmik Województwa Podkarpackiego jest 
zobowiązany, nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. dokonać nowego podziału 
województwa na obwody łowieckie. Ponadto w art. 8 pkt. 1 przywoływanej ustawy 
wskazano, że obecne podziały województw na obwody łowieckie zachowują ważność, 
nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2021 r. 

W dniu 21 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw poz. 536 opublikowane zostało 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników  
i czynników służących kategoryzacji obwodów łowieckich. Powyższe Rozporządzenie 
stworzyło możliwość przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody 
łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie Marszałek Województwa 
Podkarpackiego przy pomocy Zespołu, który był organem opiniodawczo – doradczym, 
przystąpił do przygotowania projektu uchwały.  



Zespół został powołany zgodnie z art. 27 ust. 4 Prawo łowieckie, w którego skład 
weszli przedstawiciele wymienieni w art. 27 ust. 5 przytoczonej wcześniej ustawy. 

 Ponadto z głosem doradczym, do prac Zespołu zostali zaproszeni 
przedstawiciele dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich z terenu województwa 
podkarpackiego, zgodnie z art. 27 ust. 6 Prawo łowieckie. 

Projekt uchwały został zaopiniowany, zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy 
Prawo łowieckie, przez: właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwe zarządy okręgowe Polskiego 
Związku Łowieckiego oraz właściwą izbę rolniczą, a także zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 
1 lit. b ww. ustawy został uzgodniony z właściwym wojewodą i organami wojskowymi. 
Wszystkie uzgodnienia i opinie były pozytywne. Ponadto, projekt uchwały został 
poddany konsultacjom wynikającym z § 3 Uchwały Nr III/28/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r. nr 1, poz. 2), w związku  
z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.). 

 Powyższy projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu oraz 
umieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego, w celu umożliwienia składania uwag do projektu 
uchwały. Kwestie związane z uwagami zostały przeprowadzone, zgodnie z art. 27 ust. 
8 pkt 3 – 8, ust. 9 – 14, 16 Prawo łowieckie. 

W trakcie trwania konsultacji społecznych do tut. Urzędu wpłynęły uwagi 
różnych podmiotów, łącznie 25 uwag, 11 uwzględniono w części, natomiast 14 nie 
uwzględniono. Organ odniósł się do wszystkich wniosków, oraz dokonał wizji  
w terenie. Rozstrzygniecie powyższych uwag uwzględniono w raporcie z konsultacji 
społecznych załączonym do niniejszego projektu uchwały. 

Zgodnie z art. 27 ust. 15 Prawo łowieckie, projekt uchwały został zaopiniowany 
przez Zespół opiniodawczo – doradczy przed podjęciem uchwały przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego.   

Mając powyższe na względzie przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik: 
1. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie podziału województwa 
podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii. 

 


