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Uchwała Nr IV/19/20/2012 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 12 marca 2012 r. 

w sprawie:  

uzgodnienia podziału na obwody łowieckie, których przeważająca część położona jest na 

terenie województwa opolskiego, a pozostała znajduje się na terenie województwa śląskiego, 

w części dotyczącej przebiegu granic obwodów łowieckich znajdujących się na styku 

województwa opolskiego i śląskiego  

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20  

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.),  

w związku art. 27 ust. 2  

ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 127 z 2005 roku, poz. 1066 z późn. zm.)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

Uzgadnia się podział na obwody łowieckie, których przeważająca część położona jest w obrębie 

województwa opolskiego, a pozostała znajduje się na terenie województwa śląskiego, 

z następującym przebiegiem granic w obrębie województwa śląskiego:  

• dla obwodu nr 84 w numeracji województwa opolskiego – „od punktu przecięcia duktu leśnego, 

między oddziałami nr 10 i 25, i rzeki Świbska Woda z drogą łączącą wieś Barut i miasto Toszek, 

drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez Dąbrówkę i Sarnów, do drogi krajowej nr 94 

w mieście Toszek. Następnie drogą tą w kierunku północno-zachodnim do granicy województwa 

opolskiego i śląskiego i granicą tą oraz kolejno drogą gminną na południe i zachód do toru 

kolejowego. Torem tym w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1802”;  

• dla obwodu nr 85 w numeracji województwa opolskiego – „od granicy województwa opolskiego 

i śląskiego w kierunku południowo-wschodnim drogą łączącą wieś Barut i miasto Toszek do 

przecięcia się tej drogi z rzeką Świbska Woda i duktu leśnego między oddziałami leśnymi nr 10 

i 25. Stąd duktem tym na zachód do linii oddziałowej między oddziałami leśnymi nr 25-26 i linią tą 

na południe do drogi gminnej prowadzącej do wsi Centowa (przez oddziały leśne nr 44, 45”;  

• dla obwodu nr 129 w numeracji województwa opolskiego – „drogą wojewódzką nr 425 na 

południe do granicy województwa i następnie w tym kierunku drogą wojewódzką nr 922 do rzeki 

Rudka. Rzeką tą w kierunku zachodnim do jej ujścia do rzeki Ruda. Rzeką Ruda na zachód do rzeki 

Odra. Odrą w kierunku północnym do ujścia rzeki Bierawka”;  

• dla obwodu nr 133 w numeracji województwa opolskiego – „drogą gminną w kierunku 

południowo-zachodnim do Ponięcic. Stąd dalej drogą gminną prowadząca do wsi Dolędzin i drogą 

tą na zachód do drogi powiatowej nr 1456 we wsi Dolędzin. Następnie drogą tą na północ przez 

Grzędzin, Dzielawy do toru kolejowego”;  
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• dla obwodu nr 137 w numeracji województwa opolskiego – „drogą powiatową nr 1960 

w kierunku północno-wschodnim przez wieś Główczyce do zabudowań Spółdzielni Produkcyjnej 

Dzielna, stąd w kierunku południowym drogą gminną przez przysiółek Cegielnia przecinając drogę 

krajową nr 46 do wsi Skrzydłowice. Ze wsi Skrzydłowice drogą powiatową nr 1975 w kierunku 

południowo-zachodnim przez wieś Łagiewniki Małe do drogi wojewódzkiej nr 901”.  

§ 2.  

Graficzny przebieg uzgadnianych granic przedstawiają mapy topograficzne stanowiące załączniki 

nr 1- 5 do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego  

 

 

Andrzej Gościniak 
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1 obwód nr 84 Płużnica
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2 obwód nr 85 Jemielnica
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3 obwód nr 129 Dziergowice
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4 obwód nr 133 Polska Cerekiew
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5 obwód nr 137 Bzinica
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