
 
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 2019, poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy  
z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz.  
67 z późn zm.)  
 

 
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. Podka. z 2009 r., 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. Podka. z 2009 r., 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. 
Podka. z 2009 r., 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. Podka. z 2010 r., 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. Podka. z 2013 r., poz.2709), 
 



§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

 


