
UCHWAŁA NR 239/XIX/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 24 lutego 2020 roku 

  

w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz 

zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 

  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571, 1815) oraz art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 

Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67).  

  

  

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:  

  

§ 1  

Dokonuje się podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia 

obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1  ustawy Prawo łowieckie.  

  

§ 2  

Numery obwodów łowieckich, powierzchnie całkowite obwodów łowieckich, powierzchnie 

obwodów łowieckich po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo 

łowieckie z podziałem na powiaty i gminy, powierzchnie gruntów leśnych z podziałem na 

gminy oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 

ustawy Prawo łowieckie, znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

  

§ 3  

Mapa z graficznym przebiegiem granic obwodów łowieckich wraz z przebiegiem graficznym 

wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo łowieckie, znajduje się w załączniku nr 2 

do niniejszej uchwały.  

 

§ 4 

Słowny opis granic obwodów łowieckich, znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.  

  

§ 5 

Zestawienie nieuwzględnionych uwag i opinii wraz ze sposobem ich rozpatrzenia, znajduje się 

w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

§ 6 

Uchwała nr 380/XIX/12 z dnia 28 maja 2012 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie 

podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz uchwała nr 87/VII/15 z dnia  

30 marca 2015 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie podziału 

województwa pomorskiego na obwody łowieckie tracą moc. 

 



§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.  

  

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku. 

 

 

 

     Przewodniczący  

Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 

 

     Jan Kleinszmidt  

 

  



UZASADNIENIE  
 

 Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 67), 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 tejże ustawy 

mówi, iż projekt powyższej uchwały przygotowuje marszałek województwa.  

   Obowiązujący obecnie podział województwa pomorskiego na obwody łowieckie, 

wynikający z uchwały nr 380/XIX/12 z dnia 28 maja 2012 r. Sejmiku Województwa 

Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz 

uchwały nr 87/VII/15 z dnia 30 marca 2015 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie 

uchwały w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie został 

przeprowadzony przez Sejmik Województwa Pomorskiego 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.  

   Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) została 

znowelizowana, a zawarte w niej zapisy dostosowano do wymogów Konstytucji. Jednocześnie 

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651) zawarto zapisy wskazujące, że uchwały 

sejmików województw w sprawie podziału województw na obwody łowieckie dokonujące 

nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do 

poszczególnych kategorii zostaną wydane nie później niż do dnia 31 marca 2020 r. Ponadto 

w art. 7 ust. 2 przywoływanej ustawy wskazano, że obecne podziały województw na obwody 

łowieckie zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2020 r.  

   W dniu 30 stycznia 2020 r. w Dzienniku Ustaw poz. 148 opublikowana została ustawa 

z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt, która w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651) wprowadziła zmiany, tj. 

uchwały sejmików województw w sprawie podziału województw na obwody łowieckie 

dokonujące nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów 

do poszczególnych kategorii zostaną wydane do dnia 31 marca 2021 r. Z kolei obecne podziały 

województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych 

kategorii zachowują ważność do dnia 31 marca 2021 r. 

   Dnia 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. Rozporządzenie stworzyło 

możliwość przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie 

podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów 

łowieckich do kategorii. 

 



   Kategoryzacja obwodów łowieckich została przeprowadzona na podstawie powyższego 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników 

i czynników służących kategoryzacji obwodów łowieckich. Natomiast zaliczenie obwodów 

łowieckich do poszczególnych kategorii: bardzo dobra; dobra; średnia; słaba; bardzo słaba, 

przeprowadzono na podstawie uzyskanych punktów, zgodnie z art. 26a ust. 1 i 3 ustawy Prawo 

łowieckie. W trakcie dokonywania kategoryzacji obwodów łowieckich, przypisywano punkty 

danemu obwodowi łowieckiemu w sposób przedstawiony poniżej. 

Punktacja przy wskaźnikach liczebności zwierzyny została przypisana, zgodnie z powyższym 

rozporządzeniem. Z kolei przypisanie punktów w czynnikach pozytywnie i negatywnie 

wpływających na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego 

było uzależnione od danego konkretnego czynnika. W niektórych czynnikach, jak np. 

powierzchnia obwodu łowieckiego, punkty zostały przypisane, zgodnie z ww. 

rozporządzeniem, które kwalifikowało dany przedział powierzchni obwodu łowieckiego do 

odpowiedniej ilości punktów. Natomiast przy czynnikach, w których przedmiotowe 

rozporządzenie nie dało precyzyjnego określenia punktacji np. obecność naturalnych 

wodopojów i terenów bagiennych w obwodach łowieckich polnych, gdzie 0 pkt przyznaje się, 

gdy występuje mało wodopojów i terenów bagiennych, 1 pkt – gdy występuje dużo wodopojów 

i terenów bagiennych, 2 pkt – gdy występuje bardzo dużo wodopojów i terenów bagiennych, 

została przygotowana metodyka, która uszczegółowiła sposób przypisania punktacji. 

Przedmiotowa metodyka została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół opiniodawczo – 

doradczy, wskazany poniżej.   

   Marszałek Województwa Pomorskiego przygotował projekt uchwały, zgodnie z art. 27 

ust. 2 ustawy Prawo łowieckie przy pomocy Zespołu, który był jego organem opiniodawczo – 

doradczym w zakresie przygotowywania projektu uchwały. Ww. Zespół został powołany 

zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy 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 pomorskiego, zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy Prawo 

łowieckie. 

   W przedmiotowym projekcie uchwały zostało uwzględnionych 9 obwodów łowieckich 

poniżej 3 tysięcy hektarów, co zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, wymaga zgody 

ministra właściwego do spraw środowiska na ich utworzenie. W związku z czym, Marszałek 

Województwa Pomorskiego zwrócił się do ministra właściwego do spraw środowiska 

o wyrażenie przedmiotowej zgody, którą otrzymał.   

   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 tejże ustawy został uzgodniony 

z właściwym wojewodą i organami wojskowymi. Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169), projekt uchwały został uzgodniony z właściwymi 

dyrektorami urzędów morskich, a także poddany konsultacjom wynikającym z uchwały 

nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 

z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz 



innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

   Ponadto projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu oraz umieszczony na 

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

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 – 12 ustawy Prawo łowieckie. 

Do Marszałka Województwa Pomorskiego wpłynęło 16 wniosków z uwagami, w tym 3 

wnioski z uwagami Prezydentów Miast: Sopotu, Gdyni i Tczewa oraz 13 wniosków z uwagami 

osób fizycznych. Marszałek Województwa Pomorskiego uwzględnił uwagi Prezydentów 

Miast: Sopotu, Gdyni i Tczewa, dotyczące wyłączeń terenów w granicach administracyjnych 

miast. Uwagi (13 wniosków) osób fizycznych, dotyczące wyłączeń poszczególnych 

nieruchomości z obwodów łowieckich zostały nieuwzględnione przez Marszałka 

Województwa Pomorskiego po zasięgnięciu opinii Zespołu opiniodawczo-doradczego z uwagi 

na brak uzasadnienia, zgodnego z art. 27 ust. 12 ustawy Prawo łowieckie. Jednocześnie 

zarekomendowano osobom fizycznym (udzielając im tej informacji na piśmie) możliwość 

złożenia oświadczenia o zakazie wykonywania polowania przed właściwym starostą, zgodnie 

z art. 27b ust. 1 i 4 ustawy Prawo łowieckie. 

   Następnie Marszałek Województwa Pomorskiego, zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 7 ustawy 

Prawo łowieckie wystąpił o ponowne uzgodnienie ww. projektu uchwały do właściwego 

wojewody i organów wojskowych i opinie do właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwych zarządów okręgowych 

Polskiego Związku Łowieckiego oraz właściwej izby rolniczej. W wyniku odmowy 

uzgodnienia ze strony Wojewody Pomorskiego oraz negatywnych opinii: Dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, zarządów okręgowych Polskiego 

Związku Łowieckiego w Gdańsku i Elblągu, Marszałek Województwa Pomorskiego 

postanowił zmienić projekt uchwały w ten sposób, iż  nie uwzględnił wniosków Prezydentów 

Miast: Sopotu i Gdyni. Tak zmieniona uchwała została przekazana do ponownych uzgodnień 

i opinii. 

   W wyniku przeprowadzonych uzgodnień i opinii, w trybie art. 27 ust. 8 pkt 1 lit. a i b 

oraz pkt 7 ustawy Prawo łowieckie, a także konsultacji przeprowadzonych, zgodnie z art. 27 

ust. 8 pkt 3 – 8, ust. 9 – 12 ustawy Prawo łowieckie, Marszałek Województwa Pomorskiego na 

podstawie art. 27 ust. 8 pkt 8 wyżej przytoczonej ustawy, przedstawił projekt uchwały 

Sejmikowi Województwa Pomorskiego wraz z zestawieniem nieuwzględnionych uwag i opinii. 

Sejmik Województwa Pomorskiego zaaprobował wskazany przez Marszałka Województwa 

Pomorskiego sposób rozpatrzenia uwag i opinii. Jednocześnie Sejmik Województwa 

Pomorskiego w myśl art. 27 ust. 16 ustawy Prawo łowieckie rozstrzygnął o sposobie 

rozpatrzenia przedmiotowych uwag i opinii do projektu uchwały nieuwzględnionych przez 

Marszałka Województwa Pomorskiego w sposób wskazany w załączniku nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

   Z kolei wszystkie zmiany do projektu uchwały wynikające z pozytywnego rozpatrzenia 

przez Marszałka Województwa Pomorskiego przedmiotowych opinii, uzgodnień i uwag, 

zostały wprowadzone do projektu uchwały, zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 2 i 6 ustawy Prawo 

łowieckie. 



   W myśl art. 27 ust. 15 ustawy Prawo łowieckie, projekt uchwały został zaopiniowany 

przez Zespół opiniodawczo-doradczy przed podjęciem uchwały przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego.  

  Mając powyższe na względzie przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  


